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 آب

 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

ریزی در استفاده بهینه از آب سبز برای تولید های مؤثر ایران برای توسعه استفاده از آب سبز/ اولویت برنامهگام

 دارچغندرقند، حبوبات و اراضی شیب

 ایم. ما بههایی را برای استفاده بهینه از آب سبز در نظر گرفتهوری برنامهکشاورزی گفت: ما در راستای افزایش بهرهوزیر جهاد 

ایم. به همین دلیل وزارت جهادکشاورزی تغییر کشت تابستانه به بهاره و پاییزه را در دستور درستی از آب سبز خود استفاده نکرده

المللی آب مجازی که در محل ارش خبرنگار ایانا، محمود حجتی امروز شنبه در نخستین همایش بینبه گز.کار خود قرار داده است

 برداری از این منابع معرفی کرد.دار در نحوه استحصال آب و بهرهاتاق ایران برگزار شد، ملت ایران را ملتی با سابقه و ریشه

چگونگی استفاده و استحصال آن تا این حد هزینه کرده باشد. وقتی به  وی افزود: شاید کمتر ملتی مثل ایران در ارتباط با آب و

 بریم.دهیم، به این مسئله پی میگردیم، موضوع قنوات را مورد بحث و بررسی قرار میتاریخ گذشته باز می

با صرف هزینه زیاد ایجاد اند، های حاشیه کویرها که نقش حیاتی برای مردم این مناطق داشتهوزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: قنات

های آبی در ایران، اجداد ما با استحصال آب از زمین، امنیت غذایی خود را تامین کرده و اند.وی گفت: با وجود محدودیتشده

 ایم.ایم و به سایر کشورها کمک کردهاند. ما همواره ملتی ثروتمند نسبت به اطراف خود بودهاقتصادشان را شکوفا کرده

ها در زمینه آب اشاره کرد و افزود: باید مباحثی نظیر امنیت غذایی، خود اتکایی و محدودیت یا وجود برخی پارادوکسحجتی به 

نبود آب را در کنار هم تعریف کنیم و برای این پارادوکس، راهکار مناسب ارایه دهیم.وی در ادامه اقدامات دولت در زمینه منابع آب 

ها یکی از مشکالت عمده ایران از گذشته بوده و هنوز هم وزیر جهاد کشاورزی بیالن منفی دشتو خاک را بررسی کرد. به گفته 

های زیرزمینی را در دستور کار خود قرار داده است.وزیر ادامه دارد. به همین دلیل دولت یازدهم طرح تعادل بخشی سفره

ای زیرزمینی در قالب برنامه ششم توسعه به مجلس ارایه و هجهادکشاورزی اضافه کرد: پیشنهاد دولت در زمینه تعادل بخشی سفره

های نیرو و ها در حال حاضر در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانهدر نهایت در مجلس تصویب شد. این برنامه

های زیرزمینی را به صفر کنیم که حداقل بیالن منفی سفرهجهاد کشاورزی قرار دارد.وی بیان کرد: در طول برنامه ششم تالش می

ن کردند. بنابراین با توجه به ایبرسانیم.حجتی اضافه کرد: اجداد ما بدون کاهش سطح ایستابی از منابع آب زیرزمینی استفاده می

ر د وری را افزایش دهیم. وقتی بحث آب مجازی راریزی کرد که از آب استفاده بهتری کنیم و بهرهتوان به نحوی برنامهتجربیات می

توانیم تولید کنیم و کدام دسته از محصوالت را کنیم باید با استفاده از این مفهوم بدانیم چه محصولی میاین کنفرانس مطرح می

مان ایم استفاده کنیم، اما با تغییر زباید در لیست واردات قرار دهیم.به گفته وی تاکنون از پتانسیل آب سبز به خوبی نتوانسته

توانیم سهم آب سبز خود در تولید محصوالت یت دولت یازدهم و تبدیل کشت تابستانه به بهاره و پاییزه، میکشت در طول فعال

 دهد.ها در اوایل بهار، پاییز و زمستان رخ میدرصد بارش 90تا  80کشاورزی را افزایش دهیم. زیرا اقلیم ایران به نحوی است که 

 دار در دستور کار قرار گرفتهینه از آب سبز در تولید چغندر قند، حبوبات و اراضی شیبوزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: استفاده به

ریزی درستی داشته باشیم. هنوز این مسئله شود، برنامههای زیرزمینی استحصال میاست.وی اضافه کرد: باید برای آبی که از سفره

ای، توسعه نشاء کاری و اقداماتی از این دست برای سعه کشت گلخانههای زیادی هم برای توگذاریجای کار زیادی دارد، اما سرمایه

ایم.حجتی گفت: اقدامات وزارت جهاد کشاورزی سبب شده که مصرف آب اصالح شود. ما در دهه وری آب انجام دادهافزایش بهره

ت بهاره با همان یک متر مکعب کردیم. امروز در کشگرم شکر از چغندر تولید می 290تا  280برای یک متر مکعب آب حدود  80

ی تغییر ها با اندکگرم شکر و در کشت پاییزه میزان تولید شکر به بیش از یک کیلوگرم رسیده است. این موفقیت 500آب، حدود 
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د هدوری آب رخ میسیاست رخ داده است.وی ادامه داد: با تغییر نظام آبیاری و نوع کشت از بذر به سمت نشاء کاری، افزایش بهره

شود.به گفته وزیر جهاد کشاورزی ایران کشوری کم آب و خشک است، اما مناطقی هم دارد که میزان و خیلی از مشکالت حل می

میلیمتر در سال است. سطح این مناطق از کشورهای اروپایی بیشتر است، اما میزان تولیدات  800تا  700بارش در آن ها بیش از 

 کند. این ها نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیردمتناظر اروپایی برابری نمیکشاورزی در این مناطق با کشور 

های جهاد وی ادامه داد: از بدو فعالیت دولت یازدهم با تکیه بر مفهوم آب مجازی کشت فراسرزمینی هم در دستور کار وزارتخانه

ب مجازی توجه شده است، اما دولت یازدهم به این مسئله کشاورزی و امور خارجه قرار گرفت. البته طی دو دهه گذشته به مفهوم آ

 ها و مذاکرات جدی دولت در کشورهای هدف، کشت فراسرزمینی عملیاتی خواهد شد.توجهی جدی داشته است. با پیگیری

هزار هکتار از این  84هکتار قرارداد منعقد کنیم.  300هزار و  728ایم در کشورهای هدف معادل حجتی افزود: ما تا امروز توانسته

هزار هکتار تفاهم نامه امضا  422ساله منعقد شده است.  40ساله یا  25اراضی ملکی است. برای سایر نقاط هم قرارداد بلند مدت 

اند به های کشور که دچار بحران بودههزار هکتار نیز در مسیر امضای تفاهم نامه است. فعاالن بسیاری از استان 421شده و 

های ایران در تولید پردازند.وی با اشاره به افزایش تقاضای ذرت در کشور و مزیتدف سفر کرده و به کشت و زرع میکشورهای ه

گوشت سفید و محصوالت لبنی، تغییر زمان کشت را عامل موثری در تامین نیازهای کشور دانست.این مقام مسئول تاکید کرد: 

نیم تا بخشی از محصوالت مورد نیاز خود را وارد کنیم و برخی محصوالت تولید ریزی کتوانیم در چارچوب آب مجازی برنامهمی

داخل را هم صادر کنیم. برای آب داخلی هم جاهایی که مزیت داریم، این منابع را مصرف کنیم. در بخش باغبانی و گیاهان دارویی 

شود.وی گفت: ما راه و مسیر خود را این نکات توجه میها به ریزیبه دلیل شرایط اقلیمی ایران، دارای مزیت هستیم که در برنامه

 های جدیدتر و بهتری دست یابیم./کنیم با کمک و همفکری سایرین به یافتهایم، تالش میپیدا کرده

http://www.iana.ir/fa/news/43204/%DA%AF%D8%A7%D9% 
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 آب
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 آبی/ اطالعات آب مجازی در تجارتابزار جدید کشورها برای مقابله با کم

تجارت آب مجازی "آیند تا تجارب خود را در زمینه کارشناسان و متولیان حوزه آب از کشورهای مختلف امروز در تهران گردهم می

عنوان داعش خاموش نظران از بحران آب بهبرگزاری این گردهمایی در حالی است که صاحب .به اشتراک گذارند "های آنو چالش

کارشناسان و متولیان  .کنند و معتقدند در آینده بحران آب به تهدید جدید جنگی در منطقه بدل خواهد شددر خاورمیانه یاد می

به « های آنتجارت آب مجازی و چالش»آیند تا تجارب خود را در زمینه حوزه آب از کشورهای مختلف امروز در تهران گردهم می

عنوان داعش خاموش در خاورمیانه یاد نظران از بحران آب به اشتراک گذارند. برگزاری این گردهمایی در حالی است که صاحب

توان گفت با توجه به این شرایط می .معتقدند در آینده بحران آب به تهدید جدید جنگی در منطقه بدل خواهد شدکنند و می

د رسهای اصلی تمامی کشورها بدل شده است. در این میان به نظر میریزی برای تجارت آب مجازی به یکی از برنامهامروزه برنامه

گذاری مجدد در تجارت خارجی مورد سو و هدفکاالها برای مصرف کمتر آب از یک اصالح الگوی کشت محصوالت غذایی و تولید

شود و با این شرایط برای توجه قرار گیرد. آب مجازی یا غیرمستقیم، آبی است که در مراحل مختلف تولید یک کاال استفاده می

نیاز دارند و در مقابل کاالهایی وارد کنیم که  تجارت آب مجازی باید کاالها و محصوالت کشاورزی را تولید کنیم که آب کمتری

تواند زمینه را برای عبور از برای تولید آنها به آب بیشتری نیاز دارند و آنچه مسلم است استفاده از تجارب کشورهای مختلف می

ن صادرات آب مجازی میالدی( میزا 2011تا  1986براساس آمار اعالم شده در حدود سه دهه گذشته )سال  .بحران آب فراهم کند

درصد بیشترین سهم  34میلیارد مترمکعب افزایش یافته است؛ در این میان آمریکا با  989میلیارد مترمکعب به  438در جهان از 

های همچنین براساس گزارش.انددرصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده 3/ 8صادرات آب مجازی و کشورهای آفریقایی با 

اند و به این طریق اند به واردات آب مجازی روی آوردهل حاضر بسیاری از کشورها که با کمبود منابع آب مواجهمنتشر شده در حا

 23توان به الجزایر اشاره کرد. این کشور در درون مرزهای خود کنند؛ در این خصوص میکمبود آب در کشور خود را جبران می

میلیارد  45کند، اما از طریق واردات محصوالت کشاورزی، ساالنه رزی مصرف میمیلیارد مترمکعب آب برای تولید محصوالت کشاو

آبی خود از طریق آب دهنده داشتن استراتژی این کشور برای جبران کمکند. این موضوع نشانجویی میمترمکعب آب صرفه

سبی است. اگر این آب مجازی نبود، جویی بسیار مناکند که صرفهمجازی است؛ یعنی دو برابر آب مصرفی، آب مجازی وارد می

از سوی دیگر، برخی از کشورها روند متفاوتی را در این زمینه در .داده بودهای زیرزمینی خود را از دست حال کل آبالجزایر تابه

حصوالت میلیارد مترمکعب آب برای تولید م 21توان به ژاپن اشاره کرد. این کشور ساالنه اند؛ در این خصوص میپیش گرفته

میلیارد مترمکعب آب به سایر کشورها  90کند؛ اما در مقابل با صادرات محصوالت کشاورزی خود، ساالنه کشاورزی مصرف می

کننده نیست، چون این کشور از یکسو میزان بسیار زیادی آب دارد اما از طرف ها نگرانکند. این استراتژی برای ژاپنیصادر می

وری دهنده باال بودن بهرهرزی آنها کم است. داشتن این حجم باالی تولید محصوالت کشاورزی، نشانهای کشاودیگر مساحت زمین

یکی از کشورهای اصلی در صادرات آب مجازی بدل کند. اما در میان کشورهای  کشاورزی در این کشور است که توانسته ژاپن را به

میلیون  350شود، با این حال کشورهای خاورمیانه معادل جا میی جابهصورت مجازخاورمیانه ساالنه یک میلیارد مترمکعب آب به

میلیون  723میلیارد و  2میلیون مترمکعب آب از اروپای شرقی و  567صورت مجازی از کشورهای آسیای میانه، مترمکعب آب به

یت آب، تجارت آب مجازی و کنند. با توجه به روزافزون شدن اهممترمکعب آب مجازی نیز از آسیای جنوب شرقی وارد می

 آیند وهای آن قرار است برای اولین بار در تهران بررسی شود و سال آینده کارشناسان و متولیان این امر در هلند گردهم میچالش

درخصوص مفهوم آب مجازی و میزان مصرف آن در کاالهای .دو سال آینده نیز مصر میزبان کارشناسان حوزه آب خواهد بود

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


 
کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی  

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

 

5 
 

وگویی با اتاق بازرگانی ایران رفی بهرام طاهری، مشاور عالی وزیر نیرو در امور محیط زیست، ایمنی و بهداشت کار گفتمختلف مص

  .وگو بیانگر جدیدترین اطالعات از سهم آب مجازی در تجارت استداشته که ماحصل این گفت

 میزان آب مجازی در کاالهای مصرفی

انشگاه صنعتی امیرکبیر میزان مصرف آب برای تولید محصوالت و کاالهای مختلف در ایران به گفته وی، یک گروه تحقیقاتی در د

تا  15مثال میزان مصرف آب برای تولید یک کیلوگرم گوشت گوساله عنوان های صورت گرفته بهاند که در بررسیرا بررسی کرده

المللی طور متوسط بینی برای تولید یک کیلوگرم برنج بهصورت آب مجازی محاسبه شده است. میزان آب مجازهزار لیتر آب به 16

لیتر آب است. برای  700هزار و  3لیتر است. همچنین آب مجازی موجود در یک کیلوگرم گوشت مرغ  500هزار و  2نیز برابر با 

ط میزان آب مصرف شود. جالب اینکه در رسیدن به این عدد، فقلیتر آب مصرف می 200سی شیر نیز سی 200تولید یک بسته 

د بندی آن محاسبه نشده است. اما برای تولیشده برای تولید شیر بررسی شده و میزان آب مصرفی برای تولید کاغذ یا مقوای بسته

برابر حجم آن  100لیتر آب مصرف شده است. یعنی آب مصرفی برای تولید این یک فنجان قهوه، هزار و  140یک فنجان قهوه 

مثال، در تولید یک جفت کفش و عنوانی تولید کاالهای غیرخوراکی نیز آب مجازی قابل تسری است. بهبرا.یک فنجان است

هزار لیتر آب مصرف شده است، بنابراین باید در تولید کاالهای پرمصرف در بخش  8طور متوسط همچنین تولید یک شلوار جین به

  .پوشاک دقت بیشتری شود

 تجارب سایر کشورها

 1600تا بیش از در  1400ز مقدار آب مجازی برای استفاده در تولید یک کیلوگرم گندم در شهرهای مختلف بین در ایران نی

گذاری مصرف آب در تولید محصوالت کشاورزی استفاده کرد، به این معنا که توان از این مفهوم در سیاستنوسان است. بنابراین می

ای از ادامه کشت آن جلوگیری شود. اما درخصوص وضعیت و در چه منطقهای از کشور کشت شود چه محصولی در چه منطقه

هزار و  27استخوان گوسفندی در استرالیا، توان گفت برای تولید یک کیلوگرم گوشت بیاستفاده از آب مجازی در سایر کشورها می

لیتر آب برای تولید همین  400هزار و  17شود که همان آب مجازی پنهان در گوشت است. اما در ایرلند لیتر آب مصرف می 590

توان با مقایسه این آمارها به این نتیجه رسید که اگر کشوری مانند استرالیا هزار لیتر کمتر؛ می 10شود یعنی محصول مصرف می

 .جبران کند آبی خود راتواند برای جبران آن با واردات محصوالتی مثل گوشت از ایرلند، در قالب آب مجازی کمکم آب باشد، می

لیتر آب  700هزار و  3شود. اما در ایرلند، لیتر آب مصرف می 740هزار و  10همچنین در چین نیز برای تولید یک کیلوگرم پنیر، 

توانیم به مفهوم تجارت آب با دقت در این اعداد و ارقام می .سوم چینشود تا یک کیلوگرم پنیر تولید شود؛ یعنی یکمصرف می

کشاورزان برزیلی نیز برای تولید یک  .بریماه آن در استراتژی کالن تولید، تجارت و امنیت غذایی ملی کشورها پی مجازی و جایگ

لیتر آب برای تولید یک کیلو از همین محصول  370ها هزار و کند؛ اما آمریکاییلیتر آب مصرف می 600هزار و  4کیلوگرم برنج، 

لیتر  500کنند؛ اما در آمریکا هزار و لیتر آب مصرف می 530هزار و  7مرغ، کیلوگرم تخم ها برای تولید یککنند. هندیمصرف می

توان نتیجه گرفت که یکی از شود که یک پنجم میزان مصرف آب در هند است. با توجه به این آمارها این طور میآب مصرف می

ا بحران آب و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی مدنظر عنوان مقوله مهمی برای مقابله براهکارهای جایگزین که در جهان به

ای که براساس این استراتژی باید منابع آبی در هر کشوری صرف تولید محصولی شود که است؛ به گونه« آب مجازی»بوده موضوع 

 .از نظر اقتصادی درآمد بیشتری به همراه دارد و کمبود محصوالت دیگر باید از طریق واردات تامین شود

http://www.iana.ir/fa/news/43183/%D8%A7%D8%A8% 
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 آب
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 کمک به پایداری منابع آبی کشور با توسعه استفاده از پساب

با استقبال از مشارکت مراکز علمی برای مقابله با کم آبی،  قائم مقام وزیر نیرو در نخستین همایش نشست تخصصی امنیت آبی

 .تواند پایداری مناسبی را در زمینه تامین آبی کشور رقم بزندگفت: تصفیه فاضالب و استفاده از پساب تصفیه شده می

آموزشی  هایش تخصصی و کارگاهشنبه( در نخستین همایمقام وزیر نیرو امروز )سهبه گزارش ایانا به نقل از پاون، ستار محمودی قائم

های بزرگ های سازمان مدیریت صنعتی، با بیان اینکه رشته کوههای انسانی در شرایط کم آبی مرکز همایشامنیت آبی و سکونت گاه

ارتفاع  میانهای ایران به عنوان منابع آبی تأثیر بسزایی در شرایط آب و هوایی و اقلیمی دارند، گفت: ما دارای مناطق کویری و فالت

متر در مناطق کویری از جمله میلی 50متر در خطه شمالی و حدود میلی 1500های بیش از نیز هستیم؛ در این شرایط شاهد بارش

 .زنددرصد آب و هوای خشک و نیمه خشک را برای کشور ما رقم می 85یزد و خراسان جنوبی هستیم که 

خراسان جنوبی و  کرمان، های اصفهان،یت کشور در این مناطق از جمله استانای از جمعوی ادامه داد: متاسفانه بخش عمده

محمودی انتقال آب از مناطق پر آب به .رضوی و یزد و سمنان سکونت دارند که با بارش کمتر از میانگین کشوری مواجه است

ها در کشور به عنوان دانش مهندسی د: قناتسازی آب را از جمله وظایف وزارت نیرو دانست و افزومناطق کم آب و کویری و ذخیره

گذاری گذاری مردم را با هم متحد خواهند کرد تا سرمایهها در زمینه سرمایهای برخوردار است و این سازمانامروزی از جایگاه ویژه

ن از آن دارد که در عمومی صورت پذیرد و این همت مردمی در سرمایه گذاری، نگه داری، فرهنگ الیروبی قنات بوده و همگی نشا

سال گذشته میانگین  48مقام وزیر نیرو با اشاره به این که در قائم.مناطق خشک و نیمه خشک انرژی آب شناخته شده است

سال گذشته به  9متر و در میلی 219سال اخیر این میزان به  17متر بوده است، افزود: در میلی 242نزوالت آسمانی در کشور 

رویم، لذا باید در جهت ده و نشان از آن دارد که در شرایط اقلیمی جدید در جهت رونق منابع آبی پیش نمیمتر رسیمیلی 207

وی ادامه داد: میزان تبخیر در واحد سطح باالست و بر عکس نزوالت .های مدیریت در مصرف و پایداری منابع آبی پیش برویمشیوه

 .تر باشد در واقع عمالً بارشی وجود ندارد؛ زیرا تمام این بارش تبخیر خواهد شدممیلی 50کم است؛ لذا وقتی میزان بارش ساالنه 

ها و مؤسسات آموزشی و محیط زیست باید با مشارکت هم و دانش روز به دنبال او با اشاره به اینکه دانشمندان امور آب و دانشگاه

ق کم آب همچون کشور ما ارائه دهند، گفت: هیچ بالی بزرگی بر آبی را در مناطهای مقابله با کم آبی و بیجویی باشند تا راهچاره

ستار محمودی با اشاره به اینکه از ابتدای انقالب اسالمی .های خود ما باشداین کره خاکی نازل نخواهد شد، مگر آنکه انعکاس برنامه

درصد جمعیت شهری دارای  99.5 های نظام و یکی از محورهای اصلی بوده است، افزود: امروزه بیش ازآب یکی از دغدغه

وی با بیان اینکه .گذاری و عزم مردم و دولت جز اعتقاد به زیست سالم نخواهد بودهای سالم و بهداشتی است و این سرمایهشبکه

 42سال رسیده است، افزود:  73سال بوده و اکنون این میزان به  56میزان امید به زندگی در بین مردم ایران در اوایل انقالب 

 .درصد جمعیت شهری تحت پوشش فاضالب قرار دارند و جمعیت روستایی برخوردار از خدمات فاضالب نیز در حال رشد است

که های مشتری مداری با پاسخگویی سریع و متواضع به مردم همراه باشد، عنوان کرد: تا زمانیمحمودی با اشاره به اینکه باید نظام

ها را فرماندهی کند و پس از آن نیز بایستی تواند آندر حال توسعه رو به تکمیل است، انسان میهای مکانیزه در کشورهای سیستم

وی با اشاره به مابه التفاوت قیمت تمام شده آب گفت: اگر مابه التفاوت قیمت آب از مشترک دریافت نشود .به آموزش روی آورند

 4.5سال اخیر حدود  4ستار محمودی با بیان اینکه وزارت نیرو در .باشدتواند در کمیت و کیفیت آب اثر گذار این کمبود مالی می

خانه آب و تصفیه 45میلیون مشترک جدید در زمینه آب و فاضالب را تحت پوشش گرفته است، افزود: در این مدت بیش از 

با اشاره به اینکه اگر این میزان  او.شودمیلیون مترمکعب فاضالب تصفیه می 300برداری رسیده و ساالنه بیش از فاضالب به بهره
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ی ها و مؤسسات مالتواند پایداری مناسبی را در زمینه آبی برای کشور رقم بزند؛ افزود: بانکپساب به چرخه طبیعت باز گردد، می

دامات بین ها را انجام اقمقام وزیر هدف از برگزاری این نشستقائم.گذاری بیشتری را در این خصوص داشته باشندباید سرمایه

ها المللی و ارائه راهکار به منظور بهبود وضعیت برخورداری مردم از آب سالم و بهداشتی اعالم کرد و افزود: انتشار و انتقال فناوری

های نو به کاهش میزان مصرف و برای استحصال آب و نگهداری تاسیسات و مدیریت در مصرف کمک خواهد کرد تا با اجرای ایده

 ک شودهدررفت آب کم

http://www.iana.ir/fa/news/43359/%DA%A9%D9%8 
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 آب
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 سد الستیکی بندرکیاشهر افتتاح شد

سید علی اکبری در بندر کیاشهر با حضور مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران سر روی رودخانه پروژه سد الستیکی دهنه

سر روی رودخانه سید علی اکبری پیش از ظهر امروز با حضور محمد حاج به گزارش ایانا، پروژه سد الستیکی دهنه.افتتاح شد

نظور سر به مبرداری رسید. سد الستیکی دهنههرهها مدیر امل شرکت مدیریت منابع آب ایران و نجفی استاندار گیالن به برسولی

ساماندهی سرآب و پایاب سد با سنگ الشه و پلکان .هزار هکتار از شالیزارهای منطقه احداث شده استتوسعه و بهبود آبیاری یک

بوده و  "سردهنه"رو در کرانه راست و ایجاد حوضچه مکش مناسب به منظور پمپاژ آب از اهداف احداث سد الستیکی ماهی

 15برای احداث سد الستیکی مذکور .کشی از جمله اهداف احداث سد مذکور استعملیات بهبود بستر و جلوگیری از پدیده کف

متر مکعب  925هزار و  6بندی، متر مربع قالب 535تن میلگرد گذاری، سه هزار و  435متر مکعب عملیات خاکریزی،  700هزار و 

بند انجام شده و ارتفاع الستیک سد متر مربع دیوار آب 415متر مکعب بنایی و خشکه چینی با سنگ و  528و هزار  32ریزی، بتن

 "دهنه سر"حجم مخزن ذخیره آب سد الستیکی  .متر است 41.5متر و در تاج  34متر و طول الستیک در قاعده  2.5« دهنه سر»

 میلیارد ریال برای احداث آن هزینه شده است 80د طراحی و هزار متر مکعب بوده و سرریز سد مذکور از نوع آزا 350

http://www.iana.ir/fa/news/43351/%D8%B3% 
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 اقتصاد کالن
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 محک بورس بازان در آستانه مقاومت جدید

هزار  79درصد( در سطح  0/ 2واحدی )معادل  158نماگر بازار سهام کشور روز گذشته با ثبت رشد  :لطفی هدیه –دنیای اقتصاد 

هفته  6هزار واحدی قرار گرفت و به این ترتیب بازدهی بورس با وجود گذشت  80واحد متوقف شد و در مرز ورود به کانال  756و 

رسید. در ابتدای ساعات معامالتی روز گذشته شاخص کل بورس تحت تاثیر تحرکات مثبت قیمتی درصد  3 /2به بیش از  96از سال 

 .هزار واحدی نیز پیش رفت اما در نهایت نتوانست از سطح مزبور عبور کند80در نمادهای پاالیشی تا محدوده ورود به کانال 

روز گذشته نشان از حرکت در یک مدار صعودی دارد. به در جریان  بررسی روند معامالتی نمادهای زیر مجموعه گروه پاالیشی

های مختلف بورسی به خود اختصاص درصدی، بیشترین بازدهی روزانه را بین گروه 2/ 85که شاخص این گروه با ثبت رشد طوری

داران از ابتدای سال رسد سیکل چرخش نقدینگی در صنایع، این بار گروه پاالیشی را مد نظر قرار داده است. سهامداد. به نظر می

گران جاری بیشتر نمادهای کوچک را مورد استقبال قرار دادند. پس از چند روز از آغاز معامالت در سال جاری، نقدینگی معامله

های مناسبی نیز برای نمادهای زیر مجموعه این گروه رقم خورد. بر نمادهای کوچک بازار وارد گروه خودرویی نیز شد و رشدعالوه

های مورد انتظار به اتمام رسید. پس از آن یک بار نمادهای کوچک گران و رسیدن به سقفروند با شناسایی سود از سوی معاملهاین 

بازار سهام در کانون توجه سهامداران قرار گرفتند. اختالف بازدهی شاخص کل و شاخص کل هموزن این موضوع را به خوبی نشان 

درصدی را ثبت کرد، شاخص کل هموزن  3/ 2ز ابتدای سال تا پایان معامالت روز گذشته رشد دهد، در شرایطی که شاخص کل امی

از جمله نمادهای کوچک که در این بازه زمانی جهش قیمتی را تجربه کردند، .درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساند 11/ 8رشد 

یب به ترت« کترام»و « شپلی»له تکسرام اشاره کرد. نمادهای اکریل و برخی نمادهای گروه کاشی و سرامیک از جمتوان به پلیمی

این موضوع در شرایطی رخ داد که رشد قیمت نمادهای  .درصدی را در این بازه زمانی تجربه کردند117درصدی و  57افزایش قیمت 

و  جوی مقصد جدیدی بودوکوچک دلیل بنیادی خاصی نداشت و به این ترتیب روال مزبور متوقف شد. در نهایت نقدینگی درجست

 .ها به گروه پاالیشی ختم شددر نهایت مسیر این پول

 نقدینگی در صنعت جدید

گذاران حقیقی در سه نماد میلیارد تومان سهام از سوی سرمایه18بررسی جزئیات معامالت روز گذشته بازار سهام نشان از خرید 

ها بود. افزون میلیارد تومان به نفع حقیقی15یش نفت بندرعباس بال  بر پاالیشگاهی دارد. در این روز خالص خرید سهام شرکت پاال

 .گذاران حقیقی اقدام به خرید سهام دو پاالیشگاه دیگر از جمله پاالیش نفت تهران و پاالیش نفت اصفهان کردندبر این سرمایه

نسبتا زیادی را در این گروه حضور داشته باشد. رسد با توجه به بزرگ بودن صنعت پاالیشی، نقدینگی مزبور مدت زمان به نظر می

ماه نخست سال مالی  9ها مشابه با تخفیفاتی که از سوی شرکت پاالیش و پخش در بینی به اعالم نرخ مواد اولیه پاالیشیخوش

دلیل ابهامات هرود. این در حالی است که بگذشته داده شد، از جمله دالیل چرخش نقدینگی به سمت سهام این گروه به شمار می

گذاری مواد اولیه از سوی پاالیش و پخش وجود دارد، همچنان وضعیت مبهمی بر فضای این گروه فراوانی که درخصوص نحوه قیمت

ها ناتوان است. افزون بر این روز گذشته حاکم است. به عبارت دیگر بازار از ارائه تحلیل دقیق و قطعی درخصوص سودآوری این شرکت

ر شایعاتی مبنی بر تعدیل مثبت نمادهای فعال در این گروه بودیم. هر چند این موضوع در حد شایعه باقی ماند اما به شاهد انتشا

ها، در شرکت 95ماه 12های مالی گذاران حقیقی تبدیل شد. با توجه به موعد انتشار صورتمشوقی برای خرید سهام از سوی سرمایه

 هزار واحدی؟ 80عبور از مقاومت  .د و باید در انتظار انتشار رسمی این موارد بودبازار چنین شایعاتی رواج زیادی دار
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بینی در بازار حاکم ای موجب شد تا موج خوشها انتظار و ورود نقدینگی جدید به تاالر شیشهبهبود اوضاع بورس تهران بعد از ماه

روز کاری اخیر تنها یک روز منفی را پشت 22غاز کرد و طی شود. بازار سهام که معامالت خود در سال جاری را با روندی مثبت آ

هزار واحدی، 80سرگذاشت، دو کانال شکنی را در این مدت شاهد بود. حال مساله مهم با توجه به نزدیک شدن به مرز ورود به کانال 

ه است(. آیا در حال حاضر با عبور از این مقاومت است)شاخص کل بورس از چهارم دی ماه سال گذشته، محدوده مزبور را ترک کرد

توجه به شرایط کنونی شاخص کل توان بازگشت مجدد به این محدوده را دارد؟ کارشناسان معتقدند در آستانه انتخابات این احتمال 

کند. هزار واحدی  80وجود دارد که ورود نقدینگی به بازار مطابق سنت بورس تهران در زمان پیش از انتخابات شاخص را وارد کانال 

چند فشار عرضه از سوی تواند از ورود شاخص سهام به این محدوده حمایت کند. هرهای تکنیکال نیز میبر این برخی سیگنالعالوه

 .توان به قطعیت نسبت به تداوم روند صعودی بازار نظر دادکند و نمیها، کمی شرایط را پیچیده میحقوقی

 جزئیات معامالت بازار روز شنبه

میلیارد تومان رسید.  192میلیون برگه اوراق بهادار به بیش از  823جایی بیش از امالت روز گذشته بورس تهران با جابهارزش مع

درصدی را تجربه کرد )ارقام، حجم و ارزش  6/ 1و  10/ 4حجم و ارزش معامالت دیروز در مقایسه با معامالت روز چهارشنبه کاهش 

بورس تهران روز گذشته در حالی اصالح قیمت سهام در برخی .(و اوراق مشارکت ذکر شده اند بدون در نظر گرفتن معامالت بلوکی

ها همزمان با افزایش انتظارات از تعدیل مثبت در این گروه با اقبال خریداران نمادها از جمله خودروهایی را شاهد بود که گروه پاالیشی

ها در این گروه مانع از تثبیت صف خرید میلیونی پایدار شد ولی در مجموع حجم حقوقیهای کمچند عرضهرو شدند. هرحقیقی روبه

میلیارد تومان عنوان 41میلیون سهم به ارزش 100که این گروه در مجموع با معامله بازار بر مدار این گروه حرکت کرد. به طوری

یایی و فلزات اساسی نیز به ترتیب با ارزش معامالت برترین صنعت دیروز از لحاظ ارزش معامالت را به خود اختصاص داد. خودرو، شیم

بیشترین حجم معامالت دیروز در اختیار نمادهای  .های بعدی قرار گرفتندمیلیارد تومان در رتبه10/ 7و  13/ 6، 32به ترتیب 

خودرو دیزل و زامیاد دیزل، ایران نماد سایپا، سایپا4میلیون سهم از معامالت دیروز نیز در اختیار  156خودرویی قرار داشت. حدود 

، «شتران»، «شپنا»درصد را تجربه کرد که نمادهای معامالتی  0 /2بود. همچنین روز گذشته شاخص کل بورس در حالی رشد 

های بیشترین تاثیر مثبت را در محاسبه شاخص کل داشتند. در مقابل نماد معامالتی شرکت« فوالد»و « شبندر»، «پارسان»، «رانفور»

ته های مهم بورس نیز روز گذشمپنا، آسان پرداخت پرشین و فوالد خوزستان مانع از رشد بیشتر نماگر بازار سهام شدند. دیگر شاخص

درصدی شاخص سهام شناور آزاد، رشد  0/ 12وزن، افزایش درصدی شاخص کل هم  0/ 06با نوسان مثبت سپری کردند. افزایش را 

درصدی شاخص بازار دوم از جمله روند صعودی مزبور بود. در این روز نماد شرکت  0/ 03درصدی شاخص بازار اول و افزایش  0/ 3

درصدی و صف خرید به  40ساالنه بدون تقسیم سود نقدی با رشد چشمگیر حدود  فنرسازی خاور پس از برگزاری مجمع عادی

تومان بیشترین افزایش قیمت را در میان دیگر 388با رسیدن به قیمت « خفنر»گردونه معامالت بازگشت. به این ترتیب هر سهم 

ورد آلومینیوم، الستیکی سهند، ایران دارو، قند های بیسکویت گرجی، کویرتایر، شهد، ننمادها تجربه کرد. افزون بر این نماد شرکت

درصدی در صدر 5اصفهان، فروسیلیس کاغذسازی کاوه، سایپا دیزل، پارس سویچ و داروسازی اکسیر با نوسان مثبت در محدوده 

پردازی ایران، جدول نمادهای با بیشترین افزایش قیمت قرار گرفتند. این در حالی است که نمادهای حمل و نقل پتروشیمی، داده

سازی، تجارت الکترونیک پارسیان و لیزینگ ایرانیان با بیشترین کاهش قیمت مواجه قند پیرانشهر، قند مرودشت، لوله و ماشین

شاهد « شپلی»و « قصفها»، «کیان»، «پارند»، «پکویر»، «فنوال»های شدند. همچنین بیشترین تقاضای خرید را در سهام شرکت

 .ترین صف فروش تشکیل شدطوالنی« مداران»و « فخاس»، «وبیمه»، «آپ»است که برای سهام  بودیم. این در حالی

http://www.iana.ir/fa/news/43231/%D9%85%D8 
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 اقتصاد کالن
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 واحدهزار  80گیر بورس در مرز سرعت

هایی از ضعف های کوچک، دیروز نشانهسهام در بورس تهران به ویژه در شرکت دنیای اقتصاد: پس از یک دوره صعودی قیمت

گران بازار سهام کشور در جریان معامله.تقاضا در بازار مشاهده شد. امری که از شتاب رشد شاخص نسبت به روزهای اخیر کاست

ستد سهام شد. نشانه این ضعف وفروش سهام داشتند. این موضوع منجر به ضعف عمومی داد معامالت دیروز تمایل بیشتری به

وزن مشاهده کرد. در جریان معامالت دیروز، شاخص کل بورس تهران توان به خوبی در وضعیت شاخص کل همعمومی بازار را می

هزار واحدی  80ی آرام گرفت تا چالش عبور از مقاومت واحد 785هزار و  79درصدی را تجربه کرد و در ارتفاع  0/ 04رشد اندک 

 0/ 06وزن اما بر خالف روند اغلب روزهای معامالتی سال جدید، افت همچنان پیش روی شاخص قرار گرفته باشد. شاخص کل هم

خص کل حرکت وزن از ابتدای سال جاری تقریبا در تمامی روزها جلوتر از شادرصدی را در کارنامه خود ثبت کرد )شاخص هم

های وارد شده به بورس تهران دهد که بیشتر نمادهای کوچک که اخیرا مقصد بخش اعظمی از پولکرد(. این موضوع نشان می

اند. برای تشریح این موضوع، بررسی روند آنچه بر معامالت بورس تهران از بودند، پس از رشدهای قیمتی حاال به مسیر نزولی افتاده

روز معامالتی را پشت سر گذاشته و در این بازه  28بورس تهران در سال جاری .ن گذشت، خالی از لطف نیستابتدای سال تا کنو

دهد که در غالب وزن نشان میزمانی تنها یک روز شاهد افت شاخص سهام بوده است. تفاوت بین بازدهی شاخص کل و شاخص هم

اند. حاال اما پس از یک دوره رشد نسبتا اند که رشد داشتهر سهام بودههای اخیر، این نمادهای کوچک بازاروزهای معامالتی هفته

بخش عمده رشد عمومی قیمت سهام در بورس تهران، .اندوقفه قیمت، عمده سهامداران این نمادها راه خروج را پیش گرفتهبی

محابای نقدینگی به سمت بازار و به خصوص در نمادهای کوچک بوده است )البته در مقاطعی این نقدینگی مرهون سرازیر شدن بی

شدن  دلیل نزدیک ای از آن بهرسد بخش عمدهراه سهام گروه خودرویی و پاالیشی را پیش گرفته بود(. این نقدینگی که به نظر می

به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وارد بورس شد، رشد تقاضا و حجم معامالت سهام را به دنبال داشت. تقاضایی که به سودای 

های پیشین عمدتا بدون پشتوانه بنیادی خاصی( را پیش گرفتند. در گزارش)شبه بیشتر راه نمادهای کوچک کسب سودهای یک

بورس  تواند در بلندمدت درهای بدون پشتوانه بنیادی نمیبه کرات گفته شد، ورود نقدینگی به سهام شرکت نیز« دنیای اقتصاد»

ازار ها در برفت که با پایان یافتن ورود این جریان نقدینگی یا کند شدن آن، رشد عمومی قیمتاز همین منظر انتظار می.باقی بماند

هفته اخیر عمال این اتفاق  6ها طی معامالت حدود های غیرمترقبه برخی سهما رشدرسد ببا مشکل مواجه شود. حال به نظر می

صدد خروج از بازار گران عمدتا حقیقی، درطوری که نه تنها ورود نقدینگی جدید کند شد بلکه بخشی از معاملهروی داده است. به

ت روز گذشته در بسیاری از نمادهای بورسی بود. البته برآمدند. نتیجه این شرایط متوقف شدن رشد قیمت سهام در جریان معامال

ها در جریان روز جایی نقدینگی میان صنایع مختلف وجود دارد. توقف مسیر رشد قیمتاحتمال ادامه چرخش نقدینگی و جابه

متر دان ساده نیست. کبینی ادامه این روند با توجه به وضعیت کنونی پیرامون در بازار سهام چنگذشته در شرایطی رخ داد که پیش

تواند طبق سنت اخیر معامالت سهام پیش از از سه هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقیمانده است. این موضوع می

ها از منظر تکنیکال به ضمن آنکه قیمت سهام برخی شرکت .گران را برای ورود به بازار سهام تشویق کندبرگزاری انتخابات معامله

ها و به دنبال آن رشد قیمت سهام نیز دور از انتظار نیست. با این حال سیده است که احتمال ایجاد تقاضا در این سهمسطوحی ر

 .درواحتمال تشدید فشار فروش سهامداران حقوقی نیز در ادامه مسیر بازار سهام عاملی برای افت نسبی قیمت سهام به شمار می

روز معامالتی از ابتدای سال جاری سپری شده است. در این بازه زمانی  28اشاره شد  طور کههای اولیههمانجای خالی عرضه

بورس تهران با یک رونق نسبی مواجه بود و تنها یک روز افت نماگر اصلی بازار سهام را به خود دید. با این حال طی معامالت این 
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ز سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران انجام نشده است. روزها همچنان اقدامی در جهت عمق بخشیدن به معامالت بازار سهام ا

های اولیه و انتشار اوراق جدید بدهی متوقف شد و حاال که بیش از یک ماه از ابتدای سال از ابتدای اسفندماه سال گذشته عرضه

ازمان بورس دلیل تعویق بارها دیده شده است که مسووالن س.گذرد، اقدامی در این راستا صورت نگرفته استجاری نیز می

اند. با این حال در شرایط فعلی که بازار در یک دوره نسبی رونق رمق بازار عنوان کردههای اولیه خود را تحت تاثیر شرایط بیعرضه

م انجاهای اولیه و استفاده از فضای مناسب بازار نشده است. این نقد البته به شیوه برد، همچنان خبری از انجام عرضهبه سر می

گردد. هر چند سازمان بورس تهران با اتخاذ تصمیم عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ تا حدی روش میها در بازار نیز برعرضه

های اولیه در پیش گرفت، با این حال اعمال دامنه محدود در سطوح نامناسب قیمت در این روش از عرضه تری برای عرضهمنصفانه

 .عنوان اولین عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ را به دنبال داشتضه گروه دارویی برکت بهاولیه تجربه تلخی در عر

پاالیشی پس از روند صعودی روزهای اخیر به خصوص در  در جریان معامالت روز گذشته سهام گروه فشار فروش در گروه پاالیشی

های وضعیت نسبتا ضعیفی به نمایش گذاشت. شرکت ها،جریان معامالت اولین روز از هفته جاری، تحت تاثیر فشار عرضه

دیگر نمادهای فعال « شسپا»و « شبندر»مجموعه گروه پاالیشی دیروز عمدتا در یک روند نزولی حرکت کردند. به جز دو نماد زیر

 .ها پشت سر گذاشتنددر بورس و فرابورس معامالت روز یکشنبه را با افت قیمت

 یفها در بازار ضعپیشتازی قندی

های قیمتی مناسبی را تجربه مجموعه گروه قند و شکر رشدرغم روند ضعیف معامالت در جریان معامالت دیروز، نمادهای زیربه

درصدی در صدر جدول بازدهی صنایع مختلف بورسی قرار گرفت. شاخص گروه  2 /8کردند. شاخص این گروه با رشد نزدیک به 

ها در مجددا با افزایش تقاضای نمادها به مسیر صعودی بازگشت. مسیر افزایش قیمتمدت ای کوتاهقند و شکر پس از وقفه

درصدی را  40نمادهای این گروه از انتهای اسفند سال گذشته آغاز شد )شاخص گروه قند و شکر در این بازه زمانی رشد بیش از 

 .ص از سقف تاریخی آن در معامالت اخیر منجر شدمجموعه این گروه به عبور شاخهای زیرسهام شرکت ثبت کرد(. افزایش قیمت

 در بازار دیروز چه گذشت؟

رسید. همچنین دیروز سهامداران بیش از  785هزار و  79واحد باال رفت و به عدد  29در معامالت روز گذشته شاخص کل بورس 

ت معامالتی دست به دست کردند که از هزار نوب 80میلیارد تومان در حدود  197میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش  984

میلیارد تومان بود. نمادهای بانک ملت، پاالیش نفت  188این میزان سهم معامالت خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی تقریبا 

 صبندرعباس، فوالد خوزستان، بانک تجارت، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ملی مس بیشترین تاثیر مثبت را در محاسبه شاخ

کل داشتند. این در حالی بود که نماد پاالیش نفت اصفهان با بیشترین تاثیر منفی در محاسبه شاخص کل مانع رشد بیشتر این 

های سیمان هگمتان، سرما آفرین، قند اصفهان، شهد، موتورسازان بیشترین رشد قیمت متعلق به نماد معامالتی شرکت .متغیر شد

و داروسازی دکتر عبیدی بود. در مقابل نمادهای حمل و نقل پتروشیمی، گسترش صنایع و خدمات تراکتورسازی ایران، پلی اکریل 

سازی نیرو محرکه، سیمان دورود و آلومراد با بیشترین کاهش قیمت در کشاورزی، سیمان فارس نو، تولیدی کاشی تکسرام، ماشین

شهرداری سبزوار، سهام قند اصفهان، ایران ارقام، افست، اوراق انتهای جدول معامالت قرار گرفتند. دیروز همچنین اوراق مشارکت 

سلف بنزین ستاره خلیج فارس، بانک تجارت و شهد خوی بیشترین تقاضای خرید را ثبت کردند. این در حالی بود که اوراق سلف 

وازی برق ماهتاب گستر، بنزین ستاره خلیج فارس، واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، سلف موازی برق سنندج مپنا، سلف م

 .ترین صفوف فروش را ثبت کردندفوالد خراسان و صکوک ساخت توسعه ملی سنگین

http://www.iana.ir/fa/news/43264/%D8%B3%D8%B1%D8%B9 
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 اقتصاد کالن
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۵تاریخ: 

درصدی ارزش بازار  107درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی تا افزایش  1606کارنامه بورس دولت یازدهم/از رشد 

 سرمایه

شاخص های کلیدی بورس و بازار سرمایه در دولت یازدهم روندی افزایشی داشته اند به گونه ای که ارزش معامالت بازار سرمایه 

درصد و سرمایه گذاری خارجی  75درصد، صدور کدهای معامالتی  107رزش بازار درصد، ا 750درصد، تأمین مالی طرح ها  74

 .درصد رشد کرده است 606یک هزار و 

به گزارش ایرنا، سهم بورس و بازار سرمایه در نظام اقتصادی کشور در دولت یازدهم، ارتقا یافت و ارکان این بازار سهم بیشتری را 

 .های اقتصادی کشور ایفا کرددر روند تامین مالی طرح ها و پروژه 

اگرچه معامالت سهام در بورس و فرابورس، روندی پر نوسان را تجربه کرد، به طوری که در برخی دوره های زمانی دچار رکود شد، 

 .اما در مجموع، بازار سرمایه، بازدهی قابل قبولی را عاید سهامداران کرد

چار مشکل شده و قادر نبود خواسته های سرمایه گذاران و متقاضیان را به طور در زمانی که نظام بانکی در تامین مالی طرح ها د

درصدی در این بخش  750شایسته تامین کند، سهم بازار سرمایه در تامین مالی رو به افزایش گذاشت به طوری که شاهد رشد 

با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره رشد بازار  سعید فالح پور، عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو.بوده ایم

حدود  1396تا پایان فروردین ماه سال  1392سرمایه در دولت یازدهم، افزود: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 

شد: متوسط رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور .درصد رشد داشته است 107

 .درصد است 19نیز  95تا انتهای سال  92بازدهی ساالنه شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال 

فالح پور بیان داشت: ارزش معامالت بازار سرمایه )شامل سهام، اوراق و آتی و مشتقه( در بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کاال و 

رسیده است که رشد  95میلیارد در سال  902به مقدار یک هزار و  91ریال در سال میلیارد  96بورس انرژی از مقدار یک هزار و 

هزار میلیارد ریال در سال  143تأمین مالی طرح ها از طریق بازار سرمایه نیز از رقم  :وی اضافه کرد.درصدی را نشان می دهد 74

 .درصدی است 750گر رشد رسیده که بیان 1395هزار میلیارد ریال در سال  220، به یک هزار و 1391

، به 1392هزار میلیارد ریال در ابتدای سال  420هزار و  2عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ارزش بازار از 

 .درصد رشد است 107رسیده که بیانگر  1396هزار میلیارد ریال در پایان فروردین ماه سال  19پنج هزار و 

مار فعاالن بازار سرمایه و صدور کدهای معامالتی نیز گفت: مجموع تعداد کدهای سهامداری و تعداد صاحبان فالح پور درباره ش

میلیون کد تا پایان فروردین ماه  11به بیش از  1392میلیون کد در ابتدای سال  6.5واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها، از حدود 

وی درباره تعامالت خارجی بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری خارجی .هددرصدی را نشان می د 75رسیده که رشد  1396سال 

میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان  878حدود  1392نیز افزود: سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور در ابتدای سال 

 .ال رسیده استمیلیارد ری 14هزار و  976درصد رشد به  606با یک هزار و  1396فروردین ماه سال 

به گزارش ایرنا، روند استقبال سرمایه گذاران خارجی از بازار سرمایه ایران در دولت یازدهم و به ویژه پس از برجام، همانند سایر 

تعداد سرمایه گذاران خارجی نیز در بورس ایران در ماه های گذشته باال رفته است؛ اکنون .بخش های اقتصادی افزایش یافته است

گذارانی از آمریکا، انگلیس، روسیه، آلمان، سوییس، سوئد، ازبکستان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن،  سرمایه

قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی و 

عضویت در نهادها و سازمان های بین المللی که پیش شرط گسترش تعامالت جهانی .رس کشورمان فعالیت دارندافغانستان در بو

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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بورس و بازار سرمایه است، نیز از دستاوردهای دیگر این بخش در دولت یازدهم به شمار می رود که البته بخش قابل توجه آن پس 

المللی بعد از برداشته شدن تحریم ها به عضویت سازمان آیسکو )سازمان بین به عنوان نمونه، ایران.از اجرای برجام تحقق یافت

های اوراق بهادار( درآمده است که این اقدام فرصت قابل توجهی را برای جذب بیشتر سرمایه گذار و سرمایه گذاری در کمیسیون

یازدهم در بخش بازار سرمایه به شمار می  همکاری با بورس های سایر کشورهای از دستاورهای دیگر دولت.کشور فراهم می کند

 .رود که امکان توسعه فعالیت ها و تسهیل تامین مالی پروژه ها و طرح های اقتصادی کشور را فراهم خواهد کرد

بر این اساس، برای انتشار اوراق بدهی ارزی توسط عمان در ایران و انتشار یک میلیارد یورویی اوراق قرضه از طریق مشارکت با 

 .بورس کره نیز تفاهماتی انجام شده است

http://www.iana.ir/fa/news/43418/%DA%A9%D8% 
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 اقتصاد کالن
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۴تاریخ: 

 در بازارهای جهانیکنندگان ایرانی بورس کاال مانع دامپینگ تولید

هایی باید فراهم شود تا محصوالتی که در کشور مازاد تولید دارند از بستر بورس کاال ساختالمللی کردن بورس کاال زیربرای بین

های بورس کاال برای عامل بورس کاالی ایران درخصوص برنامه، مدیر«پایگاه خبری بورس کاالی ایران»به گزارش  .صادر شود

های زیادی برای توسعه رینگ صادراتی بورس کاال در دست بررسی است. وی با اشاره به لی کردن این بازار گفت: برنامهالملبین

عنوان مثال محصوالت پتروشیمی، بعضا سیمان و به :اینکه محصوالتی در کشور وجود دارند که با مازاد تولید مواجهند، اظهار کرد

مصرف داخلی آنها کمتر از تولید است. مدیرعامل بورس کاال به عرضه مازاد این محصوالت  کلینکر از جمله محصوالتی هستند که

طور معمول محصوالتی که با مازاد تولید مواجه است و تولید آن از مصرف داخلی در بازارهای جهانی اشاره کرد و ادامه داد: به

ر شرایط رقابت منفی تولیدکنندگان ایرانی با یکدیگر و دامپینگ ها دشوند، اما این عرضهبیشتر است در بازارهای خارجی عرضه می

 .رسدهایی کمتر از نرخ تمام شده به فروش میطوری که گاهی کاال در قیمتگیرد بهصورت می

ی را مشترکننده بازاریابی انجام داده و به محض اینکه قصد فروش کاال به عنوان مثال بارها شاهد بودیم که تولیدوی ادامه داد: به

. کننده را گرفته استتر مطرح کرده و بازار تولیدهای پایینکننده ایرانی دیگر با پیشنهادهایی قیمتداشته است یک تولید

های نسبی اقتصاد ایران مثل انرژی و مواد اولیه ارزان نصیب سایر شود مزیتنژاد با تاکید بر اینکه چنین رفتارهایی باعث میسلطانی

گذاری اقتصاد کشور نیست، بلکه باید ثروت ملی و کاالهای تولیدی کشور را با طور قطع هدف، گفت: چنین اتفاقی بهکشورها شود

عامل بورس کاال با اشاره به اینکه بهترین راهکار این است که طرفین عرضه های جهانی به بازارهای دنیا عرضه کنیم. مدیرقیمت

هنگ با یکدیگر حرکت کنند، افزود: هماهنگی تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی باعث ایرانی بازی یکدیگر را ببینند و هما

که با  هایی هستندهای پایین عرضه نشود. وی با اشاره به اینکه در این میان واسطهشود کاالی ایرانی در فضایی مبهم و با قیمتمی

ات کاالها از بستر بورس کاال انجام شود فروشندگان بازی یکدیگر را کنند، اظهار کرد: اگر صادرفرصت طلبی شرایط را بدتر می

 .شود در سیستم مبتنی بر عرضه و تقاضا کاال را خریداری کندالمللی هم مجبور میبینند. خریدار بینمی

های شریک تجاری نژاد کشورسلطانی .شودهای کشف شده متعادل تر و بهتر است و باعث حمایت از ثروت ملی میبنابراین، قیمت

توان به آنها صادرات انجام داد و گفت: ورود بورس کاال به ایران را بهترین بازارهایی دانست که در رینگ صادراتی بورس کاال می

ای نشوند که ممکن است ریسک پرداخت طرفهشود خریداران خارجی وارد قراردادهای دوالملل باعث میمبادله کاالها در سطح بین

اپای اتاق گران از مکانیزم تسویه پایالمللی در بستر بورس کاال، معاملهتحویل کاال را داشته باشد. به گفته وی با معامالت بینپول یا 

المللی بسیار مهم است، مدیر عامل بورس کاال با اشاره به اینکه بحث استانداردها در معامالت بین .شوندبورس کاال بهره مند می

کنند باعث خواهد شد اعتبار کاالی ایرانی در طور مستمر روی یک کاالی خاص تجارت نمیان و تاجرانی که بهگفت: ورود پیله ور

لطانی افتد. سبازارهای جهانی از بین برود. بحث استمرار عرضه و توجه به کیفیت نیز موضوعی است که با ورود بورس کاال اتفاق می

للی کردن بورس کاال، کار چندان راحتی نیست به مشکالت و نیازهای این مسیر اشاره کرد و المنژاد در ادامه با تاکید بر اینکه بین

 .پذیر شودگفت: نیاز ایجاد انبارهایی در نزدیک بازار مصرف بسیار مهم است تا کاال دسترس

http://www.iana.ir/fa/news/43399/%D8%A8%D9%88 
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 اقتصاد کالن
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۴تاریخ: 

 به بورس« سود»پالس مثبت 

جاری در یک مسیر کاهشی قرار گرفته دنیای اقتصاد: نرخ سود اوراق بدهی دولتی پس از صعود در زمستان گذشته، از ابتدای سال

درصد هم رسید. در شرایطی که نرخ سود اوراق  21جاری به محدوده  است. در ادامه این روند نزولی، نرخ اوراق بدهی در هفته

تواند سیگنال مثبتی رود، کاهش سود این اوراق میشمار میعنوان یکی از موثرترین عوامل کالن در روند بازار سهام بهبدهی به

پذیر نیست و به اصالحات ساختاری در کانمدت امبرای بازار سهام به همراه داشته باشد. هرچند کاهش بیشتر این متغیر در کوتاه

ای مثبت به پایان را هم با کارنامه 96شروین شهریاری: بازار سهام ششمین هفته کاری سال  -گروه بورس.نظام بانکی نیازمند است

بازه زمانی شتاب زیادی نداشت، اما به لحاظ استمرار عملکرد مثبت در این  (درصد 0/ 5برد که هر چند به لحاظ میزان رشد )

بار دیگر با سطح روانی  96درصدی در سال  3/ 5شود. به این ترتیب، شاخص بورس تهران با رشد طوالنی، جالب توجه تلقی می

هزار واحدی درگیر شده است؛ ارتفاعی که پیشتر در دی ماه سال گذشته از آن به پایین لغزیده بود. در همین حال، ارزش  80

میلیارد تومان قرار گرفته که وضعیت به مراتب  200طور مداوم در محدوده بیش از ورس و فرابورس نیز بهروزانه معامالت خرد در ب

رود. در همین حال، نیم نگاه فعاالن میلیارد تومانی روزانه به شمار می 100های بعضا بهتری در مقایسه با فصل زمستان و حجم

 29ها و در نهایت برگزاری انتخابات در روز تر شدن رقابت؛ جایی که با گرمبازار سهام کماکان به عرصه سیاست دوخته شده است

 .سال آتی تعیین خواهد شد 4های موثر بر وضعیت بازار سرمایه در گیری بخش مهمی از سیاستاردیبهشت، جهت

 سیگنال سبز نرخ سود

سهام  گذار بر شرایط کلی بازارترین عامل کالن تاثیرعنوان موثرای به گزاف نباشد اگر از نرخ سود اوراق بدهی دولتی بهشاید گفته

های دارای جریان نقدی از جمله گذاری، عمال ارزش داراییهر نوع سرمایه«هزینه فرصت»نام برده شود. این عامل با مشخص کردن 

دهد که بر اساس آن، ارزش روز عایدات کند زیرا این متغیر در حقیقت ابزاری را به دست میرا مشخص میسهام در یک اقتصاد 

کنند. اکثر تحلیلگران، باال بودن متغیر مزبور در سه سال گذشته عنوان نرخ تنزیل یاد میشود و از آن بهها مشخص میآینده شرکت

یعنی دوره آغاز سقوط شاخص  92طور موثر از دی ماه شناسند. این نرخ بهزار سهام میترین عوامل رکود باعنوان یکی از اصلیرا به

درصد عمال به یک  10درصد )ساالنه( قرار داشته و با افت نرخ تورم به زیر  20واحدی عموما در سطح باالتر از  89500از قله 

این روند رکود نه فقط در سهام بلکه کمابیش در اکثر  گذاران تبدیل شده است. پیامدجایگزین امن و بسیار جذاب برای سرمایه

د تا انهای سود یک وضعیت رفت و برگشتی را به نمایش گذاشتهگذاری کشور است. از پاییز سال گذشته، نرخبازارهای سرمایه

ر آغاز پاییز، با یک درصد د 20ترین ابزار بدهی دولتی یعنی اسناد خزانه اسالمی از محدوده ریسکجایی که نرخ سود موثر کم

ها با رشد قیمت اوراق درصد رسید. از آن تاریخ تا کنون، روند نرخ 28شتاب نسبتا زیاد، تا اواخر بهمن ماه به مرز اعجاب انگیز 

درصد هم وارد شد. کاهش نرخ سود اوراق هر چند برای بازار  21معکوس شده است و در هفته جاری برای اولین بار به محدوده 

درصد بود؛  20شود، اما برای آشکار کردن تاثیر جدی خود باید منتظر کاهش این متغیر به زیر طور کلی مثبت تلقی میهسهام ب

 .رسدمدت دشوار به نظر میاتفاقی که با توجه به مشکالت ساختاری در شبکه بانکی دستیابی به آن در کوتاه

 خودرو« دوقطبی»

گذاران، در سه سال اخیر، از بین صنایع مختلف بورس تهران، شاید کمتر موردی را بتوان سراغ گرفت که دیدگاه سرمایه

ای معتقدند که سهام باشد. بر این اساس، عده« دوقطبی»گران و جامعه سهامداری در مورد آن به اندازه خودروسازان، تحلیل

ای برند و عدهها میهای خارجی و جذب سرمایه جدید در بین بورسیانتفاع را از گشایشخودروسازان در دوران پسابرجام بیشترین 
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گذاری های این گروه، هر گونه سرمایهدیگر هم در نقطه مقابل، با تاکید بر زیان انباشته و ساختار نامناسب مالی و مدیریتی شرکت

گیرد که روند رجه حرارت مباحثات بین این دو گروه وقتی باال میکنند. ددر سهام خودرویی را فاقد توجیه اقتصادی ارزیابی می

گیرد؛ درصدی( قرار می 20درصدی( یا خرسی )نزول ممتد بیش از  20سهام خودرویی در یک مسیر گاوی )صعود ممتد بیش از 

افتد، گروه مخالف تفاق میتازند و هر بار که دومی امندان سهام خودرویی بر منتقدان میآید عالقههر بار که اولی پیش می

صعود و  10دهد که رفتار سهام این صنعت، با تجربه بیش از کشد. مرور روند سه سال گذشته نشان میهایش را به رخ میاستدالل

 .درصدی، خوراک الزم را برای طرفین این مباحثه بارها فراهم کرده است 20نزول با دامنه بیش از 

درصدی در نیمه  20اخیر سهام خودرویی مربوط است؛ جایی که این بار پس از یک سقوط دردناک آخرین مورد آن به همین رفتار

درصدی را در سال جدید به ثبت رسانده و فضا برای دوستداران سهام خودرویی را  12دوم سال قبل، شاخص این صنعت رالی 

های خارجی باز هم به های دوباره تفاهمو زمزمهاندازی خط تولید محصوالت جدید مساعد کرده است. در همین حال، خبر راه

گیری میانه و فارغ از هیجان این باشد که به رغم امکان کمک جو سهام خودرویی آمده است.در این میان، شاید یک نتیجه

ا توجه یری نیست و بگتوجه خودروسازان از تحوالت پسابرجام، هنوز ابعاد مالی این تاثیر مساعد قابل اندازهپذیری مثبت قابلتاثیر

های منفی موکول به ها، داوری درخصوص امکان غلبه عوامل مثبت آتی بر واقعیتهای قبلی در ترازنامه شرکتبه انباشت زیان

در فضایی پرریسک به لحاظ نوسانات و ادامه دو « خ»گذشت زمان خواهد بود؛ وضعیتی که به معنای ادامه معامالت سهام گروه 

 .ران و منتقدان سهام خودرویی خواهد بودقطبی بین طرفدا

 دنده معکوس نفتی

میالدی، خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شده  2017کننده از صادرات نفت کشور در سال پس از انتشار آمار بسیار امیدوار

ی ایران در ماه فوریه )بهمن( است که روند مزبور اخیرا با وقفه مواجه شده است. بر اساس این گزارش، صادرات نفت و میعانات گاز

سال اخیر رسید، اما پس از آن کاهش ممتدی را تجربه کرده است تا جایی  6میلیون بشکه یعنی باالترین سطح در  2/ 9به سطح 

 .زندمیلیون بشکه در روز تخمین می 2/ 2که این خبرگزاری، حجم صادرات نفت و میعانات کنونی را در محدوده 

عنوان دو عاملی یاد شده که در افت ها فروش نرفته بود( بهیز اتمام فروش ذخایر نفتی ایران )که به علت تحریماز کاهش تقاضا و ن

 ها، الزم است رونداند.با توجه به اهمیت باالی درآمد نفتی برای کشور از منظر بودجه دولت و ترمیم زیرساختصادرات نقش داشته

خص گردد کاهش مزبور یک افت موقت بوده است یا دالیل بنیادین دارد. پاسخ به این آتی حجم صادرات به دقت رصد شود تا مش

پذیری از شرایط کلی اقتصاد های بورسی با تاثیرسوال برای اهالی بورس تهران حائز اهمیت زیادی است؛ زیرا بخش مهمی از شرکت

 .یر زیادی خواهند پذیرفتو درآمدهای دولت در نهایت از بازار نفت و درآمد کشور در این بخش تاث

http://www.iana.ir/fa/news/43398/%D9%BE%D8%A7%D9% 
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 اقتصاد کالن
 ایسنا - ۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳: تاریخ

 هایارانه افزایش ناپیدای روی

 در هاارانهی افزایش: گفت الریجانی علی. کرد انتقاد نقدی یارانه افزایش وعده از پیاپی روز دومین برای مجلس رئیس: اقتصاد دنیای

 هب سیاسی، هایچهره از دیگر برخی او، هایصحبت کنار در. دارد پارلمان تصویب به نیاز و نیست جمهوریریاست اختیارات حوزه

 یارانه افزایش طرح ناگفته ابعاد بررسی به اعتراضات، این یابیریشه هدف با «اقتصاد دنیای. »دارند اعتراض ادعاهایی چنین ترویج

 شفاف صورتبه باید مردم، رفاه و زندگی بر اثرگذار تصمیمات ابعاد که دارد اهمیت جهت آن از بررسی این. است پرداخته نقدی

 اب منابع تامین که دیگر وجه و شودمی گفته مردم به است، هایارانه افزایش که سکه روی یک تنها حاضر حال در اما شود؛ بیان

 این دهدمی نشان جهانی هاییافته. است مانده پنهان است، بگیرانیارانه از درصد 70 حذف یا هاحامل قیمت چندبرابری افزایش

 یک در هایافته این مطابق. است ضروری گیریتصمیم این درخصوص اطالعات کامل انتقال و است اجتماعی حرکت یک موضوع

 دقلمدا مقطعی و جبرانی سیاست نقدی، یارانه توزیع و است اقتصادی ساختار اصالح ها،یارانه هدفمندی از مقصود جامع، رویکرد

 ضنق تواندمی ساختاری اصالحات اهداف راندن حاشیه به و رفاهی سیاست یک عنوانبه هایارانه کردن برجسته بنابراین. شودمی

 .دشومی منجر کنندگانمصرف رفاه تضعیف و تولیدکنندگان هایچالش تعمیق به که غرضی نقض. باشد اولیه اصول از غرض

 شده روروبه بسیاری انتقادهای با اخیر هفته دو طی جمهوری،ریاست انتخابات هایدررقابت شده مطرح اییارانه و پولی هایوعده

 این از حمایت یا انتقاد بسیاری میان این در و یافته غلبه اشاقتصادی محور بر آن، سیاسی جنبه همه، از بیش که انتقادهایی است؛

 نامزدها، وعده نوع این به پیاپی روز دومین در مجلس رئیس الریجانی علی. خوانندمی سیاسی هایسوگیری با همراه را هاوعده

 یفعل میزان افزایش اینکه بر تاکید با حقوقی وجه کرد؛در مطرح جنبه دو از را انتقاد این دیروز او. داد نشان انتقادی واکنشی

. ردک اعالم را اییارانه انتخاباتی شعارهای با پارلمان مخالفت دارد، قرار مجلس اختیار در و نیست دولت اختیارات حیطه در هایارانه

 منابع تامین نیازمند را هایارانه افزایش و ندانست مملکت صالح به را هایارانه افزایش درباره شعارها نیز اقتصادی جنبه در الریجانی

 هایریگیموضع این همه با. باشند پاسخگو آن تامین چگونگی درباره باید شعارها این کنندگانمطرح او منظر از که منابعی خواند؛

 امابه رفع برای و است مبهم بیکاران به پول پرداخت یا هایارانه برابری سه افزایش وعده نبودن اجرا قابل چرایی همچنان اما انتقادی

 مورد اقتصادی اصالحی اهداف به نگاه با آنکه جای به یارانه موضوع رسد،می نظربه. شود تشریح هایارانه افزایش ناپیدای روی باید

 یجمهورریاست انتخابات نامزدهای برای نکته این به توجه آنکه حال. است شده تبدیل آوریرای برای ابزاری به گیرد، قرار توجه

 ثرگذارا مردم رفاه و زندگی بر مستقیم طوربه که باال حساسیت با اینچنین تصمیماتی اجرای مسیر در نهادن گام که است ضروری

 اهداف و نظری چارچوب و کنند تبیین شفاف صورتبه را خود انتخابی هایسیاست دالیل گذارانسیاست کندمی ایجاب است،

 منتقدان از بسیاری نه و نامزدها نه لحظه این تا گرچه. دهند قرار نخبگان و مردم قضاوت و دید معرض در را خود اجرایی برنامه

 اییارانه و پولی هایوعده عواقب تشریح به سناریو دو فرض با گزارش این در اند،نکرده تشریح را موضوع این اییارانه هایوعده

 برابری 3/ 5 افزایش» طریق از پولی، و اییارانه وعده این تحقق سناریو دو این براساس. پردازیممی جمهوریریاست نامزد چند

 .بود خواهد میسر «بگیرانیارانه درصدی 70 حذف» و «انرژی هایحامل قیمت

 نخست سناریوی

 مردم اقتصادی رفاه افزایش برای ابزاری را امر این افراد، نقدی یارانه افزایش وعده طرح در جمهوریریاست انتخابات نامزدهای

 برابر هس بر مبنی پولی وعده این شدن اجرایی برای آنکه نخست سناریوی است؛ طرح قابل سناریو دو منظر، این از. کنندمی عنوان

 تا دهد افزایش برابر 3/ 5 به کم دست را هایارانه هدفمندی از حاصل درآمد بتواند نخست گام در باید دولت افراد، نقدی یارانه شدن
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 و ادهد باید تغییر و اصالحات ایجاد برای اقتصاد، در زیرا کند؛ پرداخت را افراد یارانه برابری سه وعده آمده، دست به منابع از بتواند

 رد مستقر، دولت اکنونهم. است شده انگاشته نادیده انتخاباتی هایوعده در نظربه که موضوعی باشند؛ داشته همخوانی ستانده

 تومان میلیارد 400 و هزار 36 ها،یارانه هدفمندی منابع از درآمدش که کندمی پرداخت نقدییارانه تومان میلیارد هزار 42 شرایطی

 هایارانه هدفمندی از حاصل درآمد و نقدی یارانه پرداخت هایهزینه میان تومانی میلیارد 600 و هزار 5 شکاف از خود این. است

 نقدی یارانه کنونی مبل  جمهوریریاست کنونی نامزدهای انتخاباتی وعده آنکه حال.است شده تحمیل دولت به که رددا حکایت

 دولت که است آن معنای به این. دهدمی وعده تومان 500 و هزار 136 مبل  به و برابرسه را است تومان 500 و هزار 45 که افراد

 برابر ونیمسه کمدست را هایارانه هدفمندی محل از خود تومانی میلیارد 400 و هزار 36 درآمد مبل  این پرداخت برای باید مجری

 اختصاص از همچنان و باشد نقدی یارانه پرداخت پاسخگوی تنها بتواند تا دهد افزایش تومان میلیارد 400 و هزار 127 به و کرده

 اصالح به باید همه از بیش درآمد، افزایش این برای مجری دولت. ماندبازمی سالمت و تولید بخش برای هایارانه هدفمندی منابع

 قیمت مثال برای که بود نخواهد ذهن از دور بنابراین کند؛ جبران راه این از را خود کسری و شود متمرکز انرژی هایحامل قیمت

 منابع رابریبونیمسه افزایش لزوم که باورند این بر کارشناسان. شود روروبه برابریونیمسه افزایشی با بنزین ازجمله انرژی هایحامل

 از نامزدها برخی زیرا یابد افزایش نیز برابر 6 تا است ممکن نقدی، یارانه شدن برابر3 وعده شدن محقق برای هایارانه هدفمندی

 تامین هزینه تنها دولت برای موردنظر، یارانه پرداخت هدف با درآمدها افزایش آنکه حال گویندمی سخن نیز تومانی هزار250 یارانه

 هب توجه همه این با. کندمی تحمیل دولت به نیز را دیگری مستقیمغیر هایهزینه و داده افزایش را دولت مالی بار و ندارد اعتبار

 توانمی را موضوع این دالیل. است ساختاری و الزم امری ایران اقتصاد در انرژی هایحامل قیمت اصالح که است ضروری نکته این

 .کرد جووجست محیطیزیست مسائل در نیز و کشور ایبودجه و اعتباری مسائل در

 به نهایت در و ارزآوری انرژی، بیشتر صادرات نیز امر این و انجامدمی انرژی کم مصرف به انرژی هایحامل قیمت اصالح که آنجا

 انرژی هایحامل قیمت اصالح به مجبور دولت انتخاباتی، هایوعده اساس بر اگر حال این با. شد خواهد منجر هانسل همه وریبهره

 تجربه که است ضروری نکته این یادآوری دیگر، سوی از. شد نخواهد کشور عاید ایبهره شود، افراد نقدی یارانه پرداخت برای

 رکود به را اقتصاد شد، منجر انرژی هایحامل قیمت آنی افزایش به که هایارانه هدفمندی قانون اولیه طرح اجرای در پیشین

 از ماع اقتصادی مختلف هایگروه تا گیرد صورت تدریجی باید انرژی بازار حوزه در اصالح و تغییر جهانی تجارب اساس بر. کشاند

 یارانه زایشاف باهدف انرژی هایحامل قیمت باشد قرار اگر بنابراین بیابند، را آن با تطبیق فرصت کنندگانمصرف و تولیدکنندگان

 اصالح هدف با هاقیمت که دهدمی نشان جهانی هایتجربه همچنین. بود خواهد معکوس جهت در حرکتی یابد، افزایش نقدی

 شود،می طراحی حمایتی هایسیاست درآمدکم هایگروه هزینه جبران و اجتماعی همراهی برای و شودمی تعدیل اقتصادی ساختار

 این رب کارشناسان که است اساس این بر. است غرضنقض یابد، افزایش بیشتر یارانه پرداخت هدف با هاقیمت اصالح این آنکه حال

 فناوری ارتقای و تکنولوژی بهبود انرژی، در جوییصرفه تولید، ساختار اصالح هدف با باید انرژی بازار حوزه در اصالحات باورند،

 (هادهک همه میان یارانه یکسان پرداخت) کنونی روش به حتی نقدی یارانه افزایش زیرا مردم؛ میان نقد پول توزیع نه و باشد

 .است شده تعریف هایارانه هدفمندی مهم اهداف از یکی عنوانبه که است درآمد عادالنه توزیع هدف خالف

 دوم سناریوی

 معادل نقدی یارانه پرداخت که سازد محقق صورتی در را خود اییارانه وعده تواندمی مجری دولت سناریو، دومین در همه این با

 این بر. کند محدود هستند برخوردار کم دهک سه از که بگیرانیارانه درصد 30 به را شودمی پرداخت اکنونهم آنچه برابر سه

 .داشت نخواهد بگیرانیارانه سایر درصدی 70 حذف جز ایچاره دولت اساس

 چیست؟ هدفمندی اهداف
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 هک است ضروری نکته این به توجه اما بود، متصور یارانه افزایش وعده این تحقق برای توانمی نیز دیگری سناریوهای هرچند

 و اجتماعی سرمایه است ممکن نامتقارن، اطالعات دادن با هم آن نقدی، یارانه ابزار از استفاده با رفاهی هایسیاست کردن برجسته

 عنوانبه هایارانه از آنکه از پیش جمهوریریاست انتخابات نامزدهای. سازد مخدوش را اقتصادی اصالحات برای عمومی پذیرش

 وزیعت و انرژی مصرف مدیریت اقتصادی، ساختار اصالح که کنند توجه مهم این به باید گیرند بهره آوریرای برای تبلیغی بزاری

 دستاویزی به را نقدی یارانه نامزدها رسدمی نظربه آنکه حال. است بوده هایارانه پرداخت اهداف ترینمهم ازجمله درآمد، عادالنه

 اشتنانگ نادیده که است حالی در این. اندداده تقلیل مقطعی و جبرانی هایسیاست اندازه به را آن اهمیت و کرده تبدیل تبلیغی

 هچ. کندمی روروبه ناپذیرجبران آثاری با را اقتصاد مقطعی سیاستی عنوانبه آن از استفاده و هایارانه پرداخت مهم و اصلی اهداف

 به هدفمندی، از حاصل درآمدهای و نقدی یارانه هزینه نبودن همخوان از ناشی کسری جبران برای هادولت داد نشان تجربه آنکه

 که است اساس این بر. دارد دنبال به را تورمی شدید تهدیدهای موضوع، این که روندمی پول چاپ چون ناپایداری ابزارهای سمت

 بیینت شفاف باید گذارد،می اثرگذار مردم مختلف اقشار زندگی بر مستقیم طوربه که هایارانه هدفمندی همچون هاییسیاست اتخاذ

 هایارانه افزایش درباره جمهوریریاست انتخابات نامزدهای سوی از روزها این که هاییوعده رسدمی نظربه تفاسیر این با. شود

 رایب اگر اقتصادی اصالح زیرا است؛ جهنم دروازه باشد، درآمد کم اقشار ویژهبه مردم برای سبز باغ در آنکه از بیش شود،می شنیده

 .شودمی تبدیل مهلک سیاستی به شکبی باشد، سیاسی جویی بهره

http://www.iana.ir/fa/news/43361/%D8%B1%D9% 
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 اقتصاد کالن
 ایسنا - ۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۲: تاریخ

 بورس صعودی روند تداوم

 کردند شروع را خود فعالیت حالی در گرانمعامله دیروز بازار در. بود شاخص رشد تداوم شاهد گذشته روز تهران بهادار اوراق بورس

  .بودند سهام عرضه مترصد مدت کوتاه دید با گرانمعامله جاری، سال ابتدای از هاقیمت رشد با که

 صف لتشکی با اما شرایط، این. شد منجر بازار در فعال نمادهای اکثر در فروش صفوف تشکیل به امر این اقتصاد، دنیای گزارش به

  .شد تشدید خودرویی هایشرکت سهام قیمت افت و سرمایه افزایش جایزه شدن آزاد از ناشی خودرو پارس فروش

 شدر با معامالت پایان در کل شاخص نماگر، محاسبه در نماد این مثبت تاثیر و انفورماتیک خدمات خرید صف عرضه با نهایت در

 هزار80 کانال به دستیابی از نیز دیروز واحدی، 827 و هزار 79 سطح در گرفتن قرار با سهام بازار نماگر. شد مواجه واحدی41

 روگ در پیش از بیش فعلی شرایط در که تحوالتی. هستند آتی تحوالت انتظار در همچنان سهام بازار کارشناسان.ماند باز واحدی

 طرح از مرکزی بانک بانکی و پولی پژوهشکده رئیس کالن تحوالت در دیروز بازار در. است انتخاباتی هایرقابت نتایج شدن روشن

 رنظ در هابانک سرمایه حداقل اصالح برای ایویژه برنامه مرکزی بانک: گفت و داد خبر هابانک سرمایه برای مرکزی بانک جدید

  .شودمی ابالغ زودی به که است گرفته

 .رسید تعادل به نهایت در حال این با. شد مواجه سنگین هایعرضه با زیرمجموعه نمادهای خرید هایصف همچنین بانکی گروه در

 برای را الزم شرایط سینا بانک و خاورمیانه بانک اینکه بیان با آلمان باواریای ایالت اقتصاد و صنعت اتحادیه رئیس گروه این در

  .کندمی دریافت را شعبه تاسیس مجوز امسال تابستان خاورمیانه بانک: افزود دارند، باواریا در شعبه ایجاد

 سعهتو گذاریسرمایه شرکت هدایت امین، سرمایه تامین سابق مدیرعامل سنگینیان علی که شد اعالم دیروز ساختمانی گروه در

. کرد سازیشفاف خود ماهه 6 عملکرد درباره پارسیان ریلی نقل و حمل نقل، و حمل گروه در.است گرفته اختیار در را گردشگری

  .داد خبر جاری سال در پاالیش و پخش شرکت محصوالت ونقلحمل نرخ در تغییر عدم از سازیشفاف این در «حپارسا»

 نقل و حمل شرکت همچنین گروه این در. شودمی تجهیز و ساخته دار مخزن واگن100 که کرد نشانخاطر شرکت این همچنین

 شده روروبه نماد توقف با 95 مالی سال هایحساب سرفصل بندیطبقه در اهمیت با تغییر دلیل به دیروز که نیز توکافوالد ریلی

 برخی دیروز قندی گروه در .شود بازگشایی آماده تا داد خود سهم هر سود درصدی 15 مثبت تعدیل درباره توضیحاتی بود،

 یورشهر مالی سال سود اولین شرکت این. شد بازگشایی دیروز نیشابور قند گروه این در بودند همراه خرید صف با گروه نمادهای

 ارزی تسهیالت تسویه و امالک فروش عدم از سازیشفاف گزارش در بهنوش غذایی گروه در. کرد بینیپیش ریال 157 را جاری

 49 حدود چشمگیر رشد با سرمایه افزایش تصویب العاده فوق مجمع برگزاری از پس «غشهد» نماد غذایی گروه در.داد خبر

 درصدی 46 سرمایه افزایش تصویب العادهفوق مجمع برگزاری از پس ماشین نصیر دیروز خودرویی گروه در. شد بازگشایی درصدی

 و الستیک گروه در .بازگشت معامالت گردونه به درصدی 10 حدود رشد با( انباشته سود و نقدی آورده و مطالبات محل دو از)

 دادهن رخ شرکت سود در تغییری کرد نشانخاطر شرکت این. شد مجر نماد این قیمت افت به تایر،کویر سازیپالستیک،شفاف

 رایب الزم مالی حمایت و تکنولوژیک هایزمینه ایجاد نامهموافقت و نامهتفاهم مپنا گروه و نیرو پژوهشگاه تجهیزات گروه در .است

 دیروز بازار مجموع در. کردند امضا را گازی توربین عملکرد آزمون و ساخت طراحی، نیروگاهی، گازی توربین ساخت و طراحی

 به بورس در(مشارکت اوراق و بلوکی معامالت احتساب با) معامالت ارزش آن در که بود سنگین هایعرضه با متعادل بازاری

 .شد بال  تومان میلیارد378 به فرابورس در و تومان میلیارد251
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 اقتصاد کالن
 ایسنا - ۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۲: تاریخ

 هایهمکاری سازمان عضو کشورهای حالل غذای تجارت کسری از ایران ساالنه صادراتی سهم دالر؛ میلیارد 78

 حالل غذای صادرات از ارزآوری برای ایران طالیی فرصت/ 1404 افق تا اسالمی

 تداوم حالل، برند فعاالن برای صادراتی هایمشوق ایجاد رونق، پر بازارهای به ورود: کرد تاکید حالل جهانی موسسه مدیرکل

 .است حالل برند توسعه راهکارهای ازجمله گسترده تبلیغات انجام و المللیبین هایهمایش و هانمایشگاه تشکیل

 رندب فعاالن برای صادراتی هایمشوق ایجاد رونق، پر بازارهای به ورود: کرد تاکید حالل جهانی موسسه کل مدیر کرباسی محمدرضا

 .تاس حالل برند توسعه راهکارهای جمله از گسترده تبلیغات انجام و المللیبین هایهمایش و هانمایشگاه تشکیل تداوم حالل،

 کیفیت از معیاری جهانی، استاندارد یک عنوانبه حالل: گفت حالل غذایی محصوالت برند درباره حالل جهانی موسسه مدیرکل

 اسالمی غیر و اسالمی کشورهای بین در غذایی صنایع و محصوالت مبادالت توسعه برای عاملی جهان، در بهداشتی و سالم غذای

 مسلمان جوامع مصرف و اسالمی کشورهای به محصوالت واردات برای ویژهبه علمی و فقهی ازنظر حالل استانداردهای رعایت. است

 جایگاه سنجش پیرامون همچنین ایران اتاق خبری پایگاه با وگوگفت در کرباسی محمدرضا.است ضروری اسالمی غیر کشورهای در

 و غذا بخش در مسلمان کنندگانمصرف جهانی هزینه درمجموع رویترز تامسون گزارش اساس بر: کرد عنوان حالل جهانی بازار

 به نزدیک ارزشی با غذا بازار دهد،می نشان آمار. است شده برآورد 2013 سال در دالر میلیارد 2001 حدود حالل زندگی شیوه

 دلیل همین به و دهدمی تشکیل را حالل زندگی شیوه و غذا بخش بازار ارزش کل از درصد 65 تقریباً تنهاییبه دالر میلیارد 1300

 جمعیت از درصدی 5 سهم ایران: گفت ایران در حالل بازار درباره ادامه در وی.است حالل تجارت توجه مرکز غذا، بخش بازار

 13 تا 10 سهمی درمجموع و داشته را اسالم جهان حالل زندگی شیوه و غذا بخش اقتصاد درصد 8 تا 7 حدود جهان، مسلمانان

 این به پاسخ در حالل جهانی موسسه مدیرکل.است آن جهانی اثرگذاری و اهمیت نشانه که دارد را جهانی حالل اقتصاد از درصد

 است، بوده صورت چه به  مهم امر این تحقق در حالل جهانی موسسه فعالیت و چیست حالل برند دریافت ضرورت که پرسش

 کنندهمصرف هر ذهن در که تصویری نخستین شود،می حالل استانداردهای با غذایی صنایع و علوم از صحبت زمان هر: گفت

 دنبال هب بالطبع و است غذایی محصوالت بودن حالل و سالمت ایمنی، کیفیت، تضمین برای موجود شرایط بندد،می نقش مسلمان

 و آرم با تنها تواننمی را حالل غذایی محصوالت که است آن زمینه این در مهم نکته. گرددمی امر این شدن محقق برای راهی

 قمنطب واردکننده، کشورهای موافقت و زمینه این در متخصص اسالمی مراکز طریق از باید بلکه داد، ارائه «حالل» کلمه نوشتن

 هک غربی کشورهای در بار نخستین برای حالل برند به نیاز احساس: افزود کرباسی.گیرد قرار تأیید مورد اسالمی شریعت با آن بودن

 و تسهیل برای حالل برند لزوم جهان، سطح در مسلمانان پراکندگی به توجه با و شد ایجاد کردند،می زندگی مسلمانان آن در

 رسانیاطالع و تحقیقات مرکز هایتالش با ایران اسالمی جمهوری قلمرو در مهم این. شد ایجاد غذایی محصوالت تجارت سرعت

 به منجر اسالمی اتاق هایاجالس در کشاورزی جهاد وزارت در فقیهولی نماینده و استاندارد ملی سازمان ایران، اتاق اسالمی، اتاق

 و نخستین عنوانبه حالل جهانی موسسه اساس این بر. شد 2010 سال در مسلمان کشور 57 میان در حالل استاندارد تنظیم

 مختلف کشورهای در خارجی شرکت 300 و داخلی هایشرکت بیشتر به که است شده موفق حالل گواهی صدور نهاد معتبرترین

 ماهیت به توجه با: داد ادامه وی.باشد داشته نمایندگی ترکیه و کره ژاپن، آلمان، کشورهای در و کند صادر حالل گواهی جهان

 و ایران استاندارد ملی سازمان مکاری با اسالمی اتاق رسانیاطالع و تحقیقات مرکز خورشیدی 1394 سال در حالل موضوع اهمیت

 که کرد ایران اسالمی جمهوری حالل راه نقشه تهیه به اقدام بخشی بین هماهنگی ایجاد جهت تجارت، و معدن صنعت وزارت

 ریراهب و گذاریسیاست شورای تشکیل به منجر دولت اقتصادی کمیسیون در طرح از پس حالل راه نقشه به مرتبط مستندات
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 که است حالل تجارت و گذاریسیاست فقهی، علمی، اصلی کمیته چهار دارای مذکور شورای. شد حالل خدمات و کاالها تجارت

 در حالل بازار گسترش مورد در کرباسی.گرفت قرار اینجانب عهده بر ایران اتاق نمایندگی به حالل تجارت کمیته شورای ریاست

 کشورهای صادرات در تأثیرگذار هایبخش ترینمهم از یکی حالل بازار امروزه: کرد عنوان کشورمان اقتصاد بر آن تأثیر و ایران

 قشن ایفای برای کافی پتانسیل از ایران رابطه همین در. کندمی ایفا کشورها این ارزآوری در مهمی نقش و رودمی شمار به پیشرو

 جذاب بازار از بیشتری سهم و کند استفاده ارزآوری برای طالیی فرصت این از باید و است برخوردار حالل غذای صنعت در

 تداوم حالل، برند فعاالن برای صادراتی هایمشوق ایجاد رونق، پر بازارهای به ورود :کرد تصریح وی.آورد دست به حالل محصوالت

 جدیت اب باید که است حالل برند توسعه راهکارهای ازجمله گسترده تبلیغات انجام و المللیبین هایهمایش و هانمایشگاه تشکیل

 نیز و حالل برند با غذایی محصوالت صادرات موضوع در باال پتانسیل دارای کشورهای از یکی به ایران صورت این در که شود دنبال

 در: کرد بینیپیش گونهاین را جهان در حالل بازار در ایران سهم اندازچشم وی.شد خواهد تبدیل حالل گردشگر موضوع در جذاب

 کشورهای حالل غذای تجارت کسری از درصد 10 میزان به ساالنه صادراتی سهم کسب ایران اسالمی جمهوری حالل راه نقشه

 هایسازمان حمایت با است امید که است شده بینیپیش 1404 افق تا میلیارددالر 78 معادل اسالمی هایهمکاری سازمان عضو

 .یابد تحقق مهم این خصوصی و دولتی

http://www.iana.ir/fa/news/43331/78%D-9%85%DB%8C%D9%8 
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 اقتصاد کالن
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 کارگزاری بانک کشاورزی؛ کارگزار برتر معامالت بورس کشور

 .آمار و اطالعات شرکت بورس، کارگزاری بانک کشاورزی را جزو کارگزاران برتر بازار معامالت بورس کشور معرفی کرد اداره

ماه در اختیار پنج شرکت درصد کل ارزش معامالت فروردین 29.93کرد: به گزارش ایانا، اداره آمار و اطالعات شرکت بورس اعالم

درصد، کارگزاری بانک  7.54درصد، کارگزاری بانک پارسیان با  8.10ای کارگزاری مفید با هکارگزاری بوده و بر این اساس شرکت

های اول تا پنجم این جدول درصد در رتبه 3.30درصد و بانک ملی ایران با  4.32درصد، کارگزاری بانک ملت با  6.67کشاورزی با 

 .قرار دارند

http://www.iana.ir/fa/news/43283/%DA%A9%D8%A7%D8 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 درصدی بخش کشاورزی در صادرات غیرنفتی کشور 13سهم 

میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته  686نزدیک به پنج میلیارد و  95بخشنده گفت: صادرات محصوالت کشاورزی در سال 

عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.است

بیانکرد: بیش از پنج میلیون و  1395حصوالت کشاورزی در سال میلیارد دالری صادرات م 686با اشاره به ارزآوری پنج میلیارد و 

درصد و از  21.77از کشور صادر شده که نسبت به سال قبل از آن به لحاظ وزنی  95هزار تن محصوالت کشاورزی در سال  812

به لحاظ وزنی  وی افزود: سهم صادرات بخش کشاورزی از کل صادرات غیرنفتی.درصد افزایش نشان می دهد 3.61نظر ارزشی

بخشنده بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی به لحاظ وزنی را مربوط به زیر .درصد است12.97درصد و از نظر ارزشی  4.48

 .درصد اعالم کرد 13.43درصد، دام و طیور با سهم 21.05درصد، باغی با سهم  63.48بخش زراعی با سهم 

درصد و دام و  23.3درصد ، زراعی  47.45ان سهم صادرات را زیر بخش باغی با سهم وی ادامه داد: از نظر ارزشی نیز بیشترین میز

 95معاون وزیر جهاد کشاورزی اقالم عمده صادراتی به لحاظ وزنی در سال .درصد به خود اختصاص داده است 22.12طیور با سهم 

سیب تازه، پیاز و موسیر عنوان کرد و افزود: اقالم عمده را هندوانه، سیب زمینی تازه یا سرد کرده، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده ، 

میلیون  207هزار دالر، رب گوجه فرنگی  500میلیون و  967صادراتی بخش کشاورزی از نظر ارزشی شامل پسته با پوست به میزان 

 193گرم به میزان  30از هزار دالر، زعفران در بسته بندی بیش  200میلیون و  203هزار دالر، مغز پسته تازه یا خشک  900و 

میزان  :اشاره و تصریح کرد 95بخشنده در ادامه به کاهش واردات محصوالت کشاورزی در سال .هزار دالر بوده است 600میلیون و 

درصد کاهش داشته 1.15درصد و به لحاظ ارزشی  5.78به لحاظ وزنی  94واردات بخش کشاورزی در سال گذشته نسبت به سال 

 .است

http://www.yjc.ir/fa/news/6072727/%D8%B3%D9 
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 اقتصاد محصوالت
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 شودقیمت گندم و جو با عرضه در بورس کاال متعادل می

اشاره به عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال طی سال جاری سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با 

ویژه گندم و جو در بورس کاال می تواند به متعادل کردن قیمت این محصوالت منجر گفت: عرضه تمامی محصوالت کشاورزی به

رضه محصوالت کشاورزی در وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر بیان کرد: از مزایای اصلی عچی امروز در گفتعلی وقف.شود

که خریداران به واسطه عرضه محصول در بورس از لحاظ کمی و طوریبورس کاالی ایران شفافیت قیمت و کیفیت مناسب است، به

آورند.وی به حمایت از کشاورزان با توسعه طرح شود، روی میهایی که از طریق بورس انجام میتری به عرضهکیفی با خیال راحت

ترین مزیت قیمت تضمینی در بورس کاال، کنار رفتن دالالن پرشمار از بازار کشاورزی و ینی اشاره کرد و افزود: مهمقیمت تضم

ها در بورس کاال است.نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: یکی از عمده ترین کشف عادالنه قیمت

گران هستیم ، بحث بازار این محصوالت است که در آن شاهد حضور دالالن و واسطهرو استمشکلی که بخش کشاورزی با آن روبه

تاه ها و کوگیرد، انتظار داریم با عرضه محصوالت کشاورزی در بورس شاهد شفافیت در قیمتکه بخش عمده سود به آنها تعلق می

وری در بخش کشاورزی در بحث تولید با ایین بودن بهرهدلیل پچی ادامه داد: بهگران از این بازار پرسود بود.وقفشدن دست واسطه

های بسیاری صورت گیرد. به همین که باید در راستای تقویت این بخش تالشطوریرو هستیم، بهمشکالت عدیده و بسیاری روبه

 رزان مرتفع کند.تواند بخشی از این مشکالت را برای تولیدکنندگان و کشاودلیل عرضه برخی از محصوالت در بورس کاال می

رای ریزی بوری کشاورزی پایین و برنامهبازده است، بهرهوی با اشاره به اینکه صنعت کشاورزی در کشور ما بسیار پرهزینه و کم

ها در جهان درباره تولید محصوالت با کیفیت و هزینه پایین دارند، تولید محصول وجود ندارد، تأکید کرد: با رویکردی که دولت

 طور قطع قیمت تضمینی بهتر از خرید تضمینی خواهد بود.اند. بههای تولیدی خود را برمبنای قیمت تضمینی بنا نهادهزیرساخت

دلیل شفافیت آماری که در بورس وجود سخنگوی کمیسیون کشاورز، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی یادآور شد: به

ود و در شریزی برای تولید حل مینداشتن برآوردی از نیاز ساالنه محصوالت و برنامهدارد، مشکل قدیمی طرح خرید تضمینی یعنی 

 دهد.می بینی رخگری و با قابلیت پیشصورت منطقی، به دور از واسطهدلیل امکان رصد معامالت، نوسانات قیمتی بهطرف مقابل به

اشاره کرد، این است که در این نوع خرید توانمندی، مهارت، توان در خرید تضمینی به آن چی اضافه کرد: از معایبی که میوقف

کنیم که محصوالت خود را تحث هر گیرد، بلکه به سمتی حرکت میروز و علمی بودن در بحث کشاورزی مورد نظر قرار نمیبه

اشته رقبای خارجی خود د پذیری حرفی برای گفتن باشرایطی و با هر کیفیتی به فروش برسانیم. اگر انتظار داریم در بحث رقابت

باشیم، باید در راستای توسعه طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی باشیم.وی در پایان به عرضه برنج در بازار داخلی اشاره 

تواند به متعادل کردن قیمت این محصول منجر شود و در بلندمدت منافعی برای کرد و گفت: عرضه برنج داخلی در بورس کاال می

 د کشور در به همراه خواهد داشت./اقتصا

http://www.iana.ir/fa/news/43344/%D9%82%DB%8C% 
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 اقتصاد محصوالت
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 شودهزار تن محصول کشاورزی در بورس کاال عرضه می 53امروز 

تن  100هزار تن لوب کات و هزار تن قیر، یک 61ماه میزبان عرضه اردیبهشت 12شنبه تاالر صادراتی بورس کاالی ایران روز سه

 .عایق رطوبتی است

تن شمش هزار پوندی آلومینیوم شرکت ایرالکو در تاالر  500به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، 

 تن هزار 46 عرضه شاهد  .تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در این روزشود می عرضه  ت صنعتی و معدنیمحصوال

 .است دامی ذرت تن 610 و روغن تن 300 سفید، شکر تن هزار 3 دوروم، گندم تن هزار 4 خوراکی، گندم

تن قیر، مواد پلیمری، وکیوم باتوم، لوب کات،  355هزار و  140تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز در این روز شاهد عرضه 

تن پتاس را تجربه می  500سالپس واکس و گوگرد است.بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز، عرضه یک هزار تن کنسانتره فسفات و 

 کند.

a.ir/fa/news/http://www.ian43328/%D8%A7%D9%85%D 
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 اقتصاد محصوالت
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 هزار قطعه جوجه یکروزه از طریق بورس کاال 31فروش 

 .هزار قطعه جوجه یکروزه بود 31تاالر فرعی بورس کاالی ایران در معامالت خود شاهد فروش 

الملل بورس کاالی ایران، تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران در این روز داد و عمومی و امور بین به گزارش ایانا از روابط

 تن روغن خام را تجربه کرد. 800تن شکر سفید و  400هزار و تن گندم خوراکی، سه 250هزار و  10ستد 

تن قیر، یک  957هزار و  3تن مواد شیمیایی،  708 تن اسالک واکس، 207تن مواد پلیمری،  290همچنین در این روز یک هزار و 

تن وکیوم باتوم در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی  600هزارو 24تن لوب کات و  600هزار و  7هزار تن گوگرد، 

تن کنسانتره فلزات  6ش ایران معامله شد.تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز در معامالت روز یکشنبه خود فرو

هزار تن مس کم عیار را  2تن مس کاتد و  700تن مس مفتول، یک هزار و  580تن کنسانتره مولیبدن و همچنین  120گرانبها، 

 تن عایق رطوبتی از طریق تاالر صادراتی بورس کاال به فروش رفت./ 60مشاهده کرد.امروزهمچنین یک هزار تن قیر و 

http://www.iana.ir/fa/news/43275/%D9%81%D8%B 
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 اقتصاد محصوالت
 ایران اکونا - ۱۳۹۶/  اردیبهشت/  ۱۳چهارشنبه , 

 ۹5میلیارد دالری صادرات محصوالت کشاورزی در سال  5.7ارزآوری 

میلیون  686نزدیک به پنج میلیارد و  1395معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد گفت: صادرات محصوالت کشاورزی در سال 

به گزارش ایران اکونا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با اشاره به ارزآوری .دالر برای کشور ارزآوری داشته است

هزار تن  812خاطرنشان کرد:بیش از پنج میلیون و  1395ارد دالری صادرات محصوالت کشاورزی در سال میلی 686پنج میلیارد و 

 3.61درصد و از نظر ارزشی  21.77از کشور صادر شده که نسبت به سال قبل از آن به لحاظ وزنی  95محصوالت کشاورزی در سال 

درصد و از نظر  4.48زی از کل صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی وی افزود: سهم صادرات بخش کشاور.دهددرصد افزایش نشان می

بخشنده بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی به لحاظ وزنی را مربوط به زیر بخش زراعی با سهم .درصد است 12.97ارزشی 

 .درصد اعالم کرد 13.43درصد، دام و طیور با سهم  21.05درصد، باغی با سهم  63.48

درصد و دام و  23.3درصد، زراعی  47.45نظر ارزشی نیز بیشترین میزان سهم صادرات را زیر بخش باغی با سهم وی ادامه داد: از 

 95معاون وزیر جهاد کشاورزی اقالم عمده صادراتی به لحاظ وزنی در سال .درصد به خود اختصاص داده است 22.12طیور با سهم 

را هندوانه، سیب زمینی تازه یا سرد کرده، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، سیب تازه، پیاز و موسیر عنوان کرد و افزود:اقالم عمده 

میلیون  207هزار دالر، رب گوجه فرنگی  500میلیون و  967صادراتی بخش کشاورزی از نظر ارزشی شامل پسته با پوست به میزان 

 193گرم به میزان  30هزار دالر، زعفران در بسته بندی بیش از  200میلیون و  203پسته تازه یا خشک هزار دالر، مغز  900و 

اشاره و تصریح کرد: میزان  95بخشنده در ادامه به کاهش واردات محصوالت کشاورزی در سال .هزار دالر بوده است 600میلیون و 

درصد کاهش داشته  1.15درصد و به لحاظ ارزشی  5.78لحاظ وزنی به  94واردات بخش کشاورزی در سال گذشته نسبت به سال 

 .است

http://iranecona.com/73006/%D8%A7%D8%B1% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۹ : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوی کشور گزارش می

ها مناطق غرب، باران در اغلب مناطق کشور از دوشنبه/ کاهش کیفیت هوا در نیمه شرقی روز دوشنبه هفته جاری بارش بارش 

گیرد ضمن آنکه در سه روز آینده در نیمه شرقی مرکز، ارتفاعات البرز، برخی مناطق جنوب و شرق و شمال غرب کشور را در برمی

  .شود که موجب کاهش کیفیت هوا خواهد شدبینی میکشور وزش شدید باد پیش

ها در زاگرس های هواشناسی بعدازظهر امروز بارشبراساس تحلیل آخرین داده خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های ها به ارتفاعات البرز و دامنهسپس بارش .ستیابد و در برخی نقاط انتظار رعدوبرق امرکزی و جنوبی و مرکز کشور شدت می

ها در شمال غرب و نوار شود و سبب بارش در این نواحی خواهد شد ضمن آنکه در پایان وقت امروز از شدت بارشآن منتقل می

ی، آذربایجان غربی، رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در آذربایجان شرق امروز شنبه.شودغربی کشور کاسته می

اردبیل، نیمه غربی گیالن، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایالم، شمال و شرق خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، همدان، 

 .شودبینی میمرکزی، قم، قزوین، تهران، البرز، ارتفاعات و مناطق مرکزی کرمان پیش

ای، تگرگ، خصوص در مناطق کوهپایهر موقت شدید همراه با صاعقه بههای جوی در این فصل رگبامهمترین مخاطره سامانه

ویژه منطقه زابل وزش شدید در سه روز آینده در نیمه شرقی کشور به.سیالب ناگهانی در مناطق مستعد و تندباد شدید موقت است

افقی همراه خواهد شد. با توجه  شود که گاهی با گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و دیدبینی میخصوص در ساعات شب پیشباد به

 .های احتمالی، تمهیدات الزم بکار گرفته شودشود جهت جلوگیری از بروز خسارتبه شرایط جوی فوق، توصیه می

 .شودمی بینیپیش یابد و رگبار باراندر ساعات بعدازظهر روز آینده مجدداً ابرناکی در ارتفاعات زاگرس و البرز افزایش می

ها از گسترش بیشتری برخوردار است و مناطق غرب، مرکز، ارتفاعات البرز، برخی مناطق جنوب و شرق و شمال بارشروز دوشنبه 

 بینیپیش آسمان تهران فردا ابری در برخی ساعات بارش باران و وزش باد، به تدریج کاهش ابر.گیردغرب کشور را در برمی

درجه باالی صفر  40روز آینده اهواز با بیشینه دمای .بود خواهد درجه 15 و 21 تهران در فردا دما کمینه و بیشینه شود؛می

میانگین بارندگی کل کشور .ترین مرکز استان خواهد بوددرجه باالی صفر خنک 5ترین مرکز استان و شهر کرد با کمینه دمای گرم

 212.3بارش در سال گذشته در این بازه زمانی  متر ثبت شد،میلی 193.7ماه امسال از ابتدای سال زراعی تا روز هفتم اردیبهشت

 .درصد بارش سال گذشته است 91.3متر بود،بنابراین بارش سال جاری میلی

 .مشاهده کنند مه هفتگی هواشناسی کشاورزی را از اینجاخبرناتوانند کاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960209000888 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

درصد در مصر/  13.4درصد در عربستان تا  3.2خاورمیانه/ سهم کشاورزی در اقتصاد از گندم و جو محصوالت عمده 

 ترین تولیدکنندگان روغن زیتون در جهانتونس از بزرگ

کند. سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بازی می

 .درصد در مصر در نوسان است 13.4درصد در عربستان سعودی تا  3.2است که این میزان از حدود کشورهای منطقه متفاوت 

آبیاری در مقیاس بزرگ در حال گسترش است، و این امکان را می دهد تا تولیدات محصوالت با  "اکومنا"به گزارش ایانا از وبسایت 

 الت، حبوبات، قند و شکر افزایش یابد.ارزش باال و صادرات محصوالت از جمله میوه ها، سبزیجات، غ

 5.67، در حدود  2011مصر چهاردهمین تولید کننده برنج و هشتمین تولید کننده پنبه در جهان است. این کشور، در سال 

درصد از مناطق زیر کشت در مصر است.  5هزار تن پنبه تولید کرد. میزان منطقه کشت پنبه در حدود  635تن برنج و  میلیون

میلیون تن در سال می رسد. مواد دیگر باقی مانده از  16مقدار کل باقی مانده محصول که شامل ماده خشک است ، به حدود 

رصد از کل باقی مانده محصول را تشکیل می دهد که البته ، در حال حاضر با د 9محصول پنبه که عمدتا ساقه پنبه است، حدود 

، طیف وسیعی از زیست توده است که از محصوالت و فرآوری "باقی مانده های محصول"مشکل دفع مواجه است.اصطالح 

اله نیشکر، نی، ساقه، برگ، محصوالت زراعی به دست می آیند. باقی مانده های محصول شامل تمام پسماندهای کشاورزی مانند تف

پوسته و غیره است.این درحالی است که پادشاهی عربستان سعودی به اجرای طرح های آبیاری و اتخاذ روش های مکانیزه در 

مقیاس بزرگ روی آورده است و باعث شده تا پیشرفت های بزرگی در زمینه توسعه بخش کشاورزی عربستان ایجاد شود. این 

در تولید گندم، تخم مرغ و شیر، رسیده است، هر چند ، هنوز بخش عمده ای از نیازهای غذایی اش را وارد می  کشور به خودکفایی

کند. در این کشور، میزان سطح کشت گندم در جایگاه نخست و سورگوم و جو در رده های بعدی قرار دارند. همچنین خرما، 

 از محصوالت زراعی مهم عربستان هستند. طالبی، گوجه فرنگی، سیب زمینی، خیار، کدو تنبل و کدو

با وجود این که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از خشک ترین مناطق در سراسر جهان هستند، اما بسیاری از کشورها در سراسر 

،  Oum Er Rbiaمنطقه، به ویژه مناطق اطراف دریای مدیترانه به شدت وابسته به کشاورزی هستند. برای مثال، حوضه رودخانه 

درصد شیر  40درصد از زیتون و  40درصد از چغندر قند،  60شامل نیمی از کشاورزی آبی مراکش را دراختیار دارد به طوری که 

همچنین در تونس، محصوالت کشاورزی بخش اصلی اقتصاد کشور را تشکیل می دهد. عمده محصوالت مراکش را تولید می کند.

تقریبا نیمی از تمام زمین ها به کشت غالت و یک سوم دیگر به کاشت زیتون اختصاص دارد. زراعی، غالت و روغن زیتون هستند، 

تونس یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان روغن زیتون در جهان است، همچنین این کشور خرما و مرکبات صادر می 

مین بخش مهم پس از بخش خدمات و صنعت است و در لبنان کشاورزی سودر مناطق شمال کشور کشت می شوند.کند که عمدتا 

درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. محصوالت اصلی  15نزدیک به هفت درصد تولید ناخالص داخلی و حدود 

بز  ی گوسفند واه با گله داراین کشور عبارتند از غالت )به طور عمده گندم و جو(، میوه ها و سبزیجات، زیتون، انگور و تنباکو، همر

به طور کلی، گندم و جو محصوالت عمده منطقه خاور میانه است. عالوه بر این، مقادیر قابل توجهی برنج، ذرت، عدس، نخود، است.

سبزیجات و میوه ها در سراسر منطقه تولید شده، که به طور عمده در مصر، تونس، عربستان سعودی، مراکش و اردن کشت می 

دار زیادی از باقی مانده های محصول ساالنه در منطقه تولید می شود که از آن ها به خوبی استفاده نمی شوند. با این حال، مقشوند.

در حال حاضر معموال با شخم زدن این باقیمانده ها )پسماند( را به خاک بر می گردانند، و یا آن ها را می سوزانند و یا برای خوراک 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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توان با فرآوری از این پسماندها، سوخت های مایع تولید کرد و یا طی فرآیند به گاز و مایع  گاو استفاده می کنند. درحالی که می

  تبدیل و برای تولید برق و گرما در مناطق روستایی استفاده کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/43224A%AF%D/%D9%86%D8%AF%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 افزایش بارندگی در دو حوزه خلیج فارس و مرکزی

درصد کاهش یافته است، گفت: بارندگی در دو حوزه  2وزیر نیرو با بیان اینکه میزان بارندگی در سال جاری نسبت به سال گذشته 

 .درصد نسبت به سال های گذشته بوده است +4و حوزه مرکزی + 3خلیج فارس 

میلیمتر  211تاکنون به طور متوسط  95به گزارش ایانا از خانه ملت، حمید چیت افزود: از ابتدای سال آبی یعنی از یکم مهرماه سال 

درصد کاهش  2های گذشته بوده است، اما نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان بارندگی برابر با متوسط سالایم. این بارندگی داشته

های مختلف آبریز کشور شرایط در همه جا یکسان نبوده است، افزود: میزان بارندگی وزیر نیرو با اشاره به اینکه در حوضه.یافته است

درصد بارندگی آنها نسبت  -8و حوضه قره قوم  -36درصد، حوزه مرزی شرق  -14 درصد، دریاچه ارومیه -6در حوضه دریای خزر 

+ درصد 4+ و حوزه مرکزی 3چیت چیان ادامه داد: بارندگی در دو حوزه خلیج فارس .های گذشته کاهش یافته استبه متوسط سال

ایم، که های خوبی در کشور بودهماه شاهد بارشهای اخیر در کشور عنوان کرد: از بهمن وزیر نیرو با اشاره به بارندگی.بوده است

 های گذشته رسانده استتقریبا میزان بارندگی را به متوسط سال

http://www.iana.ir/fa/news/43346/%D8%A7%D9%81%D8 
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 طبیعیاقلیم و منابع 
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 فروش انرژی خورشیدی، راهبرد جدید کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

ای دست و پنجه نرم فارس که به دلیل کمبود منابع مالی و کسری بودجه با مشکالت گستردهکشورهای عربی حوزه خلیج :ایرنا

های آماری کشورهای شورای جدیدترین داده .جای نفت خبر دادندخورشیدی بهکنند از راهبرد جدید خود برای فروش انرژی می

بودن فصل گرما و فراهم بودن زمینه درآمدزایی در زمینه انرژی است که با توجه به طوالنیهمکاری در این زمینه حاکی

المللی انرژی با است. آژانس بینای از سوی اعراب حوزه خلیج فارس در این زمینه صورت گرفته های گستردهخورشیدی، تالش

میلیارد  500صورت تدریجی طی دو دهه آینده یک هزار و انتشار گزارشی در این زمینه اعالم کرد که کشورهای شورای همکاری به

است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس این گزارش همچنین حاکی.گذاری خواهند کرددالر برای تولید انرژی جایگزین سرمایه

صورت ساالنه از راه انرژی خورشیدی درآمد کسب میلیارد دالر به 200به این توانایی دست خواهند یافت که حدود  2030تا سال 

حدود چهل درصد از اتکای  2040کنند. راهبرد تدوین شده همچنین حکایت از آن دارد که کشورهای شورای همکاری باید تا سال 

 .ندخود را بر درآمدهای نفتی کاهش ده

http://www.iana.ir/fa/news/43268/%D9%81%D8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 آساهای سیلهای انسانی عامل تشدید خشکسالی و باراندخالت

های زیادی به دانشمندان های تلفنی یا ایمیلهای شدید یا خشکسالی، تماسسابقه گرمای شدید، بارندگیبیپس از موج 

ها، در این حوادث دخیل بوده است یا پرسند آیا تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت انسانشود که از آنها میهواشناسی زده می

، در گذشته دانشمندان معموال از اینکه حوادث آب و هوایی را به تغییرات آب و هوایی مرتبط کنند ساینس دیلیبه گزارش ایانا از .خیر

ح دیفنباو، استاد علوم زمین در مدرسه نو.دانستند. اما این روند امروزه تغییر کرده استکردند و آن را ناشی از تغییرات طبیعی میخودداری می

آسا یا های سیلزمین، انرژی و علوم زیست محیطی استنفورد و محققان همکار او، پس از یک موج غیر معمول از هوای بسیارگرم، بارش

ند، ها عامل آن هستکه انسانپرسند آیا تغییرات آب و هوایی کنند و مردم از آنها میهای تلفنی و ایمیلی بسیار دریافت میخشکسالی، تماس

خواهند بدانند که چگونه با تغییرات آب و هوایی رفتار کنند این پرسش را عامه مردم می"گوید: دیفنباو می.نقشی در این رویدادها دارد یا خیر

زی ریای یا برنامههای زنجیرهشرکت های مختلفی از کشاورزی و بیمه تاپرسند. دادن پاسخ دقیق به این سوال در حوزهو در این رابطه از ما می

ایم تا جایی که تنها چند روز بعد از یک رویداد مهم ها بسیار اهمیت دارد. در طی دهه گذشته، با انفجار تحقیقات روبرو بودهبرای زیرساخت

جله مطالعات آکادمی ملی علوم در یک تحقیق جدید که این هفته در م."مثل سیل، شاهد نتایج تحقیقات منتشر شده درباره علل آن هستیم

ای را برای سنجش اینکه آیا منتشر شد و گروهی از اساتید فعلی و قبلی دانشگاه استنفورد در آن همکاری داشتند، یک الگوی چهار مرحله

ترین تحقیق در ازهاند. عنوان این مقاله جدید که تگرمایش جهانی به رخ دادن حوادث طبیعی آب و هوایی کمک کرده یا خیر، طراحی کرده

های است که در آن، تحقیقات آماری درباره مشاهدات آب و هوایی را با مدل "علل حوادث شدید آب و هوایی"حوزه علوم هواشناسی است 

 .اند تا اثرات تغییرات آب و هوایی را بر حوادث طبیعی بررسی کنندپیشرفته کامپیوتری ترکیب کرده

 اثرات تغییرات آب و هوایی

ی اجتناب از نسبت دادن نادرست یک رویداد آب و هوایی به تغییرات اقلیمی، نویسندگان کار خود را با این فرض شروع کردند برا

های آماری را برای سنجش صحت این فرضیه استفاده که گرمایش زمین هیچ نقشی در این مسئله نداشته است و سپس تحلیل

گذاریم که این حوادث فقط دن برائت در سیستم قضایی است. ما فرض را بر این میاین مثل اصل بو"گوید: کردند. دیفنباو می

خود  .این نویسندگان الگوی"ناشی از بدشانسی بوده و برای مالمت کردن گرمایش جهانی به کار بسیار سخت تحقیقاتی نیاز داریم

در مناطق مختلف جهان اتفاق افتاده به کار بردند. آنها ترین رویدادهای آب و هوایی که ترین و خشکترین، پربارانرا در مورد گرم

ترین حوادث آب و درصد از گرم 80های انسانی عامل ای بر اثر فعالیتدریافتند که گرمایش زمین ناشی از انتشار گازهای گلخانه

ن در ای نیست که بتوان در نقطهدهد که جهان اکنونتایج تحقیقات ما نشان می"گوید: هوایی در سطح زمین بوده است. دیفنباو می

.در مورد "ایمهمه موارد گرم شدن دمای هوا در مناطق مختلف زمین، رد پای انسان را بیابیم اما بسیار به این مرحله نزدیک شده

اهد قابل وهای سیل آسا، نویسندگان دریافتند که تاثیرات انسانی بر روی اتمسفر، در مورد نیمی از مناطقی که شخشکسالی یا باران

نیم بیهایی که میترین نشانهیکی از روشن"گوید: اعتمادی در آنها وجود دارد، باعث تشدید این اتفاقات شده است. دیفنباو می

ترین آب و هوا هم هستیم که این های شدید در مناطق استوایی است. در همین نواحی است که شاهد گرمافزایش خشکسالی

.تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد که در "های حساس در پی خواهد داشتای جوامع و اکوسیستمترکیب، مخاطرات شدیدی بر

اند، بر مطالعه حوادث خاصی همچون های اخیر، این سیستم سنجش و مطالعه بر روی وقایع آب و هوایی را توسعه و ارتقا دادهسال

اند. در این تحقیقات تازه، یکی در شمال هند متمرکز شده 2013کالیفرنیا و سیل وحشتناک سال  2017تا  2012خشکسالی سال 

از اهداف اصلی، سنجش قابلیت این الگو برای ارزیابی حوادث در نقاط مختلف جهان و فراتر رفتن از تمرکز محض بر مساله 

های یخ قطبی است هیکی از موارد مهم مورد تحقیق، کو.گرمایش بوده است که در مطالعات اخیر بیشترین توجه به آن شده است

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170425182132.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170425182132.htm
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دهد که بدون گرم شدن نتایج تحقیقات ما نشان می"گوید: درصد آن ذوب شده است. دیفنباو می 40که در سه دهه گذشته حدود 

.این تیم مطالعاتی معتقد است یکی دیگر از "های یخ را شاهد باشیمزمین تقریبا محال است این حجم از ذوب شدن کوه

توان آن را نه تنها برای مطالعه شرایط آب و هوایی در سطح زمین بکار برد، شده آنان این است که میهای الگوی طراحی ویژگی

توان از آن در حوزه مطالعات هواشناسی نیز استفاده کرد. دنیل هورتون استاد دانشگاه نورث وسترن در اوانستون ایلینویز و بلکه می

در جریان موج گرما در روسیه رخ  2010احتمال دارد الگوی فشار جوی که طی سال ما دریافتیم که "گوید: همکار در این طرح می

رای کند تقاضا ببینی می.دیفنباو پیش"های بعد هم اتفاق بیفتد و گرمایش زمین به این امر کمک کرده استداده است، در سال

اره کنید، دربوقتی به اطالعات تاریخی نگاه می"د: گویهای آینده با افزایش روبرو شود. او میتوصیف دقیق و کمی حوادث در سال

های اخیر روند اینکه گرمایش جهانی در حال رخ دادن است و اینکه حوادث شدید غیر معمول مثل سیل و خشکسالی در سال

 که به آب و گیرندمی -چه کوتاه مدت و چه بلند مدت -ماند. مردم تصمیات مختلفی فزاینده داشته است، هیچ ابهامی باقی نمی

هوا بستگی دارد. بنابر این منطقی است که بخواهند بدانند آیا احتمال دارد گرمایش زمین حوادث بدتری را هم رقم بزند یا خیر. ما 

خواهیم مطمئن شویم که آنها اطالعات دقیق و روشنی داشته باشند تا در هنگام تصمیم گیری از آن استفاده عنوان دانشمند، میبه

 ./"کنند
http://www.iana.ir/fa/news/43355/%D8%AF%D8%AE 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 ها در کاهش اثرات تغییرات آب و هواییقابلیت جنگل

ها با تنظیم چرخه آب و انرژی بین اند که تاثیرات خنک کننده جنگلای جهانی را طراحی کردهبار نقشه دانشمندان برای نخستین

اس تحقیقات توماس هالوران پژوهشگر دانشگاه ، بر اسساینس دیلیبه گزارش ایانا به نقل از .کندگیری میسطح زمین و اتمسفر را اندازه

ها بر روی دمای سطحی، سیستم ارزشمندی را در جهت کاهش تغییرات آب و هوایی پدید خواهد کلمسون، مطالعات جدید درباره اثرات جنگل

 طریق تنظیم تبادل آب و انرژی بینها از کننده جنگلاند که تاثیرات خنکبرای نخستین بار دانشمندان یک نقشه جهانی را طراحی کرده.آورد

در بسیاری مناطق، این تاثیر خنک کننده با جذب دی اکسید کربن توسط جنگل همراه است. .کندگیری میسطح زمین و اتمسفر را اندازه

ها و شده بر روی برجها با اطالعات محلی که از حسگرهای نصب اوهالوران و همکاران او در سراسر جهان، با ترکیب کردن اطالعات ماهواره

 اند.ها در تنظیم آب و هوا انداختهتری به نقش جنگلتر و موشکافانهشود، نگاه کاملباالی درختان دریافت می

توان برای کاهش تغییرات آب و هوایی با های مهمی درباره اینکه چگونه و در کجا انواع مختلف پوشش خاک را میآنها به یافته

کار برد، دست یافتند. نتایج مطالعه های مبتنی بر اطالعات قابل استفاده در عرصه زمین بهز جنگل و سیاستهای حفاظت ابرنامه

اوهالوران، استاد .منتشر شده است " Nature Climate Change" آنان اخیرا در مجله تغییرات آب و هوایی در طبیعت

هایی در امیدواریم بتوان از چنین نقشه"گوید: ورج واشنگتن میجنگلداری و حفظ محیط زیست در انستیتوی کلمسون باروخ در ج

پیش از این دانشمندان تاثیر سرسبزی بر روی ."های کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی بهره ببریمریزی در پروژههنگام برنامه

روزهای صاف و چند بار سنجش در  گیری کرده بودند که تنها محدود بهای اندازهدرجه حرارت محلی را با کمک تصاویر ماهواره

اند که دسترسی به آنها محدودیت دارد. ترکیب اطالعات گردآوری های محلی استفاده کردهیک روز بوده است یا تنها از ایستگاه

تر از دقیقاندازی ها امکان فراهم آوردن چشمدست آمده از ماهوارههای با ارتفاع بیش از صد فوت، با اطالعات بهشده از فراز برج

تصور  ها بیشتر از آنچهکننده جنگلکند. این گروه تحقیقاتی دریافتند که تاثیر خنکمتغیرهای موثر بر دمای سطحی را فراهم می

این الگوی جدید آماری از تحلیل تاثیر جنگل بر روی  .های متوسط و پایین، بیشتر محسوس استشد، بوده است و در عرضمی

های مطلوب برای کاشت جنگل یا نقاط مناسب برای احیای دهد که مکانمختلف در اطراف جهان اجازه می دمای محلی، به جوامع

ها خواستیم همه کشورهای جهان برآوردی از اثرات خنک کننده جنگلما می"گوید:اوهالوران می.ها را به دقت مشخص کنندجنگل

در این مطالعه از آنها استفاده شده است، با مشارکت دانشگاه کارولینای . برجی شبیه به آنهایی که "و مناطق سرسبز داشته باشند

ها واقعا به شناخت این برج "دهد:اوهالوران ادامه می.تر آب و هوای محلی کمک کندجنوبی در حال ساخت است تا به تحلیل دقیق

دانشگاه کارولینای جنوبی، رخدادهای شدید آب  دهند کمک کرده است. ما درها به تغییرات پاسخ میما از اینکه چگونه اکوسیستم

ه های محلی را بکند، واکنش اکوسیستمایم. این امر به ما کمک میسازی کردهها را شبیهو هوایی، خشکسالی، سیل و آتش فشان

اد زیستی در نروژ و اوهالوران این مقاله را با کمک ریان برایت از موسسه نروژی تحقیقات اقتص."این گونه حوادث بهتر درک کنیم

بر خالف تغییرات جهانی آب و هوایی که در نتیجه  "گوید:چندین همکار دیگر از سرار اروپا و ایاالت متحده نوشته است. برایت می

های انسانی بر روی خاک شود، تغییرات محلی آب و هوا که به فعالیتای ایجاد میو دیگر گازهای گلخانه دی اکسید کربن تولید

نتایج تحقیقات ما  "گوید:.برایت می"ط است، از این جهت که تنها متاثر از سیاست های محلی است، منحصر به فرد استمرتب

های آب و هوایی را که در مقیاس محلی منجر به کاهش محسوس پیامدهای تغییرات آب و اکنون سنجش و عملی ساختن سیاست

ویژه در مسیر حرکت به سوی جهانی که با رقابت فزاینده بر سر کند. این امر بهمی شود را تسهیلهوایی و استفاده از دستاوردها می

 /"منابع مواجه است بسیار ضروری است.
http://www.iana.ir/fa/news/43271/%D9%82%D8%A7 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170420132345.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170420132345.htm
http://www.iana.ir/fa/news/43271/%D9%82%D8%A7
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

های زنده/ فروش ذرت شرکت ها در کشتار دامبینی بازار آرام در ماه رمضان/ تأکید بر درستی آمار کشتارگاهپیش

 پشتیبانی تنها با هدف تنظیم بازار داخلی

شنبه در هتل المپیک تهران در حال برگزاری که امروز یک "های جامعحلکشی؛ راهجوجهمدیریت "رکنی در حاشیه سمینار 

 .های دام را تکذیب و بر صحت آن تأکید کرداست، در پاسخ به خبرنگار ایانا، ادعای ارائه آمار اشتباه از سوی کشتارگاه

کشی؛ مدیریت جوجه"دامی امروز در حاشیه سمینار به گزارش خبرنگار ایانا، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات 

که صبح امروز در هتل المپیک تهران در حال برگزاری است، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا نسبت به ادعای  "های جامعحلراه

 ود برای وانمود کردنهای دام و انحراف از واقعیت موجرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی مبنی بر غلط بودن آمار ارائه شده کشتارگاه

کند، از سازمان دامپزشکی کمبود گوشت در بازار جهت بستر سازی برای واردات گفت: آماری که معاونت امور دام به آن استناد می

ر شود؛ اگها کنترل میها، کارشناس مبین دارد؛ بنابراین تمام ورودی و خروجیکشور اخذ شده و این سازمان نیز در تمام کشتارگاه

م تخلفی در این زمینه بوده، باید با آن برخورد شود.حسن رکنی در پاسخ به پرسش دیگری از خبرنگار ایانا نسبت به انتقاد ه

گذاری صنعت طیور مبنی بر ورود شرکت پشتیبانی امور دام برای فروش ذرت و بر هم ریختن نظام صندوق حمایت از سرمایه

یاز تر، محصول مورد نکننده است که قدرت انتخاب داشته و با قیمت پایینین حق مصرفقیمت گذاری به زیان این صندوق افزود: ا

دنبال فروش ذرت نیست و تنها وظیفه اصلی خود را که همان خود را از بازار تهیه کند. با این حال، شرکت پشتیبانی امور دام به

ر ماه رمضان نسبتاً آرام بوده و تعادلی نسبی در آن حاکم است، دهد.وی با تأکید بر اینکه بازاتنظیم بازار داخلی است، انجام می

شده توسط بخش خصوصی، تمام نیاز داخلی توسط عرضه گوشت گرم پاسخ داده های انجامریزیبینی کرد با توجه به جوجهپیش

 مور دام استفاده کرد.هزار تنی گوشت مرغ در انبارهای شرکت پشتیبانی ا 37توان از ذخیره شود و اگر کمبودی باشد، می

رکنی با اشاره به تولید روزانه گوشت گرم توسط تولیدکنندگان ادامه داد: اگرچه در ماه رمضان عرضه گوشت گرم توسط بخش 

هزار تن از این محصول ذخیره دارد؛ این در حالی است که  3خصوصی افزایش خواهد یافت، اما شرکت پشتیبانی امور دام نیز 

 ر تن گوشت منجمد در انبارهای بخش خصوصی ذخیره شده است.هزا 15اکنون هم

خاطر افزایش تقاضا برای پرورش مرغ گوشتی ماه سال گذشته تأکید کرد: این موضوع بهوی با اشاره به گرانی جوجه یک روزه از دی

هفته گذشته قیمت  4لبته ظرف گذاری نیست، بازار آن تابع عرضه و تقاضا خواهد بود؛ ااتفاق افتاده و چون جوجه مشمول قیمت

 تومان در هر قطعه رسیده است. 50تا دوهزار و  850هزار و درصد کاهش یافته و به یک 15این نهاده به میزان 

بندی مناسب، کیفیت کشتاری مناسب و اندازه مرغ مورد نیاز کشورهای رقابت قیمتی، قوانین مناسب برای حمایت از تجار، بسته

 عنوان موانع صادراتی گوشت مرغ نام برد.ن مشکالتی است که معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی از آن بهتریمشتری از مهم

طور معمول تر از مقداری است که بهکنند که وزن آن ها پایینهایی از ایران درخواست میرکنی عنوان کرد: بسیاری از کشورها مرغ

گرم و افغانستان مرغ زیر یک کیلوگرم  600هزار و تا یک 200هزار و راق مرغ بین یکعنوان مثال، عشود. بهدر ایران تولید می

طور کامل اجرا نشده و نیازمند گذشت ویژه در تهران بهتقاضا دارد؛ این در حالی است که هنوز طرح کاهش سن و وزن کشتار به

 خوبی در این زمینه داشتند. هایی مانند هرمزگان، بوشهر و خوزستان پیشرفتزمان است، البته استان

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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سال گذشته کم ترین  4وی نوسان قیمت نهاده را یکی از دالیل اصلی افت و خیزهای قیمتی در مرغ دانست و یادآور شد: در 

تومان در هر کیلوگرم قیمت داشت،  950تا  900ذرت بین  92طوری که اگر سال نوسان در خوراک طیور اتفاق افتاده است؛ به

 تومان است. همچنین قیمت سویا نیز پنج درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت. 800این محصول کمتر از امروز نرخ 

 92های گذشته بهبود یافته و این در حالی است که در سال رکنی اضافه کرد: البته اکنون صادرات مرغ از ایران نسبت به سال

 هزار تن اقدام شد. 15ا تنها به واردات بینی شده بود، امهزار تن از این محصول پیش 50واردات 

میلیارد تومان  20میلیارد تومان مشوق صادراتی که برای صادرات لبنیات در نظر گرفته شده بود،  200وی در پایان اظهار کرد: از 

 ها، در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت./آن در فاز نخست اختصاص یافت که به تناسب صادرات کارخانه

http://www.iana.ir/fa/news/43248/%D9%BE%DB%8C%D8چ 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 گرانی مهمان سفره افطار می شود؟

افزایش قیمت اقالم اساسی شیب تندتری به خود گرفتند که البته خیلی غیر منتظره به نظر نمی با نزدیک شدن به ماه رمضان 

آشفتگی در بازار کاالی اساسی از  ه خبرنگاران جوان،گروه اقتصادی باشگا  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .رسد

ه ها شیب تندتری به خود گرفتند کابتدای سال تا کنون به بهانه مختلف اتفاق می افتد که با فرارسیدن ماه رمضان افزایش قیمت

الی اساسی جهت جلوگیری این درحالی است که مسئوالن تنظیم بازار از ذخیره سازی کا.البته خیلی غیر منتظره به نظر نمی رسد

 .دهند و با این وعده وعیدها مردم انتظار دارند که آب از آب تکان نخورداز نوسانات قیمت ها خبر می

 .حال باید منتظر ماند و دید که وضعیت قیمت اقالم اساسی در فرار رسیدن ماه ضیافت خدا به کدام سمت و سو می رسد

با اشاره به آخرین وضعیت  صنعت، تجارت و کشاورزیانی دولتی در گفتگو با خبرنگار حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگ

ذخایر استراتژیک کاالهای اساسی اظهار داشت: تأمین ذخایر استراتژیک کاالیی نظیر برنج ، شکر و روغن در دستور کار بازرگانی 

 .ار گرفته به طوریکه بخشی از این نیاز توسط تولیدات داخل و مابقی از طریق واردات تأمین می شوددولتی قر

وی با بیان اینکه امسال همچون سال گذشته طرح ضیافت ماه رمضان اجرا می شود، افزود: براین اساس توزیع کاالهای اساسی با 

به گفته عباسی معروفان برای آرامش بازار اقالم اساسی در ماه رمضان .دای توزیع می شوهای زنجیرهقیمت دولتی از طریق فروشگاه

 .نرخ کاالها و اسامی عرضه محصول در فروشگاه های منتخب پس از تصویب اعالم خواهد شد

 محدودیتی در توزیع کاالهای اساسی وجود ندارد

گفت: براساس  صنعت، تجارت و کشاورزینگار همچنین علی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبر

 .جلسه ستاد تنظیم بازار وضعیت ذخیره سازی اقالم اساسی نظیر گوشت قرمز، مرغ، شکر و برنج مناسب است

مرغ از سوی پشتیبانی امور دام استان ذخیره سازی هزارتن  6تن گوشت قرمز خبر داد و افزود: همچنین  700وی از ذخیره سازی 

منصوری با بیان اینکه محدودیتی در عرضه اقالم اساسی وجود ندارد، عنوان کرد: توزیع .شده تا در ایام ماه رمضان به بازار عرضه شود

 .کاالهای اساسی با نرخ مصوب دولتی در کنترل قیمت نقش اساسی دارد
http://www.yjc.ir/fa/news/6062579/%DA%AF%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۹ : تاریخ

 ای جز همکاری ندارند های آبریز مشترک گزینهکشورها در حوضه

های آبریز مشترک یک مدیریت جمعی در حوضه الملل وزارت امور خارجه گفت: نیل به سیاست همخوان ومعاون حقوقی و بین

  .ای جز همکاری ندارندهای آبریز مشترک گزینهنکته کلیدی است و کشورها در مورد حوضه

ی در محل اتاق بازرگان المللی آب مجازی، عباس عراقچی امروز در اولین کنفرانس بینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی 

ای است که در یک مکان ساکن نیست و به صورت جاری از جایی به جای دیگر تغییر مکان ایران با بیان اینکه ماهیت آب به گونه

ها انداز جغرافیای سیاسی جهان باعث شده تا اختالفات و درگیریدهد، گفت: این ویژگی در کنار اهمیت مرزهای ملی در چشممی

ناپذیر از تعامالت کشورها با یکدیگر و سیاست ها و یا مذاکرات بر سر منابع آب و مدیریت آن به عنوان بخش جداییمکاریو یا ه

 .کنیمخارجی آنها باشد و همان چیزی است که امروزه ما از آن به عنوان دیپلماسی آب یاد می

کشور  150ای و فرامرزی در میان حوضه رودخانه 260د بیش از بنابراین وجو :الملل وزارت امور خارجه افزودمعاون حقوقی و بین

سابقه در صحنه ژئوپولتیک های بیعراقچی تصریح کرد: علیرغم دگرگونی.تأثیر قابل انکاری بر روابط دیپلماتیک این کشورها دارد

 هم بیشتر آن اهمیت دهآین در و است کشورها خارجی سیاست در کلیدی عنصر یک آب جهان مناطق بیشتر در هنوز جهانی 

عراقچی با بیان اینکه در طول تاریخ منازعه یا همکاری دو مشخصه اصلی در تعامل کشورها در موضوع آب بوده است، .شد خواهد

های فرامرزی تا آلودگی های زیادی از منازعات بر سر آب وجود دارد که موضوع آنها از ایجاد محدودیت بر سر آبتصریح کرد: مثال

های امنیتی، اختالفات ارضی و مرزی مسائل اساسی هستند که با وی گفت: چالش.شودهای سطحی و زیرزمینی را شامل میآب

اما در نقطه مقابل، کشورها در موارد  :الملل وزارت امور خارجه افزودمعاون حقوقی و بین.آب و موضوعات مرتبط با آن پیوند دارند

 .آمیز منازعات بر سر آب اقدام کردنداز جنگ و منازعه است، به همکاری و حل و فصل مسالمتمتعددی، که تعداد آنها بیشتر 

ها و هایی میان کشورها برای تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر رودخانهدر طول قرن بیستم کنوانسیون :وی بیان داشت

جر المللی منهای بینالملل آبراههینالمللی تصویب شده که به مرور زمان به تکمیل و تکامل حقوق بهای بینآبراهه

گیری عراقچی بیان داشت: به طوری که نیاز به ابزارهای دیپلماتیک جهت اجرای قواعد و مقررات کشور باعث شکل.شده است

  .دانش و فن دیپلماسی آب در چهارچوب سیاست خارجی کشورها شده است

المللی همواره حائز اهمیت بوده است، گفت: اما در زمان حاضر که های بینهای فرامرزی یا آبراههوی با بیان اینکه دیپلماسی آب

های جهان با کاهش تدریجی سرانه آب بر اثر افزایش تقاضا و همچنین تغییرات اقلیمی مواجه است، دیپلماسی آب ابعاد و گستره

 .ی استتری پیدا کرده که یکی از آنها دیپلماسی آب مجازی ناشی از تجارت آب مجازتازه

سائل ها به مهای بسیاری است، تصریح کرد: یکی از این پیچیدگیعراقچی با تأکید بر اینکه تجارت آب مجازی دارای پیچیدگی

های آبریز مشترک نکته کلیدی شود که نیل به سیاستی همخوان و مدیریت جمعی در حوضههای فرامرزی مربوط میمرتبط با آب

 .ای جز همکاری ندارندهای آبریز مشترک گزینهحوضهکشورها در مورد در آن است و 

های پذیری کشورها در وابستگی به واردات مواد غذایی از طرفوی بیان داشت: پیچیدگی دیگر در تجارت آب مجازی به آسیب

 دایم خودکفاییگردد که بیانگر نوعی مباینت میان تجارت آب مجازی و پاراهای خودکفایی غذایی بر میخارجی در مقابل سیاست

دغدغه نسبت به وضعیتی که به نفوذ هژمونیک کشورهای برخوردار از  :الملل وزارت امور خارجه گفتمعاون حقوقی و بین.است

 .گیری تجارت آب مجازی در کشورهایی مواجه با کمبود آب بیانجامدمنابع آبی بیشتر در روند شکل

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های سیاسی و اجتماعی مرتبط به دوری از پارادایم ازی الزم است حساسیتگیری تجارت آب مجعراقچی گفت: بنابراین در شکل

در تجارت آب مجازی الملل وزارت امور خارجه با بیان اینکه موفقیت معاون حقوقی و بین.ملی خودکفایی را مورد توجه قرار دهد

ن از مندی طرفیاز سوی دیگر نیازمند بهره و تدریجی روند از یک سو نیازمند اعتماد و اطمینان طرفین به یکدیگر در یک

تواند شکل بگیرد که بهبود مدیریت آب و پیگیری نهادهای با ثبات و حکمرانی خوب آب است، گفت: این حکمرانی زمانی می

باید  ها اوالًوی افزود: این سیاست.های کالن خود تبدیل شودگذاریمدیریت جامع منابع آب به اولویت نخست کشورها و سیاست

های کشاورزی را بر مبنای برخورداری یا عدم برخورداری از منابع آب ترسیم کند و ثانیاً نگاه اقتصادی به آب و سیاست

عراقچی گفت: .وری باال و پویا از آب محدود را در چهارچوب مرزهای ملی حاکم کندگذاری آن را نهادینه کند و ثالثاً بهرهارزش

های آبی و اکولوژیکی تنها با مفروض جازی و پیگیری سیاست امنیت غذایی و مقابله با محدودیتمندی از رویکرد آب مبهره

ای و جهانی در مورد تجارت آب مجازی ناظر بر شود و عدم نیل به توافق منطقهدانستن ثبات و امنیت سیاسی متصور می

گذاران حوزه آب الزم ور خارجه بیان داشت: سیاستالملل وزارت اممعاون حقوقی و بین.های موجود در این بخش استحساسیت

های الزم، ابزارهای حقوقی و مالی، توانمندسازی است ضمن توجه اساسی به این امر غلبه بر معضل فقدان نهادها و زیرساخت

 .رار دهندمدیران آب کشور از حیث دانش، دسترسی به منابع آب و استفاده بهینه و پایدار از آن را در دستور کار خود ق

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960209000655 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۹ : تاریخ

 هزار هکتار کشت فراسرزمینی ملکی در خارج کشور/تعهد به صفر کردن تراز منفی آب در برنامه ششم 84انجام 

هکتار قرارداد برای کشت فراسرزمینی منعقد شده که  300هزار و  728وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز این افتخار را داریم که  

، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در خبرگزاری فارسانی به گزارش خبرنگار بازرگ .هزار هکتار آن هم ملکی است 84

المللی آب مجازی گفت: کشور ما علیرغم مشکالتی که در زمینه آب همواره با آن درگیر بوده است، اما اولین کنفرانس بین

 .اندعمل کردهگذشتگان ما از لحاظ تامین موادغذایی همیشه به خوبی 

آمده و هیچ گاه برای وی گفت: همیشه ایران از منظر تولید کشاورزی در بین کشورهای منطقه، یک کشور ثروتمند به حساب می

 .تامین مواد غذایی نیازمند نبوده، بلکه نیاز دیگران را هم تامین کره است

 ماا بود، اندک بسیار اما شده، انجام گذشته هایدهه در مورد این در اقداماتی وی با اشاره به کشت فراسرزمینی بیان داشت: اگر چه

 ملکی هم آن هکتار هزار 84 که شده منعقد فراسرزمینی کشت برای قرداد هکتار 300 و هزار 728 که داریم را افتخار این امروز

هزار هکتار  441فراسرزمینی امضا شده و هزار هکتار در مورد کشت  422نامه حدود وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: تفاهم.است

های کشور که دچار بحران آب هستند، به این مناطق برای کشت وی افزود: از بسیاری از استان.هم در حال مذاکره است

 .انداند و در چارچوب مقررات مربوطه در این مناطق اقدام به کشت فراسرزمینی کردهفراسرزمینی رفته

ادامه گفت: اجازه بدهید این قضاوت را داشته باشیم که بگوییم در دولت یازدهم شاید بیشتری وزیر جهاد کشاورزی در 

گذاری در طول تاریخ آب و خاک کشور در ارتباط با آب و خاک انجام شد و اقداماتی که در این راستا انجام شده و منابعی سرمایه

ور شدن استفاده از آب بوده که متأسفانه در کشور با محدودیت بهره که در اختیار این موضوع قرار گرفته تماماً در جهت چگونگی

های گیری دیگری که دولت در ارتباط با آب داشته است پرداختن به بیالن منفی سفرهحجتی با بیان اینکه جهت.آن مواجه هستیم

های زیرزمینی آب در بخشی به سفرهدلهای اول تشکیل این دولت بحث تعاآب زیرزمینی است و در این مورد بیان داشت: از سازه

دستور کار قرار گرفت و در برنامه ششم توسعه پیشنهاد دولت مصوب و ابالغ شد و مصوبه آن در دستور کار وزارت جهاد، نیرو و 

حداقل در طول بخشی را وی بیان داشت: بر این اساس حکم شد که ما این تعادل.همچنین سازمان محیط زیست قرار گرفت

وی با بیان اینکه این حرکت، حرکت بزرگی است، و ما برای اینکه .امه ششم عملی کنیم و بیالن منفی را به صفر برسانیمبرن

ایم و ایم ولی خوب شروع کردهای جز آن نداریم، گفت: دیر شروع کردهاما را به حداقل برسانیم چارهمشکالت زیست محیطی

های زیرزمینی را آن طور که در قانون آمده ملی کنیم و آرام آرام خودمان را آماده فرهبخشی سامیدواریم در برنامه ششم، تعادل

 .سازیم، تا بیالن منفی را به سمت و سوی اولیه برگردانیم که این کار شدنی است و شعار نیست

ای زیرزمینی را پایین بیندازند هوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه همانطور که آباء و اجداد ما بدون اینکه سطح ایستایی سفره 

 برداریتوانستند خودشان را با ابزارهای ناچیز خوب اداره کنند، گفت: ما امروز دانش، تکنولوژی و ابزار در اختیار داریم اما بد بهره

ج وارد کنیم، وی با اشاره به برگزاری کنفرانس آب مجازی اظهار داشت: باید بررسی کرد که چه محصول کشاورزی از خار.کنیممی

وی بیان داشت: سؤای که قبل از ورود به بحث آب مجازی باید مطرح شود، این است که آیا ما از آب .نباید بدون برنامه عمل کنیم

در این راستا برخی محصوالت کشاورزی را از کشت بهاره به سمت کشت  وی افزود: ایم؟ور استفاده کردهسبز خود به صورت بهره

وری ازآب حجتی گفت: تغییر کشت چغندر قند از بهاره به پاییزه از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در راستای بهره.یماپاییزه برده

 .سبز بوده و همچنین در دستور کار داریم، تا کشت حبوبات را هم از بهاره به پاییزه منتقل کنیم
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ر هم از جمله اقداماتی است که برای جبران بیالن منفی داکشت محصوالت دیم در اراضی شیبوزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: 

وی افزود: توسعه نشاکاری از اقداماتی است که در راستای بحث افزایش .آب توسط وزارت جهاد کشاورزی در دست اقدام است

وری بهره شود، قطعاًوری آب انجام شده است که اگر در کنار اقدامات مذکور تغییر سیستم آبیاری و نظام آبیاری هم انجام بهره

شد که امروزه در کشت گرم چغندر یک متر مکعب آب مصرف می 290برای تولید حدود  80حجتی گفت: در دهه .یابدافزایش می

گرم چغندر تولید  1300شود و در کشت پاییزه هم حدود گرم چغندر تولید می 500بهاره به ازای مصرف همین مقدار آب 

که ما کشوری کم آب هستیم، گفت: اما گاهی اوقات برای توجیه تنبلی خود کل بارش را بر کل سرزمین وی با بیان این.شودمی

 800ها متر است، در حالی که میانگین بارش در برخی استانمیلی 220گوییم میانگین بارش در کشور کنیم و میتقسیم می

ایم که شود که آیا در مناطق پر بارش درست عمل کردهمطرح میوزیر جهاد کشاورزی افزود: در اینجا این سؤال  .متر استمیلی

 بارندگی میانگین ،گفت: متر بارندگی داریممیلی 700ها به طور متوسط وی با اشاره به اینکه در برخی استان .جواب آن منفی است

 در هک محصوالتی افزوده ارزش آیا که آیدمی پیش سوال این اینجا در و ورهای اروپایی تولید شده کش برخی با برابر هااستان این در

  است؟ چقدر شده تولید اروپایی کشورهای این در که ایافزوده ارزش با مقایسه در است، شده تولید هااستان این

متر است و میلی400های ما این است که ببینیم متوسط بارندگی در چه شهرهای باالی گیریحجتی با بیان اینکه یکی از جهت

 .برخی اقدامات در این راستا انجام شده و اقداماتی هم پیش رو داریم شود، گفت:چه محصوالتی در این شهرها تولید می

کشور اول دنیا قرار داریم و همچنین سال گذشته بر اساس آمار  8وزیر جهاد کشاورزی در ادامه بیان داشت: در صنعت طیور جز  

 .ایم که باز هم جای کار بیشتری در این زمینه وجود داردکرده میلیون دالر لبنیات صادر 600اولیه 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۲/۱۲ : تاریخ

 های روغنی/مخالفت دولت با افزایش قیمت روغندستورالعمل جدید معافیت واردات دانه /

های روغنی به ازای خرید داخلی را به شرکت بازرگانی معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل جدید واردات دانه 

  .شودکیلو مجوز واردات معاف از تعرفه داده می 80دولتی ابالغ کرد که به ازای خرید هر کیلو دانه روغنی داخلی 

، وزارت جهاد کشاورزی از دو سال اخیر برای حمایت از تولید داخل سیاست معافیت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

یش گرفته که بی تاثیر هم نبوده است، تا جایی که بنا بر اذعان ای واردات دانه روغنی به ازای خرید دانه داخلی را در پتعرفه

طبق آخرین مصوبه در سال گذشته به ازای خرید هرکیلو دانه کلزای .های داخلی به فروش رفته استمسئوالن دولتی تمام دانه

 رسیده کیلوگرم 80 به رقم این لامسا ظاهراً که شد می داده تعرفه از معاف کیلوگرم دانه روغنی خارجی 36داخلی، مجوز واردات 

های روغن کشی مبنی بر اینکه کنجاله هم باید مانند سایر موارد در جالب تر اینکه دولت همچنان علی رغم درخواست انجمن.است

 .خوردفهرست گنجانده شود، اما همچنان کنجاله در لیست جدید به چشم نمی

مرغ شود. مضاف بر آنکه است که مبادا سبب تاثیر آن بر قیمت مرغ و تخمبرخی معتقدند، دولت نگران افزایش قیمت کنجاله 

متن نامه دستورالعمل جدید که از سوی علی اکبر مهرفرد معاون توسعه .واردات کنجاله بیشتر در دست مباشران دولتی است

 :بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به شرکت بازرگانی دولتی ابالغ شده به شرح زیر است

و متعاقب آن صدور بخشنامه  1396روغنی در قانون بودجه سال  التفاوت برای واردات روغن خام و دانهجه به الزام پرداخت مابهبا تو

های تولید روغن در چارچوب قیمت گمرک جمهوری اسالمی ایران و به منظور کنترل هزینه 96.1.21مورخ  96/14099شماره 

مورخ  96.501/96خوراکی، بدین وسیله جدول مندرج در دستورالعمل قبلی به شماره  مصوب کارگروه تنظیم بازار برای روغن

 .شودبه شرح اصالح می 96.1.21

های نوع دانه

  روغنی

قیمت تضمینی 

  کیلوگرم / ریال

میزان قابل ورود انواع 

 «کیلوگرم»روغن خام 

میزان قابل ورود 

روغن پالم 

 «کیلوگرم»

میزان قابل ورود 

وغنی های ردانه

 «کیلوگرم»

 80 9 20 27830  کلزا

 80 9 20 26186  گلرنگ

 80 9 20 26644  آفتابگردان

 8 18 24694  سویا
  

70 

را کرده بودند که وزارت جهاد اعالم  96به گزارش خبرنگار فارس، همچنین فعاالن حوزه روغن درخواست قیمت روغن در سال 

 .مبنی بر افزایش قیمت بر تولید و واردات روغن وارد نشده استکرده است، با اصالح تعرفه واردات باری 

 .درصد افزایش داشته است 9همچنین سال گذشته قیمت روغن 

 :متن نامه به شرح زیر است

  موضوع: اتخاذ تدابیری مقابله با افزایش قیمت روغن خام و ساخته شده
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جناب آقای مهندس مهرفرد معاون  1396.2.9مورخ  96/501/382احتراماً، پیرو مذاکرات تلفنی ضمن ارسال تصویر ابالغیه شماره 

محترم توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی این وزارت )به انضمام( به عنوان جناب آقای دکتر قنبری معاون محترم وزیر و مدیرعامل 

 هایدانه و خامروغن انواع واردات ایتعرفه معافیت اعمال ضرایب میزان افزایش مبنی بر اصالح و شرکت بازرگانی دولتی ایران 

ای روغنی و روغن خام به استناد قانون بودجه سال هدانه از عوارض اخذ از ناشی مالی بار کل رساندمی استحضار به روغنی

روغن خام در بازار از این منظر وجود ندارد با توجه به دریافت  پوشش داده شده است و لذا هیچ دلیلی برای افزایش قیمت1396

کنندگان کاالی مذکور به بهانه اخذ عوارض مذکور، اطالعات اولیه مبنی بر افزایش قیمت روغن خام توسط بعضی از عرضه

فروشی و تخلف از مقررات و خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مورد پیگیری جدی و مؤثر قرار گیرد تا از بروز هرگونه گران

 .کنندگان محول نهایی به این بهانه جلوگیری گردد و از نتیجه این دفتر مطلع فرماییداحیاناً اجحافی به مصرف
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۸تاریخ: 

 دستاوردهای دولت روحانی در بخش کشاورزی

تامین غذا برای جمعیت رو به رشد از طریق کاهش واردات و افزایش تولیدات کشاورزی با تاکید بر حفظ و پایداری منابع پایه  

و راهبردی بخش کشاورزی در کشور به شمار می رود که از این رو افزایش تولیدات کشاورزی و  تولید، مهمترین جنبه مدیریت

 .گیری اصلی وزارت جهادکشاورزی در دولت یازدهم بوده استبهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی، جهت

 پذیر است، وزارتی بهره وری در واحد سطح امکانبه گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، از آنجایی که افزایش تولیدات با راهبرد ارتقا

را راهبرد اصلی در مدیریت بخش کشاورزی و در تهیه و تدوین برنامه ها، طرح ها و سیاست  'وریافزایش بهره'جهاد کشاورزی 

زایش تولید سال فعالیت دولت تدبیر و امید اف 3.5به طوری که در .های کشاورزی قرار داده و تحقق و اجرای آن داشته است

محصوالت راهبردی و ارتقای ضریب خود اتکایی آنها، افزایش تولید داخلی نهاده های کشاورزی، تامین ذخایر مطمئن راهبردی و 

تنظیم بازار داخلی، مثبت کردن تراز تجاری با توسعه صادرات و حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه از اهداف 

همچنین سیاست ها و برنامه های بخش کشاورزی در ارتقاء بهره وری عوامل و منابع تولید .ی قرار گرفتوزارت جهاد کشاورز

محصوالت و نهاده های کشاورزی به ویژه ارتقاء بهره وری آب و راندمان آبیاری، حمایت مؤثر و ساماندهی فرآیند تولید و اصالح 

ها و افزایش نقش آفرینی آنها در زنجیره ارزش از تولید تا بازار محصوالت نظام بازار محصوالت کشاورزی، حمایت از توسعه تشکل

ها و راه اندازی شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی، طراحی سامانه ایجاد تعادل تولید و مصرف و تجارت محصوالت کشاورزی و نهاده

زایی، افزایش توان تولید خاک و بهره وری مصرف آب  راهبردی، آبخیزداری و حفاظت و بهره برداری از منابع پایه و مقابله با بیابان

و افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش پژوهش های کاربردی، استفاده از فناوری های زیستی و نوین و افزایش تولید در محیط 

وسعه همکاری های همچنین توسعه و نفوذ فناوری در بخش کشاورزی و کسب، انتقال و انتشار آن ، ت.های کنترل شده انجام شد

علمی و فنی با مؤسسات و مراکز بین المللی، پایش کیفیت منابع خاک، آب و سایر عوامل تولید ، شناسایی ظرفیت های فرامنطقه 

ای تولید محصوالت راهبردی ، حمایت از افزایش تولید محصوالت باغی دارای مزیت رقابتی و توسعه باغات در اراضی شیب دار، 

رهای حمایت از تولید و تولیدکنندگان بخش، گسترش زیرساخت های اطالعاتی و ارتباطی بخش کشاورزی در تنوع بخشی ابزا

راستای سالم سازی، توسعه و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی، نهاده ها و صادرات ، توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی و تشکل 

ی در راستای سالم سازی ، توسعه و تنظیم بازار محصوالت ها، گسترش زیر ساخت های اطالعاتی و ارتباطی بخش کشاورز

کشاورزی ، نهاده ها و صادرات و توسعه و توانمند سازی بخش خصوصی و تشکل ها از دیگر سیاست های این بخش بود که اجرایی 

 1395تا  1392مات، از سال وری و نیز دستاوردهای متاثر از این اقدادراین ارتباط مهمترین اقدامات اساسی برای افزایش بهره.شد

میلیون تن با رویکرد کاهش واردات و افزایش صادرات محصوالت دارای  21سال افزایش تولیدات کشاورزی به میزان  3.5به مدت 

میلیون تن در سال  118به  92میلیون تن در سال  97مزیت صادراتی طی سه سال و نیم به طوری که کل محصوالت کشاورزی از 

یافت که این افزایش تولید از یک سو موجب بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی شده و از سوی دیگر در نتیجه افزایش  95

 .افزایش بهره وری، موجب بهبود معیشت و درآمد کشاورزان شده است

ر به گونه ای که خرید دستیابی به خودکفایی گندم با اجرای قانون خرید تضمینی، خرید و اجرای به موقع آن در طی مدت مذکو

درصد افزایش یافته است؛ به  140رسیده که  95میلیون در سال  5/11به بیش از  92میلیون تن در سال  8/4تضمینی گندم از 

 .این ترتیب بنیادی ترین آرمان انقالب اسالمی در تامین نان مردم از گندم ایرانی با حصول این دستاورد مهم محقق شده است

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


 
کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی  

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

 

50 
 

اندازی صنعت قند و سال از راه 120هزارتن پس از  650میلیون و  1ستیابی به رکورد تاریخی تولید شکر به میزان طی این مدت د

( و مهیا شدن بستر فنی و اجرایی برای 95میلیون تن در 65/1به  92میلیون تن در  1/1شکر در کشور )تولید محصول شکر از 

هزارتن انواع ماهیان از طریق آبزی  20تولید و پرورش.در امنیت غذایی استخودکفایی در تولید این محصول راهبردی و موثر 

آوری پرورش ماهی در قفس به عنوان ظرفیت جدید تولیدی در بخش کشاورزی و پیش بینی و تمهید الزم پروری دریایی با فن

نه چشم اندازی امید بخش در جامعه هزارتن از این طریق؛ این طرح به عنوان اقدام و دستاوردی مدبرا 50برای تولید ساالنه 

کشاورزی به ویژه با توجه به نگرانی ها و تاکیداتی که در خصوص ایجاد ظرفیت های جدید تولید و اشتغال در کشور وجود دارد، 

درصدی کشور در افق  70افزایش بیش از سه برابری سطح زیرکشت کلزا در راستای تحقق طرح خوداتکایی .ترسیم کرده است

های روغنی و همزمان افزایش باور عمومی و زمینه سازی جهت همراهی و پشتیبانی همه جانبه برای افزایش در تولید دانه 1404

 .تولید دانه های روغنی و کاهش وابستگی کشور به واردات این محصول راهبردی از دیگر اقدامات است

شاورزی برای کشور در نتیجه روند کاهش کسری تراز تجاری جویی ارزی به میزان بیش از پنج میلیارد دالر توسط بخش کصرفه

 به کشاورزی محصوالت واردات میزان کاهش ،(95 در دالر میلیارد -65/2 به 92 در دالر میلیارد – 1/8کشاورزی و غذا )تراز از 

میلیارد دالر در  8/7به  92میلیارد دالر در  5/13به طوری که واردات محصوالت کشاورزی از  سال 3 طی دالر میلیارد 7/5 میزان

کاهش یافته است؛ این حجم از کاهش واردات محصوالت کشاورزی موجب حفظ و تثبیت مشاغل و توسعه فضای کسب و  95سال 

سال و نیم، این  3میلیارد تومان طی  6000ن به میلیارد توما 1800افزایش سرمایه بانک کشاورزی از .کار در کشور شده است

اقدام دولت در حمایت و تقویت از بانک کشاورزی به عنوان مهمترین نهاد مالی تامین کننده منابع مالی و تسهیالت بخش 

 کشاورزیهای مختلف گذاری در فعالیتهای مالی دولت از کشاورزان و متقاضیان سرمایهکشاورزی به افزایش سطح عمومی حمایت

 .منجر شد و در آینده روند خدمت رسانی این بانک به کشاورزان و نقش آفرینی آن را فزاینده و مضاعف می رسد

کاران کشور ناشی از اهتمام دولت در ایجاد تقاضای موثر هزار خانواری گندم 200افزایش سه برابری درآمد جمعیت یک میلیون و 

هزار میلیارد تومان در  14/3میلیون تن گندم از  8/4دی غذایی کشور با خرید تضمینی برای یکی از مهم ترین محصوالت راهبر

 .افزایش یافته است 95میلیون تن گندم در سال  5/11هزار میلیارد تومان با خرید  5/14به  92سال 

درصد کل ظرفیت  50سال گذشته این میزان معادل  3.5میلیون تن در طی  5/1همچنین ایجاد و احداث سردخانه به ظرفیت 

میلیون تن است و این اقدام زیرساختی موجبات افزایش ماندگاری و جلوگیری  3که  92های ایجاد شده در کشور تا سال سردخانه

 .از ضایعات محصوالت کشاورزی و در نهایت افزایش درآمد کشاورزان فراهم می کند

میلیون تن که این میزان  17آوری محصوالت کشاورزی به ظرفیت سال گذشته ایجاد و احداث واحدهای تبدیلی و فر 3.5در طی 

درصد کل ظرفیت فرآوری و تبدیلی محصوالت کشاورزی در کشور از ابتدای تاریخ راه اندازی واحدهای تبدیل و فرآوری  50معادل 

هزار دستگاه  79ازدهم تجهیز، توسعه و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی بطوریکه طی در دولت ی.بوده است 92تا سال 

دستگاه نشاء کار از طریق  2380هزار دستگاه انواع ادوات و تجهیزات کشاورزی و  84دستگاه کمباین غالت و برنج،  6700تراکتور، 

همچنین تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی با هدف .تسهیالت با قابلیت دسترسی آسان در اختیار کشاورزان قرار گرفته است

آالت در اراضی گیری از ماشینسازی انتقال آب به محل کشت و امکان بهرهه کشاورزان به محل کشت، آساندسترسی بهین

میلیارد مترمکعبی آب در نتیجه  2/4وری آب کشاورزی بصورت ساالنه و صرفه جویی ساالنه درصدی بهره 6کشاورزی، ارتقای 

درصد در مدت مذکور این افزایش راندمان موجب  42درصد به  37ور از وری آب کشاورزی، افزایش راندمان آبیاری کشارتقای بهره

 .صرفه جویی پنج درصدی در کل مصرف آب کشاورزی شده است
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درصد افزایش در سال  20کیلوگرم با  2/1سال از یک کیلوگرم ماده خشک غذایی به  3.5وری آب به ازای هر مترمکعب طی بهره

های فرعی آبیاری و زهکشی و تبدیل اراضی دیم به مطلوب از منابع آبهای مرزی، احداث شبکهمدیریت و استفاده .رسیده است 95

هزار هکتار؛ تبدیل اراضی با کشت دیم به آبی می توان به افزایش تولید، درآمد و معیشت مردم  120کشت آبیدر سطحی معادل

 .جرت به شهر شودمنطقه در روستاها بیانجامد و موجب مهاجرت معکوس یا جلوگیری از مها

های فرعی آبیاری، زهکشی، تسطیح لیزری و مهندسی قطعات اتمام عملیات احیای اراضی دشت خوزستان و ایالم با احداث شبکه

برداران استانهای مذکور برای کشت و کارهای کشاورزی که هزار هکتار طی سه سال و نیم و تحویل اراضی به بهره 242به میزان 

 .هزار هکتار انجام شده بود 68فقط  92سال گذشته تا سال  17ابتدای شروع طرح طی پیش از این و از 

هزار هکتار از اراضی منطقه سیستان، رشد دو برابری معرفی و تولید  10انتقال و تامین آب برای فعالیتهای کشاورزی به میزان 

رقم ساالنه در انتهای سال  23به  92قم ساالنه درسال ر 11)افزایش از  1392ارقام اصالح شده زراعی و باغی جدید نسبت به سال 

هزار تن به بیش از  5درصدی تولید محصوالت فنآورانه در حوزه تولید بذر هسته اولیه )افزایش تولید ساالنه از  33(، افزایش 95

( و انواع سرم 95پایان سال  هزار هکتار در 215به  92هزار هکتار در سال  144تن(، سطح تولید بذور گواهی شده )از حدود  6500

 .( از دیگر این اقدامات است1395دوز در سال  133655به  1392دوز در سال  110476و واکسن و فرآورده های بیولوژیک )از 

یافته تحقیقاتی کاربردی و قابل ترویج شامل آفت کش موثر و کم خطر، سرم و واکسن دامی و دستور العمل  127معرفی ساالنه 

پنج برابری تجاری سازی دانش فنی و توانمندی های فنآورانه در دولت یازدهم به نحوی که قراردادهای واگذاری و  فنی، رشد

  .افزایش یافته است 1395فقره در سال  74به  1392فقره در سال  14انتقال از 

گذاری پژوهش به فناوری، ارزشاین رشد در راستای دانش بنیان کردن کشاورزی به منظور افزایش بهره وری از طریق تبدیل 

فناوری، تجاری سازی دانش فنی و فنآوری های نوین، واگذاری و انتقال امتیاز و مالکیت فکری به بخش خصوصی حاصل شده 

درصدی ایجاد شرکت های دانش بنیان کشاورزی؛ به منظور کاهش وابستگی کشور از لحاظ فنآوری و در اجرای  95افزایش  .است

از سوی معاون اول رئیس جمهورابالغ شده، تعداد شرکت هایی که از سوی  94تولید محصوالت دانش بنیان که سال  برنامه توسعه

افزایش  95شرکت در سال  41به  1392شرکت تاسیس شده در سال  21محققان و پژوهشگران کشاورزی وزارت تشکیل شده از 

بهره بردار، که متعاقب برنامه این دولت برای احیا و تقویت مراکز جهاد افزایش پنج برابری نسبت کارشناسان ترویج به .یافته است

کشاورزی دهستان ها به عنوان موثر ترین نقطه تماس کارشناسان بخش دولتی با کشاورزان در عرصه ها و مزارع و انتقال دهنده 

مستقر در این مراکز از یک نفر به ازای سه دانش و اطالعات فنی و بازخوردها صورت گرفته، به گونه ای که نیروی های کارشناسی 

کشاورزی رسیده که در همین راستا آموزش سرانه  588با پنج برابر افزایش به یک نفر در ازای  1392کشاورز در سال  131هزارو 

 .افزایش یافته است 1395دقیقه در سال  42به  1392دقیقه در سال  33بهره بردار نیز از 

http://www.iana.ir/fa/news/43177/%D8%AF%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

دنبال استقرار اقتصاد سبز/ پیشنهاد تشکیل کمیته های مرزی مؤثر بر روابط دیپلماتیک/ اتاق ایران بهرودخانه

 ب مجازی توسط چند کشور داوطلب نظیر هلند، مصر و ایرانالمللی آبین

کشور  150ای مشترک و فرامرزی در میان حوضه رودخانه 260الملل وزارت امور خارجه گفت: وجود بیش از معاون حقوقی و بین

عباس عراقچی معاون حقوقی به گزارش خبرنگار ایانا، .جهان، تأثیر غیر قابل انکاری بر روابط دیپلماتیک این کشورها خواهد داشت

ای هالمللی آب مجازی که در اتاق بازرگانی برگزار شد، به پیچیدگیالملل وزارت امور خارجه در نخستین کنفرانس بینو بین

 پذیری کشورها در چارچوب این مفهوم اشاره کرد.تجارت آب مجازی و آسیب

رها به واردات مواد غذایی وجود دارد. این مفهوم در مقابل به گفته وی در چارچوب مفهوم آب مجازی امکان وابستگی کشو

 .گیرد و بیانگر نوعی مباینت میان تجارت آب مجازی و پارادایم خودکفایی استهای خودکفایی غذایی قرار میسیاست

، در روند عراقچی عنوان کرد: این دغدغه نسبت به وضعیتی که به نفوذ هژمونیک کشورهای برخوردار از منابع آبی بیشتر

گیری گیری تجارت آب مجازی در کشورهایی مواجه با کمبود آب بیانجامد، همواره وجود داشته است. بنابراین در شکلشکل

 های سیاسی و اجتماعی مرتبط به دوری از پارادایم ملی خودکفایی را مورد توجه قرار دهیم.تجارت آب مجازی الزم است حساسیت

مندی آب مجازی از یک سو نیازمنند اعتماد و اطمینان طرفین است و از سوی دیگر نیازمند بهرهوی گفت: موفقیت در تجارت 

تواند شکل بگیرد که بهبود مدیریت آب و پیگیری کشورها از نهادهای با ثبات و حکمرانی خوب آب است. این حکمرانی زمانی می

الملل به گفته معاون حقوقی و بین.های کالن خود تبدیل شودگذاریمدیریت جامع منابع آب به اولویت نخست کشورها و سیاست

های کشاورزی را بر مبنای برخورداری یا عدم برخورداری از وزارت امور خارجه، برای اجرای مفهوم آب مجازی اوالً باید سیاست

وری باال و پویا از آب محدود را در بهره گذاری آن را نهادینه کرد و ثالثاًمنابع آب ترسیم کند و ثانیاً نگاه اقتصادی به آب و ارزش

مندی از رویکرد آب مجازی و پیگیری سیاست امنیت غذایی و مقابله با وی افزود: بهره.چهارچوب مرزهای ملی حاکم کرد

 ای وشود و عدم نیل به توافق منطقههای آبی و اکولوژیکی تنها با مفروض دانستن ثبات و امنیت سیاسی متصور میمحدودیت

گذاران حوزه آب عراقچی تاکید کرد: سیاست.های موجود در این بخش استجهانی در مورد تجارت آب مجازی ناظر بر حساسیت

های الزم، ابزارهای حقوقی و مالی، توانمندسازی الزم است ضمن توجه اساسی به این امر، غلبه بر معضل فقدان نهادها و زیرساخت

ترسی به منابع آب و استفاده بهینه و پایدار از آن را در دستور کار خود قرار دهند.وی در مدیران آب کشور از حیث دانش، دس

بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروزه بسیاری ازکشورهای جهان یا با بحران کمبود آب شیرین مواجه هستند یا درآستانه تنش 

المللی است.معاون و اجتماعی در سطوح ملی، محلی و بین اند. این مسئله دارای عواقب سیاسی اقتصادیآب شیرین قرار گرفته

الملل وزارت امور خارجه افزود: مسئله آب به درستی توسط مردم درک نشده است و تا زمانی که مردم به فهم عمیقی حقوقی و بین

ها اضافه خواهد کرد.وی بحران در این رابطه نرسند، روند کمبود آب نه فقط برای کشورها کم آب بلکه برای سراسر جهان، بر دامنه

بیان کرد: بر اساس نظر سازمان ملل یکی از محورهای توسعه پایدار، دسترسی مردم به آب سالم و کافی است. عموم جوامع بشری 

هنگام به درک مشترک دست یابند که توسعه آینده در گرو بهبود وضعیت های مناسب علمی و بهباید از طریق به کارگیری شیوه

ی است.عراقچی ادامه داد: امروز رشد آگاهی تمام مردم درباره آب باید جزء اهداف ما باشد. آموزش و تربیت شهروندان درباره نظم آب

های آب محور و غیره این درک ها و پروژهوری، طرحهای افزایش بهرههای آبی، وضعیت کمی و کیفی آب، شیوهو انتظام سیاست

آب به عنوان مایه حیات، عامل توانبخش توسعه حیات، منبع رفاه و پیشرفت و باالخره عاملی برای کند که محوری را هدایت می

 صلح و همکاری در وضعیت بحران قرار دارد.
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وی تغییر مکان دادن آب را عاملی است که در کنار اهمیت مرزهای ملی، در جغرافیای سیاسی جهان سبب شده تا اختالفات و 

ها و مذاکرات بر سر منابع آب به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از تعامالت کشورها مطرح شود. که امروزه آن همکاریها و یا درگیری

ای و حوضه رودخانه 260الملل وزارت امور خارجه افزود: بنابراین وجود بیش از گویند.معاون حقوقی و بینرا دیپلماسی آب می

 .کاری بر روابط دیپلماتیک این کشورها داردکشور تأثیر قابل ان 150فرامرزی در میان 

 تری داشته باشد.ها تاثیر پررنگبینی کرد: آب در آینده جهان به عنوان یک ابزار در دست قدرتوی پیش

های امنیتی، اختالفات ارضی و مرزی مسائل اساسی هستند که با های فرامرزی گفت: چالشعراقچی با اشاره به منازعات بر سر آب

اما در نقطه مقابل، کشورها در موارد متعددی، که تعداد آنها بیشتر از جنگ و منازعه  .موضوعات مرتبط با آن پیوند دارندآب و 

 .آمیز منازعات بر سر آب اقدام کردنداست، به همکاری و حل و فصل مسالمت

مللی الهای بینها و آبراههحاکم بر رودخانههایی میان کشورها برای تنظیم رژیم حقوقی وی افزود: در طول قرن بیستم کنوانسیون

به طوری که نیاز به  .المللی منجر شده استهای بینالملل آبراههتصویب شده که به مرور زمان به تکمیل و تکامل حقوق بین

ت خارجی گیری دانش و فن دیپلماسی آب در چهارچوب سیاسابزارهای دیپلماتیک جهت اجرای قواعد و مقررات کشور باعث شکل

های مرزی را دارای اهمیت ویژه دانست و افزود: در الملل وزارت امور خارجه دیپلماسی آبمعاون حقوقی و بین .کشورها شده است

زمان حاضر که جهان با کاهش تدریجی سرانه آب بر اثر افزایش تقاضا و همچنین تغییرات اقلیمی مواجه است، دیپلماسی آب ابعاد 

 .تری پیدا کرده که یکی از آنها دیپلماسی آب مجازی ناشی از تجارت آب مجازی استهای تازهو گستره

ل ها به مسائهای بسیاری است، عنوان کرد: یکی از این پیچیدگیعراقچی با تاکید بر اینکه تجارت آب مجازی دارای پیچیدگی

های آبریز مشترک نکته کلیدی جمعی در حوضه شود که نیل به سیاستی همخوان و مدیریتهای فرامرزی مربوط میمرتبط با آب

 .ای جز همکاری ندارندهای آبریز مشترک گزینهدر آن است و کشورها در مورد حوضه

 کنفرانس آب مجازی به صورت سالیانه در کشورهای مختلف برگزار شود

ش بیان کرد: امیدوارم آب مجازی در غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این همای

 ای مثل آب و مسایل اقتصادی کشور باشد.کشور ما به عنوان یک نقطه اثر مطلوب و آغاز مهم در مسئله

وی افزود: اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور سه قوه، در جهت توجه جدی به مقوله آب در طول دو سه سال 

جهی انجام داده است.شافعی گفت: بعد از تصویب قانونی به نام قانون بهبود فضای کسب و کار در سال گذشته، اقدامات قابل تو

های گذشته، بر مسئله کشاورزی و مسایل ، موضوع کشاورزی به اتاق ایران پیوند خورد و این مجموعه برای جبران کاستی1391

 موثری به عمل آورد. مرتبط با آن مثل آب متمرکز شد. در این رابطه نیز اقدامات

های موثری برداشت و های غیر مجاز، و توقف اجرای طرح فدک گاموی بیان کرد: اتاق بازرگانی در مقابله با صدور پروانه برای چاه

ها را ملغی کرد.رئیس اتاق ایران عنوان کرد: مرکز مطالعات راهبردی آب با برگزاری یک کنفرانس، تفاهم نامه اجرای این طرح

گذاری با وزارت نیرو منعقد کرد تا تعادل بخشی آب در کشور انجام شود. همچنین اتاق ایران به دنبال اجرایی شدن مقوله اثر

 اقتصاد سبز با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در کشور است.

به رفع بحران آب در کشور وی مفهوم آب مجازی را عاملی اثرگذار در مسایل اقتصادی دانست و افزود: این مفهوم در کمک کردن 

بسیار موثر است. موضوع آب مجازی هم در اقتصاد پایدار و هم در موضوع تجارت و هم در مورد توسعه متوازن کشور و توجه به 

آمایش سرزمین، نقش باالیی دارد. شافعی گفت: از این نظر این کنفرانس با هدف بررسی ارتباط مفهوم آب مجازی با جابجایی 

و ناموزن آب در بخش کشاورزی مورد توجه جدی قرار گرفت. هم اکنون ما در موضوع کشت محصوالت در نقاط بحرانی و محابا بی

 ای به کشور کند. العادهتواند کمک فوقصادرات محصوالت پرآب بر نقاط بحرانی غفلت داریم. این توجه می
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المللی برگزار شود. هلند برای سال آینده، میزبانی این ینوی پیشنهاد داد: کنفرانس آب مجازی به صورت سالیانه در سطح ب

 کنفرانس را پذیرفته است و امیدواریم ایران جلودار این حرکت باشد و چنین همایشی در سایر کشورها نیز برگزار شود.

 پیشنهاد تشکیل کمیته آب مجازی در کشورها

های برون رفت از شرایط ایران نیز در افتتاحیه این مراسم درباره راهمحمد شریعتمدار سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی اتاق 

وری، آبخیزداری، های بهرهوری و مشوقفعلی گفت: مدیریت یکپارچه منابع آب، تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، افزایش بهره

ه برای برون رفت از شرایط بحرانی آب کارگیری تکنولوژیهای متنوع و جدید راهکارهایی است کصرفه جویی آب، بازچرخانی و به

سال بعد اولین کنفرانس آن در دلف  10تونی آلن اصطالح آب مجازی را مطرح کرد.  1993باید به آن تکیه کرد.وی افزود: در سال 

زمینه اتفاق هلند برگزار شد. در مورد استفاده از آب مجازی به عنوان رافع بحران آب، اظهار نظرهایی مطرح شده که عمدتا در یک 

 نظر دارند. به اعتقاد کارشناسان آب مجازی یک راهکار مکمل برای ساماندهی وضعیت بحران آب است.

سنجی آب مجازی برای احیای منابع آب کشور و در نظر گرفتن راهبرد مناسب شریعتمدار بیان کرد: انتظار ما از این همایش، امکان

اده از مفهوم آب مجازی نقطه بهینه واردات را شناسایی کرده و با در نظر گرفتن ابعاد کنیم با استفبرای تحقق آن است. تالش می

 منفی و مثبت آن در دو سناریوی مختلف وجود و فقدان بحران آب، راهکار مناسب را بیابیم.

 ت گیرد. کنفرانس آبالمللی و ملی صورهای تجارت آب مجازی، اقداماتی در سطح بینوی پیشنهاد داد: در راستای تکمیل ظرفیت

المللی آن توسط چند کشور داوطلب نظیر هلند، مصر و مجازی به طور منظم و ادواری در سایر کشورها برگزار شود. کمیته بین

ها شکل گیرد. سرپرست مرکز مطالعات راهبردی اتاق ایران گفت: برای عملیاتی شدن این پیشنهادها ایران برای تعیین چارچوب

للی باید همکاری الزم را داشته باشند. همچنین در داخل کشورها کمیته ملی تشکیل شود و مسایل مربوط به تجارت الممراجع بین

 آب مجازی در آنها رصد شود.

 شوددرصد آب مجازی در بخش کشاورزی مصرف می ۹2

ی گفت: تونی الن استان جغرافیای گیری مفهوم آب مجازبهرام طاهری مشاور ارشد وزیر نیرو نیز در این همایش درباره دلیل شکل

ای را انجام داد و به این نتیجه رسید که گیرد؛ مطالعهسیاسی روی این مسئله که چرا در خاورمیانه بر سر کمبود آب جنگ در نمی

 کنند.بر خود را با استفاده از سوبسیدهای کشورهای دارای آب تامین میکشورهای خاورمیانه مواد غذایی پرآب

های آب مجازی برگزار شد. سپس توسط دوتن از محققان ژاپنی نظریه تولید کنفرانسی درباره پیچیدگی 2003د: در سال وی افزو

 هزار متر مکعبی آب شد. 900جویی محصول در نقاطی که آب کمتری نیاز دارد، مطرح شد. اجرای این نظریه منجر به صرفه

درصد هم  4درصد در بخش کشاورزی و  4شود. حصوالت کشاورزی صرف میدرصد آب مجازی در تولید م 92طاهری عنوان کرد: 

های خود لحاظ ریزیرسد. وی اسپانیا را اولین کشوری معرفی کرد که مفهوم آب مجازی را در برنامهدر بخش صنعت به مصرف می

جهان، باید با استانداردهای  کرده است.به گفته مشاور وزیر نیرو برای ورود به مباحث مرتبط با تجارت آب مجازی در سطح

ها در تجارت جهانی دست آمده از سایر روشگیری کنیم. در غیر این صورت به هیچ وجه اعداد بهالمللی آب مجازی را اندازهبین

ر های غذایی گیاهخوار و گوشتخوار از منظر آب مجازی مقایسه شد. اگبین رژیم 2013قابل استفاده نیست.وی بیان کرد: در سال 

درصد نسبت به گوشتخوارها رد پای آب مجازی کمتری دارند. البته اگر گیاهخوار در رژیم غذایی خود  40مردم گیاهخوار باشند 

آید ما باید به تدریج روی رژیم آید. با توجه به این مطالعات به نظر میلبنیات و تخم مرغ هم مصرف کند، این اعداد به دست می

های هوشمند آب مجازی را در ایران افتتاح کنیم تا از کنیم بانک داده.وی افزود: ما با کمک فائو تالش میغذایی افراد هم کار کنیم
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های نیرو، جهاد کشاورزی و امور خارجه را برای تجارت آب مجازی به عنوان راهبردی در منطقه استفاده کنیم. ما حمایت وزارتخانه

 اهیم داشت.تشکیل یک بانک اطالعاتی پایه در منطقه خو

 درصد 50کاهش دسترسی به آب به میزان 

کنم زیرا مدت ای است که من در ایران اجرا میسرج ناکوزی نماینده فائو در ایران در ابتدای سخنان خود گفت: این آخرین برنامه

ند. کبشر را تهدید می ماموریت من در کشور شما به پایان رسیده است.وی افزود: موضوع کمبود آب یکی از مواردی است که تمدن

 مند شویم.های مبتکرانه برای دسترسی به آب بهرهباید مشابه نیاکان خود از روش

ناکوزی تکنولوژی قنات را متعلق به ایران دانست و کشور چین و ایتالیا را نقاطی دانست که این تکنولوژی را از ایران دریافت 

 های مرتبط با آب را افزایش داده است.اضای آب و کمبود منابع آبی،چالشاند.وی افزود: انقالب صنعتی و افزایش تقکرده

 درصد کاهش خواهد یافت. 50میزان دسترسی به منابع آب تا میزان  2050ناکوزی اعالم کرد: تا سال 

آبی  هایتموی همچنین بر جلب شرکای بیشتر برای حل مشکل پایداری منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و سایر اکوسیس

شود. ایران تاکید کرد.به گفته نماینده فائو، توسعه اقتصاد دانش بنیان از اهداف فائو است که به استفاه بهینه از منابع ملی منجر می

کنیم با مدیریت بهینه منابع آب کند.وی افزود: ما تالش میهای راهبردی برای مدیریت استراتژیک منابع آب پیاده میفائو برنامه

 المللی است.ای و بینهای آبی را کاهش دهیم. بحث کمبود منابع آب فقط مختص ایران نبوده و موضوعی منطقهنشت

شود. متاسفانه همواره مسئله آب در بین ناکوزی گفت: مدیریت منابع آب باعث صلح و پایداری و رشد اقتصادی کشورها می

تواند متدهای برای مشکالت راه حل پیدا کنیم.وی ادامه داد: فائو فقط میکشورها تنش ایجاد کرده است. وظیفه ما این است که 

ها هستند که باید مسایل را پذیرفته و نقش مهم خود ها پیشنهاد دهد و این دولتمکمل برای برون رفت از بحران آب را به دولت

 در عرصه جهانی را بازی کنند./

http://www.iana.ir/fa/news/43213/%D8%B1%D9%88%D8%AF% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 گذاری خارجی در بخش کشاورزی و طرح پیشنهادی برای ایرانسرمایه

 کنندگان:تهیه

های کشاورزی و توسعه روستایی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در فناوری و توسعه سیستمدکتری  -دکتر محمدحسین عمادی 

ریزی، اقتصاد کشاورزی و های برنامهدکتری علوم اقتصادی و عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش -کشاورزیدکتر فاطمه پاسبان 

 توسعه روستایی

 مقدمه

راتژی برای کاهش فقر در مناطق روستایی است که در آن فقیرترین ترین و مؤثرترین استگذاری در بخش کشاورزی مهمسرمایه

دهد. گذاری در بخش کشاورزی فقر و گرسنگی را از طریق مسیرهای متعدد کاهش میکنند. سرمایهمردم جهان زندگی می

مر تقاضا برای کاالها و خدمات کنند. از نقطه نظر اقتصاددانان، این اگذاری میوری و درآمدشان سرمایهکشاورزان برای افزایش بهره

ق کن کردن گرسنگی از طریگذاری کشاورزی همچنین کلید ریشهکند. سرمایهو اشتغال و درآمد را برای روستاییان فقیر فراهم می

 ورود نظران و اقتصاددانان، تحول اقتصاد و خروج از رکود تورمی در ایران نیازمندامنیت غذایی است. به اعتقاد بسیاری از صاحب

گذاری دولت قبل را جبران کند و هم شکاف میلیارد دالر سرمایه خارجی است. این مبل  هم باید عدم سرمایه 450حداقل 

میلیارد  50ها نیازمند ساالنه وری مناسب تأمین کند. تنها بازگشت به دوران قبل از تحریمتکنولوژی را برای دسترسی به نرخ بهره

 صورتاست که حدود نیمی از این مبل  تنها در توسعه حوزه صنعت نفت و گاز نیاز است تا بتوان به گذاری خارجیدالر سرمایه

برداری بهینه کرد. هرچند این معضل گریبان کل اقتصاد ملی را گرفته است، اما نکته درخور تأمل در تمامی پایدار از منابع بهره

 گذاریتوجهی به نقش بخش کشاورزی و غفلت از اهمیت سرمایهدی، کمنظران اقتصاشده از سوی مسئوالن و صاحبمباحث مطرح

ترین شرایط اقتصادی ترین بخش اقتصاد کشور است و در سختخارجی در این بخش است. از آنجا که بخش کشاورزی سنتی

منابع آب و خاک، بهترین گیری سخاوتمندانه از توقع خود و بهرهدلیل اتکا به سرمایه تاریخی و نیروی انسانی کمتوانسته به

ری مهکننده بخش کشاورزی تاکنون مورد بیترین شرایط داشته باشد، اما متأسفانه با وجود نقش تعیینآوری را در سختتاب

ریزان و سیاستگزاران توسعه ملی قرار گرفته است. هرچند سهم بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت و خدمات در حال برنامه

گذاری، ویژه سه سال گذشته نشان داده است که توجه به این بخش از بُعد سرمایهمار و ارقام سه دهه گذشته بهکاهش است، اما آ

ش جزو برداران این بختواند تأثیر معنادار بر روند رشد و توسعه اقتصاد ملی در پی داشته باشد. از آنجا که بهرهمدیریت و فناوری می

 های توازن و عدالت اجتماعی را نیز بهبود خواهد بخشید.وسعه این بخش عمالً شاخصترین اقشار جامعه هستند، تمحروم

وری زمین، دسترسی آسان به گذاری در بخش کشاورزی توسط کشاورزان یا بخش عمومی باعث افزایش بهرهطور کلی سرمایهبه

(. با این حال، 2000لستون و همکاران، شود )آهای پایین میکننده از طریق قیمتمواد غذایی در بازار و کمک به مصرف

وری و تولید شده سال گذشته منجر به کاهش بهره 30گذاری پایین در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه بیش از سرمایه

ا ب است که بحران اخیر مواد غذایی این نقاط ضعف را آشکار کرده است که تولید کم منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شده است.

گذاری در بخش کشاورزی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ظرفیت مالی محدود برای پر رغم اولویت سرمایهاین وجود، به

دلیل سهم پایین، متناسب نیاز برای های تجاری به بخش کشاورزی بهدهی بانکگذاری دارند. وامکردن شکاف سرمایه

گذاری مستقیم های منابع جایگزین داخلی، سرمایهاز این رو با توجه به محدودیتگذاری در بخش کشاورزی نیستند. سرمایه

گذاری مستقیم خارجی گذاری بخش کشاورزی را در کشورهای در حال توسعه پر کند. سرمایهتواند شکاف سرمایهخارجی می
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اشتغال، انتقال فناوری و دسترسی بهتربه سرمایه  تواند باعث ایجاد منافع برای کشاورزی کشور میزبان مانند ایجادطور بالقوه میبه

دلیل وجود گذاری در بخش کشاورزی قابل مالحظه است. بخش کشاورزی بهو بازارها شود.در کشور ایران نیز شکاف سرمایه

ت. با وجود ه اسگذاری نمود بیشتری داشتبرداران، مشکالت مربوط به سرمایهتنگناهای ساختاری و کمبود امکانات مالی بیشتر بهره

کننده نیازهای ضروری جمعیتی است، اما اینکه این بخش نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارد و از طرفی تأمین

های گذشته مطلوب نبوده و سهم آن از تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی طی پنج سال گذاری در آن در دههمتأسفانه رشد سرمایه

گذاری به تولید ناخالص داخلی در دوره مذکور در کل اقتصاد پایین بوده، است. اگرچه اساساً نسبت سرمایه درصد بوده 4.2گذشته 

طور متوسط شش درصد بوده است. به عبارت دیگر فقط شش درصد از مجموعه ارزش افزوده اما این نسبت در بخش کشاورزی به

شود. یعنی انباشت سرمایه در بخش پایین است. با توجه به ردانده میگذاری به بخش بازگصورت سرمایهبخش کشاورزی دوباره به

های مختلف است و با توجه به گذاری و تأمین پروژهوضعیت موجود و الزام توسعه پایدار بخش کشاورزی که خود نیازمند سرمایه

اند توی که در جهان تجربه شده میهای منابع مالی کشور، بسترسازی مناسب برای دسترس به منابع تأمین مالی خارجمحدودیت

 راهکاری برای سرعت بخشیدن به دستیابی به اهداف توسعه بخش کشاورزی و روستایی باشد.

گذاری خارجی، برنامه پیشنهادی با توجه به این موضوع این گزارش در صدد است ضمن بیان ضرورت و الزام توجه به جذب سرمایه

 ریزی، کنترل و نظارتدر بخش کشاورزی را ارائه کند تا از طریق آن بتوان با ساماندهی، برنامهگذاری برای مدیریت ارتقای سرمایه

 گذاری خارجی برای بخش فراهم شودو ارزیابی در یک چارچوب تعریف شده، بستر مناسب برای جذب سرمایه

 گذاری خارجی و انواع آنتعریف سرمایه

کند، زیرا این توانایی را دارد که در ترکیب بهینه با نیروی کار و تصادی ایفا میسرمایه نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه اق

های بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم آورد. فقدان فناوری بخش تولید را به حرکت درآورده با رونق تجارت زمینه

گذاری، امروزه بسیاری از کشورهای جهان به رمایهدلیل اهمیت سنیافتگی شناخته شده است. بهسرمایه یکی از علل اصلی توسعه

گذاری اند. سرمایههای خارجی پیدا کردهگذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایهواسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه

ت کسب گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جه( عبارت است از سرمایهFDIمستقیم خارجی )با نماد اختصاری 

گذاری مستقیم گذاری سهامی )غیرمستقیم( و سرمایهگذاری خارجی معموالً به دو طریق، سرمایهو کارهای تجار و تولیدی. سرمایه

های خارجی از انواع ها در معامالت بورس و قبوض سپرده در بانکگیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکتخارجی صورت می

گذار خارجی در اداره واحد کسب و کار نقش مستقیم نداشته و مسئولیت در این حالت سرمایه گذاری سهامی هستند کهسرمایه

منظور کسب سود پایدار در شرکتی گذاری است که بهگذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایهمالی نیز متوجه وی نیست. اما سرمایه

آن مدیریت شرکت است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در گیرد و نتیجه گذار صورت میمستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه

گذاری ، سرمایه(1)پذیرد. از نظر آنکتادگذاری صورت میها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایهگذاریگونه سرمایهاین

 کنترل و نفع مستمر شخصیتکننده گذاری که متضمن مناسبات بلندمدت بوده و منعکسمستقیم خارجی عبارت است از سرمایه

مک توان به کگذاری مستقیم را میگذاری باشد. سرمایهحقوقی یا حقیقی مقیم یک کشور در شرکتی واقع در خارج موطن سرمایه

ت، گذاری غیرمستقیم باز شناخگیرد، از سرمایهاین ضابطه که برای کسب منافع پایدار و نیز قدرت الزم در مدیریت بنگاه انجام می

های گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتگذاری خارجی آن است که صرفاً یک سرمایهما خصوصیت بارز سرمایها

 (.103: 1387مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز به همراه دارد )طیبی و همکاران، 

 کند:بندی میستقیم خارجی در کشور میزبان را به سه گروه طبقهگذاری مکننده سرمایهآنکتاد عوامل تعیین
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گذار خارجی شامل ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، قوانین ورود و انجام عملیات چارچوب سیاستی برای سرمایه سرمایه -1

المللی درباره های بینفقتنامههای مربوط به وظایف و ساختار بازارها، مواتولیدی، استانداردهای رفتار با شعب خارجی، سیاست

 ای( و سیاست مالیاتی.ها و موانع غیرتعرفههای تجاری )تعرفهسازی، سیاستگذاری مستقیم خارجی، سیاست خصوصیسرمایه

ازار شوند: الف( در جستجوی بهای چندملیتی به سه نوع تقسیم میکننده اقتصادی که با توجه به انگیزه شرکتعوامل تعیین -2

کننده ویژه هر کشور، ساختار ای و جهانی، ترجیحات مصرفدازه بازار و درآمد سرانه، رشد بازار، دسترسی به بازارهای منطقه)ان

های بازارها(، ب( جستجوی منابع و دارایی )مواد اولیه، نیروی کار غیرماهر ارزان، نیروی کار ماهر، تکنولوزی، ابداع و دیگر دارایی

ها، برق، ارتباطات راه دور(، ج( جستجوی کارآیی )هزینه منابع و های فیزیکی )بنادر، راهتجاری(، زیرساخت ایجادشده )مثالً نام

ای، های حمل و نقل و ارتباطات و هزینه سایر کاالهای واسطهها مانند هزینهشده در بند ب، هزینه دیگر نهادههای فهرستدارایی

 ای ارتباط داشته باشد(.ای که با شبکه همکاری منطقهههای یکپارچگی منطقعضویت در موافقتنامه

 گذاری و خدمات تسهیلهای مولد سرمایهگذاری )شامل ایجاد تصویر خوب، فعالیتتسهیالت کسب و کار شامل: تشویق سرمایه -3

..(، تسهیالت اجتماعی )مدارس های بوروکراسی )مربوط به فساد و کارآیی اداری و.گذاری، هزینههای سرمایهگذاری(، انگیزهسرمایه

 (.144: 1391گذاری )حیدری و افشاری، دوزبانه، کیفیت زندگی(، خدمات بعد از سرمایه

 های رشد و توسعهگذاری خارجی در تئوریرد پای سرمایه

هم است؟ در گذاری خارجی در توسعه پایدار اقتصاد و بخش کشاورزی مشود چرا سرمایهاین پرسش در ذهن خواننده متبادر می

شود. گذاری تأمین میترین عوامل تولید هستند. متغیر سرمایه از طریق سرمایهتمامی توابع تولید، نیروی کار و سرمایه از اساسی

منظور افزایش سطح سرمایه. در گیرد، ابتدا جهت حفظ سطح سرمایه موجود و سپس بهگذاری به دو منظور صورت میسرمایه

گذاری )داخلی و خارجی( افتد و سرمایهتالل در ایجاد و افزایش سطح سرمایه، سطح تولید نیز به خطر میصورت بروز هرگونه اخ

طور های رشد بهعنوان عامل افزایش و نگهداشت سطح سرمایه در این فرآیند نقش بسیار حیاتی دارد. بر همین اساس در تئوریبه

شوند: و خارجی اشاره شده است. نظریات رشد به دو دسته تقسیم می گذاری داخلیمستقیم و غیرمستقیم به اهمیت سرمایه

کند رونق اقتصادی عمدتاً توسط عوامل خارجی تعیین شده و عوامل زا فرض میزا. نظریه رشد برونزا و دروننظریات رشد برون

 ز نیروی کار و فناوری ایستا، رشد اقتصادیداخلی نقشی در ایجاد آن ندارند. بر اساس این نظریه، با در نظر گرفتن یک میزان ثابت ا

تار رشد های رفترین واقعیتزا )نئوکالسیکی( که در تبیین اساسیشود. با توجه به مشکل اساسی الگوهای رشد برونتعیین می

ر آن است که زا بزا مطرح شده است. نظریه رشد درونزا، الگوهای رشد درونهای الگوی رشد برونعاجز بوده در پاسخ به کاستی

گذاری در سرمایه انسانی، دهد. بر اساس این نظریه سرمایهعلت نیروهای درونی اقتصاد و نه عوامل بیرونی رخ میرشد اقتصادی به

نوآوری و دانش اثر قابل توجهی در رشد اقتصادی دارد. این نظریه با تمرکز بر اثرات جانبی مثبت و اثرات سرریز حاصل از یک 

کند که در بلندمدت نرخ رشد اقتصاد زا در درجه نخست ادعا میدنبال توسعه اقتصادی است. نظریه رشد درونبنیان بهاقتصاد دانش

های تشویق تولید علم دارد. برای مثال یارانه برای تحقیق و توسعه یا آموزش و پرورش باعث افزایش نرخ رشد بستگی به سیاست

زا، باعث مطرح شدن کند. نظریات رشد درونای برای نوآوری ایجاد مید؛ چرا که انگیزهشوزا میهای رشد دروندر برخی از مدل

بر جزء  (3)گذاری مستقیم خارجی، فناوری اطالعات و ارتباطات و سرمایه(2)تأثیر عواملی چون سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه

، تحوالت چشمگیری در 1980(. پس از دهه 5: 1387د، سازی شدند )امینی و حجازی آزازا مدلصورت درونباقیمانده رشد به

طور وجود آمده است. بههای انتقال اطالعات و دانش در سطح جهان بهالملل و جریانهای مالی و سرمایه بینحجم تجارت، جریان

 -2دور و فنون تولید،  تحول در فناوری حمل و نقل و ارتباطات راه -1کلی، این تحوالت ناشی از سه عامل اصلی ذیل بوده است: 

وجودآمده از های بهگیری از فرصتدنبال بهرههای فراملیتی که بهفعالیت شرکت -3تحول در سیاست تجاری کشورهای جهان، 
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اند شبکه تولید و توزیع جهانی خود را در کشورهای میزبان ها، کوشش کردهطریق تحوالت فناوری و تحول در سیاست دولت

ز این راه به مزیت رقابتی و حاشیه سود باالتر دست یابند. کشورهای در حال توسعه نیز با توجه به روند جهانی مستقر ساخته و ا

شدن و محوریت تجارت در فرآیند رشد و توسعه، برای رفع معضالت اقتصادی خود که از کمبود سرمایه ناشی شده است، از ورود 

گذاری خارجی غیرمستقیم بر کشور دهد که ورود سرمایهطالعات جهانی نشان میاند. بسیاری از مها استقبال کردهاین سرمایه

گذارد. این مجاری عبارتند از: تأمین سرمایه، انتقال فناوری، انتقال مهارت مدیریت وارتقای میزبان از مجاری مختلف تأثیر مثبت می

ی و تسهیل ورود به بازار جهانی برای کشور میزبان، های فراملیتالمللی شرکتتوان نیروی کار، دسترسی به شبکه توزیع بین

های اقتصادی کشور میزبان، اثر بر اشتغال و سطح دستمزدها و تقویت پیوندهای بین صنایع. به زعم برانگیختن رقابت بین بنگاه

دم ارتباط با صنایع داخلی و دنبال نداشته و باعث عگذاری خارجی انتقال فناوری را بهگذاری خارجی، ورود سرمایهمخالفان سرمایه

گیری از منابع محدود های محلی از بهرههای داخلی، محروم کردن بنگاهالمللی، از صحنه خارج کردن بنگاهانجام خریدهای بین

منظور خارج کردن سود خود از کشور میزبان، ایجاد اختالل در بازار کار از گذاری تصنعی بهداخلی، تخریب محیط زیست، قیمت

ا دهند. بهای بیکاری را افزایش میهای بومی و محلی که نرخریق پرداخت دستمزدهای باالتر به نیروی کار و اختالل در فعالیتط

گذاری خارجی بر کشورهای میزبان است. های کاربردی بیانگر تأثیر مثبت سرمایههای گروه اخیر، بیشتر پژوهشوجود استدالل

برای  1989تا  1980و  1990تا  1970اشاره کرده که در دو دوره زمانی ( 2003اق تانسن )توان به مطالعه اسحازجمله می

گذاری خارجی اثر مثبت بر رشد اقتصادی آن کشورها داشته است. لورا آلفارو کشورهای در حال توسعه اثبات شده که سرمایه

ری خارجی اثر قوی بر رشد اقتصادی با کشورهای با گذابه این نتیجه رسیدند که سرمایه 2003تا  2000های برای سال( 2007)

 (.Moosa,2002, pp 68-98ساختار متوسط مالی دارد )

ه عنوان نمونگذاری مستقیم خارجی بر بخش کشاورزی آثار مثبتی داشته است. بهمطالعات متعددی حاکی از آن است که سرمایه

گذاری خارجی در بخش کشاورزی کشور دهد که سرمایهمطالعه او نشان می( اشاره کرد. نتایج 2007باریک )توان به مطالعه الیمی

توان بندی کلی میهای شغلی شده که هم فقر روستایی و هم شهری را کاهش داده است. در یک جمعتانزانیا باعت ایجاد فرصت

( ارائه کرد. آثار و پیامدهایی از 1شکل )گذاری خارجی برای بخش کشاورزی به ارمغان دارد را به شرح هایی که سرمایهآثار و فرصت

وری، افزایش تولید محصوالت کشاورزی و صادرات کل، تغییرات ساختاری و بهبود رقابت در بازار اشاره کرد. در قبیل بهبود بهره

منابع مالی، سازی توان به فراهمسازد که میگذاری مستقیم خارجی برای کشور میزبان فراهم میهایی هم سرمایهمقابل فرصت

 های شغلی و دسترسی به بازرهای جهانی اشاره کرد.های جدید، فرصتفناوری

 گذاری خارجی بخش کشاورزی: تجارب جهانیسرمایه

ای روی متغیرهای کالن اقتصادی ازجمله گذاری مستقیم خارجی اثرات قابل مالحظهدهد که سرمایهمطالعات جهانی نشان می

ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد،  کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ

گذاری در بخش ها دارد. سرمایهانتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تأثیر مثبت در تراز پرداخت

ویژه در مناطق روستایی است. تجربه بسیاری از کشورها نشان قر، بهکشاورزی یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش گرسنگی و ف

گذاری مداوم و پایدار در بخش کشاورزی در راستای دستیابی به هدف توسعه هزاره نخست باعث کاهش افراد دهد که سرمایهمی

های مالی المللی و مؤسسهو بینهای ملی ها، بخش خصوصی، سازمانگرسنه در جهان شده است. از این رو فائو با همکاری دولت

گذاری در بخش کشاورزی و توسعه روستایی است. در این میان شرط الزم برای رشد دنبال افزایش حجم و اثربخشی سرمایهبه

ویژه در کشورهای جنوب های اخیر راکد یا کاهش یافته است، بهگذاری در بسیاری از کشورها در دههکشاورزی یعنی سرمایه

زند برای تأمین مواد غذایی تقاضای رو به فریقا و جنوب آسیا که در این کشورها گرسنگی نیز شایع است. فائو تخمین میصحرای آ
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گذاری هرساله در بخش کشاورزی نیاز است. امروزه میلیارد دالر سرمایه 80به بیش از  2050میلیارد نفری سال  9رشد و جمعیت 

ل دنباگذاری در بخش کشاورزی بوده و بهانی مواد غذایی که رو به رشد است، مشتاق سرمایههای جهدلیل قیمتگذاران بهسرمایه

ویژه در کشورهایی که منابع طبیعی فراوانی دارند، هستند. از این رو گذاری در کشورهای در حال توسعه بههای سرمایهفرصت

دو برابر شده است. عمده  2008تا  2006های ه بین سال( در کشورهای در حال توسعFDIگذاری مستقیم خارجی )جریان سرمایه

درصد به تولید محصوالت اولیه کشاورزی اختصاص یافته  10های فرآوری و توزیع و کمتر از گذاری خارجی به سمت فعالیتسرمایه

پروژه  754وده است. از گذاری خارجی بترین منطقه برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی، آفریقا مهماست. از لحاظ مقصد سرمایه

میلیون هکتار در آسیا و هفت میلیون  17.7میلیون هکتار در آفریقا،  56.2گذاری خارجی درباره زمین کشاورزی حدود سرمایه

(. تجارب کشورهای جهان حاکی از آن است که برای توسعه پایدار 2012و همکاران  Anseeuwهکتار در آمریکای التین است )

گذاری خارجی اتخاذ شده است.کشور قزاقستان طی دهه گذشته حل مشکالت بخش رویکرد توجه به سرمایهبخش کشاورزی و 

های رشد باالی تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است که این رشد بیشتر تحت تأثیر عملکرد بخش منابع طبیعی و فعالیت

ربنی بوده است. این در حالی است که جریان ورودی گذاری متمرکز در صنایع معدنی و هیدروکمرتبط با آن و سرمایه

 2011که در سال طوریای داشته است؛ به( به قزاقستان قابل توجه بوده و رشد فزایندهFDIگذاری خارجی مستقیم )سرمایه

ن جریان درصد رشد ساالنه داشته است. ای 20حدود  2011تا  2004میلیارد دالر بوده و در طی دوره  19.9میزان آن حدود 

دلیل شرایط کشور قزاقستان و نوع نگاه و نگرش دولتمردان این کشور به موضوع گذاری در کشور قزاقستان بهورودی باالی سرمایه

گذاران خارجی در بخش کشاورزی دهد که انگیزه و عالقه شدیدی برای سرمایهگذاری خارجی بوده است. اطالعات نشان میسرمایه

( افزایش تقاضای جهانی برای محصوالت 1گذاران عبارتست از: دالیل جذابیت بخش کشاورزی برای سرمایه قزاقستان وجود دارد.

های حمل و نقل در قزاقستان و منطقه. از طرف دیگر یکی از ( توسعه زیرساخت3( اجاره کم زمین در قزاقستان؛ 2غذایی و علوفه. 

ی است که های اقتصادستگی اقتصاد به منابع طبیعی و افزایش تنوع فعالیتاهداف بلندمدت استراتژیک دولت قزاقستان، کاهش واب

گذاری خارجی طراحی شده در نتیجه آن تولید ناخالص داخلی و اشتغال افزایش یابد و این مهم از طریق تشویق و جذب سرمایه

های خاصی را رشد و ایی که فعالیتهگذاری و هم از طریق سیاستاست. دولت قزاقستان هم از طریق بهبود محیط کلی سرمایه

های مورد توجه برای گذاری مستقیم خارجی شده است. یکی از بخشکند، باعث افزایش جذب سرمایهتوسعه داده و حمایت می

های مرتبط با زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی است. برای این منظور در قزاقستان پنج گام گذاری خارجی فعالیتجذب سرمایه

فروشی ( در زنجیره کسب و کارهای کشاورزی، فرآوری و خرده1گذاری خارجی برداشته شده است: تشویق و جذب سرمایهبرای 

گذاری انتخاب شدند. به عبارتی در ابتدا عنوان پایلوت برای طراحی و آزمایش، رویکرد بخشی برای ترویج سرمایهمواد غذایی به

های مورد گذاری خارجی صورت گرفته و هدفمند فعالیتشاورزی برای جذب سرمایهسنجی برای انتخاب کسب و کارهای کامکان

عنوان یک هدف راهبردی در نظر گذاری در تجارت محصوالت کشاورزی را بهاند. دولت قزاقستان اولویت سرمایهنظر، برگزیده شده

گذاری انتخاب شده است؟ به چند دلیل. نخست های سرمایهعنوان یکی از اولویتگرفته است. چرا تجارت محصوالت کشاورزی به

درصد از نیروی کار را مشغول به کار کرده و رشد تجارت بخش کشاورزی به پایداری و  30اینکه کشاورزی در این کشور حدود 

ابل کشت( ای است )رتبه هفتم در جهان از نظر زمین قانجامد. دوم اینکه قزاقستان دارای زمین قابل مالحظهتوسعه اشتغال می

برای توسعه کسب و کارهای کشاورزی است. سوم اینکه کسب و کارهای کشاورزی دارای پتانسیل باالیی برای توسعه هستند به 

ای برای این محصوالت در حال افزایش است و از این رو پتانسیلی برای گسترش این دلیل که رشد تقاضای داخلی و منطقه

عنوان مثال، کود شیمیایی، حمل و نقل و انبارداری(. در میان کسب و کارهای آورد )بهود میوجهای مرتبط به آن را بهفعالیت

طور نمونه، در بیشتر کشورهای سازمان همکاری و کنند. بهفروشی مواد غذایی، ایجاد ارزش باالیی را میکشاورزی، فرآوری و خرده
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درصد برای گوشت و محصوالت  340تا  220فروشی به میزان ( نسبت میان قیمت مزرعه و قیمت خردهOECDتوسعه اقتصادی )

شده برای محصول از مزرعه تا های انجامدهد که فعالیتدرصد برای سبزیجات تازه است. این اعداد نشان می 720لبنی و حدود 

درصد از تولید ناخالص  12فروشی مواد غذایی بیش از فروش آن به چه میزان خلق ارزش کرده است. در قزاقستان، فرآوری و خرده

های مناسبی برای جذب توانند گزینهها به دالیل برشمرده میداخلی را به خود اختصاص داده است. از این رو این فعالیت

 گذار خارجی و هم خلق ارزش و مزیت برای اقتصاد داخلی( باشند.گذاری خارجی )هم ایجاد انگیزه برای سرمایهسرمایه

گذاری در بخش کشاورزی نیازمند اصالحات ساختاری و نهادی در دهد که توسعه و ارتقای سرمایهان نشان میتجربه کشور قزاقست

که درباره طوریریزی و سیاستگزاری کرده است. بهکشور است و دولت به این نکته هم واقف شده و اعتقاد داشته و هم برنامه

های قانونی الزم برای ردهای متفاوتی را در نظر گرفته شده و تمام چارچوبگذاری رویکقوانین و مقررات توسعه و تشویق سرمایه

های به تصویب رسید که دربرگیرنده چارچوب "گذاریسرمایه"، قانون 2003اند. در سال گذاری در قزاقستان ایجاد شدهسرمایه

گذاران و ثبات قراردادها را تضمین و هگذاری خارجی است. این قانون حفاظت از حقوق سرمایحقوقی و اقتصادی برای سرمایه

گذاری آزاد، بازگشت سرمایه، آزادی گذاران خارجی )سرمایهصورت کامالً واضح و مشخص ارتباط میان نهادهای دولتی و سرمایهبه

های چوبکند. در این کشور تمامی چارهای خارجی و...( را مشخص میاستفاده از سود، حق مالیکت خصوصی از زمین برای شرکت

ای برای وضع قانون حفاظت از حقوق حقوقی الزم برای حمایت از مالکیت معنوی صورت گرفته است. به همین منظور مؤسسه

مالکیت معنوی ایجاد شده و قوانین الزم برای اطمینان صاحب اثر از حقوق خود )مدنی، جنایی، کدهای اداری، قانون کپی رایت و 

ویژه گذاران، بهیده است. همچنین این قانون امکانات الزم برای حمایت از سرمایهحقوق مرتبط با آن( به ثبت رس

که معافیت از حقوق گمرگی برای تجهیزات و قطعات وارداتی طوریکند؛ بههایی که در اولویت هستند را فراهم میگذاریسرمایه

آالت، تجهیزات های دولتی )از زمین، ساختمان، سازه، ماشینها و گارانتیگذاری در پروژه مورد نظر و ارائه کمکمربوط به سرمایه

های کنترل، وسایل حمل و نقل به استثنای موتورهای خودروسواری، تجهیزات صنعتی و خانگی( گیری و دستگاهای، اندازهرایانه

( ازجمله قوانین دیگر 2012با اصالحات آن در سال  2011ها است. قانون مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان )ازجمله این حمایت

گذاری خارجی در این کشور بوده گذرای خارجی است. برآیند این اصالحات ساختاری و نهادی افزایش جذب سرمایهتشویق سرمایه

است و توانسته است محدودیت سرمایه و تأمین مالی داخلی را برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی این کشور را کاهش دهد. 

میلیون دالر  4956.48به رقم  2016گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان در سه ماهه دوم سال دهد که سرمایهان میآمار نش

میلیون دالر بوده که  4084.33حدود  2016تا  2001گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان طی دوره رسیده است. میانگین سرمایه

میلیون دالر اتفاق افتاده و طی دوره رکوردار بوده و کمترین  8206.11ا رقم ب 2012بیشترین میزان آن در سه ماهه نخست سال 

میلیون دالر اتفاق افتاده است. بر اساس اطالعات بانک جهانی، میانگین  864.32با رقم  2001مقدار هم در سه ماهه نخست سال 

درصد بوده که  7.06حدود  2015تا  1992گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی قزاقستان طی دوره سهم سرمایه

درصد بوده است. آمار  13.01با  2004درصد و بیشترین مقدار مربوط به سال  0.4حدود  1992کمترین مقدار مربوط به سال 

دهد که طی دوره گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد این کشور دارد. همچنین اطالعات نشان میدهد که سرمایهنشان می

گذاری خارجی را جذب کرده است. که ( سرمایهtengeمیلیارد تنگه )واحد پول قزاقستان،  192قزاقستان حدود  2013 - 2004

میلیارد تنگه بوده است. بخش کشاورزی )ازجمله شیالت،  24طور کلی بیش از گذاری مستقیم خارجی بهسرمایه 2013در سال 

گذاری خارجی را در سال میلیون تنگه از سرمایه 338.9فرآوری غذایی حدود میلیون تنگه و صنایع  5.6شکار و جنگلداری( حدود 

گذاری )داخلی و خارجی( در بخش کشاورزی تقریباً دو دفعه اند. طی پنج سال گذشته، حجم ساالنه سرمایهاز آن خود کرده 2013

گذاری میلیون تنگه سرمایه 5.6ین سال میلیارد تنگه رسیده )در ا 77که به رقم  2009افزایش یافته است. یک بار در سال 
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گذاری میلیون تنگه سرمایه 5.6میلیارد تنگه )در این سال  142بوده که حدود  2013مستقیم خارجی بوده است( بار دوم در سال 

 رایگذاری در اقتصاد جمهوری قزاقستان بگذاری در بخش کشاورزی از کل سرمایهمستقیم خارجی بوده است( است. سهم سرمایه

بوده است، در حالی که سهم بخش کشاورزی از تولید  2013و  2009درصد در سال  2.3و  1.6پنج سال گذشته به ترتیب برابر 

توان دریافت که جذابیت بخش کشاورزی برای ناخالص داخلی کشور حدود پنج درصد است؛ بنابراین با مقایسه این ارقام می

حت ای تگذاری برنامهمنظور تشویق سرمایهر در طول سال افزایش یافته است. دولت بهگذاری در مقایسه با صنایع دیگسرمایه

سازی سازی و روانگذاری با استفاده از سادهتدوین کرده که شامل اقدامات تشویقی برای سرمایه "2020گذاری سرمایه"عنوان 

ق گذاران از طریگذاران بزرگ و کمک به سرمایهای سرمایهفرد برگذاری، ارائه شرایط منحصربههزینه سرمایهفرآیند دریافت کمک

های توسعه بخش کشاورزی گذاری خارجی نقش مهمی در تأمین مالی برنامهکاری است.در کشور چین هم سرمایهکمیسیون دائمی

ر آمریکا بوده است. میلیارد دال 32.9، میزان سرمایه خارجی در بخش کشاورزی چین بیش از 2005آن داشته است. در پایان سال 

های خارجی پیشرفته و تجهیزات، ارقام های کشاورزی، ورود فناوریگذاری خارجی برای جبران کمبود داخلی نهادهچین از سرمایه

های کشاورزی استفاده کرده است تا از این طریق بتواند های مختلف فعالیتمرغوب و انتقال تجربیات مدیریت پیشرفته در عرصه

اورزی و ارتقای صنایع فرآوری را باعث شده و از طرف دیگر ارتقای سطح صنعتی شدن کشاورزی و اصالحات روستایی و توسعه کش

های جدید برای های ذخیره آب، مدیریت منابع آبی و انتقال فناوریگذاری در پروژهکشاورزی را ترویج دهد. در این میان سرمایه

های مدیریت آب در بخش کشاورزی نیازمند سرمایه نجام شده است. از آنجا که پروژهروی بیشتر مصرف آب در کشور چین ابهره

های مختلف رو بوده برای اجرای پروژهای روبهباالیی است، بیشتر کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع مالی و سرمایه

مداری، گذاری خارجی با هدایت دولت، قانونمایهاند که جذب سرگذاری خارجی متوسل شدهمدیریت بهینه مصرف آب، به سرمایه

گذار خارجی و تضمین و امنیت سرمایه آنان صورت گرفته است.از طرف دیگر تجارب کشورهای تسهیل فرآیندها و تشویق سرمایه

وسعه کمی و گذاری خارجی برای ارتقای صادرات بخش کشاورزی نیز استفاده شده است. برای تدهد که از سرمایهجهانی نشان می

سازی، های حمل و نقل، انبارداری و ذخیرهکیفی صادرات بخش کشاورزی الزاماتی همچون توسعه کمی و کیفی زیرساخت

تی قوی و های صادرامحور، قیمت رقابتی، صنایع فرآوری، تشکلبندی مناسب، تولید صادراتاستانداردها و کیفیت، برندسازی، بسته

و  توان انتظار توسعه و ارتقای صادراتگذاری بوده و بدون آن نمیدستیابی به این الزامات نیازمند سرمایهاز این قبیل است. طبیعتاً 

ی گذاری خارجتواند از طرق سرمایهافزایش سهم در بازار جهانی داشت. تأمین بخشی از منالبع مالی برای توسعه کمی و کیفی می

گذاری خارجی دهد که بسیاری از کشورهای جهان برای توسعه صادرات از سرمایهتأمین شود. مروری بر تجربیات جهانی نشان می

 1970طور میانگین طی دوره دهد در تایلند، بهتوان به کشور تایلند اشاره کرد. اطالعات نشان میاند. برای نمونه میاستفاده کرده

 111.295که حدود طوریبخش کشاورزی بوده، به گذاری خارجی مستقیم در صنایع فرآوری غذایی بیشتر ازسرمایه 2009تا 

میلیون دالر است. سهم صنایع  8.173میلیون دالر برای صنایع فرآوری غذایی بوده که در همین دوره برای بخش کشاورزی حدود 

ی دوره گذاریی خارجی است. در این کشور طدرصد از کل سرمایه 0.41درصد و بخش کشاورزی حدود  45.2فرآوری غذایی حدود 

درصد  11.4گذاری خارجی تأمین مالی شده که پروژه در بخش کشاورزی و تولیدات آن توسط سرمایه16حدود  2009تا  1970

درصد از کل را دارا است. همچنین  5.3پول کشور تایلند( را با سهم  Bahtمیلیارد بات ) 291ها را شامل شده و حدود کل پروژه

منظور تولیدات صادرات محور در گذاری خارجی مستقیم در بخش کشاورزی و تولیدات آن بههدهد که سرمایاطالعات نشان می

میلیارد بات رسیده است.  82.6پروژه با  321به  2000میلیون بات بوده که در دهه  317.8پروژه بوده با  13حدود  1970دهه 

گذاری خارجی در محور در این کشور است. سرمایهصادراتگذاری خارجی برای توسعه تولیدات دهنده رشد سریع سرمایهآمار نشان

شود، باعث ایجاد درآمد و اشتغال شده است. طی دهه این کشور ضمن تولید محصوالت کشاورزی که برای صادرات تولید می
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ری خارجی گذاهزار شغل در این کشور شده است. سرمایه 87محور در بخش کشاورزی باعث ایجاد گذاری صادراتسرمایه 2000

اند گذاری در این کشور فعالیت کردههای خارجی که از طریق سرمایهدر این کشور بر رشد صادرات تأثیر داشته و سهم شرکت

 FAO (2013), TRENDS AND IMPACTS OFFOREIGNINVESTMENTدرصد بوده است ) 21.8حدود 

INDEVELOPING COUNTRY AGRICULTURE.) 

گذاری خارجی در بخش کشاورزی، دامپروری، ماهیگیری دهد که مجموع سرمایهزی ترکیه نشان میاطالعات منتشرشده بانک مرک

به  2012، سال 32به  2011، سال 81به  2010میلیون دالر بوده که این رقم برای سال  48حدود  2009و جنگل ترکیه در سال 

دهد که میلیون دالر رسیده است. آمار نشان می 31به  2015و آمار مقدماتی سال  61به  2014، سال 47به  2013، سال 43

های شرکت 576حدود  2014گذاری خارجی برای بخش کشاورزی اقدام کرده است. در سال کشور ترکیه در جذب سرمایه

 گذاری به کشور ترکیه بیشترین سهماند. در جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی در بخش کشاورزی این کشور وارد شدهسرمایه

سهم است. بیشترین سهم در میان  66مربوط به کشورهای هلند، اتریش، آمریکا، بلژیک، انگلستان، فرانسه، لوکزامبورگ و آلمان با 

درصد، ایاالت متحده آمریکا با هفت درصد و  9درصد، فرانسه با  26.2درصد، انگلستان با  49این هشت کشور متعلق به هلند با 

ار کشور، اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ و آلمان است. از نظر تعداد شرکت، بیشترین تعداد متعلق به درصد سهم متعلق به چه 8،7

، روند 2016(.بر اساس گزارش فائو در سال 2014گذاری مستقیم خارجی، وزارت اقتصاد، آلمان و هلند است )گزارش سرمایه

گذاری مستقیم ر جهان حاکی از آن است که سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مواد غذایی، نوشابه و دخانیات دسرمایه

پس از چند دهه  2000گذاری مستقیم خارجی در اواخر دهه خارجی در مواد غذایی، نوشابه و دخانیات در کل جریان سرمایه

اورزی بوده گذاری در کسب و کار کشپذیری سرمایهکاهش، افزایش یافته است که دلیل آن افزایش قیمت مواد غذایی و توجیه

گذاری خارجی مربوط به قاره آسیا بوده است. نمودارها دهد بیشترین جریان ورودی سرمایهطور که نمودارها نشان میاست. همان

های مناسب برای گذاری خارجی بر حسب قاره و کشور متفاوت بوده و کشورهایی که بستر و فرصتدهد که جذب سرمایهنشان می

گذاری خارجی بیشتری وارد کشور خود کنند. این نکته نیز قابل تأمل است که ی داشته، موفق شده سرمایهگذار خارججذب سرمایه

گذاری خارجی در بخش مواد غذایی، نوشابه و یافته همانند آمریکا و کشورهایی اروپایی نیز جذب سرمایهدر کشورهای توسعه

ای نیاز به تأمین مالی خارجی بوده تا کشور در مسیر گاه در هر سال و دورهدخانیات نیز اتفاق افتاده است. این بدان معناست که هر

 گذاری خارجی به کار گرفته شده است.و اهداف توسعه خود قرار گیرد، سرمایه

 گذاری در بخش کشاورزی ایرانچرایی ضرورت توجه به بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه

توان در موارد ذیل خالصه گذاری در بخش کشاورزی ایران را میرای جذب سرمایهچرایی و فلسفه توجه به بسترسازی مناسب ب

 کرد:

 روند گذشته ارزش افزوده بخش کشاورزی و الزام ارتقای آن -1

هر بخش به معنی ارزش ایجاد شده به ازای عوامل تولید آن در اثر فعالیت آن بخش است. ارزش ستانده منهای  (4)ارزش افزوده

توان معیار سنجش مشارکت تولیدکنندگان منفرد، صنعت یا شود. ارزش افزوده را میاسطه، ارزش افزوده نامیده میارزش مصرف و

منظور بررسی وضعیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، های مفید بهبخش در تولید ناخالص داخلی محسوب کرد. یکی از شاخص

های مورد بررسی پی توان به توان و قدرت تولیدی این بخش طی سالمی ارزش افزوده این بخش است. با استفاده از این شاخص

کشاند. تواند قدرت تولید بخش را به تصویر میصورت جاری و واقعی میبرد. بررسی تحوالت ارزش افزوده بخش کشاورزی به

هایی را به تولید بخش و آسیب طبیعتاً هرچه به مرور زمان قدرت تولیدی بخش کاهش یابد ادامه این روند در بلندمدت خطرات
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( برشمرد. مهاجرت و تخلیه روستاها 2توان به شرح شکل )دنبال خواهد آورد. این خطرات را میکشاورزی و امنیت غذایی کشور به

ت گذاری و در نهایت کاهش امنیاندازی و سرمایههای تولیدی، کاهش صادرات و افزایش واردات، کاهش درآمد و قدرت پسو کانون

منظور جلوگیری از شود بهترین عوامل کاهش تولید و ارزش افزوده در بخش کشاورزی است. توصیه میغذایی جامعه ازجمله مهم

آثار منفی کاهش تولید، بسترهای مناسب برای توسعه کمی و کیفی تولید در بخش کشاوزی مهیا شود. آنچه مسلم است این مهم 

های تحقیقاتی، ترویجی، آموزشی و تولیدی و مدیریت فناوری و دانش و اطالعات و بازار ی طرحگذاری و تأمین مالاز طریق سرمایه

 گذرای خارجی باشد.تواند جذب سرمایهقابل احصا خواهد بود. در این میان یکی از منابع تأمین مالی و مدیریت تولید و بازار می

 1009.1به رقم  1388هزار میلیارد ریال در سال  285.7جاری از رقم بر اساس آمار موجود ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت 

درصد نرخ  28ساالنه میانگین درصد تغییرات آن حدود  1393تا  1388رسیده که طی دوره  1393هزار میلیارد ریال در سال 

یمت جاری طی دوره مورد دهنده روند صعودی این متغیر است. میانگین ارزش افزوده بخش کشاورزی به قرشد داشته که نشان

هزار میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر درصد تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری نشان  305.4بررسی حدود 

درصد  12.9با رقم  1390درصد و کمترین مقدار مربوط به سال  51با رقم  1392دهد بیشترین تغییرات مثبت مربوط به سال می

های مورد بررسی درصد تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی کدام از سالشود، در هیچور که مالحظه میطاست. همان

شود که این روند رو به رشد دارای نوسانات شدیدی در طول زمان بوده است. نوسانات نبوده است، اما از سوی دیگر مالحظه می

پذیری تولیدی و درآمدی بخش و امنیت یجاد آن بوده که ادامه این نوسانات آسیبارزش افزوده طی دروه بیانگر ناپایداری در روند ا

 پذیرغذایی کشور را به همراه خواهد داشت. آنچه مسلم است مدیریت تولید و ثبات نسبی به آن در زنجیره ارزش محصول امکان

و مشارکت و نهادسازی الزم است که خود نیازمند کارگیری فناوری، دانش، اطالعات گیری و ساماندهی آن مستلزم بهبوده که شکل

المللی است. با توجه به محدودیت منابع مالی و دانشی کشور، اتکا تنها به منابع داخلی مسیر و دوره های بینتأمین مالی و همکاری

های دیگر را مشکل و گاهاً وری و دانش با کشورهای توسعه را برای کشور با توجه به شکاف زیاد فناوری، بهرهدستیابی به شاخص

رسد که از منابع خارجی در یک فرآیند معقول و بهینه که منافع ملی کشور و نظر میسازد و از این رو ضرورت بهغیرممکن می

دلیل تورم در بخش، آمار گذار حفظ گردد، بهره گرفته شود.اگر به آمار واقعی ارزش افزوده بخش کشاورزی توجه شود، بهسرمایه

هزار میلیارد  115.1از رقم  83یر ارزش افزوده واقعی کمتر از جاری است. ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال تغی

درصد  4.4بال  شده که طی دوره مورد بررسی ساالنه حدود  1393هزار میلیارد ریال در سال  135.9به رقم  1388ریال در سال 

صعودی این متغیر است. این در حالی است که نرخ رشد ارزش افزوده کشاورزی به قیمت  دهنده روندرشد ساالنه داشته که نشان

درصد رشد حاکی از افزایش قیمت است نه تولید. میانگین ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت  23.7درصد بوده که  28جاری 

قعی و جاری ارزش افزوده بخش کشاورزی مالحظه هزار میلیارد ریال بوده است. با مقایسه ارقام وا 124.8ثابت طی دوره حدود 

برابر میانگین ارزش افزوده ثابت است. تفاوت میان ارزش افزوده جاری بخش  2.5شود میانگین ارزش افزوده جاری حدود می

کاهش  ثها باعهای بخش کشاورزی است که قابل تأمل است. به عبارتی افزایش قیمتکشاورزی و قیمت ثابت یکی دیگر از واقعیت

واقعی ارزش افزوده بخش شده و ادامه این روند طبیعتاً کاهش قدرت خرید بخش را به همراه خواهد داشت که تهدیدی برای ایجاد 

طور میانگین طی دروه دهد که بهشود. ارقام نشان میسو و ناامنی تولید بخش میبرداران بخش از یکدرآمد مطمئن برای بهره

لیدی بخش کشاورزی بوده است. به این ترتیب با تداوم رشد تورم در بخش کشاورزی، این امکان وجود درصد نرخ تورم تو 22.8

شده محصوالت کشاورزی افزایش یافته به این ترتیب عرضه محصوالت بخش کاهش یافته و های تولید و قیمت تمامدارد که هزینه

برای محصوالت داخلی کاهش یافته و در نتیجه تولیدات در بخش  تر بودن محصوالت وارداتی کشاورزی، تقاضابا توجه به ارزان

ای است که الزم ها مقولهپذیری بخش کشاورزی از دیدگاه تهدید افزایش قیمتکشاورزی مورد تهدید قرار خواهد گرفت. آسیب
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یق تهدید کاهش تولید بخش و است از ابعاد مختلف درآمدی، مزیت رقابتی، صادرات و واردات مورد توجه قرار گیرد تا از این طر

توان هم ارتقای توسعه کمی و کیفی تولید بخش را داشت و هم تهدیدهای مختلف که از امنیت غذایی کاهش یابد. حال چگونه می

های توسعه طریق عوامل مختلف بر تولید تأثیرگذار هستند، کنترل کرد؟ الجرم مطابق تجربیات جهانی سمت و سوی برنامه

های ارزش و عرضه محصوالت و مدیریت بهینه آن و گیری کارآمد زنجیرهشاورزی پایدار به سمت ساماندهی و شکلروستایی و ک

وری، درآمد، دانش و اطالعات است. این مهم از طریق تدوین برنامه و استراتژی و تأمین مالی آن توجه به فناوری، ارتقای بهره

 تواند یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف باشد.ی خارجی میگذارپذیر است که در این میان سرمایهامکان

 : روند ارزش افزوده بخش کشاورزی و نرخ تورم آن )هزار میلیارد ریال/ درصد(1جدول 

 سال
شاخص قیمت  1383به قیمت ثابت سال  به قیمت جاری

 ضمنی

نرخ تورم 

 درصد تغییرات میزان درصد تغییرات میزان بخش

1388 285.7 19.3 115.1 9.6 248 8.9 

138۹ 325.1 13.8 120.8 5.0 269 8.4 

13۹0 367.2 12.9 120.7 0.1- 304 13.0 

13۹1 558.5 52.1 125.1 3.6 446 46.7 

13۹2 843.6 51.0 131.0 4.7 644 44.2 

13۹3 1009.1 19.6 135.9 3.7 743 15.3 

 22.8 442 4.4 124.8 28.1 305.4 میانگین

 و محاسبات تحقیق 93تا  1391های مرکزی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه، سالمآخذ: بانک 
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 : درصد تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری و ثابت )درصد(1نمودار 

 گذاری بخش کشاورزی و الزام ارتقای آنروند گذشته سرمایه -2

منظور افزایش سطح سرمایه. در گیرد، ابتدا جهت حفظ سطح سرمایه موجود و سپس بهبه دو منظور صورت می (5)گذاریسرمایه

عنوان عامل گذاری بهافتد و سرمایهصورت بروز هرگونه اختالل در ایجاد و افزایش سطح سرمایه، سطح تولید نیز به خطر می

دنبال خود گذاری بهار حیاتی دارد. آنچه مسلم است کاهش سرمایهافزایش و نگهداشت سطح سرمایه در این فرآیند نقش بسی

انداز و تهدید کاهش تولید را به همراه خواهد داشت که کاهش تولید هم کاهش صادرات و افزایش واردات، کاهش درآمد و پس

ان موجودی سرمایه مورد توجه است. عنوان تنها عامل ایجاد و افزایش میزگذاری بهامنیت غذایی را به همراه خواهد آورد. سرمایه

این متغیر زمانی قادر به مشارکت در توسعه بخش کشاورزی خواهد بود که مقدار آن به حدی باشد که عالوه بر جبران استهالک 

گذاری به دهد که سرمایهساالنه و حفظ سطح موجودی سرمایه منجر به افزایش سرمایه در طول زمان شود. اطالعات نشان می

رسیده  1391هزار میلیارد ریال در سال  68.5به رقم 1388هزار میلیارد ریال در سال  52.7ت جاری بخش کشاورزی از رقم قیم

دهد روند تغییرات طور که ارقام نشان میدرصد(. همان 8.7که طی این دوره روند صعودی داشته است )میانگین درصد تغییرات 

های اخیر روند کاهشی داشته که ادامه این روند در آینده به تضعیف رزی طی سالگذاری )درصد تغییرات( بخش کشاوسرمایه

ی پذیرتولید در بخش خواهد انجامید چون سرمایه یکی از ارکان مهم تولید است که کاهش آن طبیعتاً به کاهش، تهدید و آسیب

 تواندجام تحقیقات کاربردی در این باره میتولید خواهد انجامید که میزان تأثیر آن بر حسب نوع تولید متفاوت است که ان

گذاری در بخش کشاورزی کمتر از مقدار جاری (. از سوی دیگر مقدار واقعی سرمایه2اثرگذاری آن را بر تولید تعیین کند )جدول 

زار میلیارد ریال ه 18هزار میلیارد ریال به  27به ترتیب از رقم  1391تا  88های گذاری به قیمت ثابت طی سالآن است. سرمایه

دهد درصد(. ارقام نشان می -6.7گذاری به قیمت ثابت است )میانگین درصد تغییرات رسیده است که نشان از روند کاهشی سرمایه

ه گذاری بگذاری به قیمت ثابت بخش کشاورزی روند کاهنده همراه با نوسانات شدید تجربه کرده است. کاهش سرمایهکه سرمایه

ابت در طی دوره مورد بررسی قابل مالحظه است که این کاهش خود تهدیدی برای کاهش تولید بخش و قیمت جاری و ث

گذاری طبیعتاً تولید کاهش و با کاهش تولید، درآمد بخش پذیری آن از دیدگاه تولید و درآمد است چون با کاهش سرمایهآسیب

سازد. از سوی دیگر رو میبرداران بخش کشاورزی با خطر روبهکاهش و از این رو امنیت غذایی و درآمد مطمئن را برای بهره

 تنها افزایش نداشته، بلکه کاهش هم یافته است.گذاری واقعی نهشود که سرمایهمالحظه می

های مورد بررسی روند تقریباً ثابت گذاری کل کشور در طول سالگذاری بخش کشاورزی از سرمایهاز سوی دیگر سهم سرمایه

درصد رسیده که نشان از کاهش  3.5درصد به  4.3از مقدار  1391تا  1388که از سال طوریروند کاهشی داشته است؛ به همراه با

پذیری بخش از دیدگاه تولید، گذاری کل کشور زنگ خطری است برای آسیبسهم دارد. کاهش سهم بخش کشاورزی از سرمایه

گذاری و کاهش استفاده از دلیل کاهش سرمایهی در بخش کشاورزی را بهورسو و افزایش بهرهدرآمد و امنیت غذایی از یک

های موجود ضرورت وری در بخش را به مخاطره خواهد انداخت. واقعیتهای نوین تولید کاهش داده و طبیعتاً بهرهتکنولوژی و روش

 سازد.گذاری خارجی در بخش کشاورزی را دوچندان میتوجه به جذب سرمایه

 گذاری بخش کشاورزی و سهم آن از اقتصاد ملی )میلیارد ریال/ درصد(ند سرمایه: رو2جدول 

 سال
گذاری کل سهم از سرمایه 1383به قیمت ثابت سال  به قیمت جاری

 درصد تغییرات میزان درصد تغییرات میزان کشور

1388 52699.7 1.9- 26.193.9 3.2- 4.33 
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138۹ 56629.8 7.5 26733.0 2.1 4.25 

13۹0 77888.3 37.5 30956.0 15.8 4.72 

13۹1 68513.1 12.0- 18138.6 41.4- 3.47 

 4.2 -6.7 25505.4 7.8 63۹32.7 میانگین

 های ملی ایران/ نماگرهای اقتصادی و محاسبات تحقیقمآخذ: بانک مرکزی ایران، حساب

 گذاری خارجی کشورسهم بخش کشاورزی از سرمایه -3

های دیگر، سهم پایینی دارد. بر گذاری خارجی در بخش کشاورزی نسبت به فعالیتدهد که جذب سرمایهاطالعات آماری نشان می

مجموع ارزش ( 1395ماه تا یکم دی 1394ماه رسانی دولت در بازه زمانی )یکم دیاساس اطالعات منتشر شده پایگاه اطالع

گذاری خارجی که به تصویب رسیده های سرمایهمیلیون دالر بوده است. طرح 802لیارد و می 11های خارجی بیش از گذاریسرمایه

 اند کهویژه گردشگری(، ساختمان و حمل و نقل بودههای تجدیدپذیر(، خدمات )بههای صنعت، نیرو )نیروگاهاست عمدتاً در بخش

بخش کشاورزی در طی دوره مورد نظر هشت طرح  شودطور که مشاهده می( است. همان3جزییات آن به شرح جدول شماره )

میلیون دالر بوده که از نظر تعداد حدود هفت درصد و از نظر میزان سرمایه حدود چهار درصد از کل را  512مربوط به کشاورزی با 

برای توسعه های اقتصادی دهد آخرین مصوبات شورای اقتصاد حاکی از آن است که سایر بخششود. اطالعات نشان میشامل می

های مختلف استفاده کرده و بخش بخش خود از تسهیالت مالی خارجی جهت خرید تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه

کشاورزی در این باره پیشنهادی ارائه نداده است. احداث نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان، طرح انتقال نیروی برق زنجان، احداث 

تختخوابی برکت در شهرهای تهران و اهواز با استفاده از تسهیالت مالی  740داث سه بیمارستان کارخانه کاغذ سبز خوزستان و اح

گذاری خارجی پایین است و شود سهم بخش کشاورزی در جذب سرمایهطور که مشاهده میجمله است. همانخارجی از آن

 ن بخش الزم است.گذاری خارجی در ایضرورت توجه به بسترسازی مناسب برای جذب بیشتر سرمایه

 گذاری خارجی مصوب به تفکیک بخش اقتصادی: آمار سرمایه3جدول 

 1395ماه تا یکم دی 1394ماه در بازه زمانی یکم دی

 بخش اقتصادی
های تعداد طرح

 جدید

 حجم سرمایه مصوب کل

 )میلیون دالر(

سهم 

 تعداد

سهم حجم 

 سرمایه

 68.7 31.0 8105 35 تأمین آب، برق و گاز

 2.2 2.7 259 3 و نقل و ارتباطات حمل

 13.0 15.0 1532 17 خدمات

 0.1 1.8 6 2 ساختمان

 11.4 40.7 1365 46 صنعت

 4.3 7.1 512 8 کشاورزی

 0.1 1.8 17 2 معدن

 100 100 11802 113 جمع

 رسانی دولتماخذ: دبیرخانه شورای اطالع
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 اعتبارات بخش کشاورزی به سمت سرمایه در گردشنظام ناکارآمد تأمین مالی بخش و گرایش توزیع  -4

ازار بندی بکننده سرمایه مورد نیاز بخش کشاورزی مطرح هستند. در طبقهترین منبع تأمینعنوان مهمبازارهای مالی روستایی به

رند. گییکدیگر قرار میمالی روستایی بر پایه مقررات و ساز و کار حاکم بر بازار معموالً دو بخش رسمی و غیررسمی در تقابل با 

عنوان بخش رسمی یا کند، بههای پولی کشور عمل میبخشی از بازار که تحت نظارت دولت بوده و در چارچوب مقررات و سیاست

کند، تحت پوشش طور معمول خارج از این ضوابط و مقررات عمل میشود و بخشی از این بازار که بهمتشکل بازار مالی شناخته می

تر و یافتگی و کارایی یکی به منزله اندازه کوچکگیرد. این دو بازار معموالً رقیب یکدیگر بوده و توسعهسمی قرار میبخش غیرر

 (.1378؛ عرب مازار و خدارحمی، 1376ناکارآمدی دیگری است )قربانی، 

ترین عنوان اصلیر بانک کشاورزی بهدر ایران عرضه وجوه در بازار مالی روستایی عمدتاً از محل منابع رسمی بوده و در حال حاض

شاورزان ای است که کگونهرسد شرایط فعلی بازار مالی روستایی ایران بهنظر میمنبع تأمین سرمایه بخش رسمی این بازار است. به

ی ی بیشتراپا که عمدتاً محدودیت سرمایهتری داشته و بیشتر کشاورزان خردهبزرگ عموماً به اعتبارات رسمی دسترسی مناسب

آسانی قادر به دریافت از این منابع نباشند. در نتیجه، کشاورزان کوچک و متوجه آنها است، از اعتبارات این بخش محروم بوده و به

عنوان بازیگران اصلی این بخش مطرح ای خود بیشتر جذب بازارهای غیررسمی اعتبارات شده و بهپا برای رفع نیاز سرمایهخرده

؛ احمدپور 1383؛ میر و همکاران، 1379؛ خزاعی، 1378؛ عرب مازار و خدارحمی، 1375؛ رحیمی، 1375ست، شوند )جهان دو

دهنده (. مطالعات تجربی انجام شده در زمینه اعتبارات بخش کشاورزی و روستایی در ایران نشان1386پور، برازجانی و حسینی

لم رو ساخته است. آنچه مسبی به نظام کارآمد اعتبارات را با مشکل روبهوجود برخی مشکالت و تنگناها در این نظام است که دستیا

اری و به گذاست توسعه بخش کشاورزی و دستیابی به رشد متوسط بخش کشاورزی در قانون برنامه ششم توسعه، نیازمند سرمایه

ذاری در گاسب است. به همین دلیل روند سرمایهها و ابزارهای پولی و مالی منتبع آن تزریق اعتبار و سرمایه به این بخش با مکانیزم

رو است که لزوم طراحی نظام ای روبهبینی شده است، اما نظام موجود با تنگناها و مشکالت عدیدهبخش کشاورزی مثبت پیش

 ش کشاورزیترین مشکالت طرف تقاضا و عرضه نظام تأمین مالی بخسازد. مهمبهینه تأمین مالی داخلی و خارجی را دو چندان می

و روستایی به شرح ذیل است. رفع تمامی این مشکالت و تدوین و اجرای نظام بهینه تأمین مالی در بخش کشاورزی مستلزم زمان 

منظور دستیابی به اهداف توسعه بخش کشاورزی و روستایی ضرورت توجه به جذب مدت بهو نهادسازی است که در کوتاه

 سازد.یگذاری خارجی را دوچندان مسرمایه

 الف( دیدگاه طرف تقاضای اعتبارات

 نتیجه و پیامد تنگناها و مشکالت

 کوچکی و پراکندگی واحدهای تولید زراعی مستقل
کاهش دسترسی به  -کاهش درآمد و توان بازپرداخت وام 

 اعتبارات

پایین بودن سطح درآمد کشاورزان در واحدهای سنتی و عدم 

 گذاری یا ادمه فعالیت در بخشسرمایهانداز جهت تشکیل پس

افزایش تقاضا برای اعتبار از منابع غیررسمی با نرخ سود باال و 

 در نتیجه کاهش بیشتر درآمد

ها با منابع وجود تفاوت فاحش بین نرخ سود دریافتی بانک

 غیررسمی
 های دریافت وامکاهش توان مالی کشاورزان و افزایش هزینه

ای از روستاییان کوچک مقیاس به عمدهعدم دسترسی بخش 

 منابع اعتبارات رسمی
 عدم تأمین مالی و کاهش تولید و درآمد

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


 
کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی  

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

 

69 
 

 های جانبی دریافت وامباال بودن هزینه
های بانکی و در نتیجه افزایش هزینه افزایش نرخ سود وام

 کشاورز

 یافت وامهای درافزایش هزینه های غیررسمی اعتبار در مناطق روستاییگسترش شبکه

 محدودیت منابع مالی بانک کشاورزی
 وسیلهعدم پاسخگویی کامل به نیازهای اعتباری کشاورزان به

 بخش رسمی

 نوسان در درآمد و کاهش توانایی مالی در بازپرداخت وام های کشاورزیباال بودن ریسک فعالیت

 گریز وام از بخش کشاورزی
نتیجه کاهش گذاری در بخش کشاورزی و در کاهش سرمایه

 درآمد

 مدت بودن زمان پرداخت وام منابع رسمیکوتاه
های رجوع به منابع غیررسمی برای پرداخت وام و هزینه

 گذاری بلندمدتسرمایه

 های پنهان وامافزایش هزینه طوالنی بودن فرآیند دریافت وام از منابع رسمی

 ب( دیدگاه طرف عرضه اعتبارات

 پیامد نتیجه و تنگناها و مشکالت

گیری سازماندهی اجرایی در بخش اعتباری عدم توسعه و شکل

 کشاورزی ایران
 کاهش توان عملیات بانکی

علت بروکراسی سنتی حاکم بر عدم تحرک و کارایی سیستم به

 آن
 های بانکی و عملیاتیافزایش هزینه

 کاهش منابع بانکی آوری منابع از درون بخشاندازها و جمععدم تجهیز پس

 علت مسائل اجراییهای مستقیم بهتأخیر در پرداخت وام
انداز از سوی کاهش انگیزه دریافت وام از سوی کشاورزان و پس

 آنان

های مالی و ویژه در تخصصکمبود نیروی کارشناسی کارآمد به

 بانکداری در سیستم بانکی کشور
 کاهش توان عملیات بانکی

 نظام بانکی کشور با فرهنگعدم تطابق قوانین و مقررات پیچیده 

 روستایی
 کاهش عملیات بانکی در روستاها

ها به سمت بخش ضعف بازارهای مالی کشور در گسیل سرمایه

 کشاورزی
 گذاری در بخش کشاورزیکاهش سرمایه

 کاهش عملیات بانکی در روستاها محدودیت منابع مالی بانک کشاورزی

کشاورزی در تأمین مالی های اجرایی بانکی باال بودن هزینه

 بخش کشاورزی
 کاهش عملیات بانکی در روستاها

 های کشاورزیباال بودن ریسک فعالیت
های بانکی و کاهش منابع افزایش ریسک عدم بازپرداخت وام

 مالی
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است که حاکی از آن  1395ماهه ابتدای سال  11های اقتصادی طی از سوی دیگر اطالعات تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش

درصد تسهیالت برای ایجاد  14درصد تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی برای تأمین سرمایه در گردش بوده و تنها  72بیش از 

تر گذاری کمگذاری جدید بوده است. به عبارتی بخش نیازمند تأمین مالی برای سرمایه در گردش بوده و توسعه سرمایهو سرمایه

های اقتصادی مربوط به درصد تسهیالت پرداختی مجموع بخش 8.7دهد که حدود العات نشان میبوده است. از سوی دیگر اط

ر نظبخش کشاورزی است که نشان از سهم پایین بخش کشاورزی دارد. با توجه به محدودیت منابع مالی داخلی کشور بعید به

که بتواند هم نیاز سرمایه در گردش بخش طوریرسد سهم بخش کشاورزی از تسهیالت پرداختی افزایش چشمگیری داشته بهمی

های مجود و جدید در راستای اهداف توسعه پایدار بخش گذاریکشاورزی را تأمین کرده و هم به توسعه کمی و کیفی سرمایه

 گذاری خارجی است.کمک کند. این واقعیت موجود هم تأکیدی دیگر بر ضرورت توجه به سرمایه

)میلیارد ریال/  13۹5ماهه ابتدای سال  11به بخش کشاورزی و هدف از دریافت طی  : تسهیالت پرداختی4جدول 

 رصد(

 هاسهم از کل بخش سهم از کل بخش کشاورزی مبلغ هدف از دریافت

 12.1 13.7 57130.94 ایجاد

 10.0 72.9 303834.20 تأمین سرمایه در گردش

 1.5 0.3 1234.14 تعمیر

 12.9 6.1 25379.01 توسعه

 2.9 3.2 13243.75 خرید کاالی شخصی

 0.4 0.2 810.07 خرید مسکن

 4.4 3.6 15214.61 سایر

 8.7 100.0 416846.72 جمع

 مآخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 دستیابی به اهداف توسعه برنامه ششم بخش کشاورزی -5

های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت در برنامه ششم توسعه دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست

درصد در پایان اجرای قانون برنامه  95تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان 

های صوالت دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیرهویژه محو افزایش تولیدات کشاورزی به

دهد متوسط ( نشان می5طور که جدول شماره )وری آب و خاک کشاورزی اقدام کند. همانتولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره

 20.3گذاری درصد و سرمایه 3.2وری ساالنه رهدرصد، رشد به 3.9رشد ساالنه ارزش افزده بخش کشاورزی هشت درصد، اشتغال 

ه منظور دستیابی بگذاری بهگذاری در بخش کشاورزی انتظار افزایش این نرخ سرمایهدرصد است. با توجه به روند کاهشی سرمایه

ری خارجی در بخش گذاپذیری کمی داشته و ضرورت توجه به سرمایهروی از منابع داخلی امکانرشد ارزش افزوده، اشتغال و بهره

( که 6گذاری خارجی است )جدول شماره سازد. در برنامه ششم توسعه یکی از منابع تأمین مالی سرمایهکشاورزی را دوچندان می

تواند در جهت دستیابی به اهداف توسعه بخش بهره گیرد. در بخش کشاورزی و مناطق از این فرصت پیش رو بخش کشاورزی می

هایی از طریق تنونی بر توسعه ناکافی تولید و اشتغال تأثیرگذار بوده و رفع و تعدیل و کاهش این مشکالت بهروستایی عوامل گوناگ
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گذاری خارجی است. بخش کشاورزی و روستایی کشور ما با مشکالت و پذیر نبوده و نیازمند جذب سرمایهمنابع داخلی امکان

عنوان نمونه گاه مسئوالن و کارشناسان و محققان مطرح شده است که بهرو است که به کرات از دیدای روبهتنگناهای عدیده

ها و ها، تغییرات اقلیم، عدم شفافیت بازار، نوسانات قیمت محصوالت و نهادهتوان به مشکالت مربوط به آب، خاک، تخریب جنگلمی

های ارزش و عرضه تولید، نبود زنجیره وری محصوالت و عواملعدم تضمیمن سود متعارف برای تولیدکننده، پایین بودن بهره

شمار، قاچاق، نبود الگوهای مدیریت بهینه در ساختار دولتی، مشارکت کم و پایین های بیمحصوالت، انحصار در واردات و رانت

ر منطقه در ه های دولتی، وجود ضایعات در فرآیند قبل از تولید تا سفره، نبود الگوی کشت بهینهسازینفعان با هم و در تصمیمذی

ها، ضعف برداریو روستا، توجه ناکافی به تغییر و تحول در الگوی مصرف خانوار، خرد بودن اراضی و اقتصادی نبودن اندازه بهره

های مختلف تولید، بازار و های غیردولتی و خصوصی در حضور قدرتمند در عرصهمدیریت دانش و اطالعات، کارآمدی پایین تشکل

های بخش کشاورزی و وجود گذاران در فعالیتمرتبط، وجود فضای ناامنی و نااطمینانی برای ورود سرمایهتجارت و خدمات 

های زیاد، حضور ناکافی در بازارهای جهانی و از دست دادن مزیت رقابتی، نبود نظام تأمین مالی بهینه برای کشاورزان و ریسک

و سود و نوع محصول سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی الگوهای تأمین  روستاییان )برحسب اندازه و مقیاس، عملکرد و درآمد

های کاربردی، ناکافی بودن نظام تأمین مالی متفاوتی برای هر گروه در نظر گرفته شود(، ناکافی بودن ترویج و تحقیق و آموزش

های اقتصادی و اجتماعی و ن زیرساختاجتماعی )بازنشستگی و درمان و بهداشت( و رفاه کشاورزان و روستاییان، ناکافی بود

های دیگر اشاره کرد. مدیریت تمامی این مشکالت و ساماندهی آن خدمات عمومی و تخصصی و بسیاری از مشکالت و محدودیت

 پذیر نبوده و برای قرار گرفتن در ریل توسعه پایدار کشاورزی متناسب با رشد سایر کشورهایساله امکاندر طول یک برنامه پنج

 کند.جهان، توجه به تأمین مالی خارجی را تقویت می

 های اقتصادی در دوره برنامه ششم )درصد(: تصویر متغیرهای اقتصادی بخش5جدول 

 صنعت معدن نفت کشاورزی هاشاخص
آب، برق 

 و گاز
 ساختمان

حمل و نقل و 

 انبارداری
 ارتباطات

سایر 

 خدمات
 جمع

متوسط رشد 

ساالنه ارزش 

 افزوده

8.0 7.0 8.8 9.3 9.0 7.5 8.3 19.4 5.8 8.0 

متوسط رشد 

 ساالنه اشتغال
3.9 2.1 4.6 3.4 6.6 3.7 5.0 9.5 4.3 3.9 

متوسط رشد 

ساالنه 

 گذاریسرمایه

20.3 39.4 
 صنعت و معدن

26.1 
30.2 26.5 22.6 51.8 18.1 21.5 

متوسط رشد 

وری ساالنه بهره

 کل عوامل

3.2 1.8 2.4 2.0 2.0 2.8 2.1 6.5 0.8 2.8 

 مآخذ: قانون برنامه ششم توسعه
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 های مختلف تأمین )هزار میلیارد ریال(گذاری برنامه ششم به تفکیک روش: منابع مالی ساالنه سرمایه6جدول 

 13۹5 13۹6 1400 
سهم در برنامه  متوسط

 برنامه ششم )درصد(

 12.9 996 1470 627 575 ایهای سرمایهتملک دارایی

 24.7 1900 2575 1430 12.2 گذاریتسهیالت بانکی برای سرمایه

 9.3 714 928 379.5 362 صندوق توسعه ملی

 12.4 956 1481 488 400 بازار سرمایه

های دولتی و نهادهای ها و مؤسسهشرکت

 عمومی غیردولتی
603 712 1231 957 12.4 

 3.0 228 309 171 144 آورده اشخاص

 25.3 1955 1575 299 62.5 گذاری خارجیسرمایهتأمین مالی و 

 100 7706 9569 4108 3349 کل منابع تأمین مالی برنامه ششم

 مآخذ: قانون برنامه ششم توسعه

 گذاری خارجی در بخش کشاورزیها و برنامه پیشنهادی برای تسهیل و تسریع مدیریت سرمایهتوصیه

کشاورزی نیازمند برنامه جدید با رویکرد بسترسازی، هدایت، نظارت و ارزیابی  گذاری خارجی در بخشارتقاء و توسعه سرمایه

گذاری خارجی است تا هدفمند بتوان به اهداف مشخص در راستای توسعه پایدار بخش کشاورزی گام برداشت. از این رو سرمایه

 رتبط، برنامه نهایی برای اقدام و عمل ارائه شود.برنامه پیشنهادی ارائه شده تا با نقد و ارزیابی آن توسط مدیران و کارشناسان م

وری آن در گرو تحول اساسی در نحوه و نگرش حاکم بر مدیریت این بخش بوده و از سوی توسعه بخش کشاورزی و بهبود بهره

یی و و فناوری شیمیاویژه بذر و نهال کارگیری در سه نوع فناوری مربوطه )فناوری بیولوژیک بهدیگر نیازمند ورود سرمایه برای به

گذار خارجی مزایای فراوانی برای توسعه بخش کشاورزی ایران آالت کشاورزی( است. ورود سرمایه و سرمایهویژه ماشینمکانیکی به

 توان این مزایا را به شرح زیر برشمرد:دارد. می

ارتقای ارزش سرمایه این بخش و رونق بدیهی است ورود سرمایه همچون خونی جدید در شریان فرسوده بخش کشاورزی باعث  -1

 های کشاورزی و بهبود اشتغال در آن خواهد شد.فعالیت

وری بخش کشاورزی نیز نتوانسته وری پایین بخش کشاورزی یکی از معضالت ملی است و تاکنون قانون ارتقای بهرهبهره -2

 وری در صحنه عمل داشته باشد.کمترین تأثیر را بر بهبود نرخ بهره

وری در مدیریت منابع و سرمایه را نیز با مکانیسم تجربه نشان داده است که شریک خارجی با ورود خود عنصر مدیریت و بهره -3

 عادالنه مشارکت خود با شریک ایرانی به بخش کشاورزی وارد خواهد کرد.

ر بخش کشاورزی خواهد شد، به نحوی که کارگیری و ورود هر سه نوع فناوری نوین دورود سرمایه جدید عمالً باعث تسهیل به -4

آالت کشاورزی را که از فرسودگی مفرط رنج بتوان با سرعت و گستردگی بیشتر بذور اصالح شده را وارد کشور کرد و ناوگان ماشین

 خاک ازوری آب و برد بازسازی کرد. با عنایت به بحران کمبود منابع آب و خطرات فرسایش کیفی خاک، ضرورت افزایش بهرهمی

 گذاری جدید و از منابع خارجی میسر نخواهد شد.گذاری جدید یک ضرورت ملی است که بدون سرمایهطریق سرمایه
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ای در بازاررسانی و بازاریابی محصوالت کشاورزی ایران در بازار جهانی داشته باشد. تواند نقش عمدهگذار خارجی میسرمایه -5

صورت ای از سرمایه خود را بهن به نحوی تنظیم کرد که طرف خارجی بتواند بخش عمدهتواگذاری را میقراردادهای سرمایه

ها ای و کم شدن شدت تحریمویژه دوران پس از تفاهم هستهمحصوالت کشاورزی دریافت کند. روند دو، سه سال گذشته به

ل به سهم باالیی از سرمایه خارجی در دهنده سهم مناسبی از جذب سرمایه خارجی در بخش کشاورزی نیست. حصوکماکان نشان

 هایی به شرح زیر است:شرطبخش کشاورزی نیازمند پیش

دلیل سنتی بودن بخش کشاورزی و آشنایی محدود مدیران و فعاالن بخش دولتی و غیردولتی نسبت به قوانین و معادالت به -

های جذب سرمایه اد فنی، مالی، حقوقی و تجاری در شیوهگذاری خارجی در این بخش، الزم است نهادی قوی و فعال از ابعسرمایه

های مربوطه بررسی و اقدامات الزم با همکاری دولت و ها و روشالمللی تأسیس شود تا راهگذاران بینخارجی و دعوت از سرمایه

 های بازرگانی اتخاذ شود.بخش خصوصی و اتاق

سرمایه خارجی در بخش کشاورزی اصالح شود تا موانع، ریسک و خطرات  الزم است بسیاری از قوانین و مقررات هدایت و جذب -

های بازار در بخش کشاورزی الزم است های خطرات طبیعی و تنشگذاری در این بخش کاهش یابد. با توجه به ریسکسرمایه

 بینی شود.گذار خارجی در بخش کشاورزی پیشتضامین دولتی برای کاهش ریسک سرمایه

ذار گهای مشارکت با سرمایههای کشاورزی برای آشنایی با روشها و شرکتن بخش خصوصی و توانمندسازی تعاونیآموزش فعاال -

سو و آموزش آنها نسبت به المللی از یکگذاران بینرو کردن آنها با سرمایهخارجی، از طریق ارائه مشاوره و سفرهای دوجانبه و روبه

 .قواعد و قوانین جهانی از سوی دیگر

گذاری از طریق آشنایی سرمایه منظور توسعه سرمایههای ادواری و همچنین تورهای تخصصی بهبرگزاری همایش و نمایشگاه -

ت های دولتواند با هزینههای مطلق و نسبی برخی از محصوالت کشاورزی در ایران میهای بخش کشاورزی و مزیتگذاران با قابلیت

 نعت و کشاورزی پیگیری شود.ها و اتاق بازرگانی، صو تشکل

تنها باعث بهبود راندمان های آب کشاورزی از اقداماتی است که نهآالت بخش کشاورزی و برقی کردن چاهبازسازی ناوگان ماشین -

شود، بلکه باعث کاهش چشمگیر مصرف سوخت خواهد شد. بدیهی است از محل این آالت میهای کشاورزی و ماشینفعالیت

المللی را از طریق های بینها و سازمانتوان با حمایت وزارت نفت، شرکتکه بیش از سه میلیارد دالر خواهد بود، میجویی صرفه

 گذاری در مکانیزاسیون کشاورزی ترغیب کرد.گذاری و بازپرداخت به سرمایهتضمین سرمایه

الترین سطح سازمانی وزارت است که بتواند امر گیری در باسازی و تصمیماما نخستین اولویت ایجاد نهاد و سازمان تصمیم

های بندی کرده و با توجه به توانمندیگذاری خارجی را در بخش کشاورزی ایران شناسایی و اولویتیابی جذب سرمایهزمینه

 بینی کند.های مربوطه را پیشسازیالمللی نسبت به جذب آن زمینهبین

 ارجی وزارت جهاد کشاورزیگذاری خشورای عالی راهبردی جذب سرمایه

 اعضا:

 ریزی و اقتصادیمعاون برنامه -1

 مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایعقائم -2

 معاون امور زراعت -3

 معاون امور باغبانی -4

 معاون امور تولیدات دامی -5
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 معاون آب و خاک و صنایع -6

 معاون وزیر )رئیس سازمان شیالت( -7

 زمان تحقیقات و آموزش کشاورزیمعاون وزیر و رئیس سا -8

 ها، مراتع و آبخیزداری کشوررئیس سازمان جنگل -9

 گذاریشرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه -10

 های تخصصیالملل و سازماندفتر امور بین -11

 ریزی و اقتصاد کشاورزیهای برنامهرئیس مؤسسه پژوهش -12

 و محققان متخصص و مرتبط به موضوعشش نفر از اساتید دانشگاهی  -13

 اعضای مدعو بر حسب دستور جلسه -14

 شرح وظایف شورای عالی راهبردی

 گذاری خارجی برای بخش کشاورزیسیاستگزاری توسعه و ارتقای سرمایه -1

 گذاری خارجی بر حسب فعالیتسازی حمایت از سرمایهسیاستگزاری برای متنوع -2

 گذاری خارجیو تدوین قوانین و مقررات مناسب برای جذب سرمایهسیاستگزاری برای اصالح  -3

 سیاستگزاری برای توسعه ظرفیت کارشناسی در بخش کشاورزی )دولتی و غیردولتی( -4

 طراحی موضوعات پژوهشی و مطالعاتی مرتبط -5

 گذاری، کنترل، نظارت و ارزیابیهای سرمایهطراحی بانک اطالعاتی مناسب برای فرصت -6

 بع مورد استفاده:منا

. عوامل موثر بر تقاضای اعتبارات در سیستان. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و 1386پور. احمدپور برازجانی م. و س. م. ر. حسینی -1

 .91-110: 58توسعه. 

ل عوامل وری ک، تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره1387امینی، علیرضا و حجازی آزاد، زهره.  -2

(TFPدر اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش ) 1-30، صفحات 35های اقتصاد ایران، شماره. 

 .93تا  1391های بانک مرکزی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه، سال -3

 .75-80: 16. بحثی پیرامون ضرورت تشکیل صندوق اعتبارات روستایی. جهاد. 1375دوست، ر. جهان -4

گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر ، عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر جذب سرمایه1391و افشاری، زهرا.  حیدری، پروین -5

 .141-170های اقتصادی، سال دوازدهم، شماره اول، صفحات، فصلنامه پژوهش1996-2007های حکمرانی در دوره زمانی شاخص

: 230ارات روستایی و چگونگی ایجاد صندوق مشارکت زنان. جهاد. . تضعیف جایگاه بانک کشاورزی در اعتب1379خزاعی، ع.  -6

71-66. 

 .35-40: 216. ضرورت توجه به نظام اعتبارات خرد روستایی. جهاد. 1375رحیمی، ع.  -7

( بر FDIگذاری مستقیم خارجی )، نقش باز بودن اقتصاد در درجه تأثیرگذاری سرمایه1387اهلل. طیبی،کمیل و بابکی روح -8

 .39-68، صفحات  48صادرات کشورهای آسیایی و اقیانوسیه: درسی برای اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 

 قانون برنامه ششم توسعه. -9

 .43-59: 26های عمده بازار مالی روستایی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. . ویژگی1378عرب مازار، ع. و ر. خدارحمی.  -10
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 .1395ماه آبان 29 -2733گذاری خارجی برای توسعه کشاورزی، روزنامه شرق، شماره . سرمایه1395عمادی، محمدحسین  -11

 .50-56: 202های پنهان وام. جهاد. . کارایی اعطای وام به کشاورزان: هزینه1376قربانی، م.  -12

مؤثر بر دسترسی به اعتبارات کشاورزی و نقش آن در تولید: . بررسی عوامل 1383تبار. میر، س. ج.، ا. اکبری و م. هاشمی -13

 .25-67: 48مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. 
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for Land: Findings of the Global Commercial Pressures on Land Research Project”. ILC, Rome. 

16- FAO (2013), Trends and impacts of oreign investment in developind country agriculture. 

17- FAO (2016), Impact of foreign investment on developing countries:Evidence from case 

study, Working Paper No. 47. 

18- Msuya, Elibariki, 2007. "The Impact of Foreign Direct Investment on Agricultural 

Productivity and Poverty Reduction in Tanzania," MPRA Paper 3671, University Library of 

Munich, Germany. 

19- Moosa, I.A. (2002) Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice , London: 

Palgrave. 

US/investmentguide/investorsguide/Pages/FDIin Turkey.aspx-http://www.invest.gov.tr/en -20 

http://www.cbi.ir -21 

www.investiniran.irhttp://  -22 

www.unctad.orghttp://  -23 

 نوشت:پی
1- United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD). 

2- Research and Development. 

3- Foreign Direct Investment. 

گویند. پس از کسر مصرف سرمایه تفاوت بین ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعالیت اقتصادی را ارزش افزوده ناخالص می -4

 آید.دست میثابت از ارزش افزوده ناخالص، ارزش افزوده خالص به

رید و تعمیرات اساسی تجهیزات و ابزار تولید یا به عبارت دیگر گذاری عبارتست از: هزینه صرف شده بابت خسرمایه -5

های مسکونی جدید )به استثنای قیمت زمین گذاری ثابت در لوازم کسب و کار، هزینه و صرف شده بابت ایجاد ساختمانسرمایه

شده در ساخته و ساختهمههای مسکونی موجود و تغییر در موجودی مواد اولیه و کاالهای نیآن( و تعمیرات اساسی ساختمان

 انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره.

http://www.iana.ir/fa/news/43244/%D8%B3%D8%B1%D9%85% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 دهدزا را به هیچ دولتی نمیافزایش یارانه تورمشعار ندهید؛ مجلس اجازه 

های انتخاباتی برخی کاندیداها برای افزایش یارانه های نقدی گفته است: منابع برای افزایش یارانه علی مطهری در واکنش به وعده

رییس مجلس هم در این زمینه  های انرژی به دو یا سه برابر افزایش یابد. علی الریجانی،نقدی وجود ندارد، مگر اینکه قیمت حامل

علی مطهری در واکنش به وعده  .ها را نداردگفته بود: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، دولت توان افزایش دو یا سه برابری یارانه

نکه گر ایهای نقدی گفته است: منابع برای افزایش یارانه نقدی وجود ندارد، مهای انتخاباتی برخی کاندیداها برای افزایش یارانه

علی الریجانی، رییس مجلس هم در این زمینه گفته بود: در شرایط فعلی .های انرژی به دو یا سه برابر افزایش یابدقیمت حامل

خانه ملت به نقل از مطهری نوشت: کاندیداها باید وعده ها و .ها را ندارداقتصادی کشور، دولت توان افزایش دو یا سه برابری یارانه

تحقق پذیر و واقعی را مطرح کنند، چرا که وعده های غیر واقعی سبب افزایش توقعات مردم و سرخوردگی آن ها با شعارهای 

وی با بیان اینکه وعده افزایش یارانه های نقدی به هیچ وجه انجام شدنی نیست، افزود: حتی اگر .شودها میتحقق نیافتن این وعده

مطهری اصل پرداخت یارانه نقدی را برخالف اقتصاد .ب مجلس قابلیت اجرا خواهد داشتاین وعده بخواهد عملی شود، پس از تصوی

هزار میلیارد تومان کسری  17هزار تومانی،  45مقاومتی خوانده و افزوده که دولت احمدی نژاد برای پرداخت همین مقدار یارانه 

به گفته او، یک .عی بی انضباطی مالی در کشور ایجاد شدبودجه پیدا کرد و از سایر منابع برای پرداخت آن استفاده کرد، که نو

کاندیدای واقع بینی کسی است که اعالم کند که من یارانه را مگر برای خانواده های تحت پوشش سازمان های حمایتی و افراد از 

انه نقدی در کشور وجود ندارد، نایب رییس مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر اینکه منابع برای افزایش یار.کار افتاده قطع می کنم

برابری قیمت حامل های انرژی، میزان یارانه نقدی را افزایش داد که این اقدام فشار  3یا  2تصریح کرد: تنها می توان با افزایش 

 .مضاعفی بر مردم وارد می کند و مجلس اجازه چنین اقدامی را به هیچ دولتی نمی دهد

http://www.iana.ir/fa/news/43395/%D8%B4%D8%B9%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 طرح کار حین تحصیل در سال جاری/ انتشار نخستین شماره فصلنامه کار حین تحصیل 72اجرای 

کاربردی کشاورزی، ترغیب و تشویق آن ها، ایجاد بستر مورد نیاز برای  -کارآمدی دانشجویان دوره های علمی توانمندسازی و 

کسب تجربه، تقویت بعد کاربردی و توسعه فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان از جمله اهداف طرح کار حین تحصیل به شمار 

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، اجرای طرح های کار  -عالی علمی  به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه آموزش.می رود

حین تحصیل در راستای ایجاد ارتقاء سطح علمی و عملی دانشجویان است و به عنوان اولویت مهم مؤسسه آموزش عالی علمی 

 . کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی در سرلوحه برنامه های آموزشی و دانشجویی قرار دارد

کاربردی کشاورزی، ترغیب و تشویق آن ها، ایجاد بستر مورد نیاز برای کسب  -دسازی و کارآمدی دانشجویان دوره های علمی توانمن

 تجربه، تقویت بعد کاربردی و توسعه فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان از جمله اهداف طرح کار حین تحصیل به شمار می رود. 

آموزشی و فضای فیزیکی و منابع مالی مراکز تحقیقات  –عالوه بر این ها، استفاده بهینه از پتانسیل و ظرفیت ها و توانایی های علمی 

و  94و آموزش کشاورزی و کسب درآمد برای دانشجویان از اهداف بلند مدت این پروژه اعالم شده است.گفتنی است در سال های 

تحصیل از مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی دریافت شده و در حال اجراء هستند. همچنین در سال  طرح کار حین 71تعداد  95

 .طرح دریافت شده است که مراحل مطالعه و تصویب اعتبار مورد نیاز آن ها در حال بررسی است 72جاری نیز 

 انتشار نخستین شماره فصلنامه کارحین تحصیل

 1396اربردی و مهارتی جهاد کشاورزی نخستین شماره فصلنامه کارحین تحصیل در بهار ک -از سوی مؤسسه آموزش عالی علمی 

گفت و گو با دکتر بصام رئیس مؤسسه در خصوص طرح های کارحین تحصیل، مصاحبه با دانشجویان مجری و اساتید . منتشر شد

برنامه ریزی و اجرای طرح های کارحین تحصیل از ناظر طرح ها در مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره(، اهمیت و ضرورت توسعه 

 . جمله مطالب چاپ شده در نخستین شماره فصلنامه کارحین تحصیل است

طرح کارحین تحصیل  9براساس این گزارش، از دیگر مطالب چاپ شده دراین شماره از فصلنامه کارحین تحصیل می توان به معرفی 

 ره( در زمینه علوم باغی و شیالت اشاره کرددانشجویان مرکز آموزش عالی امام خمینی )

http://www.iana.ir/fa/news/43246/%D8%A7%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 تجهیزات آبیاری، تجهیزات پرورش دام و طیور و محصوالت ارگانیکها، لوازم و بررسی تأیید صالحیت آزمایشگاه

ها، لوازم و تجهیزات آبیاری، تجهیزات مورد نامه استاندارد، تأیید صالحیت آزمایشگاهدر نشست کارگروه تأیید صالحیت تفاهم

و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران نامه طبق قوانین 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

ش دام و صالحیت تفاهم نامه استاندارد، تأیید صالحیت آزمایشگاه ها، لوازم و تجهیزات آبیاری، تجهیزات مورد استفاده در پرور

 طیور، محصوالت ارگانیک و مراحل دریافت گواهی نامه طبق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مورد بررسی قرار گرفت.

براساس این گزارش، در ابتدای نشست دکتر دانشیان نماینده کارگروه تأیید صالحیت فعالیت های صورت گرفته در خصوص 

یید صالحیت از معاونت ها و مراکز و همچنین شناسایی شرکت های بازرسی گواهی دهنده معتبر را دریافت عناوین مورد نیاز تأ

تشریح کرد.خانم دکتر بنی اعمام نیز در این نشست فرآیند دریافت گواهی تأیید صالحیت از سازمان ملی استاندارد ایران و مفاد 

ی بر اخذ صدور تأیید صالحیت برای آزمایشگاه ها و بررسی و تایید تفاهم نامه در خصوص تعهد سازمان ملی استاندارد ایران مبن

صالحیت شرکت های بازرسی پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان و همکاری با متخصصان این وزارتخانه در امر تایید 

یت رئیس مرکز ملی تأیید صالحصالحیت شرکت های بازرسی مرتبط با تفاهم نامه را برشمرد.دکتر خاکی فیروز نماینده کارگروه و 

سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این نشست فرآیند دریافت تأیید صالحیت را فرآیندی دقیق اعالم کرد و گفت: این فرایند باید 

ن سازما 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"( ISOالمللی استاندارد )بین

نماینده کارگروه و مدیر کل دفتر منابع انسانی این سازمان، رئیس مرکز ملی تأیید صالحیت سازمان ملی استاندارد ایران، 

 کز تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حضور داشتند./نمایندگان معاونت ها، مؤسسات و مرا

http://www.iana.ir/fa/news/43200/%D8%A8%D8%B1% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 پژوهشی در حوزه آب و خاکهای تصویب طرح

در این نشست راندمان آبیاری در طرح های کم فشار، بهره وری آب در اراضی تسطیح لیزری شده، سامانه های فیلتراسیون و 

کنترل مرکزی، کارایی مصرف آب در سامانه های زیر سطحی و تعیین ضوابط طراحی در آبیاری تیپ به عنوان محورهای پژوهشی 

 .خاک سازمان جهاد کشاورزی اصفهان مورد تأکید قرار گرفتمدیریت آب و 

به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، در این نشست راندمان آبیاری در طرح های کم فشار، 

 در سامانه های زیر سطحیبهره وری آب در اراضی تسطیح لیزری شده، سامانه های فیلتراسیون و کنترل مرکزی، کارایی مصرف آب 

و تعیین ضوابط طراحی در آبیاری تیپ به عنوان محورهای پژوهشی مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی اصفهان مورد تأکید 

در پایان این نشست مقرر شد نتیجه گفتگوها در قالب عناوین طرح های پژوهشی به سازمان جهاد کشاورزی استان .قرار گرفت

شود.گفتنی است جلسه اولویت بندی و تصویب طرح های پژوهشی مرتبط با مسائل آب و خاک استان اصفهان در جلسه  اصفهان ارائه

کمیته فنی آب و خاک و امور مهندسی سازمان جهاد کشاورزی این استان با حضور مهندس فرزام نیا و دکتر سالمی اعضاء هیات 

 آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان تشکیل شدعلمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و 

http://www.iana.ir/fa/news/43327/%D8%AA%D8%B5%D9 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۶تاریخ: 

 در کشور (Family Farming) اجرای طرح ساماندهی واحدهای کشاورزی خانوادگیساله  10دالیل تأخیر 

حجم جا به جایی بیش از چهار هزار متر مکعب خاک در هکتار ، باغات مرکبات و غیره که در بین مزارع شالیزاری احداث شده اند، 

در نحوه توزیع بودجه های بخش کشاورزی و ... از  عدم موافقت تمام مالکان مزارع ، سنگین بودن هزینه اجرای پروژه، بروز تغییر

 .در کشور به شمار می رود (Family Farming) ساله اجرای طرح ساماندهی واحد های کشاورزی خانوادگی 10دالیل تأخیر 

واحد های به گزارش ایانا از روابط عمومی مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز، در راستای اجرای برنامه های طرح ساماندهی 

در کشور و انتخاب روستای خاص کالی شهرستان آمل به عنوان یکی از پایلوت های  ( Family Farming) کشاورزی خانوادگی

این طرح، نمایندگان سازمان خوار و بار جهانی )فائو( و سازمان تعاون روستایی از مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز بازدید به عمل 

براساس این گزارش، تیم بازدیدکننده طی نشستی .های فنی، از نزدیک با توانمندی های این مرکز آشنا شدندآوردند و طی نشست 

فنی و تخصصی با اعضای گروه زیربنایی مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز، با عملکرد این گروه بیشتر آشنا شدند. در ابتدای این 

بنایی مرکز، به تشریح مراحل فنی و مهندسی عملیات بررسی، طراحی و اجرای پروژه نشست، نوراهلل جاللی کوتنایی رئیس گروه زیر

تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری پرداخت. وی با اشاره به فرآیند اجرای این پروژه ها، افزود: نخست نمایندگان هر 

آن طریق به سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه می روستا درخواست کتبی خویش را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و از 

دهند. سپس تعدادی از درخواست های ارائه شده با توجه به وضعیت بودجه سازمان مورد نظر مورد تأیید قرار می گیرد و در گام 

وی واگذاری کار به های بعدی مهندسان مشاور به نقشه برداری و طراحی و تدوین سایر جزئیات مربوطه اقدام می کنند. به گفته 

 .مهندسان مشاور و پیمانکار نیز براساس مناقصه و قوانین موضوعه خواهد بود. در ادامه، پروژه به مرحله اجرا وارد خواهد شد

ساله از زمان طراحی تاکنون و عدم اجرای پروژه روستای  10در ادامه این نشست علمی، یکی از نمایندگان فائو در خصوص تاخیر 

بخش نخست دالیل  :آمل پرسید که در پاسخ، کارشناسان مرکز هراز دلیل این امر را در دو بخش مورد بررسی قرار دادندخاص کالی 

حجم جا به جایی خاک در این پروژه بیش از چهار هزار متر مکعب در هکتار است، باغات مرکبات و غیره که  :فنی بود که عبارتند از

 .اند و عدم موافقت تمام مالکان مزارع با اجرای پروژهدر بین مزارع شالیزاری احداث شده 

به دلیل حجم باالی عملیات خاکی، هزینه اجرای پروژه بسیار  :آنان افزودند: بخش دوم دالیل مرتبط با بخش دولت بود که عبارتند از

چندساله، هیچ یک از پروژه  سنگین بود، بروز تغییر در نحوه توزیع بودجه های بخش کشاورزی به گونه ای که در طی یک دوره

در ادامه این نشست فنی، از امکانات و تأسیسات موجود از جمله آزمایشگاه های مکانیک .تجهیز و نوسازی به مرحله اجرا وارد نشد

ی و خاک، سیمان و سنگدانه و بتن بازدید به عمل آمد و طی آن نحوه انجام آزمایش ها، تعداد و کاربرد آنها در پروژه های آبیار

 زهکشی توسط علی اکبر زارعی کارشناس مسئول آبیاری و زهکشی گروه زیربنایی مرکز برای بازدیدکنندگان تشریح شد.

 در پایان از پایلوت شالیزاری تجهیز و یکپارچه شده مرکز هراز بازدید به عمل آمد.

http://www.iana.ir/fa/news/43475/%D8%AF%D9%84%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 نامه همکاری بین انجمن علمی گیاهان دارویی و پژوهشکده چای کشورانعقاد تفاهم

های تحقیقاتی ها و پروژهانجام طرح های علمی مشترک وها و جشنوارهمابین، برگزاری همایشنامه همکاری فیانعقاد تفاهم

 .اندیشی انجمن علمی گیاهان دارویی و پژوهشکده چای کشور بودترین مصوبات نشست هممشترک؛ از جمله مهم

پژوهشکده چای کشور، دکتر محمدباقر رضایی رئیس انجمن علمی گیاهان دارویی کشور از به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی 

اندیشی به منظور ایجاد بسترهای مناسب ی کشور واقع در الهیجان بازدید کرد. براساس این گزارش، نشست همپژوهشکده چا

همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی با حضور دکتر آزادی رئیس پژوهشکده چای کشور، دکتر سراجی معاون پژوهش و فناوری 

 . علمی و محققان غیرهیات علمی برگزار شدپژوهشکده، مدیران پایه ستادی و جمعی از اعضای هیات 

های تحقیقاتی مشترک؛ ها و پروژههای علمی مشترک و انجام طرحها و جشنوارهمابین، برگزاری همایشنامه همکاری فیانعقاد تفاهم

ایسازی های چارخانههای تخصصی، کاندیشی بود. رضایی پس از پایان نشست، از آزمایشگاهترین مصوبات این نشست هماز جمله مهم

و سایر امکانات و تجهیزات زیربنایی ستاد پژوهشکده بازدید کرد و بحث و تبادل نظر علمی در موضوعات علمی مختلف با توضیحات 

 های پژوهشی انجام شد.مدیران گروه

/news/http://www.iana.ir/fa43388/%D8%A7%D9%86%D8%B9 
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 برنامه و سیاست ها

 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 توافق سبز اتحادیه اروپا با ایران

 زیستی با ایران توافق کردند. این موضوع دیروز درتمامی اعضای اتحادیه اروپا برای امضای تفاهمنامه همکاری محیط  |شهروند

های سازگار با اندیشی ایران و اروپا با موضوع تغییرات آب و هوایی عنوان شد. براساس همین توافق ایران فعالیتاجالس هم

زیست جا پیش رفته که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه ششم توسعه محیطزیست را به کار گرفته و تا آنمحیط

ها طی های توسعه است که اغلب با محوریت صنعت و پیشرفت زیرساختف روند قبلی برنامهمحور اصلی است. این اتفاق خال

های زیست بود. اکنون اینطور که او در این نشست عنوان کرد، برنامه ششم فرصت ِجبران تخریبشد و نتیجه آن تخریب محیطمی

برگزار شد، رئیس این سازمان نیز حضور داشت و زیست زیستی است. در اجالس صبح دیروز که در سازمان حفاظت محیطمحیط

ای که به گفته ابتکار فرابخشی است، این امید برنامه« کند.زودی برنامه اشتغال سبز را ارایه میدولت به »ای داد. او گفت: خبر تازه

گردهمایی همچنین کمیسیونر زیست را به دنبال داشته باشد. دراین های مرتبط با محیطشدن اشتغال درحوزهرود که فراهممی

های اجرایی نیز حضور داشت و دراین مورد صحبت انرژی و تغییر اقلیم اتحادیه اروپا درکنار جمعی از مسئوالن بلندپایه دستگاه

 المللی در زمینهبدون مشارکت بین.ها برداشته شودکند تا تمامی تحریمکرد که اتحادیه اروپا به برجام متعهد است و تالش می

جمهوری و رئیس محمدباقر نوبخت، معاون رئیس«. زیست مهمترین اولویت برنامه ششم توسعه استمحیط»مالی قابل تحقق نیست

های سازمان برنامه و بودجه کشور این مسأله را درکنفرانس بلندپایه تغییرات اقلیمی ایران و اتحادیه اروپا مطرح کرد. او درگفته

های عملکرد دولت زیست هم اشاره کرد و وضع دریاچه ارومیه را یکی ازشاخصدرحوزه محیطخود به عملکرد دولت یازدهم 

عنوان دریاچه ارومیه وجود نداشت. دولت با وجود تنگناهای مالی، با نباید فراموش کنیم اگر این دولت نبود، چیزی به»دانست: 

 راهبردهای و اهداف موضوع این به اشاره با جمهورییسرئ معاون  «مدیریت و تزریق منابع مالی این دریاچه را احیا کرد.

 ایرنامهب داد؛ ایران در توسعه هایبرنامه درباره توضیحاتی چنین ایگلخانه گازهای انتشار کاهش برای برنامه دراین شدهبینیپیش

های توسعه درسایر کشورها در ایران نیز آغاز شد. نوبخت با و بعد ازجنگ جهانی دوم همزمان با آغاز اجرای برنامه 1950که از سال

پنج برنامه توسعه کشور پیش از »ساله در ایران اجرا شده است، گفت: ساله و پنجمدت هفتبرنامه میان 10که تا امروز اشاره به این

روز از آغاز برنامه یازدهم 40اسالمی اجرا شد و پنج برنامه توسعه پس از پیروزی انقالب اجرایی شد و اکنون امروز پیروزی انقالب 

جمهوری با بیان این توضیحات تفاوت اساسی بین برنامه یازدهم با معاون رئیس« توسعه ایران یا همان برنامه ششم گذشته است.

ها برای پیشرفت برنامه گذشته محور و موضوع و اولویت عمدتا صنعت، توسعه زیرساخت 10برنامه سابق را دراین دانست که در  10

کنیم، محوریت این برنامه درصدی را دراقتصاد کشور دنبال میکه رشد هشتو توسعه کشور بود اما دربرنامه یازدهم ضمن این

ست زیها بود، توسعه درکنار تخریب محیطزیرساختبرنامه سابق که به دنبال توسعه کشور و گسترش  10در »زیست است: محیط

زیست های سابق درحوزه محیطکنیم تخریبایم که دربرنامه یازدهم تالش میجا رسیدهبرنامه به این 10قرار داشت، ولی بعد از 

چهارهدف مهم برای که دربرنامه ششم توسعه براساس توضیح رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به این «.جبران شود

ها، جلوگیری از تخریب منابع و احیای آنها، حفاظت و احیای تنوع کاهش آالینده» :زیست طراحی شده استحفاظت از محیط

محیطی چهار راهبرد دیده شده است: های زیستهمچنین برای کاهش انتشار آالینده« زیست.زیستی و حکمرانی خوب محیط

 «.ایهای سبز، بهبود کیفیت آب و هوا و کاهش انتشار گازهای گلخانهعه فناوریتوسعه اقتصاد کم کربن، توس»

جمهوری و رئیس سازمان حفاظت زیستدراین گردهمایی معصومه ابتکار، معاون رئیسبه دنبال ارتقای استانداردهای محیط 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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همکاری سبز با اتحادیه اروپا گفت. او با  زیستی ایران و البتهزیست هم سخنانی درباره برنامه ششم توسعه، رویکرد محیطمحیط

 .زودی برنامه اشتغال سبز ازسوی دولت ارایه خواهد شد تأکید بر اهمیت توسعه پایدار و مبارزه با آثار تغییر اقلیم، خبر داد که به

ین اجالس ازسوی ترین مسائلی بود که دراایران شریک مهم و اساسی معاهده پاریسموضوع معاهده پاریس و برجام از اصلی 

عضو اتحادیه اروپا برای  28های خود ازتوافق میگوئل کانتیه، کمیسیونر تغییرات اقلیم و انرژی اتحادیه اروپا بررسی شد. او درگفته

زیستی میان اتحادیه اروپا و ایران و برخورداری ایران از حمایت اعتباری و فنی اروپا های محیطامضای تفاهمنامه گسترش همکاری

 .راین زمینه خبر دادد

http://www.iana.ir/fa/news/43278/%D8%AA%D9%88 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 بانانبهارستان در انتظار الیحه حمایت از محیط

محمد شاعری، رئیس کمیسیون علی« بانان را به مجلس ارایه دهد.دولت باید هرچه زودتر الیحه حمایت از محیط» |خانه ملت

بان داریم، هزار هکتار یک محیط5که به ازای هر کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با اعالم این موضوع و با بیان این

بانان ازسوی دولت هستند اما بنا به دالیلی تعیین ه منتظر ارایه الیحه حمایت از محیطماه است ک10 حدود نمایندگان»   گفت:

بانان و بانان یک ضرورت برای بهبود وضع نامناسب جنگلتکلیف این الیحه به تأخیر افتاده، درصورتی که الیحه حمایت از محیط

 1000متاسفانه درهمه کشورها برای هر » :انان درکشور، ادامه دادببانان و جنگلاو با یادآوری تعداد اندک محیط«.بانان استمحیط

کند، در واقع این وظیفه میبان انجامهزار هکتار یک محیط5که درکشور ما به ازای هر بان وجود دارد؛ درحالی هکتار یک محیط

 «.زیست کشور بسیار کم استها و محیطسرانه برای صیانت و حفاظت ازجنگل

بانان و تجهیزات محیط»پنجم متوسط جهانی است، گفت: بانان درکشور ما به اندازه یککه تعداد محیطان اینشاعری با بی

انان در ببانان و جنگلبانان بسیار فرسوده و ناکافی و وضع معیشتی این افراد نامناسب است، در واقع درشرایطی که محیطجنگل

روز برخوردار نیستند، قاچاقچیان و متجاوزین منابع طبیعی از جاوزین از تجهیزات بهزیست و منابع طبیعی برعلیه متدفاع از محیط

بانان را بانان و جنگلاین مشکالت سبب شده تا هرساله خطراتی جان محیط»او اضافه کرد: «.کنندامکانات کارآمدتری استفاده می

بانان برای مواجهه با متجاوزین تأکید شود، درحقیقت و جنگل بانانکه در این الیحه باید بر آموزش به محیطتهدید کند، ضمن آن

رسانی و افزایش سطح دانش و فرهنگ عمومی برای برخورد با متجاوزین اقدامی برخورد نزاعی با متخلفین کافی نیست و اطالع

ظامی بیشترین شهید در راه زیست و منابع طبیعی بعد از نیروی انتسازمان حفاظت محیط»شاعری ادامه داد: «.مغفول مانده است

ت را در زیسپذیر حفاظت ازمنابع طبیعی و محیطهای طبیعی و سرزمینی کشور را داد، بنابراین دولت باید نقاط آسیبدفاع ازعرصه

 «.بانان ببیند و اصالح کندالیحه حمایت از محیط

 دولت مکلف به افزایش ضریب

 حفاظت از جنگل

60های کشور از دراین قانون نیز دولت مکلف به افزایش ضریب حفاظت ازجنگل»او با یادآوری قانون برنامه ششم توسعه گفت: 

درصد شد که این اقدام نیازمند نیروی انسانی و اعتبار و تجهیزات و بهبود ساختار حفاظت ازمنابع طبیعی و 100درصد فعلی به 

ه تر الیحدولت باید هرچه سریع»یون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمجلس، تأکید کرد: رئیس کمیس«.زیست کشور استمحیط

 «.بانان را به مجلس برای رفع خألهای قانونی ارایه کندحمایت از محیط

http://www.iana.ir/fa/news/43191/%D8%A8%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 های اجرایی به هیات وزیران از سوی سازمان محیط زیستارائه گزارش عملکرد مدیریت سبز دستگاه

در جلسه روز یکشنبه هیات وزیران، گزارش ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست از عملکرد دستگاه های اجرایی و مؤسسات و 

 .عمومی غیردولتی در موضوع اجرای برنامه مدیریت سبز ارایه شدنهادهای 

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست ، در این گزارش، عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان آموزش 

دستی و گردشگری، ستاد وزارت امور  فنی و حرفه ای، سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع

اقتصادی و دارایی، ستاد وزارت نیرو، شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 

 میلیون مترمکعب 89صرفه جویی  94از نتایج حاصل از اجرای این برنامه در سال .از حیث مدیریت سبز ارزنده تشخیص داده شد

هزار تن گاز  170همچنین از نتایج اجرای این برنامه کاهش .ساختمان دولتی است 8هزار مگاوات برق مصرفی در  56گاز مصرفی و 

گلخانه ای که عامل گرم شدن زمین و وقوع سیالب ها و خشکسالی هاست، قابل ذکر است و عالوه بر کاهش گازهای گلخانه ای، 

مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات، کاهش .تن کاهش یافته اند 364آالینده های هوا نیز به میزان 

 .مواد زائد جامد و بازیافت آنها است و عملکرد کلیه دستگاه ها براساس این محورها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است

مه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران دستگاههای اجرایی قانون برنا( 190نامه اجرایی ماده )گفتنی است، بر اساس آیین

 :و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اقدامات زیر را برای تحقق اهداف برنامه مدیریت سبز انجام دهند

 رسانی و ارتقای آموزش کارکنان در زمینه برنامه مدیریت سبزالف ـ اطالع

 املهای انرژیسازی مصرف انواع حب ـ بهینه

 سازی مصرف آبج ـ بهینه

 دـ کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاهها و مؤسسات

 هـ ـ مصرف بهینه مواد اولیه، مواد مصرفی و تجهیزات

 وریهای مناسب و افزایش بهرهگیری از فناوریو ـ کاهش تولید پسماند از طریق بهره

 و تجهیزات به جای تعویض زـ بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل

 های مناسبح ـ بازیافت ضایعات، تصفیه و بازچرخانی آب با سیستم

 های پاک و سازگار با محیط زیستط ـ استفاده از فناوری

 ی ـ کاربرد مواد مصرفی سازگار با محیط زیست

 ک ـ مدیریت پسماندهای جامد با تأکید بر تفکیک از مبداء

ها و های موفق داخلی و خارجی، در اختیار گذاردن روشموظف است به منظور انتقال سریع تجربهـ سازمان 3بر اساس ماده

ولت درگاه د»های اجرایی مرتبط با مدیریت سبز، نسبت به بهنگام سازی مستمر ها و برنامههای مناسب، ابالغ دستورالعملفناوری

 .اقدام نماید« سبز

 .های مدیریت سبز را تدوین و ابالغ نمایددوم برنامه پنجم توسعه، شاخص ـ سازمان موظف است تا پایان سال4ماده

ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است شاخصهای مدیریت سبز دستگاههای اجرایی را به  5ماده

نون مدیریت خدمات کشوری( قا( 82و )( 81های ارزیابی عملکرد دستگاههای یاد شده )موضوع مواد )عنوان بخشی از شاخص
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های ارزیابی عملکرد لحاظ نماید. دستـگاههای اجرایی موظفند شاخصهای اعالم شده را محاسبه و در چـارچوب شاخص

 .دستگـاههای متبوع خود لحاظ نمایند

مرتبط را به های ـ دستگاههای اجرایی موظفند گزارش ساالنه مدیریت سبز شامل اقدامات انجام شده و تحقق شاخص 6ماده

 .وزیران ارایه شودبندی، گزارش مربوط به هیئتسازمان ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی و جمع

  :مصادیق مدیریت سبز

 سازی مصرف آبالف ـ بهینه

 های با حداقل مصرف آبها و استفاده از فالش تانکـ اصالح فالش تانک1

 ... دار وکترونیکی، پدالی، زمانـ تهیه و تعویض شیرهای معمولی آب به شیرهای ال2

 ـ نصب کنتور در واحدهای مستقل جهت پایش مصرف آب3

 کننده جریان آب مصرفیـ تهیه نصب تنظیم4

 ـ جداسازی آب شرب مصرفی و غیر شرب5

 ... ای وهای مدرن نظیر آبیاری بارانی، قطرهپاشی با استفاده از روشـ نصب سیستم خودکار آب6

 خانه فاضالب برحسب میزان پساب تولیدی و استفاده مجدد از آن در مصارف غیربهداشتیتانک و تصفیهـ احداث سپتیک 7

 های مصرفی رها شده جهت استفاده مجددآوری و ذخیره آب باران یا سایر آبـ احداث محلی برای جمع8

 سازی مصرف انرژیب ـ بهینه

 رفمصهای کمهای معمولی به المپـ تهیه و تعویض المپ1

 های ویژههای نوری، حرارتی در موقعیتکنندهکننده و کنترلـ نصب تایمر، سنسور تنظیم2

 کننده دمای محیطـ نصب ترموستات کنترل3

 ـ نصب کنتور برق در واحدهای مجزا جهت پایش میزان مصرف انرژی4

 های آب گرمبندی لولهـ عایق5

 ـ تهیه و نصب خازن برق جهت کاهش مصرف6

 و یا تعویض تجهیزات معیوب و پرمصرف انرژی ـ تعمیر7

 ـ تعویض وسایل برقی با وسایل برقی دارای برچسب انرژی8

 ـ تعویض مرتب فیلترهای تصفیه هوا9

 ـ تهیه و نصب درهای اتوماتیک جهت جلوگیری از اتالف انرژی10

 های دوجدارهها و نصب شیشهـ دو جداره نمودن پنجره11

 هاهوشمند موتورخانه ـ اجرای سامانه کنترل12

 منظورههای تکهای چندکاره )اسکنر، چاپگر، فکس، کپی و ...( به جای استفاده از دستگاهـ خرید دستگاه13

 ها و نظایر آن به منظور جلوگیریگرها، رایانههای الکترونیکی نظیر چاپهای زمانی بر روی دستگاهکنندهـ تهیه و نصب تنظیم14

 های غیر کاریدر زمان از روشن ماندن آنها

 های نو و تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی، بادی و غیرهـ استفاده از انرژی15

 های مولد مقیاس کوچکـ استفاده از نیروگاه16
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 ج ـ مدیریت پسماند

 ـ تهیه طرح جامع مدیریت پسماند و اجرای آن در سازمان1

 ریز و سازگار با محیط زیستـ استفاده از محصوالت قابل تعویض و غیرقابل دور 2

 بندیـ خرید محصوالت با کیفیت و با حداقل بسته3

 های مخصوص زباله به منظور تفکیک پسماندـ تهیه ظروف ویژه و ایجاد مکان4

 های تفکیک شده به مراکز بازیافتیـ فروش زباله5

 ـ جایگزینی ظروف یکبار مصرف گیاهی به جای یکبار مصرف پالستیکی6

 سازی مصرف اقالم مربوط به مکاتبات اداریبهینهدـ 

 ـ اجرای سیستم اتوماسیون اداری و انجام مکاتبات بصورت الکترونیکی1

 ـ استفاده از پرینترهایی که تونر آن قابلیت شارژ مجدد دارد2

 ـ مدیریت استفاده از کاغذهای قابل بازیافت3

 ـ حمل و نقل ه

آهن، ور ترغیب کارکنان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی نظیر قطار هری، راههای تشویقی به منظـ اجرای سیاست1

 اتوبوس و نظایر آن از طریق تأمین بلیط

ها، ها، کنفرانسبوس، ون و نظایر آن به منظور حضور گروهی کارکنان در همایشـ تأمین وسایل نقلیه عمومی نظیر مینی2

 های اداری گروهی و نظایر آنا، مأموریتهها، نمایشگاهسمینارها، جشنواره

 ـ معاینه فنی خودروها به طور مستمر3

 های اداریهای اداری به منظور استفاده در مسیرهای طوالنی محیطـ تأمین دوچرخه در محیط4

ی و برگزاری جلسات به های دورکارـ تأمین امکانات الزم از قبیل استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور اجرای فعالیت5

 کنفرانس و نظایر آن به جای جلسات حضوریصورت ویدیو کنفرانس، تله

 االمکان سوخت پاکمصرف و حتیـ جایگزین کردن خودروهای فرسوده با خودروهای کم6

 وـ ساختمان سبز

 (انرژی در طراحی ساختمان جویی در مصرفمقررات ملی ساختمان )صرفه 19ـ کلیه اقدامات مربوط به اجرایی نمودن مبحث 1

 های اداری و طراحی مجدد با رویکرد حداکثر استفاده از نور طبیعیـ تعمیر ساختمان2

 ـ ایجاد بام سبز در طراحی ساختمانی3

 هاـ طراحی ساختمان براساس شرایط اقلیمی منطقه به ویژه طراحی نوع پنجره4

 کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمانـ عایق5

 های هوا اعم از سرمایشی و گرمایشیکاری حرارتی کانالـ عایق6

 های خورشیدی و همچنین اجرای صفحات خورشیدی جهت استفاده از انرژی خورشیدیـ استفاده از آبگرمکن7

 زیست ساختمان سبزـ ممیزی ساختمان براساس راهنمای رهبری، طراحی، انرژی و محیط8

 رسانی و ارتقای آموزش کارکنانزـ اطالع

 بینی و برگزاری دوره آموزشی متناسب با مدیریت سبز برای کلیه کارکنانـ پیش1
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های جمعی سازی و آموزش عمومی با استفاده از مراکز و مؤسسات آموزشی، رسانههای عمومی از طریق فرهنگـ ارتقای آگاهی2

 اعم از مکتوب، دیداری و شنیداری

ای هآوری اطالعات مرتبط با اجرای مدیریت سبز از دستگاهزمان به منظور جمعـ ارتقای سیستم درگاه مدیریت سبز توسط سا3

 اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

 زیستهای پاک و سازگار با محیطح ـ استفاده از فناوری

 استفاده از انرژی خورشیدی و بادی

http://www.iana.ir/fa/news/43393/%D8%A7%D8%B1% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 مصوبه مخرب را لغو کرد 160دولت یازدهم 

اسماعیل کهرم کارشناس و استاد حوزه محیط زیست با بیان اینکه رویکرد دولت یازدهم محیط زیستی و دلسوزانه بوده است، 

 .مصوبه مخرب برای محیط زیست که در دولت قبل تصویب شده بود، لغو شد 160عنوان کرد: در دولت یازدهم 

توانیم رم کارشناس و استاد پیشکسوت حوزه محیط زیست با بیان اینکه نمیبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، اسماعیل که

کند: برای بررسی عملکرد دولت یازدهم الفارق هست، بیان میدولت یازدهم را با دولت سوئیس مقایسه کنیم و این یک قیاس مع

ات مخرب دولت قبل در زمینه محیط زیست های قبل در زمینه محیط زیست پرداخت. وی با اشاره به اقدامباید به کارنامه دولت

 .دانستگفت: دولت نهم و دهم اعتقادی به حفظ محیط زیست نداشت و حتی محیط زیست را عاملی مزاحم در توسعه کشور می

ه ماین استاد حوزه محیط زیست با بیان اینکه عملکرد دولت یازدهم در مقایسه با قبل نشان دهنده کارنامه درخشان دولت است، ادا

داد: در درجه اول رویکرد آقای روحانی رویکرد محیط زیستی بود. یعنی ایشان دولت خود را دولت محیط زیستی در مجموعه 

 نژاد را کنسل کردیم. مصوبه دولت آقای احمدی 160سازمان ملل متحد قلمداد کرد و ما در سازمان حفاظت محیط زیست 

ژاد ندر حوزه محیط زیست کشور برگشت، افزود: پیش از این اظهاراتی از آقای احمدی وی با بیان اینکه با حضور دولت یازدهم ورق

 ها برای دور زدن تحریم شنیده شد که واقعا تعجب برانگیز بوده است.مبنی بر عدم استفاده از جنگل

اتحه کرد، باید فژاد ادامه پیدا میکهرم با بیان اینکه با ادامه این گونه برخوردها با محیط زیست، اگر یک سال دیگر حضور احمدی ن

خوشبختانه رویکرد دولت آقای روحانی محیط زیستی بود و اولین جلسه هیات دولت نیز به  خواندیم، یادآور شد:ها را میجنگل

یگر وی در ادامه انتخاب خانم ابتکار به عنوان فردی با سابقه در محیط زیست را از د.مشکل حل دریاچه ارومیه اختصاص داشت

های مثبت و موثر دولت یازدهم در این زمینه عنوان کرده و افزود: با این وجود برخی مشکالت همچون الیحه پشتیبانی از حرکت

رود با انتخاب مجدد دولت آقای محیط بانان و احیای تاالب هامون که از جمله این مشکالت است، همچنان باقی است و انتظار می

این کارشناس حوزه محیط زیست با اشاره به پر شدن دریاچه ارومیه و جزایر نه گانه آن، لغو .ن شودروحانی توجه بیشتری به آ

ای را عامل ایجاد امنیت بیشتر در کشور اعالم کرد.وی ادامه داد: امیدواریم دولت دوازدهم با توجه به امنیت های هستهتحریم

ها را انجام دهد. به گفته کهرم در حال ت محیطی مثل احیای تاالبهای زیسوجود آمده برای کشور در آرامش بیشتری طرحبه

 .ها در مجلس تصویب شده و از این بابت هیچ مشکلی برای دولت دوازدهم وجود نداردحاضر احیای تاالب

گیاهانی مثل زدایی از طریق کاشت کاری گفت: عمده بیابانزدایی و جنگلوی در ادامه در خصوص اقدامات دولت در زمینه بیابان

کند گوید: بیابان زدایی هم خاک را تثبیت میگز و تاغ صورت گرفته است. این کارشناس با اشاره به لزوم بیابان زدایی در کشور می

این استاد حوزه محیط زیست در ادامه با .شود و این مساله در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفته استو هم مانع از ریزگرد می

ملکرد دولت نهم و دهم در برخورد و مواجه با مشکالت و اعتراضات در زمینه محیط زیست بیان کرد: در دولت قبل با مقایسه ع

 37خشک شدن آب دریاچه ارومیه و افزایش اعتراضات مردم این شهر شاهد بودیم که حتی برخورد نظامی و امنیتی نیز با حدود 

که خوشبختانه این مساله در دولت آقای روحانی وجود نداشت و اگر به دلیل  نفر از معترضان صورت گرفت. این در حالی است

 .گرفت دولت بالفاصله با دلجویی و اختصاص اعتبارات در صدد رفع مشکل بر می آمدمشکلی نیز اعتراضاتی صورت می

این جریان، دیدیم که مردم  وی به اعتراضات مردم خوزستان در جریان افزایش ریزگردها در این شهر اشاره کرد و افزود: در

رسد. کمااینکه شاهد بودیم راحتی اعتراضات خود را نشان دادند. ضمن اینکه اطمینان داشتند که حرفشان به گوش مسووالن میبه

میلیارد تومان برای کاشت  30شخصا آقای روحانی برای بررسی این مشکل به خوزستان سفر کرد و بعد از آن خانم ابتکار نیز 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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و بیابان زدایی در این مناطق اعتبار دریافت کرد. کهرم با بیان اینکه با کاشت درخت هفت تا هشت سال از ورود ریزگردها  درخت

شود، گفت: مجموع این عوامل نشان دهنده فضایی دلسوزانه برای محیط است و اگرچه مشکالت همچنان حل نشده جلوگیری می

وی در پایان با بیان اینکه انتخاب مجدد آقای روحانی موجب تکمیل کارهای انجام .دارد است با این وجود اراده برای حل آن وجود

شود، به انتظارات از دولت دوازدهم در خصوص حمایت از سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان نشده در این بخش می

ازمان در حفظ خاک مملکت در گرو غیرت ها، مراتع و آبخیزداری کشور اشاره کرد.این کارشناس گفت: تالش این دو سجنگل

رود برای افزایش انگیزه و همچنین حفظ دستاوردهای کشور در حوزه ها بوده است و انتظار میکارکنان و مسووالن این سازمان

 طبیعت توجه ویژه در این زمینه صورت گیرد
.iana.ir/fa/news/http://www43348/%D8%AF%D9 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 تاخیر در تدوین دستورالعمل طرح تنفس

تدوین  ها، مراتع و آبخیزداری کشور اگرچه پنج ماه قبل از عقد قرارداد با دانشگاه تربیت مدرس برایمدیران سازمان جنگل

دستورالعمل طرح تنفس خبردادند اما محسن حسینی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و مسئول تدوین این دستورالعمل، 

 .از عدم عقد قرارداد با این دانشگاه برای انجام این وظیفه خبرداد

گذرد. های شمال میبرداری تجاری از جنگلهماه از ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی برای توقف بهر 6به گزارش خبرنگار ایانا، بیش از 

قانون برنامه ششم توسعه،  48برداری از جنگل در قالب بندی از ماده به توقف بهره 95مجلس شورای اسالمی نیز در دیماه سال 

شده بود، شورای  رای داد اما از آنجا که در مصوبه مجلس، برداشت درختان الپی، شکسته، باد افتاده و غیره از جنگل مجاز اعالم

گذشته،  بهمن ماه سال 26قانون اساسی تشخیص داد و در نهایت نمایندگان مجلس در  50نگهبان تصمیم مجلس را مغایر با اصل 

در راستای تامین نظر شورای نگهبان، تغییراتی را در بند مربوط به طرح موسوم به تنفس جنگل که در واقع به دنبال جلوگیری از 

گذرد اما برداری تجاری از این اکوسیستم بود، ایجاد کردند.در حال حاضر دو ماه از مصوبه مجلس برای اجرای طرح تنفس میهبهر

هنوز قراردادی برای تدوین دستورالعمل اجرای این قانون که قرار بود توسط دانشگاه تربیت مدرس با سرپرستی محسن حسینی 

قائم مقام  ناصر مقدسیماه قبل  6این دانشگاه انجام شود، منعقد نشده است. حدود  عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی

ها، مراتع و آبخیزداری کشور از تدوین این دستورالعمل توسط دانشگاه تربیت مدرس خبرداده بود اما حسینی در سازمان جنگل

دوین دستورالعمل هستیم.وی افزود: شرح خدمات کار به این شکل گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: در حال طی روال اداری برای ت

م و کنیروز رسانی میهای شمال را با جدیدترین معیارها و استانداردهای دنیا بهاست که معیارهای تدوین شده برای مدیریت جنگل

ی بیان کرد: بعد از اینکه شرح شود.حسینها نهایی میسپس در قالب تیم کارشناسی اقدامات انجام شده، توسط سازمان جنگل

نویسیم تا بدانیم وقتی طرح مدیریت پایدار جنگل خدمات نهایی شد، برای معیارها و ضوابط مدیریت پایدار، دستورالعمل اجرایی می

 آوری تیم و صرف هزینه است.شود، شیوه کار چگونه باید باشد. اما این مسئله مستلزم جمعاجرایی می

علی عباسعلمی دانشگاه تربیت مدرس از عدم تشکیل تیم برای تدوین دستورالعمل خبر داد که پیش از این در حالی عضو هیات 

ح تنفس، از حضور اعضای هیات علمی سه دانشکده منابع در تشریح تیم تشکیل شده برای تدوین دستورالعمل اجرایی طر نوبخت

 های شمالی به همراه برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در این گروه خبر داده بود.طبیعی استان

 ستاخیر دو ماهه در عقد قرارداد با دانشگاه تربیت مدرس، منطقی نیست و به نظر، روندی طوالنی برای ورود جدی به مسئله تنف

در حال طی شدن است. با این وجود حسینی درباره دلیل تاخیر در عقد قرارداد، اطالعی ندارد. وی در این رابطه بیان کرد: من 

دانم مشکل کجاست. در حال پیگیری اداری برای انعقاد قرارداد هستیم.وی افزود: از آنجا که بحث تنفس یک مصوبه دقیقا نمی

 ر در تدوین دستورالعمل تسریع شود، شاید بهتر باشد. امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسیم.کنم که اگتکلیفی است، فکر می

ها داشتیم. در جلسات درباره این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: چند جلسه هماهنگی با مسئوالن سازمان جنگل

 92لی تا امروز قرادادی منعقد نشده است.دولت در سال شرح وظایف و خدمات صحبت کردیم و مقرر است، این کار انجام شود. و

را  "های کشوربرداری و مدیریت جنگلسازی پایش، حفظ، بهرهبرنامه بهینه"ها و مراتع، برداری از جنگلدر راستای حفاظت و بهره

ها برای اجرای این مصوبه نیز اقدام عملی خاصی انجام نداد تا اینکه منجر به کرد. اما سازمان جنگلابالغ تصویب و در نهایت 

 ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی در آبان ماه سال گذشته و در نهایت تصویب طرح تنفس، در مجلس شورای اسالمی شد./

http://www.iana.ir/fa/news/43377/%D8%AA%D8%A7 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.mehrnews.com/news/3906819/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://iana.ir/fa/news/36388/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
http://iana.ir/fa/news/36388/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
http://iana.ir/fa/news/37167/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
http://iana.ir/fa/news/37167/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
http://www.rooznamehrasmi.ir/laws/ShowLaw.aspx?Code=1568
http://www.rooznamehrasmi.ir/laws/ShowLaw.aspx?Code=1568
http://www.iana.ir/fa/news/43377/%D8%AA%D8%A7
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

نگر باید تغییر های جنگلداری بر اساس مزایده خطایی استراتژیک/نظام طراحی یک بعدی و بخشیواگذاری طرح

های های هیرکانی، عامل جذب کمکباشد/ثبت جنگلزا های جنگلداری باید متکی بر اقتصادی درونکند/طرح

 المللیبین

 16ای چهره ماندگار منابع طبیعی کشور بود که دکترای خود را از کشور بلژیک اخذ کرد. وی در زنده یاد محمد حسین جزیره

های کنفرانس جنگل"نل برای گرامیداشت یاد این چهره ماندگار منابع طبیعی نخستین پ .سالگی درگذشت 94و در سن  95مرداد 

ها با تاکید بر اینکه به نام وی نامگذاری شده بود. در این پنل قائم مقام سازمان جنگل "شمال ایران، گذشته، حال و آینده

ایم، های شمال، دیگر پتانسیلی برای برداشت نداشته و در اجرای طرح تنفس برای این اکوسیستم، سه دهه هم تاخیر داشتهجنگل

 .های جنگلی کشور معرفی کردهای جنگلداری بر اساس مزایده را خطایی استراتژیک در مدیریت عرصهطرح واگذاری

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

های ایران، گذشته، حال و آینده ششم اردیبهشت ماه در تاالر حکمت دانشگاه گیالن برگزار شد. در نخستین همایش آینده جنگل

ای چهره ماندگار منابع طبیعی کشور نامگذاری شده بود، ناصر مقدسی قائم همایش که به نام دکتر محمد حسین جزیرهپنل این 

 های علمی است، بسیار مطلوبهایی در مکانی مثل دانشگاه که بستر بحثها بیان کرد: برگزاری چنین نشستمقام سازمان جنگل

شگاهی باید غلبه داشته باشد.وی افزود: باید از تکرار مباحثی که قبال گفته شده پرهیز های داناست اما جوهر آزاد اندیشی در نشست

خصوص برای نسل جدید و نواندیش ما تازگی داشته، حامل پیام باشد و امید به جامعه تزریق کرد و مطالبی را ارایه داد که به

عشق است که هرچه بگوییم حدیث نامکرر است. در مسئله  برداری از جنگل مثل موضوع حدیثکند.مقدسی ادامه داد: ظاهرا بهره

مدیریت جنگل در حال حاضر در دوران پسا استراحت هستیم. برگشت به گذشته و صحبت از مسایلی که در دو سه سال گذشته به 

ین دکتر محمد حسآنها پرداخته شده است، منطقی نیست.وی با اشاره به اینکه نخستین پنل به نام چهره ماندگار منابع طبیعی 

ای که ای نامگذاری شده است، استفاده از نام مشاهیر و عدم توجه به رسم آنها را نادرست دانست.به گفته وی دکتر جزیرهجزیره

 هایچنان وضع مشئومی برای جنگل "ها اعالم کرده است که اند، مدتچکمه پوش بوده و پیشکسوتان فعلی، شاگردان وی بوده

 ."ها برای مدتی استراحت داد تا قدرت بازتوانی برای جنگل فراهم شودشده است که باید به این جنگل شمال ایران حادث

 های ایرانخالء اطالعاتی درباره جنگل

ای بدون ارتباط و پیوند با گذشته خود ها گفت: مسئله استراحت مسئله امروز و دیروز نیست. هر پدیدهقائم مقام سازمان جنگل

ای نیز در کتابی به نام خدمت و خیانت ای را داشتیم. دکتر جزیرههای جلگهتفسیر شود. در گذشته چپاول جنگلتواند نمی

های ایران مطلوب نیست.وی اضافه کرد: ما از علم جنگلداری به بیگانگان، به این مسئله پرداخته است. امروز نیز وضعیت جنگل

ستای هایی در راها و پرسشنامهایم. به عنوان یک فعال بخش اجرا گاهی فرمگرفته خصوص بعد از کنفرانس ریو فاصله بسیار زیادی

ها نیستیم. کنیم که قادر به تکمیل اطالعات مورد نیاز این فرمالمللی دریافت میهای بینها و توافقنامهتعهدات ایران به کنوانسیون

های ایران در مواجه با تغییر اقلیم چقدر دانیم جنگلما نمیزیرا دچار خالء اطالعاتی در کشور هستیم.مقدسی یادآور شد: 

ال های در حدانیم وضعیت درختان و درختچهها را نداریم. نمیبندی اثرات تغییر اقلیم بر جنگلپذیر هستند. نقشه پهنهآسیب

 و باید این حفره را پر کنیم.های حفاظتی ما مشخص نیست. ما از علم جنگلداری فاصله داریم انقراض ما چگونه است. برنامه

های ایران باید مدل مدیریتی کنیم اما چه کسی برای جنگلها فعالیت میوی ادامه داد: ما در دستگاه اجرایی و سازمان جنگل

 رها کشور دیگر، مسئله تنفس را دها با اشاره به اینکه کشور کوچک ویتنام، کشور بزرگ چین و دهبدهد؟قائم مقام سازمان جنگل
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ها بزرگترین صادرکننده نئوپان معرفی برداری از جنگلاند، چین را با وجود اجرای توقف بهرههای طبیعی خود اجرا کردهجنگل

های طبیعی خود کرده است. بر اساس برنامه شانزدهم برداری از جنگلشروع به توقف بهره 2000کرد.وی افزود: چین از سال 

 ، تحت پوشش تنفس خواهد رفت.2017های طبیعی چین نیز از سال نده جنگلپنجساله این کشور، آخرین بازما

کشور اول جنگلکاری دنیا  10مقدسی بیان کرد: در حال حاضر منحنی واردات چوب چین رو به افزایش است. کشور چین جزء 

کشورهای خشک، نیمه خشک و است. ایران کشوری است که از نظر سرانه جنگل منابع محدودی در اختیار دارد. ایران در طبقه 

دانیم؟ ما چیزی برای از دست دادن نداریم. تعجب شود. پس چگونه کشور خود را دارای منابع جنگلی میبندی میفراخشک دسته

 کنند.های جنگلداری را مطرح میحفاظتی با طرح کنم که بعضی از دوستان مسایلی نظیر جایگزین شدن طرحمی

ها به دنبال مدیریت پایدار جنگل و یک مفهوم دینامیک و تکاملی برای دستیابی به ابعاد اکولوژی، ن جنگلوی اضافه کرد: در سازما

 اقتصادی و اجتماعی هستیم. این رویکرد با تعاریف فعلی ما از علم جنگلداری انطباق ندارد.

ته امضا کرده و اهداف توسعه پایدار را ای که رئیس جمهور سال گذشها تاکید کرد: بر اساس معاهدهقائم مقام سازمان جنگل

مکلف هستیم، آگاهانه و با اراده خود مدیریت پایدار جنگل را که دارای هفت معیار است، در  2030تا  2016پذیرفته است، از سال 

ای ر جای جکشور پیاده کنیم. اولین معیار برای مدیریت پایدار جنگل حفاظت است. ما حق نداریم وقتی حفاظت متزلزل است و د

 های شمال ایران قاچاق وجود دارد، از دیگر مسایل سخن بگوییم. باید روی حفاظت تاکید کرد.جنگل

های شمال کشور بدهیم. به عنوان یک مدیر وی ادامه داد: در قانون برنامه ششم مطرح شده که باید یک دوره استراحت به جنگل

های ایران ضروری ایم که استراحت برای جنگلانجام شده به این نتیجه رسیدههای اجرایی در سازمان جنگل، بر اساس ارزیابی

های پایداری عقب هستیم.مقدسی تاکید کرد: نظام طراحی جنگل که به صورت بخشی، غیر اکوسیستمی، غیر است. ما از شاخص

ه اس امکان برداشت تدوین شده است. بهای جنگلداری تا کنون بر اسمشارکتی و تک بعدی است، باید تغییر کند.به گفته وی طرح

ها توجه نشده است. به همین دلیل قصد داریم وارد فضای جدیدی شویم. رویکرد جدید سازمان مسایل تنوع زیستی در این طرح

ند به ب ها یادآور شد: لطفاها نیز مورد استقبال دکتر منوچهر امانی و دکتر مهاجر قرار گرفته است. قائم مقام سازمان جنگلجنگل

برداری داشته باشیم و به موازات آن، باید قانون برنامه ششم مراجعه کنید. ما فعال برای یک دوره گذار، باید توقف بهره 38ط ماده 

به  92سازی و پایش که در سال ها را هم متوقف کنیم.وی افزود: هم بر اساس قانون برنامه ششم و هم در مصوبه بهینهسایر تخریب

های ناسازگار با ها؛ کاربریکاویرسان به جنگل متوقف شود. این عوامل شامل معدنت دولت رسید، باید عوامل آسیبتصویب هیا

ها کارکردهای حیاتی خود را داشته باشند.مقدسی در پاسخ به کسانی که جنگل، اجرای برنامه بدون آمایش، و غیره است تا جنگل

کنند، به نظرات اساتیدی همچون برداری را عامل از دست رفتن شغل معرفی میبهره درباره تامین اشتغال سخن گفته و تعطیلی

های بزرگ صنایع چوب اعتقادی ندارند. اینجا کانادا و روسیه منوچهر امانی و مهاجر اشاره کرد و گفت: این افراد به استقرار کارخانه

 ایم. روزهای تعطیل، مردم برایریکی است که ما به آن دل بستههایی داشته باشیم. جنگل شمال خط بانیست که ما چنین کارخانه

 کنیم.ها را نابود میکنند اما ما از داخل، این اکوسیستماستنشاق هوای پاک به شمال کشور سفر می

را  شود. کاش زودتر برداشت از جنگلهزار متر مکعب چوب برداشت می 500تا  450های شمال ایران وی ادامه داد: از جنگل

دادیم زیرا از کنار این درختان شکسته و افتاده، آنها که کردیم و حتی اجازه برداشت درختان شکسته و افتاده را هم نمیمتوقف می

ها گفت: برای ایجاد اشتغال، اعتقاد داریم کارهای متکی به منابع چوبی باید در کنند.قائم مقام سازمان جنگلخواهند، کارها میمی

های مستقر درصد کل مصرف است. کارخانه 10های شمال ایران در بازار چوب فقط محلی انجام شود. سهم چوب جنگلهای کارگاه

میلیون متر مکعب انجام شده است. ما با کدام  14گذاری آنها برای میلیون متر مکعب دارند. هدف 10در شمال ظرفیت اسمی 

خواهیم جنگل را به سمت های طبیعی استفاده کنیم؟ ما میچوب از جنگلخواهیم برای رفع تمام نیازهای صنایع پتانسیل می
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خواهیم پاک تراشی کنیم؟ آیا دوران این ادبیات تمام نشده های اقتصادی میهمسالی پیش ببریم؟ ممرز و انجیلی را به نفع گونه

ف است استراحت را اجرا کند. همه ها نیست بلکه دولت مکلاست؟وی افزود: اجرای طرح تنفس، صرفا به عهده سازمان جنگل

 استانداران باید پای کار بیایند. برای جلوگیری از قاچاق، نیروهای نظامی و انتظامی باید به ما کمک کنند.

 های هیرکانی اجرا کند.های مدیریت پایدار جنگل را در جنگلها قصد دارد شاخصبه گفته مقدسی سازمان جنگل

ای در بر داشته، از عدم ارائه الگو توسط های مختلف چه نتیجههای در اختیار دانشگاهش که طرحوی در ادامه با طرح این پرس

هزار هکتار جنگل شمال، فاقد  50ها اضافه کرد: یک میلیون و ها برای مدیریت جنگل، خبرداد.قائم مقام سازمان جنگلدانشگاه

های هزار هکتار طرح 950ها الگو بدهند. قرار است این جنگل ها برای مدیریتطرح مدون و مجری با ساختار است. دانشگاه

جنگلداری با معیارهای هفت گانه مدیریت پایدار جنگل، مدیریت شود. در نگاه آینده، سالمت و بهداشت جنگل مطرح است. بر 

 نو در انداخته شود.ها، باید طرحی های جنگلداری در سازمان جنگلسال سابقه، برای اجرای طرح 50اساس تجارب دنیا و 

دانند اما ما ها دراز کرد و گفت: اگرچه گروهی استراحت را عامل بروز مشکل برای جنگل میوی دست کمک به سوی دانشگاه

های های جنگلداری را بر اساس قراردادهای مزایده به بخش خصوصی واگذار کردیم و مدیریت زونزمانی زیان کردیم که طرح

ها خواهیم این رویه را اصالح کنیم.مقدسی از به اشتراک گذاشتن اقدامات سازمان جنگلها سپردیم. امروز میحساس حیاتی را به آن

 ها طرحی نو در اندازیم.کنیم با کمک دانشگاهخبر داد و گفت: تالش می

 جنگلداری کالسیک به درستی اجرا نشد

های جنگلداری کالسیک در اروپا را خنان خود، دلیل اجرای طرحها نیز در سبهزاد انگورج معاون سابق امور جنگل سازمان جنگل

ها اعالم کرد.وی افزود: در ایران نیز برای مقابله با تغییر کاربری، جنگلداری کالسیک را اجرا کردیم. اگر جلوگیری از تهدید جنگل

اوی این نکات است. در واحد طرح فهمیدیدم که تصویر ما حما تصویری از گذشته جنگلبانان در دسترس داشتیم، آنگاه می

جنگلداری، مدیریت علمی و عملی تحت مولفه درجه آمیختگی با هدف استمرار تولید و درآمد حداکثر، توسط گذشتگان پیگیری 

 شده است. این دو مولفه متضمن بقای جنگل بوده است. همه دغدغه جنگلبانان گذشته، بقا و نگهداری جنگل به معنای واقعی بود.

ه شوند و گفتورج عنوان کرد: ما در مقطعی از زمان هستیم که جنگلبانان به شدت به تقلید از دانشمندان اروپایی متهم میانگ

های ایران نداشته است. بسیاری از منتقدان اند و این مدل تطابقی با جنگلشود که آنها جنگلداری اروپا را به ایران آوردهمی

ها برگرفته از کنند. همه این روشهایی که در حد گفتمان است، استفاده میروش متداول و روش جنگلداری از واژگان، تعاریف و

همان جنگلداری کالسیک است. در واقع زبان مشترک مدیریت علمی و فنی ما جنگلداری کالسیک است و عمده مشکالتی که باید 

 جنگلداری با جنلگشناسی دارای یک اختالف است. همه دلسوزان مدیریت جنگل روی آن متمرکز شوند، این نکته است که 

طور وی اضافه کرد: این اختالف سبب شده که این دو علم نیز در مطالبات مشترک باشند. حوزه هر کدام در دیگری تداخل یابد. به

ژی و اکولو توان گفت، جنگلداری فن تلفیق علوم برای مدیریت علمی و عملی است و جنگلشناسی بدون مبانی نظریواضح می

ها، جنگلداری اگر بخواهد تواند شیوه اجرایی در خود داشته باشد.به گفته معاون سابق امور جنگل سازمان جنگلمدیریت، نمی

ها نوشته شده و از ابتدا مطرح رسالت اصالح جنگل را به عهده داشته باشد و پنج رسالتی که به موجب قانون برای سازمان جنگل

تی کند، باید به برخی مسایل توجه کند. اگر جنگلداری رسالت اصالح جنگل را روی زمین بگذارد، برای حفظ بوده است را عملیا

 برداری از این اکوسیستم، نیازی به علم جنگلشناسی و اکولوژی ندارد.احیا و توسعه جنگل و بهره

ه تحقیقات و اجرا در کشور وجود دارد و این مسئله ب وی افزود: روی این نکته باید دقت کنیم. تردید نکنیم که شکافی بین دانشگاه،

تر شود، این شکاف شود. هرچه توان انتقال دانش ضعیفتر میمدیریت علمی و عملی آسیب زده است. این شکاف روز به روز عمیق

ر جامعه فصل الخطاب شود.انگورج بیان کرد: در این مقطع، تضارب افکار شدید است. باید آن را مدیریت کنیم و اگتر میعمیق
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یابد و کسانی که هیچ تجربه اجرایی از میدان عمل ندارد، وارد بحث نداشته باشد، همین وضعیت لجام گسیخته فعلی ادامه می

کنند. حال مدیریت جنگل مناسب نیست.به اعتقاد وی جنگلداری کالسیک در ایران ناقص اجرا تر میها را عمیقشود و شکافمی

داری کالسیک با اهداف متنوع تعریف شده و از ابتدا دارای یک هدف واحد نبوده است. اگر جنگلداری نتوانسته به شده است. جنگل

اهداف متنوع مدیریتی خود دست یابد به دلیل نقص در میدان عمل است. البته این نقیصه نیز مختص ایران نیست.معاون سابق 

های جنگلداری، خاک و اند. طرحور داریم که به طور کلی ناقص نوشته شدههایی در کشها گفت: طرحامور جنگل سازمان جنگل

نهالستان ما ناقص نوشته شده است. ما باید تالش کنیم جنگلداری کالسیک به طور کامل در کشور به اجرا گذاشته شود. اگر 

یان کرد: طرح جنگلداری یک طرح شویم.وی بطور کامل به اجرا نگذاریم، از وضعیت حال خارج نمیجنگلداری کالسیک را به

شود. باید با همین وضعیت علمی و عملی، جنگل را نگهداری کرد. برداری نیست. این طرح برای نگهداری از جنگل تدوین میبهره

 زهای جنگل منفک شدند، پس ابرداری از برنامههای بهرهبرداری بخشی از برنامه جنگل است. به همین دلیل زمانی که طرحبهره

 سه سال، این ایده با شکست مواجه شد.

های طبیعی برداری چند منظوره را اقدامات زراعی داخل جنگل معرفی کرد و رسالت جنگلداری را نگه داشتن ویژگیانگورج، بهره

یت مدیراندازد. جنگلداری باید یک جنگل اعالم کرد.به گفته وی جنگلداری مدیریت دانش بنیان را درداخل جنگل به جریان می

ها ادامه داد: اجتماع محور را در جنگل به جریان بیاندازد اما در این رابطه موفق نشده است.معاون سابق امور جنگل سازمان جنگل

جنگلداری کالسیک متکی به اقتصاد درون جنگل بوده و به دنبال اعتبارات دولتی نیست زیرا به تخصیص به موقع این اعتبارات 

زا ساله اجرایی ما ثابت کرده است.وی افزود: جنگلداری کالسیک با اقتصاد درون 50د. این مسئله را تجربه توان اعتماد کرنمی

دهد. بزرگترین مشکل مدیریت جنگل که سبب شد جنگلداری کالسیک با اهداف متنوع به اجرا گذاشته مدیریت خود را انجام می

که -اعم از تعریف دام، مصرف هیزم و زراعت محاط داخل جنگل  نشود، رفع تعارض درون جنگل بود که در تعارضات جنگل

می های قدیپذیر است. در استان گلستان و مازندران که دارای طرحزا امکان، با اقتصاد درون-بزرگترین مشکل مدیریت جنگل بود

یر تواند تحت تاثیت جنگل نمیهستند، عمال مشکل دام نداریم.انگورج یادآور شد: در جنگل باید سیاست جنگل حاکم شود. مدیر

سیاست عمومی جامعه جنگل و مدیریت قرار گیرد. وی تاکید کرد: مدیریت آینده جنگل باید اجتماع محور با اهداف متنوع و 

د فع باینبرداری داشته باشیم. عوامل ذیهای قابل بهرهها به دنبال فرصتزا داشته باشد. باید هدف متناسب با ظرفیتاقتصاد درون

برداری سنتی را سازماندهی کنیم. اگر های مختلف درآمد ایجاد کنیم تا بهرهها مشارکت داشته باشند و از فرصتسازیدر تصمیم

مدیریت علمی و عملی جنگل ساز و کار جدید تعریف نکند، در تعارض دام و جنگل و مصرف هیزم که چهار میلیون متر مکعب از 

رود و مسئله قاچاق تشدید خواهد شد. به این ترتیب مدیریت دهد، جنگل از بین میصاص میحجم سرپای جنگل را به خود اخت

 شود.علمی و عملی به بن بست کشیده می

 های هیرکانیجمهوری آذربایجان به دنبال ثبت جنگل

رست آثار یونسکو های هیرکانی در فهسید محسن حسینی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز درباره مراحل ثبت جنگل

طور که جمهوری آذربایجان ورزش چوگان و بحرین صید مروارید را که جزء آثار ایرانی هستند به نام سخن گفت.به گفته وی همان

 های هیرکانی به نام خود است.اند، این بار جمهوری آذربایجان به دنبال ثبت جنگلخود ثبت کرده

های زیادی برای ثبت در فهرست میراث طبیعی یونسکو دارد اما گفت: ایران پتانسیلاین عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس 

هزار هکتار جنگل هیرکانی دارد اما  20تنها اثر طبیعی ثبت شده کشور، بیابان لوت است.وی افزود: جمهوری آذربایجان فقط 

ی یک پارک جنگلی هیرکانی است اما در جریان میلیون هکتار است. در واقع آذربایجان دارا 1.9ها در ایران وسعت این جنگل

های هیرکانی، این کشور حتی برای ایران شروطی هم در نظر گرفته بود.حسینی عنوان کرد: برای تشکیل پرونده برای ثبت جنگل

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ارات بران خسثبت یک اثر در فهرست یونسکو، آن اثر باید واجد جهانی بودن باشد. ضمن اینکه پس از ثبت اثر، تمام جهان برای ج

شود مسئولیت حفاظت آن با کل های هیرکانی که ثبت میوارد به این اثر بسیج خواهند شد. به این ترتیب بخشی از جنگل

کرد که متاسفانه امروز های هیرکانی زندگی میجهانیان خواهد بود.وی افزود: روزگاری بزرگترین ببر شناخته شده دنیا در جنگل

های خزری است. درختان دیرزیست بسیار با ارزشی در این . تمرکز مناطق حفاظت شده ایران در جنگلایمآن را از دست داده

توانیم آنها را حفظ کنیم.به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس از های هیرکانی، میها داریم که با ثبت جنگلعرصه

ت این کنند. ثبهای هیرکانی زندگی میگترین گونه پلنگ دنیا در جنگلگونه پلنگ موجود در جهان، پلنگ آذری به عنوان بزر 11

هایی داریم که در سایر نقاط جهان تواند به ما کمک کند. گونههای خزری، میهای فسیل جنگلها به دلیل تمرکز گونهجنگل

هایی بزرگ، ی به عنوان سرمایههای خزری، ویژگی تنوع زیستی، تنوع اقلیمی و خاکوجود ندارد. حیات وحش با ارزش جنگل

ها را در فهرست یونسکو ثبت کنیم.وی افزود: با ثبت نام آثار طبیعی و تاریخی در لیست تواند به ما کمک کند تا این جنگلمی

 المللی برای حفاظت از این آثار هستیم./یونسکو، عالوه بر امکان جذب گردشگر، قادر به جذب اعتبارات بین
http://www.iana.ir/fa/news/43338/%D9%88%D8%A7%D 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 گذاری استخصوصی نیازمند امنیت برای سرمایهبخش

مجلس شورای اسالمی گفت: بخش خصوصی باید برای آوردن سرمایه خود به تولید، احساس امنیت کند و این نماینده مازندران در 

 .رویدادی است که تنها با همکاری دولت، مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه صورت پذیرد

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیشمس اهلل شریعت نژاد نماینده مازندران در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

گفت: دولت باید دست از محافظه کاری برداشته و از منابع وسیع موجود خدادای در کشور در جهت افزایش ،باشگاه خبرنگاران جوان

 همچون غنی منابع از اینکه اول دارد، وجود راهکار دو  وی در ادامه افزود: جهت افزایش اشتغال جوانان در جامعه.برداشتغالزایی بهره ب

د دانش فنی و تکنولوژی به تولید پایداری که مدنظر اقتصاد مقاومتی است ، دست ورو با دوم و شود برداری بهره هاجنگل و معادن

مجلس شورای اسالمی با تأکید بر لزوم شکسته شدن فضای کنونی در اقتصاد کشور ، تصریح کرد: نماینده کمیسیون کشاورزی .یابیم

میلیون هکتار  2کاری بهره برداری نشده است به عنوان مثال در ده سال گذشته با وجود های موجود به دلیل محافظهاز ظرفیت

وی همچنین اظهار داشت: در حوزه معادن، .اری نرسیده استجنگل در مناطق شمالی کشور، حتی یک پارک جنگلی نیز به بهره برد

 .های تولید را کاهش دهیمهایی که برای ما الویت دارد، استفاده کنیم تا هزینهکشاورزی، دریا و مرزی باید از مزیت

ت که این رویدادی اسشریعت نژاد در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی باید برای آوردن سرمایه خود به تولید، احساس امنیت کند و 

 .تنها باهمکاری دولت، مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه صورت پذیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/6057129/%D8%A8%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اردیبهشت / /  ۱۰یکشنبه , 

 توسعه گلخانه ها مهم ترین برنامه اقتصاد مقاومتی

توسعه کشت محصوالت گلخانه ای و تولید بازار محور یکی از اولویت های مهم وزارت جهاد در اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می 

های نوین کشاورزی یکی از ای با روشانههای اخیر توسعه کشت محصوالت گلخبا توجه به کاهش نزوالت آسمانی و خشکسالی .رود

با وجود آنکه با استفاده از منابع آب و خاک رشد و .رودهای مهم وزارت جهاد در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار میاولویت

صول، افزایش محتولید محصوالت مختلف کشاورزی در فصول مختلف سال در فضای گلخانه امکان پذیر است از این رو نقش مهمی در 

البته ناگفته نماند که برای حضور .کاهش صرفه جویی آب، حفاظت محصوالت در برابر شرایط اقلیمی و توسعه مشاغل کشاورزی دارد

های گلخانه سنتی امکان های جدید مجهز به تجهیزات نوین و به روز هستیم چرا که با واحددر بازارهای جهانی ناگریز به احداث واحد

های تولیدی تر واحداز این رو مسئوالن با اتخاذ راهکارهای اصولی برای تبدیل هر چه سریع.ر بازارهای صادراتی وجود نداردرقابت د

های در این راستا با رحمت اله پریچهر معاون فنی و اجرایی شرکت شهرک.های پیشرفته باید قدام نمایندگلخانه سنتی به واحد

پریچهر: در بحث ساماندهی و .ای توضیح دهیدهای گلخانهاره آخرین وضعیت ساماندهی شهرکدرب .کشاورزی به گفتگو نشستیم

های گیرند تا برای زیرساختای موجود در کشور مورد بررسی و پایش قرار میهای گلخانهها و شهرکهای جدید، مجتمعایجاد واحد

طی همکاری با سازمان جهاد کشاورزی  .شی آماده سازی شوندتولید همانند آب، برق، گاز، خیابان کشی، قطعه بندی و دیوار ک

استان از قبیل: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، زنجان، فارس،  18ای در های گلخانهاستان و از طریق فراخوان مجتمع

ناساییو از طریق فراخوان به کرمانشاه، چهارمحال بختیاری، گلستان، لرستان، همدان، خراسان رضوی، کهکیلویه و بویر احمد ش

آیا محدودیتی برای اخذ سهیالت  .ها به زودی آغاز خواهد شدپروژه دیگر در سایر استان 20سرمایه گذاران واگذار شده است وفعالیت 

ماهی در  ها و پرورشای وجود دارد؟پریچهر: با توجه به آنکه وزارت جهاد کشاورزی دو موضوع توسعه گلخانهایجاد واحدهای گلخانه

های محوری خود در برنامه ششم توسعه مشخص کرده از این رو هیچ گونه محدودیت اعتباری برای اعطای قفس را به عنوان فعالیت

ای باید ایجاد شود؟پریچهر: براساس برنامه های گلخانهبراساس برنامه ششم توسعه چه میزان واحد.تسهیالت به متقاضیان وجود ندارد

ها درصد این برنامه از طریق ایجاد سازه در مجتمع 40واحد گلخانه در کشور ایجاد شود که  700هزار و  16حدود  ششم توسعه باید

 70ها از محل صندوق توسعه ملی فراهم شده و تسهیالت مورد نیاز احداث این شهرک .ای تامین خواهد شدهای گلخانهو شهرک

ای چه میزان در مصرف با توسعه کشت محصوالت گلخانه .گیردساله در اختیار متقاضیان قرار می 6درصد تسهیالت به صورت وام 

ترین دستاورد انتقال کشت محصوالت توان صرفه جویی کرد؟پریچهر: با وجود آنکه صرفه جویی و افزایش بهره وری مهمآب می

برابری تولید نسبت به فضای آزاد به  10گلخانه عالوه بر افزایش  سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه است از این رو در هر هکتار

براساس برآوردهای صورت گرفته به طور متوسط برای تولید هر کیلو گوجه فرنگی .یابدمیزان قابل توجهی مصرف آب نیز کاهش می

 40ای گلخانه مصرف آب به کمتر از شود و این درحالی است که برای این میزان تولید در فضلیتر آب مصرف می 400در فضای باز 

ای نسبت به فضای آزاد چقدر است؟پریچهر: با انتقال کشت گوجه وخیار از مجموع صرفه جویی آب در فضای گلخانه .رسدلیتر می

تن  400میلیارد متر مکعب آب وجود دارد ضمن آنکه در هر دوره امکان کشت  3فضای آزاد به فضای گلخانه امکان صرفه جویی 

پریچهر: عالوه بر آنکه با توجه به شرایط .های توسعه گلخانه توضیح دهیددر خصوص سایر مزیت.تن خیار وجود دارد 350وجه و گ

ها متری گلخانه 6الی  5ها یک ضرورت اجتناب پذیر است همواره به سبب ارتفاع حداقل اقلیمی و محدودیت منابع آبی توسعه گلخانه

 .نفر در هر هکتار نیز وجود دارد 10تا  6یک متناسب با بازارهای صادراتی و امکان اشتغال برای امکان تولید محصوالت درجه 

http://iranecona.com/72853/%D8%AA%D9%88%D8%B 
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 پسته
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۴تاریخ: 

 کدام کشورها مغز پسته ایرانی می خورند؟

 .تن مغز پسته ، از کشور صادر شده است 290هزار و  7قریب به  95طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال 

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .تن مغز پسته ، از کشور صادر شده است 290هزار و  7قریب به  95

 .است بوده  3290020366991و ارزش ریالی آن  101898387ارزش دالری این میزان صادرات 

http://www.yjc.ir/fa/news/6072788/%DA%A9% 
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 پسته
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اردیبهشت / /  ۰۹شنبه , 

 کاران کالیفرنیا برای حذف نشدن تعرفه واردات پسته ایرانی به آمریکاتالش پسته

 .پسته کاران کالیفرنیا به سختی در حال البی گری هستند تا تعرفه های باالی وضع شده بر پسته وارداتی ایرانی به آمریکا حفظ شود

در حالی که در طی دهه های گذشته رقابت و دشمنی همواره بر روابط بین ایران و آمریکا سایه افکنده، اکنون پسته به محل رقابت 

مجددا تعریف  برجام اجرای در حالی که دو کشور در تالشند تا روابط جدید خود را بعد از .ور تبدیل شده استجدید برای این دو کش

 .کنند، تولید کنندگان پسته در کالیفرنیای آمریکا هدف دیگری را دنبال می کنند

ند ایرانی به آمریکا حفظ شود. ایرانی ها امیدوارآنها به سختی در حال البی گری هستند تا تعرفه های باالی وضع شده بر پسته وارداتی 

میالدی امکان رقابت پسته ایران در بازار آمریکا را سلب کرده، برداشته شود. مقامات  1980درصدی ای که از دهه  241که تعرفه 

 .دولت فدرال آمریکا به زودی باید در این باره تصمیم گیری کنند

گونه می شما چ»ارت بین الملل آمریکا در یک جلسه استماع از یک تاجر ایرانی پرسید: مردیت برادبنت، کمیسیونر کمیسیون تج

 توانید به ما اطمینان دهید که از گشایش بازار آمریکا سوء استفاده نخواهید کرد؟

 .واهد داشتا خحسین دنیس کتابی، تاجر ایرانی در پاسخ به این سوال گفت، صنعت پسته ایران تنها تاثیری ناچیز بر بازار آمریک

 «.تاکنون برقرار نبوده است 1985رقابت یک رقابت سالم است. این چیز خوبی است... این رقابت از سال »کتابی افزود: 

 .در این جلسه، فعاالن صنعت پسته کالیفرنیا، نسبت به افزایش سهم پسته ایران در بازار جهانی هشدار دادند

شکی نیست که اگر محصول ارزان قیمت وارد بازار شود، »اران آمریکا در این جلسه گفت: ریچارد ماتوئیان، مدیر اتحادیه پسته ک

حتی اگر کیفیت پایین تری داشته باشد و از کشوری دیگر آمده باشد، سوددهی پسته کاران کاهش خواهد یافت و سود آوری اقتصادی 

ی، همه اتفاق نظر دارند که صنعت پسته آمریکا که در به گفته این کمیسیون تجار«.این صنعت در معرض خطر قرار خواهد گرفت

 .میالدی یعنی زمانی که واردات پسته ایرانی به آمریکا کاهش یافت، شکوفا شده است 1980دره سن خواکین ریشه دارد، از دهه 

http://iranecona.com/72823/%D8%AA%D9%84%D8%A 
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 تامین منابع مالی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 اختصاص چهار هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبیاری مدرن در کشور

امسال چهار هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبیاری رئیس سازمان تعاون روستایی کشور گفت که دولت تدبیر و امید 

 . مدرن به بخش کشاورزی اختصاص داده است

به گزارش خبرنگار ایرنا ، حسین صفایی روز دوشنبه در آئین گشایش نمایشگاه گل و گیاه در رامسر افزود : این میزان اعتبار دولت 

 .شیوه آبیاری بخش کشاورزی کمک کنندبا توجه کمبود آب در کشور می تواند به اصالح 

سال گذشته مورد حمایت دولت قرار گرفته بود و امسال نیز این  2وی گفت : سیاست اصالح شیوه آبیاری محصوالت کشاورزی در 

د میمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بسته حمایتی دولت در بخش تولیدی ، گفت : دولت تدبیر و ا.روند ادامه خواهد داشت

در بخش صنعت گل و گیاه نیز تاکنون حمایت های خوبی داشته است و امسال نیز همانند گذشته در زمینه توسعه صنعت گلخانه 

درصدی دولت از این بخش فرصت مناسب  85وی افزود : حمایت .و پرورش ماهی در قفس اعتباراتی را در نظر گرفته است

صفایی با اشاره به رشد چشمگیر .این بخش برای اجرای طرح های ابیاری مدرن استارزشمندی برای کشاورزان و تولید کنندگان 

تولیدات صنعت گل و گیاه در دنیا گفت : جمهوری اسالمی ایران با وجود داشتن آب و هوای و خاک مناسب برای پرورش گل و 

جهانی برای تولید پرورش گل و گیاه قرار  17 تا 15وی افزود : ایران در رتبه .گیاه هنوز تا رسیدن به نتیجه مطلوب فاصله دارد

رئیس سازمان تعاون روستایی کشور همچنین خاطر نشان کرد : در راستای حمایت از تولیدات گل و گیاه، تبدیل اراضی به .دارد

 .گلخانه نیاز به اخذ مجوز و تغییر کاریری ندارند و حتی نیاز به پرداخت عوارض سازه نیز نیست

نفر از محققان داخلی و مهمانان خارجی در مجتمع مروارید سبز رامسر  125گیاهان زینتی روز دوشنبه با حضور نمایشگاه گل و 

همچنین نخستین سمپوزیوم بین المللی گل و گیاهان زینتی قرار است از فردا با حضور مهمانان خارجی و داخلی  .آغاز به کار کرد

ی شرکت کننده در این سمپوزیوم از کشورهای امریکا ، روسیه، آلمان ایتالیا ،بلژیک، مهمانان خارج .در تاالر هتل رامسر آغاز شود

  .اردیبهشت ماه در رامسر برپا است 14نمایشگاه و سمپوزیوم گل و گیاهان زینتی رامسر تا  .استرالیا، تایلند ،ژاپن و چین هستند

http://www.iana.ir/fa/news/43312/%D8%A7%D8%AE%D8% 
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 تامین منابع مالی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 شودمیلیارد ریال مشوق صادراتی به صادرکنندگان محصوالت لبنی به زودی پرداخت می 340

زودی در دو مرحله میلیارد ریال مشوق صادراتی محصوالت لبنی به 340مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: 

میلیارد  340به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی، شاهرخ شجری با اعالم این مطلب به خبرنگار ما گفت: از مبل  .شودپرداخت می

ی روزهای آینده به حساب صنایع میلیارد ریال در مرحله دوم ط 140میلیارد ریال در مرحله نخست و  200ریال مشوق صادراتی، 

میلیارد ریال بابت یارانه یا مشوق صادراتی محصوالت  1500وی با بیان این که هیات دولت مبل  .لبنی صادر کننده واریز می شود

میلیارد ریال مشوق  1200میزان  95مصوب کرده بود، اظهار کرد: از محل صادرات محصوالت لبنی سال  95لبنی در سال 

وی افزود: طبق مکاتبه وزیر جهاد کشاورزی با سازمان برنامه و .به صادر کنندگان این محصوالت پرداخت خواهد شد صادراتی

به صادر  96میلیارد ریال طی سال  1500میلیارد ریال مشوق باقیمانده نیز از کل مبل   300بودجه کشور، درخواست شده که 

رد مشوق های صادراتی سیب زمینی نیز خاطرنشان کرد: در مرحله نخست شجری در مو.کنندگان محصوالت لبنی اختصاص یابد

وی ادامه داد: به زودی مبل  .میلیارد ریال به صادر کنندگان سیب زمینی پرداخت شد 369میلیارد ریال و در مرحله دوم  409

 .شودمیلیارد ریال یارانه یا مشوق صادراتی به صادر کنندگان محصول سیب زمینی پرداخت می  369

به ازای صادرات هر کیلوگرم سیب  94تا پایان  93بهمن  19شجری خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه دولت در محدوده زمانی 

مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی همچنین به مشوق صادراتی .ریال یارانه تعلق می گیرد1500زمینی مبل  

بر اساس مصوبه هیات دولت در راستای حمایت از توسعه صادرات و تولید به ازای تولید  تولیدکنندگان کشمش اشاره و اظهار کرد:

 /.هزار ریال یارانه پرداخت می شود 5هر کیلوگرم کشمش مبل  

http://www.iana.ir/fa/news/43299/340 
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 مالیتامین منابع 
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۶تاریخ: 

زودی/ ابالغ مرحله دوم دستورالعمل بخشودگی سود و هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک کشاورزی؛ به 38افزایش 

 ۹6میلیون ریال در سال  250جرایم تسهیالت کمتر از 

زودی ، به95قانون بودجه در سال  35 رئیس کل بانک مرکزی گفت: در پی عملکرد درخشان بانک کشاورزی در اجرای تبصره

 .ابالغ خواهد شد 96میلیون ریال در سال  250مرحله دوم این دستورالعمل برای بخشودگی سود و جرایم تسهیالت کمتر از 

سیف در این همایش با بیان این که از اساسی ترین سرمایه هایی که سازمان را به سوی اهداف پیش بینی شده هدایت می کند هم 

سویی، انسجام و هم افزایی نیروی انسانی است، گفت: مدیریت موفق، جامعیت نگاه به مجموعه تحت مدیریت و هدایت هماهنگ 

 .همه عوامل به سوی رشد، جهت گیری ها و اقدامات مثبتی است که خوشبختانه در بانک کشاورزی انجام شده است

ام و باتجربه ای در بانک کشاورزی بوده اند که سبب شده اند فرهنگ مدیرکل بانک مرکزی با اشاره به این که مدیران خوش ن

ویژگی منحصر به فرد و برجسته بانک کشاورزی که باعث می  "سازمانی درون سرمایه انسانی این بانک دچار تزلزل نشود، گفت:

کتر شهید زاده مدیرعامل این بانک شود تا این بانک موفق عمل کند، فرهنگ باالی سازمانی سرمایه انسانی در این بانک است و د

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اهمیت بخش کشاورزی در استقالل ".برای حفظ این فرهنگ تالش های خوبی کرده است

اقتصادی کشور و تحقق رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، بانک کشاورزی را ابزار و نهاد اصلی در جهت تقویت و توسعه بخش 

سیف شکل امروزی بانک کشاورزی را بانکی تخصصی دانست که عالوه بر فعالیت های جاری بانکداری، تمرکز .م کردکشاورزی اعال

ویژه ای بر حمایت از بخش کشاورزی دارد و این مهم را از طریق جامعه گسترده سپرده گذاران در سطح کشور انجام می دهد که 

صریح کرد: سرمایه جدی نظام و حاکمیت برای اعتال و توسعه بخش کشاورزی وی ت.جزو ویژگی های منحصر به فرد این بانک است

 35، به حق بانک کشاورزی است و به این دلیل تقویت سرمایه بانک کشاورزی مورد توجه و تاکید قرار دارد و در پی تصویب تبصره 

نیز ادامه خواهد داشت و عن قریب  96ک در سال ند افزایش سرمایه این بانرو ،95 سال در  قانون بودجه وافزایش سرمایه این بانک

سیف با اشاره به این مطلب که رسالت اصلی بانک ها  .میلیارد تومان افزایش خواهد یافت 3800تا  3700سرمایه بانک کشاورزی 

بنگاه جمع آوری منابع کوچک و فراهم کردن منابع عظیم برای اهداف تولیدی، عمرانی وتوسعه ای است گفت: بانک هم یک 

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دوران تحریم فاصله ای بین نظام بانکی ما .اجتماعی و هم یک بنگاه اقتصادی است

ونظام بانکی بین المللی ایجاد کرده است و اگرچه برجام منجر به رفع کلیه تحریم های هسته ای شد، ولی ازسرگیری روابط بانکی 

تانداردهای بانکداری بین المللی نیازمند اصالح استانداردهای نظام بانکی است و مقتضیات شرایط بین المللی به دلیل تغییر اس

سیف در ادامه تشریح کرد: .جدید باید تامین شود تا ارتباطات بین المللی جریان یابد لذا نظام بانکی ما باید به سرعت اصالح شود

کفایت سرمایه، صورت های مالی استانداردو شرایط مستتر در صورت های رعایت حدنصاب های مورد نظر صنعت بانکداری از قبیل 

مالی و ضرورت اجرای استانداردهای عملیاتی و همچنین استانداردهای بین المللی چون قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی 

نظام بانکی ما از یکسری عدم تعادل رنج می وی با بیان این که .تروریسم بایستی برای برقراری مجدد روابط بین المللی لحاظ شوند

برد به توصیف بخشی از این مشکالت پرداخت و گفت: عدم تعادل در هزینه و درآمد یکی از این مشکالت است که بایستی از طریق 

سیف عدم تعادل در دارایی و بدهی بانک و .تقویت منابع کسب درآمد، حرکت به سوی سودآوری و خلق ارزش برطرف شود

دیریت منابع و مصارف را مشکل دیگر نظام بانکی اعالم کرد و از سیستم بانکی خواست تا بهینه سازی نسبت تسهیالت اعطایی به م

وی افزود: بایستی با جهت گیری صحیح ، موانع موجود را برطرف کرده و .سپرده های جمع آوری شده را در دستور کار داشته باشد

از یک نظام بانکی مستحکم برخوردار شویم و امیدوارم بانک کشاورزی بتواند به عنوان بانکی با ثبات و محکم روز به روز اعتماد 
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حتی در  -لی و عملکرد مثبت این بانک عمومی را به سمت خود جذب کند و با سرمایه معنوی که برخاسته از اعتماد بین المل

سیف ضمن قدردانی از توجه ویژه نوبخت و طیب نیا به نظام بانکی .است ، به استحکام سیستم بانکی کمک کند-دوران تحریم 

 ،گفت: نظام بانکی ما همواره در حال خدمت به اقتصاد جامعه بوده است ولی فرصتی برای تقویت خود نداشته است و لی در دولت

یازدهم خوشبختانه از ابتدا با جهت گیری مثبت توجه ویژه ای به نظام بانکی شده و از هر فرصتی برای افزایش سرمایه بانک ها 

رشد اقتصادی منفی  1390وی افزود: شروع کار دولت یازدهم نقطه عطفی در اقتصاد کشور ایجاد کرد؛ در سال .استفاده می شود

و رشد منفی اقتصادی را به رشد  رکود شرایط مدت این طی و رسید درصد 11.6 مثبت  به 1395درصد بود که در پایان آذر  7.7

 .سال( تغییر داد که دستاورد بسیار ارزشمندی است 26پس از  )اقتصادی دو رقمی و تورم تک رقمی

جر به آرامش و ثبات در کل اقتصاد سیف با اشاره به این که نوسانات نگران کننده نرخ ارز در چهار سال اخیر به ثبات رسیده که من

شده است تصریح کرد: اقتصاد ما نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است تا ظرفیت های زیاد و نیروی انسانی جوان و 

متخصص جویای کار را به کار گیرد. پیش بینی پذیر شدن اقتصاد از شرایط الزم برای کاهش ریسک سرمایه گذارهاست، در این 

سرمایه گذاری ها بلند مدت تر و با ثبات تر شده و مهم ترین بستری که برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ایجاد شده شرایط 

 .همین ثبات اقتصادی است و بانک مرکزی مامور حراست از این ویژگی و مامور جلوگیری از شوک های ناگهانی است

 

بانک کشاورزی به ویژه دکتر شهید زاده، گفت: بانک مرکزی توقع باالیی وی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای مدیران و کارکنان 

 .از بانک کشاورزی دارد که به عنوان بانکی نمونه و پیشتاز الگوی سایر بانک ها باشد و نقشی بزرگتر از سایر بانک ها ایفا کند

//www.iana.ir/fa/news/http:43476/%D8%A7%D9%81%D8% 
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 تامین منابع مالی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۶تاریخ: 

 زودیاندازی مرکز رشد واحدهای فناوری بهافتتاح صندوق پژوهش و فناوری در کرمان/ راه

کرمان ضمن بازدید از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان در معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و هیات همراه در سفر به استان 

به گزارش ایانا از روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع .استان، صندوق پژوهش و فناوری را نیز افتتاح کردند

آموزش کشاورزی و منابع  طبیعی استان کرمان، در این بازدید دکتر نقوی رئیس این مرکز گزارشی از طرح های مرکز تحقیقات و

طبیعی استان کرمان را ارائه کرد.براساس این گزارش، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نسبت به تأسیس و 

راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری در مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمان قول مساعد داد و دستور الزم در این خصوص را 

 د.صادر کر

http://www.iana.ir/fa/news/43471/%D8%A7%D9% 
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 تامین منابع مالی
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۱۳چهار شنبه 

 کلیه غرامات صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شد

 پرداخت را ریال میلیارد 5000 به قریب مبل  به دیده خسارت گزاران بیمه غرامات کشاورزی بیمه صندوق -اقتصاد غذا  <کشاورزی

با اعالم این خبر  -مقام صندوق بیمه کشاورزیقائم -نژاد، محمد ابراهیم حسن«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .کرد

رو است؛ رخداد سیل وخشکسالی، تگرگ، توفان شماری روبهوهوایی بیاقلیمی و آبهای افزود: کشاورزی درکشور ما همواره با ریسک

 .دهدهای دام و طیور از جمله خساراتی است که همیشه سبد غذایی خانوار را مورد تهدید قرار میو تندباد و انواع بیماری

ین میلیاردی این بخش زیربنایی از اقتصاد کشور که مند خسارات چندوی افزود: این درحالی است که یگانه راه موثر در جبران نظام

گیری از سازوکار بیمه کشاورزی است که در جهان امروز های مالی با بهرهرسالت مهم امنیت غذایی را برعهده دارد، مدیریت ریسک

یارد دالر در جهان با وی تصریح کرد: روزانه حدود یک میل.شودهای مترقی به کارگرفته میبیش از یک قرن است که توسط دولت

شود که در این میان به بخش کشاورزی یارانه پرداخت می (WTO) های اعمال شده توسط سازمان تجارت جهانیوجود محدودیت

که  ایگونهالمللی است؛ بههای معتبر بینها از طریق بیمه کشاورزی مورد تاکید همیشگی بانک جهانی و سازمانهای دولتکمک

 .رسدمیلیارد دالر در سال می10از کشورها یارانه پرداختی بابت بیمه کشاورزی به حدودتنها در یکی 

نژاد با تاکید بر لزوم حفظ شان و منزلت کشاورزان و تسهیل امور برای این قشر گفت: در مکانیسم بیمه کشاورزی با توجه به حسن

ای که جامعه بر خوان رحمت او میهمان است، ان تولیدکنندهمشارکت کشاورزان و پرداخت حق بیمه، شان واحترام کشاورز به عنو

گر حقوق قانونی خویش شود؛ درهنگام خسارت، مطالبهنامه نامیده میرعایت می شود و براساس قرارداد حقوقی تنظیمی که بیمه

گذار عالوه بر ایجاد سعه قانونوی افزود: در قانون برنامه ششم تو.باید بر همین اساس به تعهدات خود عمل کندگر میاست و بیمه

جانبه درصدی آن نیز تاکید دارد که نشان از رویکرد همه100یافتگی های سالیانه، به تخصیصبینی اعتبار در بودجهردیف مستقل پیش

ر بیمه، نژاد گفت: براساس قانون اعداد بزرگ دحسن.قوای مقننه و مجریه به سازوکار مدرن بیمه کشاورزی و منابع طبیعی دارد

 تر در هنگام رخداد خسارتها و حمایت کیفیکنند بیشتر باشد امکان کاهش تعرفهنامه خریداری میهرقدر تعداد کسانی که بیمه

شود؛ به صورت های کشاورزی اجرا میبیمه کشاورزی در ایران علیرغم اینکه در سطوح مناطق تولیدی و عرصه.میسرتر خواهد بود

ونده را به ها پرن قابلیت را دارد که با مدیریت مالی و حساب شده، وجوه دریافتی و پرداختی مربوط به میلیونالکترونیک و برخط، ای

 .صورت دقیق مدیریت کند

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=e85ef3cd0c4c465c92ed0 
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 تامین منابع مالی
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اردیبهشت / /  ۱۳چهارشنبه , 

 پرداخت کلیه غرامات صندوق بیمه کشاورزی

میلیارد ریال را پرداخت  5000بانک کشاورزی اعالم کردصندوق بیمه کشاورزی غرامات بیمه گزاران خسارت دیده به مبل  قریب به 

های کشاورزی درکشور ما همواره با ریسک :با اعالم این خبر افزود -مقام صندوق بیمه کشاورزیقائم -نژادمحمد ابراهیم حسن .کرد

های دام و طیور از جمله رو است؛ رخداد سیل وخشکسالی، تگرگ، توفان و تندباد و انواع بیماریشماری روبهوهوایی بیاقلیمی و آب

وی افزود: این درحالی است که یگانه راه موثر در جبران .دهدتهدید قرار می خساراتی است که همیشه سبد غذایی خانوار را مورد

مند خسارات چندین میلیاردی این بخش زیربنایی از اقتصاد کشور که رسالت مهم امنیت غذایی را برعهده دارد، مدیریت نظام

 های مترقیش از یک قرن است که توسط دولتگیری از سازوکار بیمه کشاورزی است که در جهان امروز بیهای مالی با بهرهریسک

های اعمال شده توسط سازمان وی تصریح کرد: روزانه حدود یک میلیارد دالر در جهان با وجود محدودیت.شودبه کارگرفته می

مورد ها از طریق بیمه کشاورزی های دولتشود که در این میان کمکبه بخش کشاورزی یارانه پرداخت می (WTO) تجارت جهانی

ای که تنها در یکی از کشورها یارانه پرداختی بابت بیمه گونهالمللی است؛ بههای معتبر بینتاکید همیشگی بانک جهانی و سازمان

نژاد با تاکید بر لزوم حفظ شان و منزلت کشاورزان و تسهیل امور برای این حسن.رسدمیلیارد دالر در سال می10کشاورزی به حدود

مکانیسم بیمه کشاورزی با توجه به مشارکت کشاورزان و پرداخت حق بیمه، شان واحترام کشاورز به عنوان قشر گفت: در 

نامه نامیده ای که جامعه بر خوان رحمت او میهمان است، رعایت می شود و براساس قرارداد حقوقی تنظیمی که بیمهتولیدکننده

 .باید بر همین اساس به تعهدات خود عمل کندگر میش است و بیمهگر حقوق قانونی خویشود؛ درهنگام خسارت، مطالبهمی

های سالیانه، به بینی اعتبار در بودجهگذار عالوه بر ایجاد ردیف مستقل پیشوی افزود: در قانون برنامه ششم توسعه قانون

جریه به سازوکار مدرن بیمه کشاورزی جانبه قوای مقننه و مدرصدی آن نیز تاکید دارد که نشان از رویکرد همه100یافتگی تخصیص

تر کنند بیشنامه خریداری مینژاد گفت: براساس قانون اعداد بزرگ در بیمه، هرقدر تعداد کسانی که بیمهحسن.و منابع طبیعی دارد

یرغم اینکه در بیمه کشاورزی در ایران عل.تر در هنگام رخداد خسارت میسرتر خواهد بودها و حمایت کیفیباشد امکان کاهش تعرفه

شود؛ به صورت الکترونیک و برخط، این قابلیت را دارد که با مدیریت مالی و های کشاورزی اجرا میسطوح مناطق تولیدی و عرصه

 .ها پرونده را به صورت دقیق مدیریت کندحساب شده، وجوه دریافتی و پرداختی مربوط به میلیون
http://iranecona.com/72998/%D9%BE%D8%B1%D8%AF% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۹۶/۰۲/۱۲ : تاریخ

 رئیس بخش تولید واکسن تب برفکی ۹6میلیون دز واکسن تب برفکی در سال  26بینی تولید یش

میلیون دز  26مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: در سال جاری بر اساس تعهد به سازمان دامپزشکی کشور،  

  .شود که این میزان در صورت لزوم نیز افزایش خواهد یافتواکسن تب برفکی توسط مؤسسه رازی تولید می

میلیون دز واکسن تب برفکی در سال جاری  13، حسن ایزدی با اشاره به تعهد تولید خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

میلیون دز واکسن تب برفکی توسط موسسه رازی بر اساس تعهد به سازمان  16در این موسسه اظهار کرد: در سال گذشته 

 .ظرفیت افزایش تولید این واکسن در موسسه رازی وجود دارد دامپزشکی کشور تولید شده بود که هم اکنون نیز در صورت لزوم

کند، در سال گذشته وی افزود: همچنین شرکت روناک که با انتقال تکنولوژی موسسه رازی و با همکاری این موسسه فعالیت می

 .میلیون دز بود10میلیون دز واکسن تب برفکی شد که این میزان در سال گذشته  13متعهد به تولید 

ئیس بخش تولید واکسن تب برفکی موسسه رازی با اشاره به طرح های تحقیقاتی این بخش که در سال جاری در حال انجام ر

ارزیابی پاسخ ایمنی واکسن تب برفکی در گاو و گوسفند که چندین پروژه را شامل می شود، مطلوب سازی شرایط  :است، گفت

های لیپوزومی برای طراحی ادجوانت جدید در جهت تولید واکسن تب برفکی از و نیز استفاده از نانو ادجوانت  BHK کشت سلول

وی خاطرنشان کرد: طرح بررسی تغییرات ژنتیکی و آنتی ژنیکی ویروس تب برفکی، .است 96جمله طرح های این بخش در سال 

 ه در سال جاری توسط بخشژنومیکس ویروس تب برفکی و طراحی کیت االیزای تب برفکی از دیگر طرح های تحقیقاتی است ک

 .تب برفکی موسسه رازی انجام می گیرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960212000671 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

های شهری برای کشاورزی و سالمت بار تصمیم خودسرانه و غیرقانونی ایجاد کارخانه تولید کود از زبالهعوارض زیان

 مردم

به منظور ساماندهی همه مواد کودی دستورالعملی از وزارت جهاد  93رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک کشور گفت: از سال 

 .مصرفی این دسته باید در موسسه تحقیقات آب و خاک ثبت شودکشاورزی ابالغ شد که طی آن تمامی مواد 

وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در واکنش به ادعای قالیباف مبنی کامبیز بازرگان، رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک کشور در گفت

وزارت جهاد کشاورزی همه مواد کودی کند، بیان کرد: طبق دستورالعمل های شهری، کود تولید میبر اینکه شهرداری تهران از زباله

که در ایران مصرف می شوند باید در موسسه تحقیقات آب و خاک ثبت شود و یک شماره ثبت دریافت کند. بر این اساس یک 

هزار برند فرمول  7ای تدوین شده است که حدود مجاز و شرایط جدید در آن ابالغ شده است که بر اساس آن نزدیک به نامهشیوه

 ضا به موسسه آمده است.تقا

برند فرمول رد شده است و هزار مورد نیز در دست  1030هزار برند فرمول ثبت شده است و  5او افزود: طی این دو سال بیش از 

بررسی است و از آنجایی که تمام مواد آلی کودی ، شیمیایی زیستی داخلی و خارجی باید از این کانال بگذرد تا حداقل کیفیت آنها 

ایم یعنی اگر شهرداری تولیدی هم ها نداشتهی عرضه در بازار مشخص شود از شهرداری تهران هیچ تقاضایی برای ثبت کمپوستبرا

های دارد تا به امروز شماره ثبتی دریافت نکرده و محصول تولیدی او بررسی نشده است.بازرگان تاکید کرد که از برخی شهرداری

اند و تقاضا برای ثبت کود تولید شده از زباله و درخواستی نداشته اند اما از تهران تا به امروز مراجعهدیگر برای این کار مراجعه داشته

 توسط شهرداری تهران در این موسسه تحقیقاتی ثبت نشده است.

دو سال از ابالغ  اعالم کرد که عرضه کودهای ثبت نشده ممنوع است و 95ای در شهریور سال او افزود: وزیر جهاد کشاورزی طی نامه

 الس  هایی که در دوکردند اما شرکتها باید مراجعه و محصوالت خود را ثبت میآیین نامه گذشته بود که طی این دو سال شرکت

.بازرگان در ادامه گفت: از نظر است ممنوع آن فروش و عرضه  بنابراین کنندمی عرضه بازار به ممنوعه محصوالت نکردند را کار این

ها وزارتخانه کمپوست تولیدی شهرداری در صورت تولید در معرض ارزیابی قرار نگرفته و تایید نشده، البته در بررسی کمپوست

دهد در کشورهای مختلف برای اینکه کمپوست را به کیفیت پایدار برسانند باید مطالعات جامعی آغاز شده است و نتیجه نشان می

ها از نظر مواد آلی برای کشاورزی یرد، چرا که هزینه جداسازی بسیار زیاد است و برخی از زبالهجداسازی زباله از مبدا صورت گ

م چرا توانیم پیشنهادی داشته باشیکنند اما تا قبل از کامل شدن اطالعات نمیمناسب نیست. کشورهای پیشرفته این گونه عمل می

گسترده است و باید تضمین شده و با کمترین خطر کاربردی صورت  که استفاده از کمپوست در بخش کشاورزی نیازمند مطالعات

 گیرد.

شود بنابراین ادعای شهردار تهران بدون رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک کشور تاکید کرد: در تهران تفکیک زباله انجام نمی

ت شده است. سیستم ثبت مواد کودی بررسی و مطالعه است. باید مشخص شود در صورت تولید کود از زباله این محصول در کجا ثب

کنند برای بررسی کیفیت کود در دولت روحانی تبیین شده است و با کسانی که به صورت ممنوع و بدون تحقیقات این کار را می

 .دباید برخورد شود ما معتقد به تولید کمپوست از طریق زباله شهری هستیم اما به شرطی که بر اساس اصول جهانی و بهداشتی باش

http://www.iana.ir/fa/news/43292/%D8%B9%D9%88%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

ه ناماثربخشی اجرای آیینفرمول تقلبی کود توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب/  -برند  1324شناسایی و رد اصالت 

 ثبت و کنترل کیفی مواد کودی طی دو سال گذشته

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب گفت: به اذعان کشاورزان و فعاالن بازار کود اجرای آئین نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی 

 .توزیع کودهای تقلبی داشته استطی دو سال گذشته، اثربخشی چشمگیری بر ارتقای کیفیت کودهای تولیدی و جلوگیری از 

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر کامبیز بازرگان رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و 

 آب کشور با تشریح چگونگی تدوین آئین نامه ثبت مواد کودی، از اجرای موفق آن در نهادینه سازی ثبت و کنترل کیفی کود خبر

داد و ابراز امیدواری کرد با پایش مداوم بازار توزیع کود و برخورد قانونی با متخلفان این صنعت، تجارت کود در ایران رونق بیش تری 

وی با اشاره به چگونگی شکل گیری آئین نامه ثبت مواد کودی بیان داشت: بررسی گزارش های رسیده به وزارت جهاد .پیدا می کند

کیفیت کودهای مصرفی بیانگر آن بود که عمده این مشکالت مربوط به عواملی مانند مشخص نبودن هویت تولید کشاورزی در زمینه 

 کنندگان و وارد کنندگان کود، درج جمالت اغوا کننده و دستورالعمل های غلط در اطالعات برچسب کودها است.

تقاضا از سوی مصرف کنندگان مبنی بر ساماندهی کیفیت گفت: این نقیصه در کنار افزایش  رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب

کودهای تولیدی و توزیعی، محققان مؤسسه خاک و آب را بر آن داشت تا با اجرای مطالعات گسترده بر روی قانون ثبت مواد کودی 

امه در ود: با تصویب این آئین ندر سایر کشورهای پیشرو، اقدام به تدوین آئین نامه ثبت مواد کودی در ایران کنند. دکتر بازرگان افز

شورای راهبردی کود و ابالغ آن از سوی وزیر جهاد کشاورزی، مسئولیت ثبت و کنترل کیفی مواد کودی در کشور به مؤسسه تحقیقات 

نامه وی با اشاره به اهداف تدوین و اجرای برنامه ثبت مواد کودی در کشور یاد آور شد: از دو سال پیش بر.خاک و آب واگذار شد

کنترل کیفی کود و شناسنامه دار کردن آن با هدف تولید محصول سالم به طور جدی آغاز شده است؛ با اجرای برنامه ثبت مواد 

کودی در کشور، ضمن استقبال بی نظیر بهره برداران، اعتماد کشاورزان به اثربخشی کودهای مصرفی بیش تر شده، گام مهمی در 

دکتر بازرگان با بیان اینکه تدوین آئین نامه ثبت مواد کودی اقدام صرف سرانه کود برداشته می شود.راستای بهبود کیفیت و کاهش م

بی نظیری در نظام مند کردن بازار کودهای مصرفی است، خاطرنشان ساخت: پیش از این به دلیل نبود قانون و ساز و کار مناسب در 

 .مصرف کننده هر دو دچار ضرر و زیان اقتصادی می شدندبی کیفیت، تولید کننده و  جلوگیری از توزیع کودهای

وی گفت: پس از ابالغ آئین نامه گواهی ثبت کود، با درج فراخوان در روزنامه های کثیراالنتشار از کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان 

مراجعه  www.kswri.ir آدرس کود دعوت شد برای دریافت کد ثبتی محصول خود به سامانه پایگاه جامع مواد کودی کشور به

کنند؛ خوشبختانه با حذف بوروکراسی اداری در فرآیند ثبت و انجام کلیه مراحل تشکیل پرونده از طریق مراجعه به این سامانه، 

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب در زمینه روند و .اجرای این آئین نامه با استقبال بی نظیر انجمن های صنفی همراه شده است

حل ثبت کود تأکید کرد: متقاضی ثبت هر نوع ماده کودی شامل زیستی، آلی یا شیمیایی باید برای دریافت کد ثبتی مؤسسه مرا

تحقیقات خاک و آب سه مرحله را سپری کند؛ نخستین و مهم ترین اقدام در فرآیند ثبت، مشخص شدن هویت فرد یا شرکت تولید 

ماهیت ماده ای که تحت عنوان کود به دست مصرف کننده می رسد، با ارسال به وی افزود: سپس  کننده آن ماده کودی است،

می شود. در مرحله بعدی، تطابق اظهارات درج شده روی برچسب با نتایج آزمایش های کودی سنجیده می شود  آزمایشگاه مشخص

آب و داوری آن، اصالت اثر تائید یا رد  و پس از طرح در کارگروه فنی دفتر ثبت مواد کودی و کنترل کیفی مؤسسه تحقیقات خاک و

دکتر بازرگان کنترل کیفی کودهای مصرفی در بازار توزیع را از دیگر اقدامات این مؤسسه در راستای حفظ حقوق مصرف .می شود

خست وزیعی نکنندگان برشمرد و افزود: با همکاری معاونت زراعت وزرات جهاد کشاورزی برنامه کنترل بازار از حیث کیفیت کودهای ت
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از سوی ارگان های توزیع کود متعلق به وزراتخانه اجرا شد و کیفیت کودهای توزیعی کلیه دستگاه های مرتبط اعم از شرکت های 

وی در همین زمینه یادآور شد: همزمان با آن کارگروهی در وزارت جهاد کشاورزی خدماتی و تعاونی روستایی مورد ارزیابی قرار گرفت.

یندگانی از ارگان های ذی صالح همچون سازمان تعزیرات حکومتی شکل گرفت تا در برخورد قانونی با کودهای بی با عضویت نما

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب با بیان اینکه .کیفیت بتوان از ظرفیت های قانون مربوط به کم فروشی و قاچاق اقدام شود

ایش کرده و نمونه برداری می کنند، بیان داشت: نمونه های ارسالی در دفتر نمایندگان مؤسسه به طور مرتب بازار توزیع کود را پ

ثبت مواد کودی و کنترل کیفیت مؤسسه تحقیقات خاک و آب ارزیابی می شود و چنانچه ادعای کذب برچسب کود ثابت شود، طبق 

 جود آلودگی های میکروبی و عناصر سنگیندکتر بازرگان افزود: و قانون کم فروشی صاحبان آن تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

از دیگر آزمایش هایی است که این دفتر بر روی نمونه های ارسالی انجام می دهد و در صورت اثبات وجود این آلودگی ها، برابر قانون 

س و پلمپ کارخانه با فرد واردکننده و یا کارخانه تولیدی متخلف از طریق اعمال مجازات جزایی و کیفری مانند جریمه نقدی، حب

وی با اشاره به گستردگی اراضی زراعی که پخش کود در آن صورت می گیرد، گفت: با توجه به گستردگی عرصه .برخورد می شود

 پخش کود در سطح تمامی اراضی زراعی کشور برای حصول موفقیت صد در صدی کنترل و ساماندهی بازار به زمان بیشتری نیازاست.

فرمول توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب مورد ارزیابی قرار  -برند  92هفت هزار و  ان ساخت: هم اکنون وی در پایان خاطرنش

مورد رد اصالت شده اند؛ به  324فرمول گواهی ثبت دریافت کرده و یک هزار و  -برند 83گرفته است که از این بین، پنج هزار و 

ست مصرف کنندگان بوده است، استانداردهای الزم را نداشته و بی کیفیت عبارت دیگر حدود یک هفتم از کودهایی که تاکنون در د

 بوده است

http://www.iana.ir/fa/news/43221/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 کندرو میژن مالئین و توبرکولین در مؤسسه رازی کشور را با خطرات جدی روبهعدم تولید آنتی

رئیس بخش توبرکولین مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با تأکید بر اینکه در صورت عدم تولید آنتی ژن مالئین و 

جدی مواجه می شود، گفت: گسترش سل و مشمشه و خروج میزان قابل توجهی ارز  توبرکولین در مؤسسه رازی، کشور با خطرات

 .از کشور از جمله عواقب تولید نشدن این آنتی ژن ها توسط مؤسسه رازی است

به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر نادر مصوری با اشاره به پیامدهای عدم تولید 

کولین در کشور که در حال حاضر تنها در مؤسسه رازی تولید می شود، اظهار کرد: این مؤسسه ساالنه یک میلیون دز توبرکولین توبر

انسانی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل می دهد و آزمایشگاه های بخش خصوصی و بسیاری از بیمارستان ها، 

وی با بیان اینکه با آزمایش های انجام شده بر روی توبرکولین های .ورد استفاده قرار می دهندتوبرکولین وارداتی از کشور هند را م

انسانی وارداتی، مشخص شده کیفیت این توبرکولین ها با توبرکولین های تولید شده در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 

توسط مؤسسه رازی، باید نسبت به واردات بیشتر اقدام کنیم که عالوه قابل مقایسه نیست، افزود: در صورت عدم تولید این فرآورده 

 .بر خروج میزان قابل توجهی ارز از کشور، توبرکولینی با کیفیتی پایین تر از تولید داخلی را نیز شاهد خواهیم بود

رکولینی صرف ارز باال محموله توبرئیس بخش توبرکولین مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با بیان اینکه در همین راستا با 

را به کشور وارد کردیم تا توبرکولین های دامی این مؤسسه را با محصوالت مشابه خارجی مقایسه کنیم، گفت: این موضوع در یک 

ید لمجموعه گاوداری با نظارت سازمان دامپزشکی کشور اجرایی شد که بر اساس آن دریافتیم هیچ گونه تفاوتی میان توبرکولین تو

وی تأکید کرد: آنتی ژن مالئین نیز از جمله فرآورده هایی است که خریداری .شده در مؤسسه رازی و نمونه خارجی آن وجود ندارد

 .سال گذشته تاکنون حتی یک ویال مالئین وارد کشور نشده است 20آن از سایر کشورها تقریبا غیرممکن است و در همین راستا از 

که در صورتی که مالئین در کشور تولید نشود، بیماری مشمشه در کشور گسترش خواهد یافت، ادامه داد: دکتر مصوری با بیان این

در حال حاضر ضمن افزایش آمار مشمشه در ایران که به سبب تردد قاچاق تک سمی ها در حوالی مرزها، ایجاد شده، ساالنه کمتر 

وی اضافه کرد: در صورت عدم تولید مالیئن شاهد گسترش بسیار .د هستیممورد تلفات ناشی از این بیماری را در کشور شاه 100از 

برنامه کنترل و مبارزه با بیماری سل و مشمشه در  1334شدید بیماری مشمشه در کشور خواهیم بود و با توجه به اینکه از سال 

 ان و حیوان در کشور می شویم.کشور دنبال شده و تحت کنترل قرار گرفته است، شاهد شیوع این بیماری مشترک میان انس

http://www.iana.ir/fa/news/43220/%D8%B9%D8%AF 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

کشاورزی طی دو سال گذشته/ انتشار سیمای اجرای برنامه هوشمندسازی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

 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  2015رونیک است. سازمان از سال گفت: هدف از بکارگیری سامانه ها، ایجاد سازمانی هوشمند متناسب با دوران پیشرفت الکت

 .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%AC%D8%B1 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

های پشتیبانی /هکتار از اراضی ایستگاه تحقیقات چندمنظوره کشاورزی قزوین به سامانه نوین آبیاری 40تجهیز 

 نظیر دولت یازدهم از کشاورزی اقتصادی و تولید انبوهبی

در دولت یازدهم، راهبری و مدیریت بخش کشاورزی در راستای نیل به کشاورزی اقتصادی و تولید انبوه  وزیر جهاد کشاورزی گفت:

 نظیری صورت گرفتههای بیها، تدابیر و تمهیدات اتخاذشده و از سوی دولت پشتیبانیای از سیاستبوده و در این مسیر مجموعه

 .است

هکتار  40آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، با حضور وزیر جهاد کشاورزی  روابط عمومی مرکز تحقیقات وایانا از به گزارش 

از اراضی ایستگاه تحقیقات چند منظوره کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین به سامانه نوین آبیاری 

ورزی استان با بیان این مطلب که استان قزوین مجهز شد.محمود حجتی در نشست با کشاورزان و بهره برداران پیشرو در بخش کشا

ظرفیت های باالیی در بخش کشاورزی دارد و در این بخش بهره ور بوده و به سمت اقتصادی شدن، تولید انبوه، استانداردها و 

شاورزی معیارهای جهانی در حال حرکت است، افزود: در دولت یازدهم، راهبری و مدیریت بخش کشاورزی در راستای نیل به ک

اقتصادی و تولید انبوه بوده و در این مسیر مجموعه ای از سیاست ها،تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده و از سوی دولت پشتیبانی های 

وی تصریح کرد : کشاورزی کشور در حال گذر از مرحله کشاورزی سنتی و معیشتی به سمت کشاورزی .بی نظیری صورت گرفته است

وزیر جهاد کشاورزی سپس به شکل ویدیو کنفرانس از تابلوی راه اندازی سامانه نوین آبیاری پرده برداری .ستاقتصادی و تولید انبوه ا

 .کرد و در ادامه با حضور در مزرعه از این سامانه آبیاری بازدید به عمل آورد

وری و بهبود ر افزایش بهره نظر به اهمیت نقش تحقیقات د 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 

هکتار تأسیس شد و اینک یکی از ایستگاه های مادر استان به شمار می رود که با بهره گیری از نیروهای متخصص در  150بال  بر 

در حال حاضر این ایستگاه به عنوان مهم ترین ایستگاه تحقیقات کشاورزی  .هت پیشبرد اهداف کشاورزی استان فعالیت می نمایدج

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،  60بیش از کند. اجراى 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
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

معرفی سه رقم  /باربرای نخستینای بر چغندر قند دستاورد مهم دولت یازدهم/ تولید چغندر علوفهمعرفی رقم کم آب

 های مهم چغندر قند در سال جاریهای زنده، آفات و بیماریجدید مقاوم به تنش

ترین دستاورد مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند طی رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند گفت: مهم

 .جویی در مصرف آب شده چغندر قند بود که باعث صرفهچهار سال گذشته معرفی رقم جدید در کشت پاییز

ترین دستاورد مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند وگو با خبرنگار ایانا مهمدکتر سیدباقر محمودی صبح امروز در گفت

 مصرف آب شد.جویی در طی چهار سال گذشته را معرفی رقم جدید در کشت پاییزه چغندر قند اعالم کرد که باعث صرفه

هزار مترمکعب آب نیاز است. نتایج  12وی بیان کرد: چغندر گیاهی است که مصرف آب در کشت بهاره برای یک هکتار آن تا 

هزار لیتر آب در کشت پاییزه، یک کیلوگرم شکر تولید شد، در حالی تحقیقات مؤسسه نشان داد با معرفی رقم جدید به ازای هر یک

گرم شکر تولید شده بود. این یکی از دستاوردهای مهم مؤسسه طی چهار سال  600هزار لیتر، ازای هر یککه در کشت بهاره به 

ر در کشور در باگذشته بوده است.رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند با بیان اینکه کشت پاییزه برای نخستین

هکتار کشت پاییزه در  700در سطح  95ار اجرا شد، افزود: در سال هکت 700در سطح  95و  94، 93های استان گلستان طی سال

عالوه بر این مناطق، در استان فارس هم این کشت  96استان خراسان نیز انجام شد و خیلی موفقیت آمیز بود و امیدواریم در سال 

ر کشت بهاره داریم، در کشت پاییزه شود که با نصف مصرف آب همان میزان شکری که دآغاز شود. استفاده از رقم جدید باعث می

نیز داشته باشیم.محمودی افزایش عملکرد در واحد سطح در کشت بهاره را از دستاورد دیگر مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر 

لید چغندر قند در دولت یازدهم نام برد و عنوان کرد: این دستاورد هم به یمن معرفی ارقام چغندر قند پرمحصول جدید هم در تو

داخل و هم ارقام خارجی به دست آمد. مؤسسه ارقام خارجی پرمحصول را که متقاضی داشت، آزمایش و بهترین آنها را به 

کشاورزان معرفی کرد تا وارد و کشت شود.به گفته وی، همچنین مؤسسه طی چهار سال گذشته پنج رقم جدید مناسب با شرایط 

هر پنج رقم تولیدی مؤسسه اکنون توسط بخش خصوصی در حال تکثیر، توزیع و  سازی کرده است کهآب و هوایی کشور تجاری

فروش است.محمودی تأکید کرد: دستاورد بعدی مؤسسه طی چهار سال گذشته این بود که به مؤسسه اجازه داده شد تا نسبت به 

و تکثیر ارقام جدید دولتی بود، با  توانمندسازی بخش خصوصی برای اصالح و تهیه رقم چغندر قند اقدام کند. در گذشته تولید

بنیان مجوز تکثیر و تولید و اصالح به آنها در کشور داده شد و در حال حاضر مؤسسه در های دانشتوجه به تأثیر شرکت

ر ب کند.وی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند هموارهتوانمندسازی آنها همکاری می

ری ووری آب بود، ادامه داد: با توجه به اینکه کشور ما، کشور نیمه خشک و خشکی است و اگر بخواهیم بهرهآن تأکید داشت، بهره

ها، تولید رقم مقاوم به خشکی است. در جهان رقم مقاوم به خشکی وجود ندارد و کشوری روی آن آب را باال ببریم، یکی از روش

سال قبل در  10کشت چغندر قند در جهان، اغلب در اروپاست و این کشورها مشکل آب ندارند. مؤسسه از زیرا  کار نکرده است؛

 به کشاورزان معرفی کند. "پایا"موفق شد نخستین رقم مقاوم به خشکی را با نام  94این زمینه کار کرد و در سال 

زار هطور رسمی این رقم امسال در سطح یکافه کرد: بهرئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند در همین زمینه اض

 30تا  25بار در کشور کشت شده است و ما امیدواریم این رقم توسعه پیدا کند و بتوانیم با کشت این رقم هکتار برای نخستین

بار طی چهار سال ستینای برای نخجویی کنیم.محمودی آغاز تولید علوفه از چغندر علوفهدرصد در مصرف آب زراعت بهاره صرفه

های های مغفول در کشور بود؛ اما با سیاستگذشته را از دیگر دستاوردهای این مؤسسه اعالم کرد و یادآور شد: این یکی از ظرفیت
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ها توان تولید علوفه های بومی در کشور وجود دارند که اینمعاونت زراعت، مؤسسه وارد این عرصه شد و متوجه شدیم که توده

 ای را هم معرفی کنیم.امیدواریم بتوانیم نخستین رقم چغندر علوفه 96ها ارزیابی شد و در سال یی دارند، به سرعت اینباال

دهد که در کننده بود و نشان میای، بذر آن به مناطق مختلف ارسال شد و خیلی راضیوی اظهار کرد: قبل از معرفی چغندر علوفه

شود؛ اما چغندر توان ایجاد کرد؛ زیرا عمدتاً در کشورمان از علوفه ذرت استفاده میای میعلوفهتولید علوفه هم تنوع در گیاهان 

تواند عمل تواند در سبد قرار گیرد و حتی با کارایی باال نسبت به ذرت میرود که میشمار میای هم جزو غذاهای دامی بهعلوفه

حقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند گفت: معرفی سه رقم جدید مقاوم به مؤسسه ت 96های سال کند.محمودی با اشاره به برنامه

عمدتاً روی آرایش کاشت متراکم  96های مهم چغندر قند را در دستور کار داریم. همچنین در سال های زنده، آفات و بیماریتنش

های ترویجی و آموزشی مؤسسه تحقیقات اصالح و تکار خواهیم کرد تا بتوانیم تولید را در واحد سطح باال ببریم.وی در زمینه فعالی

اند و بنیان و غیره تشکیل شدههای دانشهای تولیدکننده بذر داخلی و شرکتتهیه بذر چغندر قند افزود: با توجه به اینکه شرکت

طق مختلف هایی را در مناپایلوت آنها برای اینکه بتوانند بذر را به فروش برسانند، نیاز به ترویج و تبلی  دارند، مؤسسه با کمک آنها

 اند.کشور طراحی کرده است که هم ارقام چغندر قند ایرانی و هم ارقام خارجی در کنار هم کاشته شده

اند و بنیان متقبل شدههای دانشها را شرکتپایلوت به گفته رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند، هزینه این

های ترویجی مؤسسه به ها کلیه اطالعات و یافتها بر عهده دارد و در روزهای مزرعه در کنار این پایلوتمؤسسه حمایت علمی ر

ها قرار گرفتند. بردار در این پایلوت، بیش از دوهزار کشاورز و بهره95شود.محمودی بیان کرد: در سال کشاورزان معرفی و ارائه می

حث ترویج فعال باشیم. همچنین مؤسسه، دو بروشور و دستورالعمل در زمنیه کشت امسال هم برنامه داریم در همان سطح در ب

پاییزه با هماهنگی معاونت ترویج منتشر کرده است که در دسترس کشاورزان قرار گرفته است.وی با اشاره به اعتبارات مؤسسه 

به مؤسسه اختصاص یافت و باعث شد مقداری  ، بودجه تملکی خوبی95تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند ادامه داد: در سال 

هم از این امکانات  96ها را نوسازی کنیم. امیدواریم با استفاده از بند )ن( اسناد خزانه اسالمی بتوانیم در سال بتوانیم زیرساخت

بودجه تملکی به مؤسسه ، یک میلیارد تومان 95ها را تکمیل کنیم. در مجموع در سال مند شویم و بتوانیم با آنها زیرساختبهره

وش ای بر دای است که هیچ هزینهاختصاص یافت که امسال ممکن است به دو برابر افزایش یابد. مؤسسه چغندر قند تنها مؤسسه

هزار هکتار از اراضی کشور  130، 96شود در سال بینی میشود.گفتنی است، پیشدولت ندارد و با درآمد اختصاصی خود اداره می

 کیلوگرم است و عدد نسبتاً باالیی است./ 29ندر قند اختصاص یابد.سرانه مصرف قند و شکر در کشور نیز به کشت چغ

http://www.iana.ir/fa/news/43380/%D9%85%D8%B9%D8%B 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 اجرای پروژه اصالح و تولید نژاد جدید بوقلمون در آذربایجان شرقی

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: هدف از اجرای پروژه تحقیق و توسعه بوقلمون ایران اصالح و تولید یک نژاد جدید 

دیگر اینکه این نژاد نسبت به بومی ها یک گام جلوتر است و اصالح بوقلمون است که تقریباً به روش نیمه صنعتی صورت می گیرد. 

شده بومی ها را در اینجا به صورت یک نژاد جدید معرفی کنیم که سرعت رشد باالتر و ضریب تبدیل بهتری داشته باشند و 

 .ود را در روستا بچرخانندرأس بوقلمون را پرورش دهند تا اقتصاد خانواده خ 30تا  20روستاییان بتوانند با هزینه کمتری 

به گزارش ایانا از روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دکتر رضایی در حاشیه بازدید 

وش راز ایستگاه بناب گفت: هدف از پروژه تحقیق و توسعه بوقلمون ایران اصالح و تولید یک نژاد جدید بوقلمون است که تقریباً به 

نیمه صنعتی صورت می گیرد. دیگر اینکه این نژاد نسبت به بومی ها یک گام جلوتر است و اصالح شده بومی ها را در اینجا به صورت 

تا  20یک نژاد جدید معرفی کنیم که سرعت رشد باالتر و ضریب تبدیل بهتری داشته باشند و روستاییان بتوانند با هزینه کمتری 

 .رورش دهند تا اقتصاد خانواده خود را در روستا بچرخانندرأس بوقلمون را پ 30

وی با بیان اینکه بیش از دو دهه است که آذربایجان شرقی در ایستگاه تحقیقاتی تاتار در بحث بوقلمون فعالیت می کند، افزود: این 

م ار برندی برای کشور است، ما هاستان هم صاحب تجربه و هم صاحب تخصص شده است و هم اینکه بوقلمون ایستگاه تحقیقاتی تات

از همین امتیاز می خواهیم استفاده کنیم و همین پروژه را هم با همین دیدگاه جلو ببریم و نژاد جدیدتری نسبت به آن بوقلمون که 

یقاتی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور یادآور شد: چون این نژاد جدید جنبه تحق.اصطالحاً بومی می گوییم، داشته باشیم

کاملی دارد و از اینجا به بعد کل موضوع به عنوان یک طــرح اصالح نژادی مطــرح می شود که هم جنبه تحقیقـــاتی و هم جنبه 

 .تولیــدی دارد که محصوالتش هم سال به سال در اختیار کشاورزان، بهره برداران و متقاضیان قرار می گیرد

دید بوقلمون کامالً در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اشتغال دکتر رضایی با بیان اینکه پروژه نژاد ج

و تولید است، اظهار کرد: این پروژه به خصوص در جهت اشتغال زایی برای روستاییان خیلی ارزشمند است؛ زیرا در روستا سخت 

خانه محسوب می شود،می توانند به راحتی هم ایجاد اشتغال  است که اشتغال شکل گیرد و اینگونه مشاغل که اصطالحاً مشاغل کنار

 و هم ایجاد درآمد کنند. محصول نهایی هم می شود پروتئینی که مردم بسیار عالقه مند به مصرف آن هستند. 

 گرم دانست و گفت: االن قیمت گوشت بوقلمون حداقل نصف گوشت 500وی در ادامه سرانه مصرف گوشت بوقلمون در کشور را 

گوسفندی است و توسعه گوشت قرمز در کشور محدود است و گوشت بوقلمون می تواند جایگزین گوشت قرمز شود و ذائقه مردم از 

 .مصرف گوشت قرمز به گوشت بوقلمون که عطر و طعم خاصی دارد، سوق پیدا کند

 د این است که گرانتر از گوشت مرغ و پرورشدکتر رضایی با بیان اینکه در حال حاضر ایرادی که به تولید گوشت بوقلمون می گیرن

آن هزینه بر است، خاطرنشان ساخت: در کشور کمبود تولید بوقلمون وجود دارد و بدیهی است که اگر تولید آن توسعه یابد هم قیمت 

وی مصرف به می کنند . فرهنگ سازی و تغییر الگ آن افت پیدا می کند و هم اینکه وقتی عرضه بیشتر باشد مردم بیشتر مصرف

 .راحتی قابل تغییر نیست ولی با عرضه بیشتر و قیمت مناسب تر جــای خودش را در بازار و در فرهنگ مصرف مردم پیدا می کند

درصد کارهای عملیاتی و عمرانی  100تا  90رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور در پایان گفت: امیدواریم تا پایان تابستان 

 ه بوقلمون ایران پایان یابد و به بهره برداری برسد.پروژه تحقیق و توسع

http://www.iana.ir/fa/news/43249/%D8%A7%D8%AC% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۶تاریخ: 

 کاربردی جهاد کشاورزی -مؤسسه علمی  کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی علم سنجی در

در این کارگاه آموزشی مباحثی درباره علم سنجی و عناصر اصلی آن، معرفی شاخص های علم سنجی مانند شاخص هرش، نحوه 

 Scopus  ،Web ofمحاسبه آن، ضرورت های مهم و اساسی در گزارش های علم سنجی، معرفی پایگاه گیگالیب، سامانه های

Science  همچنین سامانه علم سنجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارایه شدو. 

کاربردی جهاد کشاورزی، کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی علم سنجی  -روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی علمی ایانا از به گزارش 

کاربردی جهاد  -قان مؤسسه آموزش عالی علمی نفر از اعضای هیات علمی و محق 40در دو بخش تئوری و عملی، با حضور بیش از 

کشاورزی برگزار شد. براساس این گزارش، در بخش تئوری دکتر جمیلی عضو هیات علمی مؤسسه، مباحثی درباره علم سنجی و 

عناصر اصلی آن، معرفی شاخص های علم سنجی مانند شاخص هرش، نحوه محاسبه آن، ضرورت های مهم و اساسی در گزارش های 

و همچنین سامانه علم سنجی سازمان تحقیقات،  Scopus  ،Web of Scienceم سنجی، معرفی پایگاه گیگالیب، سامانه های عل

آموزش و ترویج کشاورزی ارایه کرد. در بخش عملی نیز شرکت کنندگان ضمن رفع اشکال، با نحوه ثبت اطالعات در سامانه علم 

توسط مدیریت فناوری اطالعات و اطالع  "آشنایی با مبانی علم سنجی "آموزشی  سنجی سازمان آشنا شدند.گفتنی است، کارگاه

 رسانی موسسه برنامه ریزی و اجرا شد.

http://www.iana.ir/fa/news/43446/%DA%A9%D8% 
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 تولیدات باغی )سایر (
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

های شود/ گلخانهمقیاس تا نیمه اردیبهشت ابالغ میدستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز واحدهای گلخانه کوچک

 شوندمتر مجوزدار می 3000زیر 

هزار مترمربع اجازه ای با سطح زیر سهخانهمقیاس، واحدهای گلهای کوچکبا ابالغ دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز گلخانه

 .یابندتأسیس و فعالیت می

وگو ای و قارچ خوراکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز در گفتمسئول صدور مجوز واحدهای گلخانه

تأسیس و دریافت مجوز گلخانه باید سند حداقل های قبلی متقاضیان با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: بر اساس دستورالعمل

توانند مجوز هزار مترمربع نیز میتر از سهدادند، اما با این دستورالعمل زمین و واحدهای کوچکمتر زمین را ارائه می 874هزار و سه

وین شده است، افزود: تهیه و تد 95پور با بیان اینکه این دستورالعمل در سال تأسیس و فعالیت دریافت کنند.امید رحمن

مقیاس )خوشه خدمات تولیدی(، با همکاری مشترک سازمان نظام دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز واحدهای گلخانه کوچک

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج سازندگی در آخرین جلسه با 

منظور ابالغ به وزرات جهاد کشاورزی ارسال شد.وی بیان کرد: بنا بر گفته مجری طرح نهایی و به حضور نمایندگان مشترک،

ماه سال جاری ابالغ خواهد شد.به گفته های معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی این دستورالعمل تا نیمه اردیبهشتگلخانه

 مقیاس است.های کوچکاماندهی گلخانهپور، رویکرد این دستورالعمل تسهیل و تسریع در امر سرحمن

های خوشه مقیاس در قالب تشکلهای کوچکوی تأکید کرد: در ادامه امر ساماندهی پس از صدور مجوزهای الزم، تجمیع گلخانه

 ای و قارچ خوراکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعخدمات تولیدی انجام خواهد شد.مسئول صدور مجوز واحدهای گلخانه

ای کوچک مقیاس )حداقل پنج ای متشکل از واحدهای گلخانهطبیعی کشور در تعریف خوشه خدمات تولیدی، عنوان کرد: مجموعه

منظور ایجاد هماهنگی در تولید و عرضه یک گروه محصولی در یک محدود جغرافیایی برداران دارای توافق بهواحد( که بهره

های مقیاس در قالب خوشه خدمات تولیدی را مدیریت هزینههای کوچکمیع گلخانهپور اهداف تجشود.رحمنمشخص، ایجاد می

تولید، توسعه خدمات بازاریابی و بازاررسانی، ساماندهی واحدهای مذکور، ایجاد شرایط جهت حمایت و پشتیبانی واحدهای 

های شغلی مقیاس را ایجاد فرصتی کوچکهاترین نتایج ساماندهی گلخانهمقیاس برشمرد.وی در پایان از مهمای کوچکگلخانه

های کوچک عالوه بر تولید اشتغال در روستاها برای جدید عنوان کرد و یادآور شد: با ابالغ این دستورالعمل و ساماندهی گلخانه

 خواهد های شغلی متعددی ایجادپیمانکاران و مسئوالن فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی نیز فرصت -مشاور-مهندسان ناظر 

 شد./

http://www.iana.ir/fa/news/43254/%D8%AF%D8%B 
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 تولیدات دام و طیور )سایر (
 فارس - ۹۶/۰۲/۱۰ : تاریخ

 میلیون تنی صادرات مرغ منطقه  3جای خالی ایران در بازار 

میلیون تنی منطقه  3شود که از بازار میلیون تن مرغ در کشور تولید می 2معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: بیش از 

رکنی صبح ، حسن خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .هزار تن مرغ صادر کنیم 100ایم در سال گذشته فقط توانسته

یک زمانی واردکننده  کشی که در هتل المپیک تهران برگزار شد، اظهار داشت:های جامع مدیریت جوجهحلامروز در همایش راه

ه توانیم صادرات هم داشتایم که با بهبود فرایند تولید میمرغ از کشورهای دیگر از جمله فرانسه بودیم، اما اکنون به جایی رسیده

ها تجهیزات خود را به ای حرکت کنیم که در همه حوزهاشاره به افزایش سرعت تولید علم در دنیا افزود: باید به گونهوی با  .باشیم

کشی داریم که ظرفیت بیش از دو برابر نیاز کشور را دارد، ولی واقعیت آن کارخانه جوجه 130تا  120روز کنیم، چرا که اکنون 

میلیون و  2در حال حاضر نزدیک به  :معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام خاطرنشان کرد.های ما به روز نیستاست که دستگاه

هزار تن دیگر به تولید خود اضافه کنیم، ولی  500توانیم شود که با همین ظرفیت میهزار تن مرغ ساالنه در کشور تولید می 170

های روز در به اهمیت سیستم اتوماسیون و استفاده از تکنولوژی وی باید دید آیا امکان حضور در بازارهای صادراتی وجود دارد؟

ها مستقر شود و سیستم تهویه امروزه باید سیستم اتوماسیون در برخی از بخش ها اضافه کرد و گفت:ریزی و مرغداریبخش جوجه

میلیون تن مرغ  107ته رکنی از مجموع به گف .ها تا کشتارگاه نیاز به بازنگری داردروزه در برخی از مرغداریو پرورش جوجه یک

میلیون تن آن در کشورهای اطراف ما جابجا  3گیرد که نزدیک به میلیون آن در تجارت جهانی قرار می 10تولیدی در دنیا 

از این ایم، کنند و باید دید ما چقدر توانستههزار تن مرغ وارد می 700وی اضافه کرد: عراق و عربستان هرکدام ساالنه  .شودمی

ها و نداشتن وی مجهز نبودن کشتارگاه .هزار تن مرغ صادر کنیم 100ایم بازار را بگیریم؟ چرا که در سال گذشته تنها توانسته

امکاناتی همچون تفکیک محصوالت پروتئینی را از جمله موانع دانست و افزود: نسبت به سهم تولید ما در دنیا تنها یک درصد آن 

سال پیش طول دوره  30های تولید اشاره کرد و گفت: ه کاهش دوره پرورش مرغ با توجه به تغییر سیستمرکنی ب.شودصادر می

حجم  92وی این را هم گفت که در سال  .کیلوگرم رسیده است 2هفته با مرغ وزن  5هفته بود که این عدد اکنون به  12پرورش 

  .میلیون دالر آن هم با تراز تجاری مثبت رسیده است 600ن به میلیون دالر بوده که این رقم اکنو 14تجارت مرغ در کشور 

کشی که با حضور رکنی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی و های جامع مدیریت جوجهحلبه گزارش فارس، در همایش راه

ها و ، فناوریریزی برگزار شد، آخرین تجهیزاتهای صنعت پرورش مرغ و جوجههای مطرح در عرصه آخرین فناوریشرکت

  .ریزی مناسب معرفی شدهای کنترل کیفیت برای پرورش مرغ سالم و جوجهسیستم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960210000434 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۹ : اریخت

های لبنیات ایران جای خالی مراکز عرضه ذبح بهداشتی دام در پایتخت/ شیرهای برگشتی کارخانجات روانه کارگاه

 شودسنتی می

های مشترک بین تواند به راحتی بسیاری از بیماریرئیس جامعه دامپزشکان ایران، گفت: ذبح دام در شرایط غیربهداشتی می 

  .ای برای این مساله نیندیشیده استو متاسفانه شهرداری به جز ایام عید قربان چاره انسان و دام را منتقل کند

، پیام محبی امروز همزمان با روز جهانی دامپزشکی که همه ساله در آخرین شنبه ماه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شود به مسائل پیرامون حوزه دامپزشکی در کشورمان پرداخت و گفت: روز ملی دامپزشکی در تقویم رسمی یوریل در دنیا برپا مآ

 .گیرندمهرماه به ثبت رسیده اما در دنیا آخرین شنبه ماه آوریل را به عنوان روز جهانی دامپزشکی جشن می 14کشور ما 

ح گرفتند، تصریاند که سالمت دام را اهمیت داده و جشن میدنیا بودهوی با اشاره به اینکه ایرانیان به عنوان نخستین ملتی در 

در نظر گرفته شده چرا که امروزه در دنیا یکی از « مقاومت ضد میکروبی از اقدام تا عمل»شعار امسال روز جهانی دامپزشکی  :کرد

بیوتیک در برخی کشورها از رویه آنتیصرف بیها انتقال میکروب و بیماری از دام به انسان است. مضاف بر آنکه به دلیل مدغدغه

 .ها آنطور که باید اثر گذاری الزم را ندارندبیوتیکاند و آنتیها مقاوم شدهجمله کشور ما میکروب

پیچی در بین جامعه پزشکی و دامپزشکی کشور اشاره کرد و گفت: مردم ما چه برای دام چه برای محبی به فرهنگ غلط، نسخه

کنند توقع دارند تا حتما برای آنها نسخه دارویی نوشته شود و دستورهای جایگزین مانند به پزشک مراجعه می خودشان وقتی

رئیس جامعه دامپزشکان ایران به این نکته هم اشاره کرد: نقش دامپزشکان در تایید سالمت .رعایت نکات بهداشتی را قبول ندارند

توان نادیده گرفت اما متاسفانه نظارت بر دهد را نمیمحصوالت پروتئینی تشکیل میغذای مصرفی خانوار که بیشترین حجم آن را 

تمام مراکز عرضه گوشت و محصوالت پروتئینی برعهده سازمان دامپزشکی است که شاید تعداد بازرسان آن به تعداد انگشتان 

  .هزار مرکز عرضه در پایتخت را دشوار کرده است 5دست باشد که نظارت بر 

هایی همچون تب کریمه های غیربهداشتی را از جمله عوامل انتقال بیماریذبح گوسفند و پرندگان برای نذورات شرعی در مکانوی 

کنگو دانست و گفت: با وجود تعداد زیاد سرای محله در شهر تهران مشخص نیست چرا شهرداری در این زمینه ورود نکرده و تنها 

 .حاشیه پایتخت بسنده کرده است به چند نقطه محدود آن هم در نقاط

 شیوع تب کریمه کنگو در سیستان و بلوچستان *

ان و های استان سیسترئیس جامعه دامپزشکان ایران همچنین با اشاره به شروع فصل بهار به شیوع بیماری تب کریمه کنگو در دام

ابد و جزو یتر شدن هوا شیوع آن شدت میکه با گرمیابد بلوچستان اشاره کرد و گفت: این بیماری بین کنه و گوسفند انتقال می

محبی یکی دیگر از مشکالت فرهنگی در عرصه ذبح دام .پذیر نیستکنی کامل آن امکانهای بومی کشورمان است که ریشهبیماری

د: با این کار به را خوراندن امحا و احشای آلوده گوسفند ذبح شده از جمله جگر به حیواناتی همچون سگ و گربه برشمرد و افزو

شود منتقل شده و باید این گونه اجزای حیوان پس از ذبح به صورت ها که عامل کیست در انسان میراحتی کرم انواع انگل

 .بهداشتی دفن و از چرخه حذف شود

 شودهای لبنیات سنتی میشیرهای برگشتی کارخانجات لبنی روانه کارگاه *

ن به اهمیت مصرف لبنیات در تامین سالمت مردم اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته رئیس جامعه دامپزشکان ایران همچنی

کیلوگرم است اما متاسفانه در کشور ما مردم شیر گریز و لبنیات گریز هستند که چیزی جز افرایش  250سرانه مصرف تا 

به دلیل اخباری که در مورد استفاده پالم در  وی گفت: متاسفانه.قدی در پی نداردهایی همچون پوکی استخوان و کوتاهبیماری

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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لبنیات صنعتی منتشر شد مردم به مصرف لبنیات سنتی روی آوردند در حالی که شاهدیم برخی شیرها که از کارخانجات برگشت 

اینکه شیر  محبی با بیان.شودهای لبنیات سنتی میخورد بدون آنکه مشخص باشد تاریخ تولید آن چه زمانی است روانه کارگاهمی

کارخانجات حتی به  :مصرفی در کارخانجات لبنی باید حاوی بار میکروبی پایین و همچنین باقی مانده سموم پایین باشد افزود

 .دهند که چیزی جز سالمت مردم در پی نداردتر مشوق میتولیدکنندگان بابت شیر باکیفیت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960209000684 
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 تولیدات دام و طیور
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۷تاریخ: 

 پنج راهکار برای ارتقای کارآیی در واحدهای پرواربندی

دهند. این در حالی است که رعایت این گاوهای شیری، به اصول پرورشی اهمیت میپرواربندان معموالً کمتر از پرورش دهندگان 

 .ها را دوچندان کند و از میزان تلفات به مقدار قابل توجهی بکاهدتواند کارایی گلهموارد می

گاو و همچنین ، بهداشت، سالمت و تغذیه تأثیر قابل توجهی بر میزان باروری 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.مهم در این زمینه تشریح می

 ای گاوردیابی شرایط تغذیه -1

ند که در صورت رعایت اصول صحیح آن، نتایج مثبتی به های متغیر در پرورش هستترین هزینههای خوراک، یکی از اساسیهزینه

ای العادهبار خواهد نشست. انرژی مورد نیاز گاوهای گوشتی در سراسر عمر بسیار متغیر است، اما این موضوع از اهمیت فوق

 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 اوایل شیردهی به گوساله

 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 بدنی گاوها نقاطی کلیدی در پرورش گاوهای گوشتی به شمار می

روری و دیگری زمان خشکی بعد از شیردهی به گوساله. در چنین شرایطی الزم است گاوهای الغر از چاق قرار بگیرد؛ یکی زمان با

دهد. به طور کلی برای هر جدا شده و برای هر کدام جیره مخصوصی نوشته شود. این ترفند، مشکالت تولید را به شدت کاهش می

 زایی، اوایل آبستنی و اواسط آن.شکی، گوسالهای برخوردار است: دوره خگاو، چهار زمان از حساسیت ویژه

 طور کامل با آغوز بالفاصله بعد از تولدها بهتغذیه گوساله -2

ار مانند به مقدهای گوشتی در صورت مصرف نکردن آغور، به دو برابر افزایش یافته و آنهایی که زنده میدرصد مرگ و میر گوساله

 کند.هایی است که شرایط را برای رشد سریع گوساله فراهم میبادینتیکنند. زیرا آغوز دارای آکافی رشد نمی

تواند چنین نیازی آل برسد و تنها آغوز است که میساعت به سطح ایده 48تا  24ها در خون گوساله بین باید میزان ایمنوگلوبولین

ی، حداقل سه لیتر از این ماده حیاتی مصرف های گوشتی در ساعات اولیه زندگرا فراهم کند. به همین دلیل الزم است گوساله

دقیقه طول  20کنند. البته شاید نظارت بر مصرف آغوز برای دامدار، کمی مشکل باشد، اما به طور متوسط، زمان مصرف حدود 

ورت، الزم ص ها دقت کرد تا مقدار آن کافی باشد. در غیر اینخواهد 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

گر دی ای از تغذیه آنها مطمئن شد؛ اگر برای شما مقدور است، از مزارعساعت شیر نخوردند، باید به گونهها طی دو ُُکرده یا گوساله

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


 
کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی  

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

 

128 
 

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.دارای ایمنوگلوبولین نیستند در حالی که شما به عنوان تنها منبع قابل اطمینان برای تغذیه گوساله از آن استفاده می

 صورت روزانهده بهافزایش وزن زن -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 میتوان وجود عالئم هشداردهنده را بر اساس وزن گوساله تشخیص داد. کمنمی

گیری وزن دام، همراه با کارهای دیگری انجام بگیرد که برای ضعف در تغذیه یا کمبود مواد مغذی باشد. بهتر است اندازهنشانگر 

 آل خواهد بود.کشی هر دو تا چهار هفته یک امر ایدهنگهداری از گوساله الزم است. به هر حال، وزن

 بهبود کیفیت علوفه و ترتیب آن -4

 1.2یابد. این به آن معناست که برای جبران باید روزانه درصد کاهش می 3.3ری شده به ازای هر هفته، ارزش غذایی سیلوی نگهدا

ها اضافه شود. به هر حال الزم است که فرموالسیون جیره غذایی به حد کافی دارای ماده کیلوگرم کنسانتره به جیره غذایی گوساله

های حاوی بر میزان مصرف تاثیر منفی خواهد داشت. ضمن اینکه جیره خشک باشد. البته جیره خیلی خشک یا خیلی مرطوب،

درصد  55تا  40ای باشد که حداقل دارای 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

 عایت اصول بهداشتیر -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 زانوهایبستر، می

بسیار  وشوی زمینتوانید قبل از کاه، روی زمین آهک بریزید. این کار به ویژه بعد از شستفی برای خشک شدن بستر ندارید، میکا

وشو، زهکشی زمین یا داشتن تهویه الزم مفید خواهد بود. البته نباید فراموش کرد که برای اطمینان از پاکی بستر هنگام شست

 تواند در پاکی بستر از مواد آلی و خشک کردن آن موثر باشد.ادی از این دست میاست. به هر ترتیب، آهک یا مو

اند، مجبورید کف آن را با دمای باالی ها در خلل و فرج آن رخنه کردهاگر 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

شود. البته باید زمانی این کار را انجام دهید که وقت کافی وشو 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% 
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 تولیدات دام و طیور
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۶تاریخ: 

ذشته + میلیون قطعه طیور در سال گ 757واحد/ کشتار بیش از  27به  IR های طیور دارای کدافزایش تعداد کشتارگاه

 جدول

 های طیور دارای کددفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور، ضمن اعالم افزایش تعداد کشتارگاه

IR میلیون قطعه عنوان کرد 757، تعداد طیور کشتار شده در سال گذشته را بیش از. 

ها حدود هشت واحد بود، بسیاری از کشتارگاه IRهای طیور دارای کد که تعداد کشتارگاه 93به گزارش خبرنگار ایانا، از اواخر سال 

های دارای این اند و اکنون تعداد کشتارگاهبرای ارتقای کیفی و استانداردسازی واحد تحت اختیار خود، اقدامات مؤثری انجام داده

ه جمع دارندگان کد زودی بواحد کشتارگاهی نیز در دست بررسی بوده و به 22واحد رسیده است. این در حالی است که  27کد به 

IR  گذرانند، بیش از کشتارگاهی که دارای کد هستند یا مراحل پایانی ممیزی را می 29خواهند پیوست.ظرفیت پرنده در ساعت

رسد. استان گلستان با پنج کشتارگاه دارای هزار قطعه است که در هشت ساعت روز کاری به باالی یک میلیون قطعه می 135

های مازندران و آذربایجان غربی هر دو با سه واحد، رتبه را در کشور به خود اختصاص داده و پس از آن استانپروانه، رتبه نخست 

گذراند، اکنون در تهران مراحل بازرسی را میبرای کشتارگاهی که هم IRدوم را در اختیار دارند. البته در صورت دائمی شدن کد 

به  IR های دارای کدبینی سازمان دامپزشکی کشور، تعداد کشتارگاهیوندد. طبق پیشپاین استان نیز به جمع دو استان قبلی می

  واحد تا پایان سال خواهد رسید. 30بیش از 

 IRهای صنعتی طیور دارای کد لیست کشتارگاه

کد  نام واحد ردیف
IR 

 -ظرفیت 

پرنده در 

 ساعت

 استان

 تهران 8000 2001 تهران ماکیان الوان 1

 گیالن 8000 2002 ماکیانسپید  2

 گلستان 2000 2003 مرغ حل الوان 3

 آذربایجان غربی 2000 2004 خوشبخت نقده 4

 خراسان رضوی 4000 2005 بهاران پروتئین خراسان 5

 مرکزی 6000 2006 درنا مرغ دلیجان 6

 گلستان 4000 2007 سفید زربال گلستان 7

 مازندران 2000 2008 شرکت کشت و صنعت پرستوقائم 8

 آذربایجان غربی 2000 2009 شرکت پروتئین گستر سینا 9

 مازندران 2000 2010 کشتارگاه سپیدان آمل 10

 سمنان 4000 2011 کشتارگاه آزاد بال شرق 11

 گلستان 6000 2012 کشتارگاه جنگل دلند )گلند( 12

 گلستان 4000 2013 کشتارگاه سحر مرغ کردان 13
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 تهران 2000 2014 بورچینکشتارگاه ایران  14

 2000 2015 کشتارگاه ری تیهو 15
 در دست بررسی -

 موقت شش ماهه -تهران 

 اصفهان 2000 2016 کشتارگاه سپید ماکیان اصفهان 16

 ارومیه 2000 2017 کشتارگاه طیور ارومیه )چی چست( 17

 گلستان 4000 2018 کشتارگاه طیور گلستان 18

 2000 2019 کشتارگاه طیور سمانه 19
 در دست بررسی -

 موقت شش ماهه -تهران 

 قزوین 4000 2020 کشتارگاه قزوین مرغ 20

 خراسان جنوبی 2000 2021 کشتارگاه فروزان بیرجند 21

 فارس 4000 2022 کشتارگاه سپید مرغ احسان 22

 زنجان 2700 1012 شرکت تعاونی کشتارگاه صنعتی طیور زنجان 23

 شیراز -فارس  2000 2024 مرغکشتارگاه شیراز  24

 یزد 1000 2026 کشتارگاه بلدرچین 25

 مازندران 2000 2027 کشتارگاه پرسفید آمل 26

 گیالن 6000 2028 کشتارگاه مروارید صومعه 27

 آذربایجان غربی 6000 2029 کشتارگاه طیور سیمین بال میاندوآب 28

 شرقیآذربایجان  2000 2030 کشتارگاه آذران مرغ 29

 تعداد کشتارها در سال گذشته

میلیون از آنها به دلیل وجود مشکالت مختلف، ضبط شده و  10کشتار شده که باالی  95میلیون قطعه طیور در سال  757بیش از 

 اند. در جنوب کرمان )جیرفت و کهنوج( هیچ کشتاری در سال گذشتهمسئوالن بهداشتی، مانع از عرضه آنها در بازار مصرف شده

میلیون کشتار، رتبه نخست را دارد. سپس استان گلستان، تهران و  75صورت نگرفته و در مقابل، استان خراسان رضوی، با بیش از 

 اند.های دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاصفهان به ترتیب رتبه

 1395ه های طیور یک سالفرم شماره یک )پ( گزارش عملیات بازرسی نظارت بهداشتی در کشتارگاه

 نام استان
تعداد طیور کشتارشده 

 )قطعه(

شده تعداد الشه ضبط

 )قطعه(

 124.980 37.512.073 آذربایجان شرقی

 274.394 28.306.196 آذربایجان غربی

 3.087.231 13.647.616 اردبیل

 1.570.313 63.335.884 اصفهان

 38.876 19.874.504 البرز

 49.309 3.310.798 ایالم
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 22.103 3.273.433 بوشهر

 243.048 63.844.076 تهران

 0 0 جنوب کرمان )جیرفت و کهنوج(

 93.516 6.920.587 چهارمحال و بختیاری

 67.008 10.754.379 خراسان جنوبی

 565.026 75.044.769 خراسان رضوی

 34.244 6.147.712 خراسان شمالی

 285.783 20.835.177 خوزستان

 200.600 14.859.325 زنجان

 185.350 11.312.021 سمنان

 7.171 782.318 سیستان و بلوچستان

 330.367 56.583.005 فارس

 138.112 17.532.882 قزوین

 24.913 25.250.869 قم

 197.415 13.020.074 کردستان

 110.896 15.641.876 کرمان

 39.024 6.855.158 کرمانشاه

 22.882 2.158.898 کهگیلویه و بویراحمد

 403.400 68.123.955 گلستان

 674.476 52.713.028 گیالن

 116.878 17.519.465 لرستان

 708.909 45.785.465 مازندران

 412.189 24.748.385 مرکزی

 71.117 9.918.004 هرمزگان

 90.820 15.656.626 همدان

 62.137 6.647.400 یزد

 10.252.487 757.۹15.۹58 جمع کل

 منبع: سازمان دامپزشکی کشور               

http://www.iana.ir/fa/news/43460/%D8%A7%D9%81 
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 تولیدات دام و طیور
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

های پشت پرده وجود ندارد؛ تغییر سهم نژادها مدیریتی دستزند/ رانت و در بازار حرف اول را می "راس"هنوز نژاد 

 است + جدول

تولیدکنندگان جوجه یکروزه در کشور بر وجودنژادهای مختلف در بازار مرغ تأکید کرده و آن را برای تنوع و تأمین گوشت مرغ 

 نفع در انحصار یکصاحبه با مسئوالن ذیهای مخالف دولت در مدانند؛ موضوعی که برخی رسانهمورد نیاز کشور، بسیار ضروری می

 .اندنژاد خاص برای صنعت طیور، آن را دستمایه انتقاد از دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیز قرار داده

درصدی در تولید جوجه یکروزه در ایران  100خورشیدی که نژاد آرین سهمی تقریباً  70به گزارش خبرنگار ایانا، تا اواسط دهه 

ها، گرفتند، اما با حضور محمود حجتی برای ریاست وزارتخانه در آن سالجوجه می 110ها از هر قطعه، حداکثر داشت، مرغ مادری

ها استفاده ها در انحصار یک نژاد نبوده و از نژادهای مختلف برای پرورش مرغاین موضوع در دستور کار قرار گرفت که مرغداری

های مختلفی مانند راس، آربورایکرز، هوبارد، کاپ و تعدادی دیگر به ایران باز شد تا تولیدکنندگان بر ونهکنند. به همین دلیل پای گ

وری هر نژاد، دست به انتخاب بزنند.حال پس از گذشت حدود دو دهه، نژادهای برتری که اساس میزان بازدهی و مقدار بهره

کنند. البته هنوز نژاد ایرانی آریندر های پرورش ایران خودنمایی میدر سالنجوجه در هر قطعه تولید کنند،  130توانند باالی می

ها در اختیار آن نیست و سهم آن هرساله نوسان دارد. ریزیدرصد جوجه 100بازار به میزان بسیار ناچیزی حضور دارد، اما دیگر 

یر به اجرا گذاشته شده است. معاون بهبود های اخاین درست همان سیاستی است که درباره پرورش دام سنگین نیز طی سال

خل ها را در دامرغما نباید تمام تخم"تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در این باره در سال گذشته به خبرنگار ایانا گفته بود که 

م در راه تولید قد عل یک سبد بچینیم؛ بنابراین الزم است که از تنوع نژادی استفاده کرد تا در صورت بروز هر اتفاقی، مشکلی

بود. آربورایکرز با  "راس"های مختلف، در اختیار نژاد ریزی مزارع مرغ مادر، از میان آمیختهدرصد جوجه 80دو سال پیش، "نکند.

درصد کاهش  10حدود  93نسبت به سال  94درصد در مقام بعدی و پس از آن کاپ و هوبارد قرار داشتند. سهم راس در سال  14

درصد برساند؛ نژادی که ئ. سال قبل از آن تنها سه درصد سهم بازار را  11در مقابل نژاد آربورایکرز توانست این عدد را به داشته و 

درصد بوده که  59.1سهم راس، حدود  94ریزی مرغ اجداد گوشتی در سال در اختیار داشت.این در حالی است که در مورد جوجه

درصدی را تجربه کرده است. البته یکی از دالیل آن، ورود نژاد هوبارد به بازار ایران بود  17.9کاهشی  93این عدد نسبت به سال 

 13درصد مزارع اجداد گوشتی را از آن خود کند. هرچند نباید فراموش کرد که آربورایکرز هم سهم خود را از  5.6که توانست 

تر و رقابتی شد.اگرچه به ادعای برخی مسئوالن پیشین در درصد رساند و رقابت میان نژادهای مختلف پیچیده 22.5درصد به 

در مزارع ایران کاهش یافته و این موضوع برای آنها که امروز در سازمان اقتصادی کوثر در  "راس"دولت های نهم و دهم، سهم نژاد 

تیار ایانا قرار گرفته است، نشان نفع هستند، خوشایند نبوده و نیست؛ اما آخرین جداول منتشر شده که در اخانحصار نژاد راس ذی

 59.1ریزی مرغ اجداد گوشتی در این نژاد از که جوجهطوریاز افزایش بیش از سه درصدی سهم این نژاد در بازار ایران نیز دارد. به

ر ایانا گفت: رسید.مشاور انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه، در این باره به خبرنگا 95درصد در سال  62.9، به 94درصد در سال 

های پشت زند، تنها عوامل مدیریتی است و ربطی به رانت یا دستآنچه تغییرات و نوسانات نژادهای مختلف در ایران را رقم می

پرده ندارد.سیدمصطفی مصطفوی، با اشاره به کاهش تدریجی سهم راس در بازار مرغ ایران، افزود: سهم نژادهایی مانند هوبارد و 

های اخیر از سهم راس کاهش یافته است. کنند، بیشتر شده و به همان نسبت در سالای عمل میزنجیره صورتکاپ که به

 همچنین تغییر مدیریت آربورایکرز، موفقیت آن را در بازار طیور باال برد و جای بیشتری برای آن باز کرده است.
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عتقد است که نباید برای تولید مرغ تنها به یک نژاد اکتفا وی در این زمینه نیز نظری همسو با وزارت جهاد کشاورزی داشته و م

طور خودکار از دور تر باشند، بهکرد و بهترین کنش آن است که راه برای حضور تمام نژادها باز باشد. قطعا هر کدام از آنها ضعیف

 شوند.رقابت حذف می

 های مختلف در کشورریزی آمیختهمیزان جوجه
 جمع هوبارد هیبرو آرین لوهمن آربورایکرز کاب راس 

1384 4.616.400 1.518.604 701.006 729.950 0 0 0 8.565.960 

1385 5.528.975 829.572 799.886 614.390 0 133.930 0 7.906.753 

1386 6.368.861 755.489 1.339.490 491.070 41.300 30.000 0 9.026.210 

1387 6.537.495 765.826 577.689 0 110.183 0 0 7.991.193 

1388 7.159.747 1.276.690 36.400 0 93.467 0 0 8.566.304 

138۹ 5.563.783 3.253.178 134.576  54.365  0 9.005.902 

13۹0 8.091.228 2.177.405 364.412 0 0 0 0 10.633.045 

13۹1 8.178.159 1.294.935 181.509 0 29.800  61.470 9.745.873 

13۹2 9.408.623 1.126.198 288.080 0 0 0 144.840 10.967.741 

13۹3 10.076.087 660.870 307.100 0 0 0 137.712 11.181.769 

13۹4 8.075.980 497.534 1.411.274 0 0 0 155.340 10.140.128 

 103.730.878 499.362 163.930 329.115 1.835.410 6.141.422 14.156.301 80.605.338 جمع کل

سهم کل 

 )درصد(
77.7 13.6 5.۹ 1.8 0.3 0.2 0.5 100 

 ریزی مزارع مادر کشور )درصد(های مختلف در جوجهسهم آمیخته
 

 هوبارد هیبرو آرین لوهمن آربورایکرز کاب راس

1384 66 18 8 9 0 0 0 

1385 70 10 10 8 0 2 0 

1386 71 8 15 5 0 0 0 

1387 82 10 7 0 1 0 0 

1388 84 15 0 0 1 0 0 

138۹ 62 36 1 0 1 0 0 

13۹0 76 20 3 0 0 0 0 

13۹1 84 13 2 0 0 0 1 
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13۹2 86 10 3 0 0 0 1 

13۹3 90 6 3 0 0 0 1 

13۹4 80 5 14 0 0 0 2 

سهم کل 

 )درصد(

77.7 13.6 5.۹ 1.8 0.3 0.2 0.5 

 روزهمنبع: انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک

http://www.iana.ir/fa/news/43352/%D9%87%D9%86%D9% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 آنفوالنزای حاد پرندگان فروکش کرد

های مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: طی یک ماه اخیر از شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان در مرغداریرئیس هیأت 

ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار .صنعتی گزارشی اعالم نشده است

درباه آخرین وضعیت شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان اظهار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی 

 .ی اعالم نشده استهای صنعتی گزارشداشت: طی یک ماه اخیر از شیوع آنفوالنزا حاد پرندگان در مرغداری

در حال حاضر نرخ هر کیلو تخم مرغ درب  :هزارتومانی هر کیلو تخم مرغ نسبت به یک ماه اخیر خبر داد و گفت 2وی از کاهش 

نبی پور با اشاره به در شرایط کنونی وضعیت صنعت مرغ تخم گذار خوب .تومان است 200ای هزار تومان معادل دانه 3مرغداری 

گذار موجب شد تا مرغداران سازی بخشی از جمعیت مرغ تخمهای اخیر در پی شیوع آنفوالنزا و معدومطی ماه نیست، بیان کرد:

 .های پیر خود را حذف نکنند و در نهایت این امر به سبب عدم استفاده از خمیر مرغ ضربه مهلکی به صنعت وارد کرده استمرغ

شورهای پیشرفته، در کشور ما استفاده از آن در تولید سوسیس و کالباس ممنوع رغم استفاده از خمیرمرغ در کوی ادامه داد: علی

 .های پیر چربی باالیی دارند از این رو الزم است که تحت نظارت سازمان دامپزشکی و استاندارد مصرف شوداست از آنجا که مرغ

ادرات اظهار کرد: با توجه به عدم گزارش شیوع رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در خصوص آخرین وضعیت ص

 .آنفوالنزای حاد پرندگان، صادرات مرغ و تخم مرغ همچنان متوقف است

ور مرغ در کشوی در خصوص آخرین وضعیت مازاد تولید تخم مرغ تصریح کرد: بنابر آمار رسمی ساالنه حدود یک میلیون تن تخم

 .هزارتنی روبرو هستیم 200گرم با مازاد  کیلو 10تولید شده که با وجود مصرف سرانه 

http://www.yjc.ir/fa/news/6067149/%D8%A2%D9%86% 
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 تولیدات زراعی )سایر (
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 جایگاه آن در اقتصاد ملیواکاوی مشکالت زراعت در راستای تقویت 

 فاطمه پاسبان. کارشناس کشاورزی 

 هافزودارزش ایجاد  توان به تأمین امنیت غذایی،کند که میدر اقتصاد ملی ایفا می شرق: بخش زراعت در بخش کشاورزی نقش مهمی

سعه پایدار کشاورزی و تحقق اهداف ایجاد ه کرد. این بخش برای اینکه بتواند در تواشار صنعت نهاده تأمین و ارزی درآمد و اشتغال و

شغل و تولید اقتصاد کشور، ایفای نقش کند، در وهله اول نیازمند شناخت مشکالت و تنگناهای آن بوده تا در نهایت بتوان براساس 

های تناهای فعالیهای مناسب تدوین و اجرا کرد. اگر بخواهیم نقاط ضعف و تنگها و برنامهرو سیاستوضعیت موجود برای مسیر پیش

دهد اما برای واردشدن به موضوع و واکاوی تجربه سایر بخش زراعت را با جزئیات بیان کنیم، چندین شماره را به خود اختصاص می

شود که مستقیم و ها اشاره میترین چالشهای زراعی، به مهمکشورها درخصوص نحوه و چگونگی برخورد با حل مشکالت فعالیت

توان به دو بخش تقسیم آورد. از دیدگاه نگارنده مشکالت و تنگناهای بخش زراعت را میها را به همراه مییر چالشغیرمستقیم سا

گردد و بخش دوم به تنگناهای ریزی بخش برمیگذاری و برنامهسیاستکرد: بخش اول به تفکر و اندیشه فکری و مدل مفهومی 

افتد. شود که عمده تنگناهای بخش دوم به خاطر تنگنای بخش اول اتفاق میل مرتبط میزیرساختی، پولی و مالی بازار و از این قبی

توان در سؤاالت ذیل خالصه کرد: نوع نگرش و نگاه بخش زراعت را میای و مدل مفهومی بندی مشکالت اندیشهبرحسب این طبقه

است؟  پذیرها و روشی امکانو فرایندی و با چه مکانیسمبرای تعیین اهداف بخش زراعت چیست؟ دستیابی به این اهداف از چه مسیر 

های دولتی و گذار، مدیران بخشکننده، سرمایهها در این مسیر و فرایند چه جایگاهی دارند )کارفرما، نیروی کار، مصرفانسان

نوان مثال بهترین راندمان، عاند؟ )بهها در زنجیره عرضه محصوالت زراعی به تفکیک محصول و منطقه کدامغیردولتی(؟ بهترین

ها چیست؟ نوع نگاه و نگرش به فناوری و مدیریت ها و ظرفیتوری آب، بهترین بذر مصرفی، بهترین کیفیت(؟قابلیتبهترین بهره

دانش چیست و چگونه باید باشد؟ نوع نگرش به مشارکت و سپردن کار به مردم چیست و باید چگونه باشد؟ الگوی ایجاد انگیزه و 

برد را به دنبال داشته باشد، -ت برای جذب سرمایه و نیروی کار خالق و کارآفرین چیست؟ تعامل با جهان خارج که بازی بردرغب

گذاری خارجی و مقابله با برای بخش زراعت در موضوعات مختلف از تحقیق گرفته تا ترویج و آموزش و فناوری و جذب سرمایه

ریزی برای آنها در ابتدا است؟ و بسیاری دیگر از موضوعاتی که برنامهالگو و مکانیسمی  های آب و خاک و منابع طبیعی چهبحران

یابی مدت و بلندمدت برای دستهای مدون کوتاهنیازمند شناخت نگرش، نوع رویکرد، الگو و سیستم است تا بتوان از این طریق برنامه

اه کنیم؟ به چه کسانی نگاه کنیم؟ و به چه دلیل نگاه کنیم؟ مسائل اصلی به اهداف توسعه پایدار تدوین و اجرا کرد. اینکه چگونه نگ

جهان  بینی آینده کشور وبخش زراعت است که نیازمند بازتعریف مجدد با توجه به شرایط موجود و پیشو کلیدی تفکری و مفهومی 

ترین توان به مهماست که میمفهومی  ای وای وجود دارد که ناشی از وجود مشکل اندیشهاست. در بخش دوم مشکالت عدیده

ای هگذاری و انباشت سرمایه، عدم تطابق و سازگاری کارمزدهای واممشکالت این زیربخش به شرح ذیل اشاره کرد: کمبود سرمایه

حصول، وع مای و بر حسب نهای آبیاری با شرایط منطقهبانکی با درآمد کشاورزان، بحران در مدیریت آب و سازگاری ناکافی سیستم

رخ بودن نبودن درآمد کشاورزان، ناپایداری درآمدی در بخش، پایینبودن اراضی زیر کشت و پایینمشکل خاک و فقر خاک، کوچک

بودن تکنولوژی موجود با شرایط تولید بخش )مثل بودن درآمد و ناپایداری آن(، نامناسبدلیل پایینانداز کشاورزان )بهپس

وری و کارایی، توجه ناکافی به سازماندهی و کارگیری تکنولوژی و فناوری در راستای افزایش بهرهبودن بهآالت(، ناکافیماشین

بودن ها، ناکافیها و سیاستسازی و اجرای برنامهمداری زنجیره عرضه محصوالت، مشارکت ضعیف و پایین کشاورزان در تصمیمقانون

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های مختلف از قبیل کشاورزی در سطح مزرعه، تعامالت اندک با جهان خارج در زمینه به های علمییافته تحقیق و توسعه و ترویج

های چندملیتی درخصوص تجارت محصوالت زراعی، وجود ضایعات گذاری خارجی، برندسازی و تشکیل شرکتانتقال فناوری، سرمایه

جه ناکافی به تأمین اجتماعی و رفاه کشاورزان و سایر سالی، توباال در زنجیره عرضه قبل از تولید تا سفره، تغییرات اقلیم و خشک

وکار در درون زنجیره بودن فضای کسبنامناسب  بازیگران زنجیره عرضه، توجه ناکافی به حفظ و صیانت از منابع طبیعی، آب و خاک،

گو، توجه ناکافی به توسعه اسخها و محصول، نبود ساختار مدیریت مسئول و پعرضه، انحصار و وجود رانت اقتصادی در تجارت نهاده

پذیر و توجه ناکافی به برندسازی و استانداردها و کیفیت محصول و غذای سالم. هر کدام از نهادهای غیردولتی توانمند و مسئولیت

اشد بعنوان مثال اگر مشخص نریزی و اجرا نیست. بهقابل برنامهای و مدل مفهومی سازی تفکر اندیشهاین مشکالت بدون شفاف

توان نفعان مهم است و باید الگوی این مشارکت چگونه باشد، نمیریزی مشارکت از پایین به باال باشد و نظرات همه ذیرویکرد برنامه

مداری زنجیره عرضه تدوین کرد. بنابراین توجه به هر دو بخش مشکالت برای یک برنامه مناسب و مطلوب برای ساماندهی و قانون

ت عمده اند بر مشکالر و بهتر بخش زراعت در اقتصاد ملی ضروری است. اینکه در کشورهای جهان چگونه توانستهآفرینی بیشتنقش

 .شودبخش کشاورزی که مشابه مشکالت کشور ماست، فائق آیند؛ در نوشتارهای بعدی به آن اشاره می

www.iana.ir/fa/news/http://43189/%D9%88%D8%A7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43189/%D9%88%D8%A7


 
کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی  

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

 

138 
 

 تولیدات زراعی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۸تاریخ: 

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

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

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

گزارش ایانا از وب سایت بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه ، نظام تولید مواد غذایی، به .رودشمار میها بهبرای تمام بخش

بخشی است که اکثریت خود اشتغالی و و پرداخت دستمزد ) استخدام( به افراد را در اختیار دارد و پیش بینی می شود این روند در 

واد غذایی، فراتر از تولید محصوالت کشاورزی است و سهم بزرگی از آینده هم ادامه یابد. این در حالی است که مشاغل در سیستم م

همان طور که سرانه درآمد افزایش یافته و الگوهای تغذیه هم تغییر کرده و خدمات را به خود اختصاص دارد. تولید اقتصاد جهانی

یع، حمل و نقل، ذخیره سازی، خرده از جمله فرآوری، توز -است، تقاضا برای شغل در این بخش و خارج از سیستم غذایی مزرعه

این درحالی است که ، یک مقاله جدید از بانک جهانی ، روی چگونگی افزایش خواهد یافت. -رستوران ها فروشی، آماده سازی و 

فراهم کردن شغل از سوی نظام غذایی تمرکز دارد و چارچوبی برای درک عواملی که در تعیین تعداد و کیفیت کار در این بخش 

قش دارد، ارائه می کند. این مقاله همچنین به مجموعه ای از اقدامات می پردازد که کشورها می توانند در زمینه انطباق، تغییر و ن

 استفاده از شرایط شان برای تقویت سهم نظام غذایی برای اشتغال، انجام دهند. 

 پیام اصلی:

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

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

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

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

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

 خدمات دارد.

شاغل نیاز به توجه به رشد نظام غذایی، میزان اشتغال و گنجاندن جوانان و زنان در م بودن فراگیر 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 

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

 اجتماعی کمک کند.

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

سته به کشاورزی و یا اقتصاد شهری تغییر واب اقتصاد تا است نیاز گوناگونی مداخالت همچون. است متفاوت کشورها در ها اولویت •

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

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

http://www.iana.ir/fa/news/43170/%D8%A7%D9 
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 چای
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

در حوزه چای کشور/ تعامل بیشتر مجموعه تحقیقاتی چای با سازمان چای کشور و معاونت  تحقیقاتکاربردی شدن 

 امور باغبانی

ر تهای الزم را به مدیران پژوهشکده به منظور کاربردی شدن بیشدر این بازدید معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی توصیه

 .تحقیقات در حال انجام در حوزه چای یادآور شد

پژوهشکده چای کشور، در این بازدید معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی و همراهان از زارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی به گ

آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در پژوهشکده چای مطلع و با توضیحات دکتر آزادی رئیس پژوهشکده، دکتر سراجی معاونت پژوهش 

های های پژوهشی و تعدادی از اعضای هیات علمی پژوهشکده چای، بازدیدکنندگان با برنامهو فناوری پژوهشکده، مدیران گروه

 پژوهشی، پتانسیل موجود و امکانات تخصصی آزمایشگاهی این مجموعه تحقیقاتی از نزدیک آشنا شدند. 

ژوهشکده به منظور کاربردی شدن های الزم را به مدیران پبراساس این گزارش، در این بازدید علمی، محمد علی طهماسبی توصیه

تر تحقیقات در حال انجام در حوزه چای را یادآور شد و همچنین مراتب تقدیر خویش را از مدیران این پژوهشکده به خاطر بیش

 های مطلوب تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی ابراز داشت. ریزیبرنامه

کشور و معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی را خواستار شد و تر مجموعه تحقیقاتی چای را با سازمان چای وی تعامل بیش

 های الزم را به مدیران این پژوهشکده داد.قول مساعدت

http://www.iana.ir/fa/news/43323/%DA%A9%D8%A7%D8% 
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 چای
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 کارگاه آموزشی برای کارشناسان و ناظران خرید برگ سبز سازمان چای کشور

این کارگاه آموزشی با هدف ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی اعضای هیات علمی و محققان پژوهشکده چای در حوزه داشت و 

برداشت چای برای کارشناسان و ناظران خرید برگ سبز سازمان چای کشور در محل سالن همایش های ستاد پژوهشکده چای 

 .واقع در الهیجان( برگزار شد)

از روابط عمومی پژوهشکده چای کشور، کارگاه آموزشی یک روزه با هدف ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی اعضای به گزارش ایانا 

هیات علمی و محققان پژوهشکده چای در حوزه داشت و برداشت چای برای کارشناسان و ناظران خرید برگ سبز سازمان چای 

  در الهیجان( برگزار شد.کشور در محل سالن همایش های ستاد پژوهشکده چای )واقع 

مهندس فاضل پورحقگوی سرشکه مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشکده و محقق گروه ژنتیک و به نژادی چای تدریس در این 

شایان توجه است که شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی با آخرین دستاوردهای حوزه تولید .کارگاه آموزشی را بر عهده داشت

 چای در باغ )داشت و برداشت( آشنا شدندبرگ سبز 

http://www.iana.ir/fa/news/43255/%DA%A9%D8%A 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 شوندتکلیف میهای فاسد پس از فصل برداشت تعیین چای

علی رغم آنکه سال های از ماندن چای های سنواتی باقی مانده در انبارها می گذرد اما تا کنون به طور کامل تعیین و تکلیف نشده 

گذرد و هنوز چای سنواتی ها میسال گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .است

بالی جان چایکاران شده چرا  70های فروش نرفته دهه ها باقی مانده و نگرانی هایی برای چایکاران ایجاد کرده است.چایدر انبار

استاندارد پس از گذشت سه سال از ماندگاری قابلیت شرب ندارد و در برخی مواقع  که چای سنواتی براساس اعالم سازمان سازمان

 .نمایدشود که همین امر مشکالتی برای چای ایرانی ایجاد میها و اعمال تغییرات در آن وارد بازار میبا شکستن پلمپ انبار

های ، درباره آخرین وضعیت فروش چای صنعت، تجارت و کشاورزی محمد، ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار

هزارتن آن خارج از دوره  3ها هزارتن چای باقی مانده در انبار 30ها اظهار داشت: براساس مجوز از مجموع سنواتی باقی مانده در انبار

های سنواتی با کنترل سازمان ملی استاندارد، غذا و دارو و سازمان چای از طریق مبادی د: چایوی افزو.بهره برداری به فروش رسید

 .گمرکی برای مصارف صنعتی، مواد شیمیایی و رنگ و اسانس با نظارت از کشور خارج شد

د از سال ن درحالی است که بعروزبهان با بیان اینکه چایی که بیش از سه سال از تولید آن گذشته باشد قابلیت شرب ندارد، گفت: ای

رئیس سازمان چای تصریح کرد: با توجه به آنکه همزمان با فصل برداشت عرضه .هیچ چایی بیش از سه سال باقی نمانده است 89

ود وجها و عرضه مجدد ها متوقف است از این رو جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر خروج آن از انبارهای سنواتی باقی مانده در انبارچای

 .ندارد

 تن چای سنواتی در انبارها باقی است 50***

ها های سنواتی باقی مانده در انبار، گفت: چای صنعت، تجارت و کشاورزیایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفتگو با خبرنگار 

 .های تولیدی به فروش رسیدتمامی چای 89است چرا که بعد از سال  70مربوط به دهه 

 .تن باشد 50ها حدود شود که چای سنواتی باقی مانده در انباربه گفته وی پیش بینی می

های جدید و ها خارج و تحت بسته بندیهای سنواتی از انبارهوسمی ادامه داد: در سالیان اخیر همزمان با فصل برداشت، چای

افتاد از این رو برای حفظ موقعیت تولید چای با شد که با این وجود چایکاری ایران به خطر میبرندهای مختلف به بازار عرضه می

به گفته رئیس اتحادیه چایکاران با وجود آنکه چای تولیدی  .ها جلوگیری به عمل آمداعمال نظارت دقیق و سخت گیرانه از خروج آن

 .ها صادر شوداز این رو تحت هیچ شرایطی نباید مجوز خروج چای از انبار فصل بهار شفا بخش است

http://www.yjc.ir/fa/news/6062493/%DA%86%D8%A7% 
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  خاک
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

واحد  17000حفاظت از خاک را در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دهید/ از سه میلیون واحدهای آالینده اروپا فقط 

 اندسازی شدهسالم

سازمان کشاورزی و نهادهای مستقل از رئیس اتحادیه اروپا درخواست کردند که چارچوب قانونی الزام آوری را برای  500بیش از 

که ائتالفی از سازمان های غیردولتی  "مردم برای خاک"آوریل، روز زمین پاک،  22ند. پیش از تاریخ حفاظت از خاک ایجاد ک

سازمان کشاورزی و  500بیش از اروپایی، مؤسسه های تحقیقاتی، گروه های حامی محیط زیست و انجمن های کشاورزان است،

قانونی الزام آوری را برای حفاظت از خاک ایجاد کند. پیش از  نهادهای مستقل از رئیس اتحادیه اروپا درخواست کردند که چارچوب

که ائتالفی از سازمان های غیردولتی اروپایی، مؤسسه های تحقیقاتی، گروه  "مردم برای خاک"آوریل، روز زمین پاک،  22تاریخ 

 (Jean-Claude Juncker)نامه سرگشاده ای را به جین کلود جانکر  های حامی محیط زیست و انجمن های کشاورزان است،

ارسال و از او درخواست کردند که اتحادیه اروپا قانونی را برای حفاظت از خاک در دستور کار خود قرار دهد. نگرانی این سازمان ها 

برای افزایش تخریب خاک در اروپا و در سطح جهانی است و هشدار می دهند که فرسایش؛ آب بندی؛ کاهش مواد آلی؛ فشردگی؛ 

رانش زمین؛ و آلودگی اثرات مخربی را نه فقط بر اقتصاد که بر سالمت بشر، امنیت غذایی، اکوسیستم های طبیعی، تنوع شوری؛ 

زیستی و آب و هوا دارد. آن ها در نامه شان، اسنادی شامل گزارش ها و تحقیقات علمی که نشان دهنده وضعیت ضعیف خاک 

، 2015طبق گزارش منتشر شده از سازمان ملل متحد، در سال  globalagricultureاروپاست ارائه کردند.به گزارش ایانا از 

مهمترین تهدیدهای خاک در اروپا: آلودگی خاک، کاهش مواد آلی خاک، آب بندی خاک و رانش خاک در اثر فرآیندهای 

عالیت های آالینده انجام می شهرسازی است. این گزارش هشدار می دهد، تعداد واحدهایی که اکنون و به طور بالقوه در اروپا ف

واحد سالم سازی شده اند. اگر روند اخیر ادامه یابد و هیچ  17000دهند، حدود سه میلیون واحد است که از این تعداد فقط حدود 

درصد افزایش یابد. طبق  50به بیش از  2025تغییری در قانون گذاری صورت نگیرد، انتظار می رود که رقم گزارش شده تا سال 

 500کیلومتر مربع از زمین با بتن و سطوح آسفالت آب بندی می شود که تقریباً معادل  1000عالم این ائتالف، هر ساله در اروپا، ا

در تصویری نگران کننده، فقدان یک چارچوب قانونی "زمین فوتبال در هر روز است. در این نامه سرگشاده می خوانیم که 

ود و تثبیت اصول و قواعدی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا از آن پیروی کنند، غیرقابل قبول اختصاصی و الزام آور مشاهده می ش

، اتحادیه اروپا پس از هشت سال مخالفت طوالنی برخی از اعضای خود و با وجود آن که فقدان آشکار 2014در ماه می سال "است.

خاک وجود داشت، از پیشنهادهایی برای بخشنامه چارچوب سیاست های این اتحادیه و مقررات ملی در تضمین حفاظت کافی از 

خاک صرف نظر کرد. همچنین ائتالف مردم برای خاک می گوید حتی در جایی که کشورهای عضو قانون خودشان را دارند، مثالً؛ 

وانین اختالف وجود در مورد آلودگی خاک، بین استانداردها، روش ها، معیارهای مرجع در اندازه گیری میزان آلودگی و اصالح ق

دارد. آن ها به ارزیابی اخیر انجام شده بر روی نیمی از کشورهای اتحادیه اروپا که فاقد چارچوب سیاست راهبردی و منسجم در 

تمام گروه های سیاست این اتحادیه است، انتقاد می کنند و همچنین به نبود تعاریف مشترک در مورد وضعیت خاک و در نتیجه 

جاد اهداف و اولویت ها در حفاظت از خاک و عملکردهای وابسته به آن اشاره می کنند. در سطح بین المللی، اهمیت عدم امکان ای

کشور عضو سازمان ملل متحد پذیرفته شده است.  139بازتاب دارد که توسط  (SDGs)1حفاظت از خاک در اهداف توسعه پایدار 

، مبارزه با بیابان زایی؛ بازگرداندن خاک و زمین های تخریب شده شامل اراضی که تحت تأثیر 2015اهداف توسعه پایدار در سال 

جهانی تخریب زمین است. در حال حاضر این بیابان زایی، خشکسالی و سیل قرار گرفته اند؛ و تالش برای دستیابی به بی طرفی 
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ائتالف از جانکر درخواست می کند شکاف ایجاد شده در سطح اتحادیه اروپا را پر کند و نقشه راهی در بخشنامه چارچوب خاک با 

راه اندازی  (ECI)2اولویت اجرای آن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دهد. همچنین دادخواستی با ابتکار شهروندان اروپایی

 شده است که می توانند آن را به صورت اینترنتی امضا کنند. 

 پانوشت:
1. Sustainable Development Goals 

2. European Citizens’ Initiative 

 ترجمه: مهشید جاللیان

s/http://www.iana.ir/fa/new43212/%D8%AD%D9%81%D8% 
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 خرید تضمینی
 فارس - ۹۶/۰۲/۱۲ : تاریخ

 های جنوبی کشور هزارتن گندم و کلزا در استان 567خرید تضمینی 

روز گذشته خبر داد و گفت: عملیات خرید  20هزار تن گندم طی  500مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید تضمینی 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد  خبرگزاری فارسبه گزارش اقتصادی  .تضمینی در هشت استان کشور شروع شده است

تومان توسط مراکز  1330و  1300با نرخ مصوب هزار تن گندم معمولی و دوروم  550کشاورزی، علی قنبری گفت: تاکنون حدود 

 .استان خریداری شده است 8شرکت بازرگانی دولتی ایران از کشاورزان در 

های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز عملیات خرید تضمینی گندم در استان

هزار  410یه و بویر احمد، بیشترین میزان خرید را تا امروز مربوط به استان خوزستان با فارس، خوزستان، بوشهر، ایالم و کهگیلو

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: دو استان ایالم و .هزارتن اعالم کرد 67تن و پس از آن، استان کرمان با 

و برودت هوا و بارندگی مداوم در کشور علت اصلی تاخیر در اند کهگیلویه و بویر احمد روز یکشنبه وارد عملیات خریدگندم شده

معاون وزیر جهاد کشاورزی به خرید تضمینی دانه روغنی کلزا همزمان با .ها استشروع برداشت و خرید گندم در برخی استان

شاورزان در هفت استان تومان از ک 2783تن کلزا با نرخ  500هزار و  17خرید گندم اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون بیش از 

وی استان هایی که وارد عملیات خرید تضمینی دانه روغنی کلزا شده اند را شامل خوزستان، ایالم، کرمان، .خریداری شده است

هزار  10هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان و بوشهر اعالم کرد و افزود: بیشترین خرید کلزا در استان های خوزستان با تحویل 

 .تن بوده است 4700ن و ایالم با خرید ت 763و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960212000266 
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 خشکسالی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 سال آینده 30تداوم خشکسالی تا 

الملل با اعالم این موضوع توضیح مقام وزیر نیرو در امور بیندهه دیگر ادامه دارد. علیرضا دایمی قائم 3ایران تا  خشکسالی|ایلنا

وری را در سطح معمول رعایت و شود. اگر بهرهمیلیون مترمکعب آب توزیع می200میلیارد ودهد: درشهر تهران ماهیانه یکمی

میلیون مترمکعب از میزان هدررفت کم 100سال توانیم درشرایط حادی ایجاد کنیم، می کهجلوی اسراف را بگیریم و بدون این

( 77-76و  74-73) 77سال های خوب د کشور داشتیم، به قبل ازتر و بارندگیهای باری که سالکنیم. او ادامه داد: در آخرین

سال 30سال گذشته 17ها عالوه بر این است که خشکسالیبینی گردد و بعد از آن وارد چرخه کمبود شدید آب شدیم و پیشبرمی

تومان است؛ یعنی به ازای هر  110شده که قیمت تمامتومان است، درحالی  65رو باشد. او گفت: قیمت تکلیفی برق نیز پیش

 .دهیمتومان زیان می45شود، حدود کیلووات ساعت برق که تولید و توزیع می

http://www.iana.ir/fa/news/43365/%D8%AA%D8%AF%D8% 
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 خشکسالی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 پذیر در برابر خشکسالیکشورهای در حال ظهور و در حال توسعه، آسیب

 المللی آبیاری وکمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران متکی بر آمارهای فائو و کمیسیون بین بر اساس آمارهای اعالم شده از سوی

زهکشی کشورهای در حال ظهور و در حال توسعه از آنجا که بیشترین سطح اراضی آبی را در اختیار دارند، بیش از سایر نواحی 

به گزارش .گیرندز خشکسالی در معرض تهدید قرار میجهان از خطرات تغییرات اقلیمی و به دنبال آن کاهش بارندگی و برو

خبرنگار ایانا، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، آمار اراضی فاریاب موجود در جهان را منتشر کرد. فاریاب در فارسی به زمینی 

میلیون  299.04سراسر جهان شود و دیم نیست. بر اساس این آمارها، به طور خالصه در گویند که با آب قنات و رود آبیاری میمی

درصد اراضی آبی دنیا را در  15.8میلیون هکتار اراضی فاریاب،  47.31هکتار اراضی فاریاب وجود دارد. کشورهای توسعه یافته با 

درصد اراضی آبی  78میلیون هکتار است که معادل  233.3اختیار دارند. این رقم برای کشورهای در حال ظهور و در حال توسعه 

درصد از کل اراضی فاریاب را شامل  6.2میلیون هکتار اراضی فاریاب دارند که  18.4یا است. کشورهای کمتر توسعه یافته دن

های آبی در کشورهای در حال ظهور و در حال شود.به این ترتیب از نظر وضعیت توسعه در کشورها، بیشترین میزان زمینمی

های آبی را در اختیار دارند.از نظر تفکیک ی توسعه یافته کمترین میزان زمینتوسعه گزارش شده است. در حالی که کشورها

 15.6میلیون هکتار یعنی  46.51درصد در قاره آفریقا،  4.9میلیون هکتار از اراضی فاریاب یعنی  14.74توان گفت ای نیز میقاره

 7.8میلیون هکتار یعنی  23.38آسیا و اقیانوسیه و  درصد در 71.7میلیون هکتار یعنی  214.41درصد از این اراضی در آمریکا، 

معتدل شمالی به قاره سبز معروف است. عمده کشت در این  ٔ  اند.اروپا که به دلیل قرار گرفتن در منطقهدرصد در اروپا واقع شده

 7.8ز قاره آفریقا بیشتر است. اروپا های آبی در این قاره اشود اما میزان زمینقاره نیز به صورت دیم و با تکیه بر آب باران انجام می

درصد از این اراضی را در اختیار دارند. شاید دلیل کمتر بودن  4.9درصد از اراضی آبی دنیا را به خود اختصاص داده و آفریقا فقط 

لیمی که شرایط اقسطح اراضی کشاورزی آفریقا نسبت به اروپا شرایط نامساعد اقلیمی در قاره آفریقا باشد. بخشی از قاره آفریقا 

شوند. عدم توسعه های دیگری از این قاره در طول سال با گرمای شدید مواجه میمناسبی دارد با جنگل پوشیده شده و بخش

یافتگی در این قاره نیز دلیل دیگری برای پایین بودن سطح اراضی زیر کشت این کشور است.دانشمندان اعالم کردند که دالیل 

ایی ههای جنوبی صحرای آفریقا و قسمتگرمایش زمین در افزایش بارندگی شمال اروپا و کاهش آن در بخش آشکاری درباره تاثیر

 های آتی شاهد تغییراتی در الگوی کشاورزی این کشورها نیز خواهیم بود.اند. در نتیجه در سالاز آسیا دریافت کرده

 حال توسعه و نوظهور را دارد های آبی در بین کشورهای درایران رتبه چهارم اتکا به زمین

میلیون هکتار بیشترین سطح  24.74کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، در میان کشورهای توسعه یافته، آمریکا با بر اساس اعالم 

شم ش اراضی فاریاب در جهان را دارد. سطح اراضی فاریاب آمریکا تفاوت چشمگیری با سایر کشورهای توسعه یافته دارد. اسپانیا یک

توسط دولت این کشور اعالم شده است، سطح اراضی فاریاب  2014آمریکا دارای این اراضی است. بر اساس آماری که در سال 

های بعدی قرار در رده 2.42و  2.55، 2.9، 2.919میلیون هکتار است. ژاپن، فرانسه، استرالیا و ایتالیا به ترتیب با  3.605اسپانیا 

، 60میلیون هکتار، چین، پاکستان، ایران و اندونزی به ترتیب با  62ی نوظهور و در حال توسعه نیز هند با در میان کشورهادارند. 

های بعدی اتکا به منابع آب برای تولید محصوالت کشاورزی را به خود اختصاص میلیون هکتار رتبه 6.72و  8.57، 19.08

میلیون هکتار اراضی فاریاب صدر نشین است. افغانستان،  5.217ش با دهند.در میان کشورهای کمتر توسعه یافته نیز بنگالدمی

 های بعدی قرار دارند./میلیون هکتار، در رده 1.18و  1.89، 2.292، 3.208میانمار، سودان، نپال نیز به ترتیب با دارا بودن 

na.ir/fa/news/http://www.ia43389/%DA%A9%D8%B4% 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 های روغنی افزایش یافتسقف معافیت واردات دانه

کیلو دانه روغنی خارجی معاف از تعرفه واردات بود که امسال این  36براساس آخرین مصوبه دو سال گذشته به ازای هر کیلو خرید 

طی دو  ه خبرنگاران جوان،گروه اقتصادی باشگا  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .کیلوگرم رسیده است 80رقم به 

سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخل سیاست معافیت واردات دانه روغنی به ازای خرید دانه روغنی را پیش 

براساس آخرین مصوبه دو سال گذشته به ازای .گرفت که البته این امر در حرکت به سمت و سوی خودکفایی بی تأثیر نبوده است

حسن عباسی .کیلوگرم رسیده است 80کیلو دانه روغنی خارجی معاف از تعرفه واردات بود که امسال این رقم به  36و خرید هر کیل

با اشاره به آخرین وضعیت معافیت واردات  صنعت، تجارت و کشاورزیمعروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

های های روغنی اظهار داشت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و حرکت به سمت و سوی خوداتکایی، کارخانهدانه

یک میلیون وی افزود: ساالنه .کیلو دانه خارجی معاف شوند 80توانند به ازای خرید کیلو دانه روغنی از تعرفه واردات کشی میروغن

شود از این درصد آن از منابع خارجی تأمین می 80گیرد که بیش از هزارتن روغن خوراکی در کشور مورد استفاده قرار می 400و 

رو وزارت جهاد برای ترویج کشت دانه روغنی و رسیدن به خوداتکایی این سیاست را در پیش گرفته که در نهایت این امر ترغیب 

عباسی معروفان تصریح کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری طرح خوداتکایی از دو .را به همراه داشته استکشاورزان به تولید 

 650و سال آینده به  415و امسال به رقم  212هزارتن در سال گذشته به  150سال گذشته اجرا شد که براساس آن رقم تولید از 

 .حداقل ممکن خواهد رسید هزارتن خواهد رسید که با این وجود میزان وابستگی به

های مالیاتی در ازای خرید داخلی دلیلی برای افزایش قیمت رغم باال بردن سطح معافیتبه گفته معاون داخلی بازرگانی دولتی علی

 .روغن خام وجود ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6071855/%D8%B3% 
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 روغن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 ایران روغن زیتون خود را از کدام کشورها می خرد؟

 .تن روغن زیتون بکر، وارد کشور شده است 530قریب به  95بر اساس آمار گمرک در سال 

قریب به  95بر اساس آمار گمرک در سال  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .است شده کشور وارد 47846139264  ریالی ارزش و 1581715   دالری ارزش به بکر، زیتون روغن تن  530

 و 17775883901  ریالی ارزش و 586791 دالری ارزش به ، بکر زیتون روغن  تن  164  کردن صادر با  کشور اسپانیا

 جزو 9806031963  ریالی ارزش و 324567   روغن زیتون بکر ، با ارزش دالری  تن91  از بیش صادرات با ایتالیا کشور  همچنین

 .ی کنندم صادر ایران به را محصول این که هستند کشورهایی

ارزش  ارزش ریالی وزن)ک.گ( کشورطرف معامله ماه

 دالری

 120965 3658836720 20885 ایتالیا 2

 40320 1217744640 9233 ایتالیا 2

 40000 1211000000 40000 آذربایجان 3

 317642 9619780295 84000 اسپانیا 3

 151911 4604275200 42000 اسپانیا 3

 45263 1365997797 22016 ایتالیا 3

جمهوری عربی  3

 سوریه

156000 11381649600 376726 

جمهوری عربی  3

 سوریه

66800 6570596000 217138 

امارات متحده  1

 عربی

1810 116888760 3863 

 118019 3563452806 39702 ایتالیا 1

جمهوری عربی  1

 سوریه

9200 984089040 32630 

 117238 3551828406 38779 اسپانیا 4

http://www.yjc.ir/fa/news/607 1348/%D8%A7%DB% 
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 روغن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 درصد ظرفیت 40های روغن کشی با فعالیت کارخانه

درصد افزایش یافته که سیاست اخیر  40به  5های روغن کشی از دبیر انجمن روغن کشی گفت: طی سه سال اخیر ظرفیت کارخانه

 .وزارت جهاد کشاورزی آینده کارخانجات را به خطر انداخته است

با اشاره  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزیاکبر سبقتی دبیر انجمن روغن کشی در گفتگو با خبرنگار 

درصد  40به  5های روغن کشی از های روغن کشی اظهار داشت: طی سال گذشته ظرفیت کارخانهبه آخرین وضعیت فعالیت کارخانه

تومانی به ازای هر  50افزایش یافته که در شرایط کنونی سیاست گذاری وزارت جهادکشاورزی مبنی بر تأمین بودجه عوارض واردات 

ورد نیاز های روغن کشی تمایل دارند که مواد اولیه موی افزود: کارخانه.کیلو دانه روغنی آینده کارخانجات را به خطر انداخته است

 داشته همراه به را تولید کاهش روغنی، هایدانه واردات اخیر هایسال طی خود را در داخل تأمین نمایند ، این درحالی است که 

 10تومان به زیان کشاورزان است، ادامه داد: کنجاله با تعرفه  200های روغنی با نرخ هزار و سبقتی با اشاره به اینکه خرید دانه.است

های دولتی، به گفته وی، برخی شرکت.درصد افزایش داد 25وارد می شود که در راستای حمایت از تولید داخل باید آن را به درصدی 

 .واردکننده کنجاله هستند که همین امر عدم رقابت کارخانجات و متضرر شدن آنها را به همراه داشته است

ابزار تعرفه راهکاری در جهت حمایت از تولید داخل است، گفت: با توجه به دبیر انجمن روغن کشی با بیان اینکه در همه جای دنیا 

 .رود که با تغییر تعرفه واردات روغن خام کارخانجات را حمایت نمایندآنکه امسال، سال تولید و اشتغال معرفی شده انتظار می

درصد آن را به  5درصد، حدود  25له و روغن خام تا ایم که از محل افزایش تعرفه واردات کنجاها پیشنهاد دادهوی تصریح کرد: بار

 .حساب صندوق حمایتی برای حمایت از تولید داخل اختصاص دهند تا مابه التفاوت قیمت تضمینی از این محل پرداخت شود

http://www.yjc.ir/fa/news/3160656/%D9%81%D8%B9%D8%A7% 
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 زعفران
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 میلیارد تومان 150؛ "بانک زعفران"اندازی در بورس؛ سود یا زیان برای کشاورزان/ اعتبار اولیه راه "خریسلف "

کارشناسان و فعاالن تولید و صادرات  خری( در بورس کاالی ایران در حالی اعالم شد کهامکان فروش زعفران پیش از تولید )سلف

زعفران معتقد هستند که به کارگیری این مکانیزم در بورس به زیان تولیدکننده و صادرکنندگان است، ضمن اینکه عدم استقبال از 

 .حضور دوباره زعفران در بورس کاالی ایران نشان از تکرار تجربه ناموفق گذشته دارد

خری زعفران در بورس کاال به خبرنگار ایانا گفت: با توجه به اینکه زعفران درباره اجرای مکانیزم سلفدبیر شورای ملی زعفران 

نی بیقیمت و پر ارزشی است و بهای آن به شدت تحت تأثیر عرضه و تقاضای بازار داخلی و صادرتی قرار دارد، پیشمحصول گران

خری بدون زیان تولیدکنندگان توان برای این محصول از روش سلفجه نمیمدت بسیار دشوار است، در نتیقیمت آن حتی در کوتاه

و صادرکنندگان استفاده کرد.فرشید منوچهری با تأکید بر اینکه زعفران محصولی با شرایط ویژه است، افزود: زعفران محصولی 

ابلیت صادرات است زمینه ایجاد اشتغال در شود و این محصول عالوه بر اینکه دارای ارزش باال با قدار برای کشور محسوب میمزیت

 شود کامالً کارشناسی شده باشد.برخودار را نیز فراهم کرده است در نتیجه باید هر تصمیمی که برای آن گرفته میمناطق کم

ز کشور به خیدر مناطق زعفران "طرح بانک زعفران"وی بهترین راهکار برای بهبود تولید و توسعه صادرات این محصول را اجرای 

 ها پیش توسط شورای ملی زعفران تهیه و ارائه شده است.جای تمرکز عرضه این محصول در بورس دانست که سال

های تولیدکننده این های زعفران در استانهای این طرح، بیان کرد: در این طرح مراکزی با نام بانکمنوچهری در توضیح ویژگی

عنوان وثیقه سازی زعفران در بهترین حالت ممکن، زعفران را بهمن خرید و ذخیرهها ضشوند، این بانکمحصول تأسیس می

طرح "کنند.وی با بیان اینکه تأسیس بانک زعفران راه را برای اجرای گذاران محصول تسهیالت پرداخت میپذیرفته و به سپرده

گیرند که از حیث کیفت مورد ها مورد پذیرش قرار میکند، ادامه داد: زعفرانی در این بانکنیز هموار می "بهبود کیفیت زعفران

ندارهای شوند و در نهایت به استاتر تشویق میهای همکار باشد، به این ترتیب کشاورزان به تولید محصوالت کیفیتأیید آزمایشگاه

یافتی سند و شناسنامه تنطیم های درها برای زعفرانشویم.دبیر شورای ملی زعفران با بیان اینکه در این بانکجهانی نزدیک می

رسد همانند اوراق مشارکت قابل واگذاری به غیر است و هر زمان که کشاورز شود، عنوان کرد: این سند که به امضاء دو طرف میمی

 شود.قصد دریافت زعفران خود را داشته باشد، معادل ریالی زعفران و بر اساس نرخ روز مبل  زعفران به وی پرداخت می

 شود.ری تأکید دارد که با انجام این اقدامات امکان معرفی برند زعفران ایرانی به جهان و کاهش تقلب نیز فراهم میمنوچه

 توانهای زعفران میاندازی بانکها عنوان کرد و یادآور شد: با راهترین اهداف تشکیل این بانکخری را از مهموی جلوگیری از سلف

کرد و دست سودجویانی که با استفاده از شرایط نامساعد مالی کشاورزان اقدام به پیش خرید محصول  نیاز مالی کشاورزان را تأمین

میلیارد تومان  150تا  100ها را اندازی این بانککنند را کوتاه کرد.منوچهری میزان اعتبار مورد نیاز برای راهقبل از برداشت می

توانند اعتبار دریافت شده را به ها پس از پنج سال میورای ملی زعفران این بانکریزی شعنوان کرد و یادآور شد: بر اساس برنامه

دولت بازگردانند و در این مدت عالوه بر تثبیت بازار داخلی و خارجی زعفران با قطع دست دالالن، سود این بازار را نصیب 

د رفتن زحمات کشاورزان و افزایش زیان آنان ندارد ای جز بر باخری در بورس نتیجهکشاورزان کنند.وی در پایان مدعی شد: سلف

 و بهتر است.

 خری کار دالالن استسلف

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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زعفران  خریاندازی مکانیزم سلفوگو با ایانا معتقد است: راهعلی حسینی، تولیدکننده و یکی از اعضاء شورای ملی زعفران در گفت

 ز اهداف تعیین شده دور شده است.کند که ادر بورس، بورس زعفران را تبدیل به داللی بزرگ می

شود و این امر پیش فروش محصول را با افزاید: زعفران در زمان تولید، برداشت، فرآوری و دپو دچار نوسانات بسیاری میوی می

از  یخری بورس کاال شامل نوسانات احتمالی باشد بسیارکند.به گفته حسینی، حتی اگر مکانیزم سلفرو میهای زیادی روبهچالش

بینی وجود دارند که ممکن است شرایط را برای تولیدکننده سخت کند تا جایی که نتواند به تعهدات خود فاکتورها غیرقابل پیش

 سازی معامالت باشد نه اینکهگوید: بورس باید محلی برای شفافخری کار دالالن است، میعمل کند.وی با تأکید بر اینکه سلف

با پیش خرید محصول همان رنجی را به تولیدکنندگان بدهد که دالالن با سوءاستفاده از شرایط مالی به نقش دالن را بازی کند و 

کنند.به گفته این تولیدکننده و عضو شورای ملی زعفران، در تنظیم بازار زعفران باید مکانیزمی به کار برد که کشاورزان تحمیل می

طور مساوری تأمین شود.حسینی تشکیل بانک زعفران را بهترین راه حل ممکن کننده بهحقوق تولیدکننده، صادرکننده، و مصرف

شوند و بر خالف بورس تا خیز تأسیس میها در مناطق زعفرانگوید: این بانکداند و میسامان دادن تولید و بازار زعفران می

گرم هم  100زرگ یا کوچک حتی با تولید خردترین تولیدکننده نیز به آن دسترسی خواهند داشت.وی ادامه داد: هر کشاورز ب

 مند شود.ها مراجعه کند و محصول خود را به آنها بسپارد و از بهترین امکانات نگهداری و اعتبارات آن بهرهتواند به این بانکمی

ند شد و منتفع خواهگران )صنایع فرآوری( و صادرکنندگان ها، تولیدکننده، صنعتحسینی در پایان اضافه کرد: از تأسیس این بانک

 شود./همراه با حفظ محصول در باالترین کیفیت از رسوب آن جلوگیری می

http://www.iana.ir/fa/news/43202/%D8%B3%D9%84%D9%8 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 ماه اخیر/ بازار مشتقه زعفران خوب است یا خیر؟ 2ثبات نرخ طالی سرخ در 

هزار  700میلیون و  5و حداکثر  400میلیون و  4عضو شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ 

گروه اقتصادی باشگاه   صنعت، تجارت و کشاورزیگار علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرن.تومان است

میلیون و  4از ثبات قیمت نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ  خبرنگاران جوان،

ها عرضه و تقاضا متعادل وی افزود: طی دو ماه اخیر با وجود روند ثبات قیمت.هزار تومان است 700میلیون و  5و حداکثر  400

ها مشتریان با خیالی آسوده ت زعفران بیان کرد: در پی وضعیت ثبات قیمتحسینی با اشاره به آخرین وضعیت صادرا.بوده است

عضو شورای ملی زعفران در پاسخ به این سوال که راه اندازی .نمایند از این رو روند صادرات عادی استاقدام به انعقاد قرارداد می

راه اندازی بازار مشتقه زعفران هیچ گونه تاثیری در بهبود بازار مشتقه زعفران در بورس کاال چه مزایایی به همراه دارد، عنوان کرد: 

قاچاق  :وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وضعیت قاچاق پیاز زعفران تصریح کرد.ها نخواهد گذاشتروند صادرات و قیمت

ها و بخش خصوصی باید شکلها با همکاری تشود از این رو دولتهای اخیر انجام میپیاز زعفران پدیده شومی است که طی سال

 .افتدای نزدیک تولید زعفران به خطر میاین امر را مهار کنند چرا که درآینده

http://www.yjc.ir/fa/news/6062631/%D8%AB%D8%A8 
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 سالمت
 فارس - ۹۶/۰۲/۱۱ : تاریخ

 کند پودر نظافت بوته هر گیاهی از جمله هندوانه را خشک می

رئیس انجمن ارگانیک ایران با رد شایعه استفاده از پودر نظافت برای رشد سریع هندوانه، گفت: این مواد نه تنها باعث رشد و 

  .ضوعی صحت نداردشود، بلکه سبب خشک شدن بوته آن شده و چنین موقرمزی هندوانه نمی

شود، ، در پاسخ به برخی شایعات در فضای مجازی که گفته میخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی سیدرضا نورانی در گفت

این موضوع تصریح کرد: مواد موبر کنند، با رد اخیراً کشاورزان برای رشد سریع هنداونه و قرمز شدن از داروی نظافت استفاده می

تواند به رشد هندوانه و قرمزی آن کمک کند، بلکه سبب خشک شدن بوته )داروی نظافت( از جنس آهکی است که نه تنها نمی

ها اصالح ژنتیکی انجام وی اضافه کرد: هندوانه انواع گوناگون دارد که در برخی گونه.هندوانه و یا هر محصول دیگری خواهد شد

 .ستا قرمز و کم شیرینبرای بیماران دیابتی نوعی بذر هندوانه تولید کرده که  بذر ساکاتای ژاپنده که به طور مثال شرکت ش

رنگ هستند، دارای آفت بیماری هستند که در های تیرههایی که از داخل دارای قاچبه گفته رئیس انجمن ارگانیک ایران هندوانه

 .دهدست. این نوع هندوانه قبل از بریدن با ضربه کف دست صدای طبل توخالی میدوره رشد با آن مبارزه نشده ا

دهد، کشاورزان از مواد نظافت هایی در فضای مجازی منتشر شده که نشان میطی هفته اخیر عکس به گزارش خبرنگار فارس،

های تیره رنگ ای دارای حفرههر هندوانه دهد کهکنند و به مخاطب هشدار میبرای رشد سریع و قرمز شدن هندوانه استفاده می

 .در داخل بود، از همین مواد استفاده شده و از خوردن آن به شدت پرهیز شود

 .داندای بیش نمیموضوعی که رئیس انجمن ارگانیک به شدت آن را رد کرده و شایعه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960210001250 
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 سالمت
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۹ : تاریخ

 هیچ موردی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور نداریم/ مشاهده تب کریمه کنگو در سیستان و بلوچستان

د تر شدن هوا بایرئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: دیگر موردی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور نداریم، اما با گرم 

خلج بعدازظهر ، مهدی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .الزم برای پیشگیری از تب کریمه کنگو لحاظ شود مراقبت

های این حوزه امروز در آیین بزرگداشت روز جهانی دامپزشکی که در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار شد، به ضرورت

ای در این عرصه به کار زای انسان خاستگاه و منشأ حیوانی دارد که باید حساسیت ویژهدرصد عوامل بیماری 60اشاره کرد و گفت: 

 :ره به آخرین وضعیت آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که پاییز و زمستان سال گذشته کشور را درگیر کرده بود، گفتخلج با اشا.برد

شود، اما ما هیچ گزارشی از این هایی از آسیا، شمال آفریقا و اروپا گزارش میاکنون نیز گزارشاتی از شیوع این بیماری در بخشهم

تالش همکاران سازمان دامپزشکی برای کنترل و جلوگیری از پیشرفت آنفلوآنزای فوق حاد  وی به.بیماری اکنون در کشور نداریم

میلیون قطعه  10پرندگان اشاره کرد و گفت: با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با معدوم شدن 

کنیم ن مانند گذشته تمام تدابیر بهداشتی را توصیه میطیور توانستیم جلوی پیشرفت این بیماری را در کشور بگیریم، اما همچنا

های اکنون هیچ استان درگیر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نداریم که مراقبتوی تاکید کرد: هم.ها رعایت کنندکه مرغداری

ه پرندگان مهاجر از سایر کشورها به گفته خلج از آنجایی ک.رسانی مستمر در این عرصه بسیار موثر بوده استشدید، پایش و اطالع

 .های الزم را انجام دهیمکنند و ممکن است ناقل ویروس باشند، ما همواره باید مراقبتبه ایران مراجعت می

خلیج همچنین در مورد بیماری تب کریمه کنگو که بین انسان و دام مشترک بوده و منشأ آن از جوندگانی همچون کنه به 

 باید هک کندمی حفظ طبیعت در همواره را خود پایداری ویروس این: گفت شود،می منتقل تابستان و بهار لگوسفند به ویژه در فص

 .ها هیچ عالئم مشهودی ندارد و تالش ما بر این است که انسان درگیر آن نشودبیماری تب کریمه کنگو در دام.باشیم آن مراقب

های الزم در مورد پزشکان، روستاییان و پرورش دهندگان دام آموزشپزشکان، دامهای مختلف به مردم، وی توصیه کرد تا در عرصه

 .این بیماری ارائه شود، تا کمتر در مواجهه با این ویروس قرار گیرند

سال پیش این اتفاق در  9رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به سابقه شیوع تب کریمه کنگو در کشور ترکیه تصریح کرد: 

روند، قبل از کشتار با هایی که به کشتارگاه میفتاد که خسارتهای زیادی را در پی داشت، ما باید مراقب باشیم، دامترکیه ا

 24های صنعتی است، مضاف بر آنکه دام باید پس از کشتار حداقل هایشان مبارزه شود و بهترین نوع کشتار، در کشتارگاهآلودگی

وی همچنین توصیه کرد تا مردم پس از کشتار نذورات خود از خوردن جگر خام برای .دای قرار گیرساعت در یخچال سردخانه

هایی مانند تب کریمه کنگو جلوگیری کنند. موردی از ابتال به این بیماری در استان سیستان و جلوگیری از پیشگیری از بیماری

ها را یکی دیگر از مخاطرات در حوزه دام و بهداشت کبیوتیرویه و ناصحیح از آنتیخلج استفاده بی .بلوچستان گزارش شده است

اند و میزان تزریق و مصرف ها مقاوم شدهبیوتیکها به این آنتیعمومی عنوان کرد و افزود: کار به جایی رسیده که برخی از میکروب

شور به بهانه روز دامپزشکی وی همچنین به کارهای مثبت انجام شده در حوزه دامپزشکی ک.باید قاعده و چهارچوبی داشته باشد

اشاره کرد و افزود: تغییرات در دستورالعمل ثبت دارویی، تشکیل مرکز تحقیقات دارویی با همکاری دانشکده دارویی دانشگاه تهران 

 .تواند کمک شایانی در پیشرفت داشته باشدقانون مهم در حوزه دامپزشکی می 2و همچنین تصویب 

های خام دامی، دارو و ایم که یکی از آنها این است که مراکز تولید و توزیع فرآوردهمجلس تصویب کردهقانون در  2وی گفت: اخیراً 

 .های داخلی یا خارجی را انجام دهندتوانند ممیزیکند، میمواد زیستی براساس آنچه سازمان دامپزشکی اعالم می
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عه گرفته تا عرضه موظف اند، باید ضوابط دامپزشکی را رعایت همچنین طبق قانونی که تصویب شده تمام فعاالن حوزه دام از مزر

 .تری ایجاد شده استکنند و با این قانون پشتوانه قانونی محکم

مهرماه به عنوان روز ملی دامپزشکی در تقویم ما به ثبت رسیده، اما در تمام دنیا آخرین شنبه  14به گزارش خبرنگار فارس، روز 

 .کنندز جهانی دامپزشکی جشن گرفته و آیین برپا میماه آوریل را به عنوان رو

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960209001380 
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 سالمت
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

از بابت شیوع تب کریمه کنگو وجود ندارد/ خبر شیوع مجدد آنفلوآنزا در شمال کشور، یک اشتباه بود/ نیاز نگرانی 

 برفکیمیلیارد تومانی برای مبارزه با تب 100

ها خطرآفرین اگرچه بیماری تب کریمه کنگو، یکی از مواردی است که در فصول گرما خودنمایی کرده و ممکن است برای انسان

 .کنداما سازمان دامپزشکی کشور از هیچ اقدامی برای مبارزه با این بیماری دری  نمیباشد، 

کریمه کنگو به کشور گفت: این ویروس وگو با خبرنگار ایانا درباره ورود بیماری تبرئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفت

 ان بزرگ در گردش است.همیشه در طبیعت پایدار بوده و بین جوندگان کوچک، کنه و پستاندار

های توانند یکی از گذرگاهها در هنگام بیماری عالئم بالینی مشخصی ندارند، افزود: این حیوانات میمهدی خلج با اشاره به اینکه دام

و  یدهد، برای تأمین بهداشت عمومانتقال بیماری به انسان باشند. بنابراین همه کارهایی که سازمان دامپزشکی کشور انجام می

 ها بوده و در این ارتباط از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.سالمت انسان

ویژه دامپزشکان، پزشکان، روستاییان و تمام به گفته وی، تنها راه مبارزه قطعی با این بیماری، آموزش و ارتقای آگاهی عمومی به

ها چینی برای محافظت از گزش کنهچینی، شیردوشی و سممکسانی است که به نحوی با دام در ارتباط هستند. آنها باید هنگام پش

روز قبل از انتقال به کشتارگاه،  14ها های خارجی برای داماز دستکش استفاده کنند. همچنین برای اطمینان بیشتر، مبارزه با کنه

ساعت در محیط سرد  24ها تا هها در کشتارگاصورت گیرد.رئیس سازمان دامپزشکی کشور عنوان کرد: از آنجا که معموالً الشه

شود که شهروندان از کشتار غیرمجاز شوند، هیچ نگرانی از این طریق برای مردم وجود ندارد؛ بنابراین توصیه مینگهداری می

خودداری کرده و برای تهیه گوشت قرمز، از مسیرهای مطمئن استفاده کنند.خلج در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید مجدد 

رود ود آنفلوآنزای پرندگان در ایران، ادامه داد: در حال حاضر هیچ گزارش جدیدی در مورد این بیماری دیده نشده و امید میبر نب

یح بود، توضزا در شمال کشور شیوع مجدد آنفلوآنکه این مسیر ادامه داشته باشد.وی درباره خبری که هفته گذشته در ارتباط با 

های موارد مثبت اعالم شده را عالوه بر سازمان، به آزمایشگاه داد: آن خبر، یک اشتباه بود. زیرا سازمان دامپزشکی همیشه نمونه

کمی اصالح بود،  2017ژانویه  17ها که مربوط به فرستد و باید نتایج آن با هم تطبیق داشته باشد. اما یکی از گزارشمرجع نیز می

 شد و دوباره به سازمان برگشت. بنابراین هیچ مورد جدیدی در کار نبوده و تنها نمونه قبلی تغییراتی کوچک داشته است.

برفکی اظهار کرد: خوشبختانه با تالش همکاران دامپزشک و واکسیناتورها که در سال قبل کوشش خلج درباره وضعیت بیماری تب

ای است که نگرانی وجود ندارد و چنانچه منابع مورد نظر اکنون وضعیت روند بیماری به گونهشتند، همای در این خصوص داوفقهبی

 برفکی تأمین شود، پوشش واکسن در سال جاری نیز به نتایج مطلوبی خواهد رسید.برای کنترل تب

 میلیارد تومان اعتبار الزم است./ 100به کم صورت ساالنه، دستبرفکی بهوی در پایان تأکید کرد: برای مبارزه با بیماری تب

http://www.iana.ir/fa/news/43223/%D9%86% 
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 سالمت
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 رازی نداریمسازی مؤسسه ای برای خصوصیهای طیور کشور وارداتی است/ برنامهدرصد واکسن 60

درصد واکسن های طیور کشور وارداتی است، حمایت از  60رئیس مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی گفت: با توجه به اینکه 

 .شرکت های دانش بنیان، برای جلوگیری از واردات این نوع واکسن ها می تواند بسیار تأثیرگذار باشد

واکسن و سرم سازی رازی، دکتر مسعود هاشم نیا در دیدار با اعضای هیئت علمی به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات 

این مؤسسه، اظهار داشت : امید است با همکاری و انسجام تمامی کارکنان مؤسسه رازی و اعضای هیئت علمی، اقدامات مناسبی 

مجموعه مؤسسه برای اجرایی شدن این اهداف  وی با بیان اینکه اگر.برای حرکت رو به جلو و رسیدن به اهداف مؤسسه انجام دهیم

در کنار هم نباشند، راه به جایی نخواهیم برد، افزود: اعضای هیئت علمی از مهم ترین حوزه های مؤسسه محسوب می شوند؛ زیرا 

ای هیئت علمی رئیس مؤسسه رازی با تاکید بر لزوم ارتباط دوسویه میان اعض.عملکرد آن ها به نوعی آبروی علمی مؤسسه رازی است

با ریاست و معاونت های این مؤسسه خاطرنشان کرد: با انتقاد و پیشنهادها در حوزه مسائل مهم باید در راستای پیگیری و رفع 

وی با بیان اینکه برگزاری جلسات متعدد برای تبیین .مشکالت مؤسسه اقدام کرده، برای رسیدن به اهداف متعالی مؤسسه تالش کنیم

می تواند در راستای موفقیت هرچه بیشتر مؤسسه تاثیر بسزایی داشته باشد،  ا و اهداف مؤسسه با اعضای هیئت علمیبرنامه ریزی ه

 .گفت: توسعه صنعت واکسن سازی در کشور بر پایه فعالیت های مؤسسه رازی و مشارکت شرکت های دانش بنیان قابل اجراست

ی خصوصی سازی مؤسسه رازی نداریم، اضافه کرد: سرمایه داران بخش خصوصی، دکتر هاشم زاده با تأکید بر اینکه برنامه ای برا

دانش آموختگان رشته های مختلف مانند بیولوژیک و نیز تجربه نزدیک به یک قرن مؤسسه رازی، ظرفیت هایی است که باید در 

ظرفیت بسیار ارزشمند و مهمی در تولید وی گفت: رازی .جهت توسعه صنعت تولید مواد بیولوژیک به ویژه واکسن به کار گرفته شود

واکسن های انسانی، دامی و طیور در کشور محسوب می شود و دارای قابلیت های بسیار باالیی است که هیچ یک از مؤسسات موجود 

 .در کشور از آن برخوردار نیستند، الزم است در تدوین برنامه های استراتژیک مؤسسه از این ظرفیت ها بهره ببریم

س مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با بیان اینکه باید با فعالیت و عملکرد صحیح، در جهت تقویت مؤسسه گام برداریم، رئی

گفت: مجموعه مؤسسه رازی باید با تفکری مثبت برای ارتقاء این مؤسسه تالش کرده، شاهد عملکرد جمعی در راستای پیشرفت این 

ظ توان تولید و کیان مؤسسه از وظایف اصلی ما محسوب می شود و استفاده از توان بخش خصوصی وی تأکید کرد: حف.مجموعه باشیم

درصد واکسن های طیور  60دکتر هاشم نیا تصریح کرد: با توجه به اینکه .برای پیشبرد اهداف نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد

 .وگیری از واردات این نوع واکسن ها می تواند بسیار تأثیرگذار باشدکشور وارداتی است، حمایت از شرکت های دانش بنیان، برای جل
 

 گزارشات جهانی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 رویای کشت زعفران در منطقه سرد آمریکا به حقیقت پیوست

پوشیده از برف  کشاورزان خرده پا، در ایالت ورمونت در مورد کسب و کار سنتی وحفظ مزارع شان نگران هستند ، دشت های

ورمونت، یکی از آخرین مکان هایی است که شاید فکر کنید زعفران می تواند در آن جا رشد کند. این درحالی است که از بزرگ 

ترین کشورهای تولید کننده زعفران می توان به ایران، اسپانیا و ایتالیا اشاره کرد. اما مارگارت اسکینر، استاد محقق دانشگاه 

 .خواهد زعفران را به مزارع این منطقه بیاوردورمونت، می 

 Arashسال پیش آغاز شد؛ زمانی که آرش قلعه گالب بهبهانی ) 2از وبسایت بی بی سی، این تحقیقات از  ایانابه گزارش 

Ghalehgolabbehbahani)وژی، دانشکده کشاورزی(در دانشگاه فردوسی مشهد ، منطقه ، تحصیالت دکترا )در رشته اگرواکول

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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درصد از زعفران جهان کشت می شود، به پایان رساند. در همین حال، همسر او در دانشگاه ورمونت  90ای که در آن حدود 

ان دارای مقاومت من می دانم که زعفر"پذیرفته شد و او به ایالت ورمونت رفت، جایی که با اسکینر مالقات کرد.وی می گوید: 

  "خوبی در آب و هوای سرد است ، بنابراین من زعفران را به مارگارت اسکینر پیشنهاد دادم.

این پیشنهاد منجر به یک پروژه تحقیقاتی در دانشگاه ورمونت شد، جایی که در حال حاضر آرش قلعه گالب بهبهانی محقق فوق 

 تحقیقات خود را روی کشت زعفران در ورمونت آغاز کردند. دکترا، در آن جا مشغول به کار است. وی و اسکینر

 "این تحقیق را آغاز کردیم، هیچ ایده ای نداشتیم...  2015هنگامی که ما در سال "اسکینر می گوید: 

، Susan Liechtyبسیار محبوب شد.  1800و اوایل  1700این درحالی است کاشت زعفران در لنکستر، پنسیلوانیا در اواخردهه 

این درحالی بود که زعفران توسط مهاجران از  "وی می گوید: ضو هیئت مدیره انجمن گیاهان دارویی آمریکا توضیح می دهد.ع

اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و آلمان به آمریکا آورده شد؛ این مزارع کوچک خانوادگی با گذشت زمان، از تعدادشان کاسته شد و به طوری 

 "رسیده است. 50مزارع مختلف وجود داشت در حال حاضر تعدادشان به حدود کمتر از  250ه که در یک منطقه که نزدیک ب

امروز، در مناطق کمی از آمریکا زعفران کشت می شود. از جمله این مناطق می توان به کالیفرنیا اشاره کرد و یکی از دالیل این 

کشور تولید شده در مقابل واردات کشور به مراتب مقدار ناچیزی است که در آن جا ایرانی های بیشتری سکونت دارند. اما آنچه در 

است. ایاالت متحده آمریکا سومین وارد کننده زعفران است و این درحالی است که اسکینر یک فرصت برای کشاورزان در ورمونت 

 باز و گرم نبود، کاشتند.( را در یک تونل بلند که شبیه به یک گلخانه که طرف پایین آن 1می بیند. آن ها بنه زعفران )

 دست هب باالیی عملکرد زعفران، وزن نظر از ایران، و اسپانیا در تولید مزارع از دریافتی های گزارش به توجه با"اسکینر می گوید: 

وی ر با توجه به نتایج به دست آمده، اسکینر به کشاورزان پیشنهاد داد تا به کاشت زعفران به عنوان یک محصول جانبی ".آوردیم

بیاورند. اما برخی به دلیل چیدن و کار زیاد آن، در مورد کاشت زعفران تردید داشتند. هنگامی که گل زعفران برداشت می شود، 

کالله در داخل هر گل وجود دارد، این بخشی است که باید با نوک انگشتان بیرون  "می گوید: Liechty گلبرگ را جدا می کنند.

ه باور سکینر، با این حال کشاورزان می توانند در مقادیر کوچک در کنار گوجه فرنگی و سبزی ساالد ب"آورده و سپس خشک شوند.

این گیاه را امتحان کنند.ورمونت، در حال تبدیل شدن به منطقه تولید زعفران است. اما گام بعدی، بازاریابی است. چه کسی آن را 

 دالر به همراه داشته باشد. 20ن می تواند هزینه ای حدود می خرد؟ چراکه زعفران گران است و تنها چند رشته آ

البته تنها استفاده زعفران به عنوان طعم دهنده نیست. بلکه این گیاه کاربردهای دارویی هم دارد. همچنین برخی مطالعات نشان 

ر ن دارویی برلینگتون )شهری دداده اند که زعفران در درمان افسردگی مفید است. این مطالب را گیدو میس، پزشک کلینیک گیاها

ایالت ورمونت( می گوید.با این حال، به گفته وزیر کشاورزی ورمونت، چاک راس، ایاالت متحده آمریکا می تواند زعفران ورمونت را 

یقات حقماه آینده مشاهده کند. گفتنی است، اسکینر و پژوهشگر ایرانی در نظر دارند تا با افزایش بودجه خود، در زمینه ت 12طی 

بیش تر، از جمله استفاده های دارویی و راه های به حداکثر رساندن تولید، کار کنند.شاید ادویه بتواند به درآمد بسیاری از 

کشاورزان در ایالت کمک کند و اسکینر در این مورد امیدوار است. چرا که وی در این ایالت بزرگ شده و به حفظ مزارع این منطقه 

 می اندیشد.

 فرحناز سپهری ترجمه:

 تکثیر زعفران منحصرا توسط غده زیر زمینی بنه ) کورم ( متداول است -1

http://www.iana.ir/fa/news/43374/%D8%B1%D9%88% 
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 سالمت
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 دز واکسن تب برفکی در مؤسسه رازی و شرکت روناک در سال جاری میلیون 26بینی تولید پیش

رئیس بخش تولید واکسن تب برفکی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: در سال جاری بر اساس تعهد به سازمان 

ن میزان در صورت میلیون دز واکسن تب برفکی از سوی مؤسسه رازی و شرکت روناک تولید می شود که ای 26دامپزشکی کشور، 

 .لزوم نیز افزایش خواهد یافت

میلیون  13به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر حسن ایزدی با اشاره به تعهد تولید 

سط مؤسسه رازی میلیون دز واکسن تب برفکی تو 16دز واکسن تب برفکی در سال جاری در این مؤسسه اظهار کرد: در سال گذشته 

بر اساس تعهد به سازمان دامپزشکی کشور تولید شده بود که هم اکنون نیز در صورت لزوم ظرفیت افزایش تولید این واکسن در 

 مؤسسه رازی وجود دارد. 

ته شوی افزود: همچنین شرکت روناک که با انتقال تکنولوژی مؤسسه رازی و با همکاری این مؤسسه فعالیت می کند، در سال گذ

 میلیون دز بود.10میلیون دز واکسن تب برفکی شد که این میزان در سال گذشته  13متعهد به تولید 

رئیس بخش تولید واکسن تب برفکی مؤسسه رازی با اشاره به طرح های تحقیقاتی این بخش که در سال جاری در حال انجام است، 

می شود، مطلوب سازی شرایط کشت سلول  ند که چندین پروژه را شاملگفت: ارزیابی پاسخ ایمنی واکسن تب برفکی در گاو و گوسف

BHK  و نیز استفاده از نانو ادجوانت های لیپوزومی برای طراحی ادجوانت جدید در جهت تولید واکسن تب برفکی از جمله طرح

ژنیکی ویروس تب برفکی، وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح بررسی تغییرات ژنتیکی و آنتی .است 96های این بخش در سال 

ژنومیکس ویروس تب برفکی و طراحی کیت االیزای تب برفکی از دیگر طرح های تحقیقاتی به شمار می رود که در سال جاری از 

 سوی بخش تب برفکی مؤسسه رازی انجام می گیرد.

fa/news/http://www.iana.ir/43330/%D9%BE%DB% 
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 سالمت
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 هزار دالر ارز از کشور 200میلیون دز واکسن آبله طیور در مؤسسه رازی/ جلوگیری از خروج  70تولید 

میلیون دز واکسن  70به تولید  رئیس بخش واکسن های آبله، مارک و رئوویروس طیور مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی با اشاره

 .هزار دالر ارز از کشور جلوگیری به عمل آمده است 200آبله طیور در سال گذشته اظهار کرد: بر این اساس از خروج حدود 

میلیون دز  70به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر بهمن خالصی با اشاره به تولید 

میلیون دز واکسن آبله طیور و  80واکسن آبله طیور در سال گذشته، اظهار کرد: در سال جاری نیز مؤسسه رازی متعهد به تولید 

 200وی ضمن اشاره به اینکه با این میزان تولید در سال گذشته از خروج حدود .تحویل آن به سازمان دامپزشکی کشور شده است

شده است، به معرفی این بیماری پرداخت و افزود: بیماری آبله طیور از بیماری های ویروسی پرندگان هزار دالر ارز از کشور جلوگیری 

رئیس بخش واکسن های .است که با انتشار تدریجی بر روی پوست پرندگان، جراحاتی را در ناحیه، سر، گردن و تاج ایجاد می کند

به دو شکل جلدی و دیفتریک ایجاد می شود، خاطرنشان کرد: گاهی این  آبله طیور مؤسسه رازی با بیان اینکه این بیماری معموال

 .بیماری بر روی دستگاه فوقانی گوارش و تنفس ضایعاتی ایجاد می کند که به شکل دیفتریک معروف است

در اغلب  ن بیماریوی با اشاره به اینکه تقریبا تمام گونه های پرندگان به این بیماری حساس هستند، گفت: این در حالی است که ای

دکتر خالصی با تاکید بر اینکه این بیماری در تمامی سنین .مواقع در پرندگان اهلی مانند مرغ، خروس و بوقلمون مشاهده می شود

در پرندگان اتفاق می افتد، اضافه کرد: بیماری آبله طیور می تواند ضررهای اقتصادی زیادی به واسطه تلفات و نیز تاثیرات سوء بر 

وی این بیماری را برای پرندگان واگیردار عنوان کرد و افزود: در صورتی که بیماری آبله طیور .گوشت مرغ و تخم مرغ ایجاد کند روی

رئیس بخش واکسن های آبله طیور مؤسسه رازی با اشاره .با بیماری های ثانویه همراه شود، به طور قطع مرگ طیور را به دنبال دارد

صوب این بخش نیز گفت: ارزیابی ایمنی واکسن آبله ماکیان در پولت مرغ تخم گذار از جمله طرح هایی بود به طرح های تحقیقاتی م

که در حال حاضر به اتمام رسیده و شناسایی مولکولی بذر ویروس آبله و آداپتاسیون بذر ویروس واکسن آبله در کشت سلول و تعیین 

وی ادامه داد: بررسی کارایی واکسن آبله طیور .ت اقدام مؤسسه عنوان کردخصوصیات بیولوژیک آن را از جمله طرح های در دس

و همچنین بررسی پاسخ های  spf مؤسسه رازی و مقایسه آن با واکسن های وارداتی داخلی و انجام تست چالش در جوجه های

جمله طرح های تحقیقاتی در این  نیز از spf ایمنی با واسطه سلولی پس از تزریق واکسن آبله طیور مؤسسه رازی در جوجه های

 .بخش محسوب می شود که بر اساس برنامه ریزی تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید

http://www.iana.ir/fa/news/43261/%D8%AA%D9%88% 
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 سالمت
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 اسامی فرآورده های غذایی غیر مجاز

که مجوز بهداشتی ندارند یا اقدام به جعل مستندات کرده -روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده های غذایی 

فرآورده های غذاییکه مجوز بهداشتی ندارند یا اقدام به گزارش ایرنا روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از .اند، اعالم کرد

 ن با نام تجارییتوزغن ای فرآورده های غذایی روروابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطالعیه .به جعل مستندات کرده اند، اعالم کرد

KIRSAL  عالاعسل محصول کشور ترکیه و (Alaa) نگ و رثامن م تجاری با ناخرمایی ن نارا، هوت احبوباوپشمک ، نسااخو

هویج ی باهمچنین مر .را به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی، غیرمجاز و تقلبی معرفی کردصمیم ز با نام تجاری کی ممتاراخو

ا پنیر پیتزن، مهستابا نام تجاری چوبه ه، زردنقدم جابا نام تجاری قند کلوخه ی، بامیه سنتی مهد، نوبرک با نام تجاری شرکت حکا

 .، مستندات الزم بهداشتی را جعل کرده اندساجی عسلیبا نام تجاری کنجد عسلی ور و لبنی خای هاآورده رکت فرشب پرچر

چاشنی ان خواشرکت ت یه جام زاده، ادومحری گوسفند 40ان پنیر سفید لیقوز، یی ممتااشرکت صنایع غذت ناودوشکی اپیرهمچنین 

های غذایی، آرایشی و ل مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و ارزیابی فرآوردهرسا نیز به دلیل جعپابا نام تجاری چاشنی ز، سا

بنا به این گزارش، این معرفی اسامی به قصد مبارزه با ارائه محصوالت غیر  .بهداشتی سازمان غذا و دارو غیرمجاز شمرده می شوند

کنند الت نامبرده را در مراکز فروش مشاهده میسازمان غذا و دارو از افرادی که محصو .مجاز در سطح عرضه صورت می گیرد

 آوریهای علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی را مطلع سازند تا نسبت به جمعهای غذا و داروی دانشگاهخواست، معاونت

  .آنها اقدام الزم را به عمل آورند

 .های غیرمجاز اعالم شده استعرضه فرآورده هایروابط عمومی سازمان جهت دریافت مشخصات مکان 66405569شماره تلفن

http://www.iana.ir/fa/news/43300/%D8%A7%D8%B3%D8% 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۱۳چهار شنبه 

 دهید به راحتی مرغ سالم را از فاسد تشخیص

رغ باید کنند گوشت مبه گفته یک متخصص علوم و صنایع غذایی، باوری کامال اشتباه در میان بعضی افراد رایج است که تصور می

دکتر آراسب دباغ مقدم افزود: طعم و بوی .شودها میساز تقلب در برخی کشتارگاهمثل برف سفید باشد. همین موضوع زمینه

که به صورت قطعه بندی شده یا درسته درون بسته های نایلونی عرضه می شوند نشاندهنده فساد  ناخوشایند برخی از مرغ هایی

که مرغ در طول دوره پرورش چه خوراک یا داروهایی دباغ مقدم ادامه داد: این  .آن ها نیست و به عوامل مختلفی بستگی دارد

تواند بر طعم و بوی گوشت گوشت مرغ رعایت شده یا خیر، میمصرف کرده باشد و آیا باالنس بین چربی و پروتئین در تغذیه و 

به گفته وی استفاده از پودر ماهی در جیره غذایی مرغ یکی از عواملی است که می تواند طعم و بوی گوشت   .مرغ اثرگذار باشد

گذار است گفت: در مجموع  این متخصص با اشاره به اینکه تغذیه مرغ تا حدودی روی رنگ آن نیز اثر  .مرغ را ناخوشایند کند

بهترین رنگ برای مرغ خام، زرد کهربایی است اما یک باور کامال اشتباه خانواده ها این است که تصور می کنند بدن مرغ باید مثل 

برف سفید باشد. همین موضوع هم زمینه ساز تقلب در برخی کشتارگاه ها می شود که مرغ ها را برای سفید و مشتری پسند 

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم   .تی در آب های حاوی درصد باالیی از کلر نگهداری می کنند تا سفید رنگ شوندشدن، مد

پزشکی درباره علت کبودی ران و بال برخی از مرغ های بسته بندی شده اظهار کرد: خونمردگی ها و کبودی ها به طور معمول 

کشتارگاه پیش می آید. مثال مرغ زیر دست و پای کارگران مرغداری می ماند و هنگم گرفتن مرغ در مرغداری و حمل و ارسال به 

قسمتی از بدنش کبود می شود. برخی اوقات هم به دلیل تنظیم نبودن سرعت خط کشتار، این مشکل در کشتارگاه اتفاق می افتد 

دکتر   .وسط دکتر دامپزشک حذف شودکه بهتر است این قسمت ها مصرف نشود. در کشتارگاه هم توصیه می شود این بخش ها ت

دباغ مقدم تصریح کرد: بوی محوطه شکمی و زیر بال مرغ برای مصرف کننده عام می تواند تا حدودی نشان دهنده تازگی یا 

  .کهنگی مرغ باشد؛ نباید بوی فساد و گندیدگی از این قسمت ها به مشام برسد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=db09b6bf5eae4a4ba 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۱۲سه شنبه 

 !سال نخورید 30این مواد غذایی را پس از 

سالگی باید با رژیم غذایی خاص خود همراه باشد و در نتیجه بهتر است که در میانسالی برخی  30زندگی پس از  <غذا و تغذیه

شود و سالگی و پس از آن دوره بسیار مهمی در زندگی هر فرد محسوب می 30.غذاهای نامطلوب را از رژیم غذایی خود حذف کنید

 .این سنین باید مصرف برخی از مواد غذایی را ترک کرد به همین خاطر متخصصان تغذیه نیز بر این امر تاکید دارند که در

زا، تنقالت، ذرت بو داده و امثال آنها است. زیرا مواد شیمیایی سالگی شامل شکالت انرژی 30این مواد غذایی ممنوعه برای پس از 

 .تواند برای بدن مفید باشد و در این سن بدن نیاز به مواد مغذی بیشتری داردها نمیموجود در این خوراکی

ها در رژیم غذایی خود پرهیز ها و حتی کلوچهدر نانها و مواد افزودنی سالگی به بعد باید سعی کرد از نان سفید، اسنک 30در دوره 

 .نمود. اینها غذاهای پرکالری هستند و کالری اضافی موجود در آنها موجب اضافه وزن شما خواهد شد

 .د اثر منفی روی پوست دارندموا این زیرا کرد دوری نیز "دودی" غذایی مواد مصرف از باید خود زندگی از دوره این در 

وارض گردد و الکل عاند. کافئین باعث اختالل در کیفیت خواب میهای الکلی و قهوه در این فهرست گنجانده شدهوشیدنیهمچنین ن

سالگی سعی کنید بیشتر از مواد غذایی سالم و گیاهی استفاده کرده  30به گزارش اسپوتنیک، در سنین پس از .بدی برای بدن دارد

  .ی روی بیاوریدهای ورزشی و بدنو بیشتر به فعالیت

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=d727b1ed7e4e4c7690927 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۱۱دو شنبه 

 های خوب و بد برای دیابت کدامند؟خوراکی

ها در جایگاه اصلی این علم قرار دیابت در حال حاضر یک علم بسیار وسیع و پیچیده است و تغذیه صحیح دیابتی <تغذیهغذا و  

گاهی  بارتر این کهشوند هیچ پایه و اساسی ندارند و تاسفمتاسفانه بسیاری از مواد غذایی که بشدت برای دیابت تبلی  می.دارد

کنند و مردم را به استفاده نابجا از آن سوق جویان از آن استفاده میشوند و سوده جا انداخته میعنوان مفید در جامعغذاهای مضر به

 .دهندمی

گرم  20خوردن این نوع عسل به مقدار کم مثال  .شودها ایجاد میعسل در طبیعت به وسیله زنبور و بعد از مکیدن شیره گل :عسل

ها توانند استفاده کنند. نکته اصلی این است که عسل معروف به نوع مخصوص دیابتیها هم میدر شبانه روز مفید است و دیابتی

یابت شود. بنابراین بیماران مبتال به دوجود ندارد. برای تولید یک کیلوگرم از عسل به دست آمده از شهد گل مبل  هنگفتی هزینه می

 .روی کنندنباید در مصرف عسل به اصطالح دیابتی زیاده

ها از این توانند در میان وعدهها دارای سبوس هستند. افرادی که دیابت ندارند میبرخی شیرینی :ای دارای سبوسهبیسکویت

توانند از این ها میجویان این موضوع را جا انداخته که دیابتیها به میزان کم استفاده کنند. متاسفانه تبلیغات غلط سودنوع شیرینی

هاست اطالعات ضد و نقیضی در مورد جوشاندن سال :برگ درختان.ه کنند که اساسا اشتباه استها براحتی استفادنوع شیرینی

ام کدبرگ درخت گردو و اخیرا انبه و استفاده برای کنترل دیابت یا حتی درمان آن منتشر شده است. واقعیت این است که هیچ

های نشان بررسی نشده است و چه بسا ضرر داشته باشند و بیماریتاکنون جنبه علمی ندارند؛ یعنی به میزان کافی در مورد سود و زیا

 .خطرناک دیگری را ایجاد کنند

 :اگر بخواهم در این فرصت محدود توصیه کاربردی و واقعی به بیماران عزیز مبتال به دیابت بکنم اینهاست

خواهید خوبی یا بدی آن را بسنجید، کنید و میمیای که در مورد آن مطالعه ـ دستگاه کنترل قند داشته باشید. هر ماده غذایی1

ساعت بعد دوباره قند خود را اندازه بگیرید. به  2تا  5/1. مقدار کمی از آن را بخورید و ابتدا در یک ساعت خاص قندتان را بگیرید

با این روش و همکاری بیماران  شوید. ماکنید و اسیر شایعات نمیاین روش شما خودتان بوضوح اثر غذا را بر قند خون مشاهده می

 .دهدواحد قند را افزایش می 150مشاهده کردیم یک قاشق عسل حدود 

 . ـ خوردن غذاهای عادی و دارای قند کم را شروع کنید؛ مثل لبنیات کم چرب، حبوبات و سبزیجات2

ر بخوریم. به معنای واقعی کمتر بخوریم و بیشتـ مطمئن باشید راه میانبری برای درمان بالی قرن یعنی دیابت وجود ندارد. باید کم 3

 .ورزش کنیم تا از این بیماری دور شویم

مان را تضمین کنیم فقط یک دروغ این تصور که تمام روز را راحت لم دهیم، پر بخوریم و در آخر با خوردن یک ماده خاص سالمت»

 «.بزرگ است

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=9e401738a6c645e3945 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۹شنبه 

 سبزی جاتی که پختن ارزش غذایی آنها را افزایش می دهد

خام بخورید تا مواد مغذی بیشتری به بدنتان برسانید. شاید در مورد بیشتر همیشه گفته می شود سبزیجات را  <غذا و تغذیه

 .ها می گرددسبزیجات این درست باشد اما در برخی از سبزیجات، پختن باعث تقویت ارزش غذایی آن

ی نبع ارزشمندخوردن سبزیجات بخش مهمی از یک رژیم غذایی سالم است. ورزشکاران و طرفداران فیتنس، سبزیجات را به عنوان م

آنتی اکسیدان ها عناصری قدرتمند هستند .از فیتوکمیکال ها می دانند. این ترکیبات شیمیایی دارای خواص آنتی اکسیدانی هستند

که رادیکال های آزاد در بدن را از بین برده و در پیشگیری از بیماری ها مفیدند. به همین دلیل، مصرف سبزیجات باعث کاهش 

 .اری قلبی و بیماری های نابودکننده می شودریسک سرطان، بیم

 پختن می تواند ارزش غذایی را بیشتر کند

همیشه گفته می شود سبزیجات را خام بخورید تا مواد مغذی بیشتری به بدنتان برسانید. شاید در مورد بیشتر سبزیجات این درست 

گوجه فرنگی، کلم بروکلی و هویج، سه نوع سبزی .می گرددها باشد اما در برخی از سبزیجات، پختن باعث تقویت ارزش غذایی آن

هستند که معلوم شده ارزش غذایی شان با پخته شدن بیشتر می شود؛ یعنی در این سبزی ها، ترکیبات فیتوکمیکال اگر گرما نبینند، 

 .تقویت می کنددر دیواره سلولی حبس می مانند. حاال باید ببینیم پختن چگونه مواد مغذی را در این سبزیجات 

 گوجه فرنگی 

ی میوه ها قرار دارد، اما اگر پخته شود، سبزی محسوب می گردد. گوجه فرنگی بسیار مغذی و منبع گوجه فرنگی از نظر علمی در رده

 غنی ویتامین ث و لیکوپن می باشد. لیکوپن، فیتوکمیکالی است که باعث قرمزی رنگ آن شده و البته خواص آنتی اکسیدانی قابل

بخارپز یا آب پز کردن گوجه فرنگی، بهترین شیوه برای فعال کردن لیکوپن به منظور ماکسیمم استفاده از مواد .توجهی نیز دارد

 .مغذی آن است. لیکوپن، ریسک سرطان را کاهش داده، سالمت قلب را ارتقاء داده و واکنش های نورولوژیکی را تقویت می نماید

 بروکلی

کلم هاست و خواص آنتی اکسیدانی آن بسیار معروف است. همچنین بروکلی منبع غنی لوتئین و توکوفرول  یبروکلی جزو خانواده

 .می باشد. این ترکیبات شیمیایی، با کاهش التهاب در رگ های خونی بدن، ریسک سرطان را کاهش می دهند

اده پختن بروکلی، موجب رها شدن کاروتنوئیدها بروکلی، مشهور است به سبزی سم زدا )دتوکس( و سوپرفود بودن. تحقیقات نشان د

بهترین شیوه برای پخت بروکلی، آب پز و بخارپز کردن آن است که با این شیوه ها خواص کاروتنوئید، لوتئین و فیتوئن ها .می شود

در  د و همچنین التهابتقویت می شود. فیتوئن می تواند احتمال ابتال به سرطان پروستات را کاهش داده و سالمت قلب را بهبود ده

البته در مورد کلم بروکلی ضد و نقیض ها زیاد است اما آن چه از مجموع مطالعات و تحقیقات حاصل می .رگ های خونی را کم کند

شود این است که بهتر است این کلم به مدت زمان کوتاهی در آب در حال جوش قرار بگیرد و سپس از آن خارج شود و یا به مدت 

 .هی بخارپز شود. در واقع با پختن بروکلی برخی خواص آن، افزایش و برخی دیگر کاهش می یابدزمان کوتا

 هویج

هویج، سبزی ریشه ای معروفی است که سرشار از بتاکاروتن می باشد و ویتامین ها و مواد معدنی زیادی دارد. هویج خواص آنتی 

ویتامین آ و بتاکاروتن می باشد. آزمایشات نشان داده آب پز کردن هویج، اکسیدانی دارد که بیشترشان ناشی از تجمع بسیار زیاد 

سایر شیوه های پخت موجب کاهش ارزش آنتی اکسیدانی آن می شود، با سرخ کردن .درصد افزایش می دهد 14کاروتنوئیدها را تا 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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مین ث و کاروتنوئیدهای آن حفظ می شود. آن نیز بیشترین کاهش را در این خواص خواهید داشت. با آب پز کردن هویج، بیشتر ویتا

 .دقیقه است 20درجه سانتیگراد و به مدت  60بهترین دما و زمان توصیه شده برای پخت هویج 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=a78a00fbba0d4ba0abbe62 
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 وعده ارزانی سیب زمینی محقق می شود؟

 .ها به کمتر از هزار تومان خواهد رسیدرئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت:با عرضه سیب زمینی نو از گرگان طی ده روز آتی قیمت

های گذشته سیب زمینی با از هفتهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،   صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

این درحالی است که سال گذشته .ه دالیل مختلفی برای این نوسانات مطرح استهای عجیب و غریبی در بازار روبروست کقیمت

ها در سال جاری را به بخشی از این محصول در زمان خود به فروش نرسید و همین مسئله کاهش تولید و سیر صعودی قیمت

عتقدند که با ورود تولیدات جدید به داند و ممسئوالن امر کاهش تولید در سال جاری را عامل گرانی این محصول می.همراه داشت

صنعت، مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار .کندبازار طی ده روز آینده نرخ این محصول فروکش می

زمینی اظهار داشت: طی دو سال اخیر در پی افزایش تولید و نبود  ، با اشاره به دالیل نوسانات قیمت سیبتجارت و کشاورزی 

ها را به همراه داشته بازارعرضه مقدار قابل توجهی سیب زمینی امحا شد که درنهایت این امر کشت محدود و افزایش بی رویه قیمت

خرید تضمینی محصوالت  :ودوی با اشاره به اینکه خرید تضمینی سیب زمینی جوابگوی هزینه کشاورزان نیست، افز.است

ها کشاورزی به غیر از محصوالت استراتژیک جوابگوی هزینه تمام شده جمع آوری محصول نیست از این رو رعایت الگوی کشت تن

شادلو ادامه داد: سالیان متمادی است که بازار کشش این محصول را ندارد از این رو .رودعامل موثر در تولید پایدار به شمار می

 .ش توان تولید کشاورزان و به دنبال آن وقوع سیل و آسیب مزارع در سال جاری وضعیت کنونی را در بازار رقم زده استکاه

ها در بازار نارضایتی تولیدکنندگان و های پیش رو بازار بیان کرد: افت و خیز قیمتنائب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به چالش

 .رد از این رو برای رقابت در بازارهای هدف باید شفاف سازی قیمت صورت گیردمصرف کنندگان را به همراه دا

 .به گفته وی طی روزهای آتی با برداشت و عرضه محصول از نوار خزری نوسانات قیمت فروکش خواهد کرد

 سیب زمینی ارزان می شود***

باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: سال  صنعت، تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

 .گذشته افزایش تولید و کاهش تقاضا در بازار، کاهش کشت محصول و نوسانات قیمت در سال جاری را رقم زد

 .ها به کمتر از هزار تومان خواهد رسیدقیمت وی افزود: با عرضه سیب زمینی نو از گرگان طی ده روز آتی

http://www.yjc.ir/fa/news/6070416/%D9%88%D8%B9%D 
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 شیالت
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 شکسترشد سرانه مصرف آبزیان در کشور/ رکورد صادرات شیالت 

  .کیلوگرم در سال است 20متوسط جهانی سرانه مصرف آبزیان به ازا هر نفر   

حسن صالحی جمعه شب در حاشیه جشنواره غذا و سالمتی در مشهد طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بخش شیالت در چهار 

  .ه استسال اخیر در امر تولید، صادرات و افزایش مصرف سرانه موفقیتهای متعددی داشت

وی ادامه داد: با توجه به کاهش ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر سازمان شیالت فعالیتهای ویژه ای در این بخش داشت. پارسال 

سه تن ماهی خاویار پرورشی در ایران تولید شد که بخش قابل توتوجه آن به آمریکای شمالی صادر شد و این در حالی است که در 

حجم آبزی پروی و صید انواع ماهی در  :رئیس سازمان شیالت گفت .صادرات به این شکل محروم بودیمطول سالهای پیش از 

  .هزار تن بود 760کمتر از  1391هزار تن رسید در حالی که این میزان در سال  70ایران پارسال به یک میلیون و 

 23به افزون بر  1395هزار تن بود سال  10تر از کم 1391وی افزود: در خصوص میگوی پرورشی نیز تولید این محصول که سال 

  .هزار تن افزایش یافت که همین امر منجر به فعالیت مجدد سایتهای کارافتاده پرورش میگو شد

هزار تن ماهی قزل آال در آب شیرین رتبه  164صالحی به جایگاه ویژه ایران در تولید ماهی قزل آال نیز اشاره و بیان کرد: با تولید 

  .ت جهان را در این بخش در اختیار داریم و در مجموع ایران در تولید این نوع ماهی جزو پنج کشور نخست دنیا استنخس

میلیون دالر صادرات در بخش شیالت رکورد این حوزه شکسته شد. همچنین واردات در این بخش  412وی ادامه داد: پارسال با 

  . ز مثبت در بخش تجارت خارجی شیالت استمیلیون دالر است که نشانگر ترا 180کمتر از 

رئیس سازمان شیالت گفت: شیالت کشور در سالهای گذشته به تولید ماهیهای زینیتی توجه ویژه ای داشت که می توان به تولید 

 .تدرصدی در چهار سال گذشته اس 20میلیون قطعه بچه ماهی زینتی در سال گذشته اشاره کرد. این تولید نشانگر رشد  220

http://www.iana.ir/fa/news/43192/%D8%B1%D8%B4 
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 شیالت
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

ایجاد اشتغال  /کنندمیمیلیون دالر ارز از کشور برای واردات تیالپیا/ مخالفان، متعصبانه برخورد  50خروج ساالنه 

 نفر با پرورش تیالپیا 400برای 

اگرچه همچنان پرورش ماهی تیالپیا در کشور ممنوع است، اما سازمان شیالت ایران، این ممنوعیت را به ضرر اقتصاد کشور دانسته 

 .کندو برخورد مخالفان را متعصبانه تلقی می

بارها "در کشور عنوان کرد:  پرورش تیالپیاهای آبزیان درباره به گزارش خبرنگار ایانا، چندی پیش، مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری

توانند به پرورش ماهی تیالپیا اقدام دهندگان میگفته شده که در صورت صدور مجوز از طرف سازمان محیط زیست، پرورش

نده کنن شیالت ایران امروز به خبرنگار ایانا گفت: با توجه به اینکه ایران مصرفپروری سازمادر همین راستا، معاون آبزی"کنند.

میلیون دالر برای واردات آن، ارز از  50تا  40گونه ماهی مصرف دارد، ساالنه بین هزار تن از این 15تا  10ماهی تیالپیاست و بین 

هزار تن نیز  20تواند تا ی نباشد، حتی نیاز به واردات تیالپیا میشود.حسین عبدالحی با اشاره به اینکه اگر محدودیتکشور خارج می

یا  ای به منابع طبیعیافزایش یابد، افزود: پتانسیل تولید تمام تیالپیای مورد نیاز در داخل کشور وجود دارد؛ بدون اینکه صدمه

روری را داشته پین رشد پرورش تیالپیا در آبزیتواند بیشتربینی فائو، ایران میزیست بزند. این در حالی است که طبق پیشمحیط

توان از آنها برای پرورش این ماهی باشد.به گفته وی، مناطقی مانند سمنان، مرکزی، یزد و چند نقطه دیگر، منابع آبی دارند که می

گونه  تواندر آن نقاط نمی بهره برد. نواحی گفته شده هیچ ارتباطی با دریاها نداشته و کامال قادر به کنترل هستند. ضمن اینکه

 شود.گذاری محسوب میدیگری را پرورش داد. بنابراین بهترین فرصت برای سرمایه

وی با تأکید بر شعار امسال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، عنوان کرد: اگر همکاران محیط زیست متعصبانه برخورد 

 طور مستقیم، شغلهزار تا چهارهزار نفر بهشود حداقل برای سهت داشته باشند، مینکنند و در این زمینه با سازمان شیالت مساعد

 کند.ایجاد کرد. این در حالی است که مراحل بعد از تولید و فراوری نیز تعداد زیادی از افراد را صاحب شغل می

ادامه داد:  شود،ماهی تیالپیا در دنیا تولید می اکنون حدود پنج میلیون تنپروری سازمان شیالت ایران با بیان اینکه هممعاون آبزی

کنند که روسیه، کویت، عربستان و امارات جزو کشورهای اطراف کشورهای بسیاری در اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا تیالپیا تولید می

بزیان یل صادرات آن همانند انواع دیگر آروند.عبدالحی با بیان اینکه بعد از تولید تیالپیا پتانسشمار میایران و فعال در این عرصه به

هزار تن ماهی، به  10درصد افت دارد؛ به عبارتی برای استحصال  50برای ایران وجود دارد، بیان کرد: تیالپیای وارداتی، حدود 

ل کشور بسیار شود و بنابراین بخش اعظم آن دورریز خواهد شد. به همین دلیل تولید آن در داخهزار تن وارد کشور می 20ناچار 

 کمکشی هستند و توانایی شیالت ایران را دستتر است.ویاظهار کرد: همکاران ما در سازمان محیط زیست، در حال وقتبه صرفه

هزار تن  80گیرند. در حالی که سرانه مصرف ماهی در ایران رو به رشد بوده و اگر یک کیلوگرم به آن اضافه شود، یعنی به می

خواهد بود.عبدالحی معتقد است: اگر به موقع برای تولید اقدام نشود، قطعا در آینده چیزی جز پشیمانی برای ما  ماهی بیشتری نیاز

شد، اما فرانسه همزمان آال مخالفت مینژاد قزلگیرد. درست مانند زمانی که با اصالحباقی نخواهد ماند و بازار جهانی از ما پیشی می

آال از زده قزلها وابستگی ایران به واردات تخم چشمار عملی خود را آغاز کرد. نتیجه این مخالفتبا طرح این موضوع در ایران، ک

 تواند در مورد تیالپیا هم مصداق پیدا کند./فرانسه است. این موضوعی است که می

/http://www.iana.ir/fa/news43384/%D8%AE%D8%B 
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 شیالت
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

میلیون دالر تا  500گذاری افزایش ارزآوری آبزیان به هزار تن محصوالت شیالتی در سال گذشته/ هدف 110صادرات 

 پایان امسال

ها عددی کمتر از این مقدار را گذاریهدفهزار تن رسید که  110در حالی صادرات محصوالت شیالتی در سال گذشته به بیش از 

 .بینی کرده بودپیش

برای  95وگو با خبرنگار ایانا گفت: سال مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فراوری و توسعه آبزیان سازمان شیالت کشور امروز در گفت

 هزار تن رسید. 110هزار تن گذشت و به  100بار در تاریخ ایران، حجم صادرات محصوالت آبزی از مرز نخستین

عیسی گلشاهی با اشاره به اینکه بازارهای متقاضی محصوالت مختلف شیالتی رو به افزایش است، افزود: طبق برآوردهای مقدماتی 

های میلیون دالر رسید که به احتمال قوی، این مقدار با بررسی 412به  95صورت گرفته، درآمد ارزی حاصل از صادرات در سال 

میلیون دالر را در  380هزار تن محصول و درآمد  100ها صادرات بینییش خواهد یافت. این در حالی است که پیشتر، افزادقیق

عنوان نقطه عطفی در صنعت شیالت محسوب کرد؛ زیرا قبل از آن صادرات از توان بهرا می 95نظر گرفته بود.به گفته وی، سال 

رفت، اما شد که اولی به عراق و دومی به آسیای جنوب شرقی و چین میمعطوف میهای گرمابی و غیرماکول، ایران تنها به ماهی

شوند، به جمع قیمت جنوب که از نظر اقتصادی، ماهی درجه سه تلقی میهای ارزانآال برخی گونهدر سال گذشته عالوه بر قزل

 95هستند، نیز در سال  "موتو"و  "ساردین"اده سبد صادرات آبزیان پیوست. همچنین جرقه صادرات ماهیان ریز که بیشتر از خانو

شدت افزایش یابد.گلشاهی عنوان کرد: در صادرات به حوزه اوراسیا های آینده بهشود که حجم آن در سالبینی میزده شد و پیش

ا پکیج و قرار گرفتند تآال، ماهیان خاویاری و زینتی هم در کنار میگکه با هدف دستیابی به بازار روسیه شکل گرفت به ترتیب، قزل

های نامبرده، تقاضای خرید کنسرو و سایر محصوالت فراوری شده تر از گذشته کنند. البته روسیه به غیر از گونهصادرات را پررونق

ر اشود.اضافه شدن دو گروه از ماهیان در قفس، مانند سیبس و شانک در کنمیگو را نیز دارد که از تیر امسال، صادرات آن آغاز می

اضافه شد.مدیرکل دفتر بهبود کیفیت،  95آال از دیگر ماهیانی بود که طبق گفته وی به گروه محصوالت صادراتی در سال قزل

رفت، خوبی پیش میها مراوده تجاری با اتحادیه اروپا بهفراوری و توسعه آبزیان سازمان شیالت کشور، تأکید کرد: تا قبل از تحریم

جار کم دوباره تمشکالتی که در نقل و انتقال پول به وجود آمد، این مراوده به سردی گرایید. البته اکنون کمدلیل اما پس از آن به

میگوی ارس و میگوی دو منطقه در حال رایزنی هستند تا صادرات به اروپا را مانند گذشته از سر بگیرند. ضمن اینکه اکنون شاه

هزار تن به  130گذاری برای سال جدید، رسیدن به حجم صادراتی دامه داد: هدفشود.گلشاهی اپرورشی به این منطقه صادر می

 میلیون دالر است که با توجه به امکانات فراهم آمده، دستیابی به آن دور از انتظار نخواهد بود. 500تا  450ارزش 

 هاو بیان کرد: برای افزایش تعداد مشتری ترین اهداف صادراتی را ایجاد تنوع در بازارها و تثبیت بازارهای موجود دانستوی مهم

 تری از مشتریان برای خرید محصوالت شیالتی ایران جذب شوند.الزم است که تنوع کاالیی را بیشتر کنیم تا طیف وسیع

 المللیشود، از استانداردهای بیندرصد محصوالت آبزی که در داخل کشور مصرف می 95گلشاهی در پایان یادآور شد: بیش از 

 های صادراتی ندارند./رسند از نظر کیفیت، هیچ تفاوتی با محمولههایی که به مصرف داخلی میبرخوردار بوده و بنابراین ماهی

http://www.iana.ir/fa/news/43373/%D8%B5%D8%A7% 
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 شیالت
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 های شیالت ایران در اقتصاد مقاومتیپرورش ماهی در قفس و صید فراساحلی در اقیانوس هند از برنامه

برداری پایدار از ذخایر آبزیان و توجه به صید فراساحلی در اقیانوس هند از رویکردهای رئیس سازمان شیالت ایران گفت: بهره

 .اد مقاومتی، تولید و اشتغال استشیالت ایران در راستای اقتص

روز ملی خلیج فارس و ایده های نوین در توسعه "به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان شیالت ایران، حسن صالحی در همایش 

ری ابا اعالم این خبر گفت: با استفاده از ظرفیت های سواحل باید برای توسعه پرورش ماهی و میگو بهره برد "سواحل جنوب کشور

بهینه کنیم.صالحی گفت: براساس مطالعات انجام شده توسط یک شرکت نروژی سواحل ایران ظرفیت تولید حدود یک میلیون تن 

 هزار تن ماهی به همین روش در ایران تولید شود. 200باید  1400ماهی به روش پرورش در قفس را دارد که تا سال 

ت از دیگر اهداف توسعه شیالت در سواحل به ویژه سواحل جنوب کشور است و با وی افزود: توجه به ارزش افزوده و کاهش ضایعا

 توجه به توسعه مکران امید می رود با پروژه های شیالتی محرومیت زدایی از ساحل نشینان جنوب بیشتر از گذشته انجام شود.

مان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور معاون وزیر جهاد کشاورزی که در روز ملی خلیج فارس در محل سالن آمفی تئاتر ساز

سخنرانی می کرد، ظرفیت پرورش  "منابع و معادن طبیعی و اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال –خلیج فارس "در تهران حول محور 

هزارتن اعالم کرد و افزود: طرح پرورش ماهی در قفس از پروژه های مصوب  910ماهی در قفس در آب های جنوب و شمال را 

ا و سواحل جنوب ضمن محرومیت زدایی، تولید، اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی است و با توسعه آن به ویژه در آب ه

را یک میلیون و هفتاد هزار تن اعالم کرد و  1395اشتغال و سرانه مصرف آبزیان افزایش می یابد.وی تولیدات شیالتی در سال 

 ست.کیلوگرم ا 20کیلوگرم است در حالی که متوسط مصرف آبزیان در دنیا  10.6افزود: سرانه مصرف آبزیان در کشور ما 

هزار نفر رسیده  230به  1395هزار نفر بود که در پایان سال  208روند اشتغال در زیربخش شیالت  92صالحی افزود: در سال 

 میلیون دالر اعالم کرد./ 412را  95است.وی در پایان ارزش صادارت آبزیان ایران در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/43274/%D9%BE%D8%B1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43274/%D9%BE%D8%B1


 
کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی  

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

 

176 
 

 شیالت
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۶تاریخ: 

 درصد/ تولید برنج ارگانیک 10برداشت یک تن ماهی در هکتار در شالیزار/ افزایش عملکرد برنج تا 

ای را مورد بررسی شالیزار، ویژگی های فنی چنین پروژه عضو هیات علمی پژوهشکده دریای خزر با اشاره به سابقه پرورش ماهی در

درصد و تولید  10قرار داد و گفت: در این پروژه، ضمن امکان برداشت تقریباً یک تن ماهی در هکتار، امکان افزایش عملکرد برنج تا 

 .برنج ارگانیک نیز وجود دارد

ی هراز، در این نشست ویژگی های پروژه پرورش برخی ماهی های به گزارش ایانا از روابط عمومی مرکز ترویج و توسعه تکنولوژ

گرمابی مانند کپور در عرصه های شالیزاری مورد نقد و بررسی قرار گرفت. براساس این گزارش، در ابتدای این نشست دکتر کریمی 

دکتر رمضانی عضو هیات علمی اخت.رئیس مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز به معرفی اجمالی مرکز، دستاوردها و عملکرد آن پرد

ای را مورد بررسی قرار داد و گفت: ویژگی های فنی چنین پروژه پژوهشکده دریای خزر نیز با اشاره به سابقه پرورش ماهی در شالیزار،

برنج ارگانیک نیز درصد و تولید  10در این پروژه، ضمن امکان برداشت تقریباً یک تن ماهی در هکتار، امکان افزایش عملکرد برنج تا 

در ادامه همکاران مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز نیز ضمن بیان تجربیات خود در گذشته پیرامون پرورش ماهی در .وجود دارد

 شالیزار، نکات فنی طرح از دیدگاه زراعی و جنبه های ایجاد تغییر در شکل کرت های یکپارچه سازی شده را مورد بررسی قرار دادند. 

 پایان گروه میهمان از عرصه های شالیزاری و آبندان مرکز هراز بازدید به عمل آوردنددر 

http://www.iana.ir/fa/news/43473/%D8%A8%D8%B1 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 هزارتن ماهی در قفس در دریاهای جنوب و شمال کشور ۹10تولید 

صالحی گفت: طرح پرورش ماهی در قفس از پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد است و با توسعه آن به ویژه در آب ها 

 .و سواحل جنوب ضمن محرومیت زدایی، تولید، اشتغال و سرانه مصرف آبزیان افزایش می یابد

روز ملی خلیج فارس "حسن صالحی رئیس سازمان شیالت ایران امروز در همایش  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ارشه گز

رش ای توسعه پروبا اعالم این خبر گفت: با استفاده از ظرفیت های سواحل باید بر "و ایده های نوین در توسعه سواحل جنوب کشور

صالحی گفت: براساس مطالعات انجام شده توسط یک شرکت نروژی سواحل ایران ظرفیت .ماهی و میگو بهره برداری بهینه نمائیم

هزار تن ماهی به همین روش در  200باید  1400تولید حدود یک میلیون تن ماهی به روش پرورش در قفس را دارد که تا سال 

ود: توجه به ارزش افزوده و کاهش ضایعات از دیگر اهداف توسعه شیالت در سواحل به ویژه سواحل جنوب وی افز.ایران تولید شود

 کشور است و با توجه به توسعه مکران امید می رود با پروژه های شیالتی محرومیت زدایی از ساحل نشینان جنوب بیشتر از گذشته 

هزارتن اعالم کرد و افزود:  910ی در قفس در آب های جنوب و شمال را معاون وزیر جهاد کشاورزی ظرفیت پرورش ماه.نجام شود

طرح پرورش ماهی در قفس از پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی است و با توسعه آن به ویژه در آب ها و 

 .سواحل جنوب ضمن محرومیت زدایی، تولید، اشتغال و سرانه مصرف آبزیان افزایش می یابد

کیلوگرم  10.6را یک میلیون و هفتاد هزار تن اعالم کرد و افزود: سرانه مصرف آبزیان در کشور ما  1395وی تولیدات شیالتی در سال 

 .کیلوگرم است 20است در حالی که متوسط مصرف آبزیان در دنیا 

 .هزار نفر رسیده است 230به  1395سال  هزار نفر بود که در پایان 208روند اشتغال در زیربخش شیالت  92صالحی افزود: در سال 

 .میلیون دالر اعالم کرد 412را  95وی در پایان ارزش صادارت آبزیان ایران در سال 

http://www.yjc.ir/fa/news/6068269/%D8%AA%D9%88%D 
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 شیالت

 ایران اکونا – ۱۳۹۶اردیبهشت /  / ۱۲

 هزار قطعه بچه ماهی در خراسان جنوبی 250توزیع 

هزار قطعه بچه ماهی در استان طی سال جاری  250مدیر امور شیالت و آبزیان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از پیش بینی توزیع 

باب مزرعه  77از این تعداد  :مزرعه پرورش ماهی در استان اظهار داشت 800محمد مهدی سعیدی با اشاره به فعالیت .خبر داد

 .باب مزرعه پرورش ماهیان گرمابی است 619  پرورش ماهی سردابی، 

مورد اشتغال در بخش شیالت  341نفر عنوان کرد و گفت: در سال گذشته  633وی، تعداد بهره برداران بخش شیالت استان را 

تن انواع ماهی سردابی  50یر امور شیالت و آبزیان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از تویلدی یک هزار و مد.استان ایجاد شده است

تن ماهی گرمابی بوده و بال  بر  550تن ماهی سردابی،  400از این میزان  :و گرمابی در استان طی سال گذشته خبر داد و گفت

 .د شده استتن نیز در منابع آبی، سدها و آبندهای استان تولی 100

هزار قطعه بچه ماهی در استان در سال جاری، عنوان داشت: پیش بینی می شود امسال  250سعیدی با اشاره به پیش بینی توزیع 

 شهرستان در و شهرستان استان انجام  9وی اضافه کرد: تاکنون توزیع بچه ماهی در .تن ماهی کپور در استان تولید شود 400بال  بر 

 9مدیر امور شیالت و آبزیان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین به رتبه .شد خواهد انجام کار این آینده هفته طی بیرجند

 زا جنوبی خراسان استان اعتباری لحاظ از استان در بین مدیریت امور شیالت و آبزیان کشور از نظر اعتباری اشاره کرد و گفت: 

 .اصفهان، البرز و خراسان شمالی در جایگاه باالتری قرار دارد جمله از ها استان از بسیاری

http://iranecona.com/72966/%D8%AA%D9%88%D8% 
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 شکر )چغندر / نیشکر(
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۸ : تاریخ

 هزار تن شکر وارد کردیم؟  700میلیون تن است/ چرا  2.4ظرفیت نصب شده کارخانجات قند و شکر 

هزار تن آن وارد شده است و این در حالی است که دبیر  700میلیون تن است که امسال حدود  2.3مصرف شکر در کشور ساالنه 

هزار تن ظرفیت نصب شده کارخانجات قند و شکر داخلی  400میلیون و  2گوید: های قند و شکر ایران میانجمن صنفی کارخانه

سال گذشته  3-4، با اشاره به روند افزایش تولید شکر طی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی بهمن دانایی در گفت .است

 .شداخل کشور تولید شده بود و نصف شکر مصرفی وارد میهزار تن شکر در د 100یک میلیون و  92اظهار داشت: در سال 

آن بوده است، خاطر نشان کرد: از  های پیشرویه در سالوی با اشاره به اینکه یکی از دالیل عدم تمایل به تولید داخلی واردات بی

دگان ماند و بسیاری از وارد کشور شد که محصوالت داخلی روی دست تولیدکنن 85هزار تن شکر در سال  500میلیون و  2

سال گذشته  3-4های قند و شکر ایران به این نکته اشاره کرد که طی دبیر انجمن صنفی کارخانه.کارخانجات ورشکست شدند

 .التفاوت نیاز داخل تولید شده است واردات شکر به صورت کنترل شده و تنها برای تامین نیاز اصلی و مابه

تومان اعالم  300هزار و  2، 93ای کارخانجات قند و شکر اشاره کرد و گفت: قیمت شکر در سال وی به اقدامات تشویقی دولت بر

کند، در تومان یارانه پرداخت می 200تومان بفروشید و دولت هم برای هر کیلو  2100شد و به کارخانجات گفته شد که آن را 

 .تومان فروختند 2300ن را توما 2550نیز همین اتفاق افتاد و کارخانجات قند و شکر  94سال 

 تهاتر بدهی دولت با کارخانجات قند و شکر از طریق اعطای مجوز واردات

دانایی با اشاره به وضعیت کمبود پول و بودجه در دولت گفت: از آنجایی که دولت پول نقد نداشت، تا این یارانه را به کارخانجات 

شکر اجازه واردات شکر مورد نیاز را به این کارخانجات داد، تا از محل سود  بپردازد، برای تهاتر بدهی خود به کارخانجات قند و

وی در مورد نحوه اختصاص مجوز به هر کارخانه و میزان آن هم گفت: پیش .واردات بخشی از طلب خود به کارخانجات را تهاتر کند

رفت، اما طبق محاسبات دولت ای دیگر میاز این زحمت و مشقت تولید بر عهده کارخانجات بود و سود واردات به جیب عده

سال هر کارخانه را گرفته و براساس آن سهمیه واردات دادیم و به همین جهت کارخانجات قند و شکر تالش  3میانگین تولید 

 .کردند، تا میزان تولید خود را باال ببرند

 درصدی تولید شکر در داخل ظرف سه سال 50افزایش 

درصدی ظرفیت تولید در بخش قند و شکر کشور طی سه  50های قند و شکر ایران با اشاره به رشد دبیر انجمن صنفی کارخانه

 از بخشی که است حالی در این و رسید تن هزار 650 و میلیون یک به ما تولید میزان 95  سال گذشته، اظهار داشت: در سال

دانایی در پاسخ به اینکه پس چرا برخی کارخانجات نسبت به مجوز .دار تولید شدندم وارد کردند،نمی فعالیت که هاییکارخانه

کنند و به طور موقت برای کارخانه داریم که فقط شکر خام را تصفیه می 10تا  8اند، گفت: حدود واردات دولت برای شکر معترض

ارت جهاد به آنها گفته است که خطوط ها شکر سرخ را به آنها می دهیم، تا تصفیه کنند، اما وزجلوگیری از تعطیلی این کارخانه

 .فراوری چغندری یا نیشکری را فعال کنند، تا امکان فراوری این دو ماده را به شکر داشته باشند

 هزار تن ظرفیت نصب شده کارخانجات برای تولید شکر 400میلیون و  2

 26کارخانه نیشکری فعال،  9افزود: هم اکنون های قند و شکر در کشور خبر داد و وی همچنین از افزوده شدن تعداد کارخانه

 .رویه بسته شده بود، در حال احیا استسال پیش که به دلیل واردات بی 5کارخانه چغندری از  8کارخانه چغندری فعال و حدود 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ای تولید شکر هزار تن ظرفیت نصب شده بر 400میلیون و  2های قند و شکر ایران هم اکنون به گفته دبیر انجمن صنفی کارخانه

دانایی در مورد کارخانه قند دزفول که گفته شده در صورت احیای آن کمک فراوانی به تامین شکر  .در داخل کشور وجود دارد

تا  70سال بسته بود و امیدواریم امسال با تجهیزات جدید بتواند وارد مدار تولید شود و  12کند، نیز گفت: این کارخانه کشور می

کارخانه نیز در دست مطالعه  2های قند و شکر ایران همچنین گفت: دبیر انجمن صنفی کارخانه.ر را تولید کندهزار تن شک 80

 .است و یکی دو واحد نیشکری نیز تجهیزاتشان کامل شده، تا بتوانند هم از چغندر و هم از نیشکر شکر تولید کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960206001408 
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 شیر و فراوردهها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 عرضه محصوالت لبنی با نرخ سال گذشته در بازار

 .سال گذشته در بازار عرضه می شودرجبی گفت: قیمت محصوالت لبنی به جز یک مورد همچنان مطابق قیمت های 

علی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات اظهار داشت: تنها بهای شیر پرچرب  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .ن بیمه است که قابل پیش بینی بوداندکی افزایش داشته که دلیل آن افزایش دستمزد نیروی کار و همچنی

پیدایش شوک در بین مردم شده است، گفت: برای  وی با اشاره به اینکه برنامه افزایش دستمزد نیروی کار در آغاز هر سال موجب 

 .افزایش قیمت ها که در سطح جامعه موجب آشفتگی ها و اعتراضاتی می شود، باید چاره ای اندیشیده شود

با تدابیر قانونمند و ارایه آن به کارخانه ها می توان این شوک و این فشارها را کنترل و حقوق مصرف کننده را رعایت  رجبی ادامه داد:

در تهران و اطراف آن به دلیل کنترل  :وی درباره انتشار مطالبی در خصوص بیماری تب مالت ناشی از مصرف مواد لبنی گفت.کرد

 .ین رعایت بهداشت در دامداری ها ، وقوع یا شیوع بیماری تقریبا غیرممکن استوزارت بهداشت ، تزریق واکسن و همچن

 .وی افزود: دام های تهران واکسینه هستند و این امر موجب جلوگیری از بیماری تب مالت در تهران شده است

ن امکان وجود آ اطراف و تهران های گاوداری در ها دام شدن واکسینه و دامپزشکی سازمان های نظارت دلیل به رجبی تصریح کرد: 

وی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ گونه بیماری در تهران گزارش . بیماری تب مالت در محصوالت و فرآورده های لبنی ممکن نیست

فروشگاههای سنتی نیز محصوالت لبنی همچون ماست را با استفاده از شیری که جوشیده شده باشد، عرضه می  :نشده است، گفت

رجبی همچنین حضور تولیدکنندگان محصوالت لبنی در .که این امر نشان از وجود هر نوع میکروب و بیماری در محصول است کنند

 .نمایشگاه های صنایع غذایی را در توسعه و پیشرفت صنعت لبنیات موثر دانست

r/fa/news/http://www.yjc.i6067601/%D8%B9%D8%B1 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 فرجام افزایش نرخ محصوالت لبنی به کجا می رسد؟

تا کنون  با وجود افزایش نرخ برند محصوالت لبنی در روزهای نخست سال و اخطار سازمان حمایت برای بازگرداندن قیمت ها اما

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .گرانی یا ثبات نرخ محصوالت تعیین و تکلیف نشده است

ز از آغاز سال جدید نرخ برخی محصوالت برندهای پرفروش لبنی بدون اخذ مجوز افزایش یافت با گذشت چند رو خبرنگاران جوان،

های براین اساس سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده کارخانه.ها را به همراه داشتهای شدید خانوارکه این امر گالیه

های مختلف های لبنی به بهانهچندی نگذشت که برخی دیگر از کارخانهاما از این ماجرا .ها کردمتخلف را وادار به بازگرداندن قیمت

از   صنعت، تجارت و کشاورزیرضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار .اقدام به افزایش نرخ محصوالت خود کردند

ها درخصوص عملکرد افزایش قیمت محصوالت خود هیچ ای لبنی اظهار بی اطالعی کرد و گفت: کارخانههافزایش اخیر کارخانه

های لبنی که خواستار افزایش قیمت محصوالت خود وی افزود: بنابر اعالم سازمان حمایت کارخانه.اندگونه اطالعی به انجمن نداده

ها در اختیار سازمان قرار دهند تا مجوز افزایش قیمت را دریافت یز قیمتهستند بایستی مدارک و اسناد الزم را برای بررسی آنال

به گفته باکری تنها سه شرکت از مجموع برندهای مختلف لبنی مدارک و مستندات خود برای افزایش قیمت برخی .نمایند

 .محصوالت را در اختیار سازمان حمایت قرار داده اند

 نرخ شیر خام افزایش یافت

اظهار داشت: برخی برندهای پر فروش  صنعت، تجارت و کشاورزیعلی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات در گفتگو با خبرنگار  

ر سازمان حمایت مجدداً محصوالت لبنی که در روزهای نخست سال اقدام به افزایش نرخ برخی محصوالت خود نمودند با اخطا

های لبنی وی در پاسخ به این سؤال که چرا دوباره نرخ برخی محصوالت دیگر کارخانه.ها را به حالت قبلی خود عودت دادندقیمت

ا ههای سربار تنها نرخ شیر پرچرب بخی برندافزایش یافته است، افزود: با توجه به نرخ تورم، افزایش حقوق پرسنل، مالیات و هزینه

رغم کاهش های لبنی علیحال جای سؤال است که چرا برخی کارخانه .تومان افزایش یافت که این میزان قابل پیش بینی بود 100

 .اندنرخ خرید شیرخام به عنوان ماده اولیه از دامدار و عدم دریافت مجوز نرخ محصوالت خود را افزایش داده

 لبنیات گران می شود

با بیان اینکه افزایش قیمت  صنعت، تجارت و کشاورزیمحمد رضا گنجی مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی در گفتگو با خبرنگار 

د اضا در کشور باید ساماندهی شوهای لبنی معتقد است که بحث عرضه و تقمحصوالت لبنی کذب است، اظهار داشت: اتحادیه تعاونی

کارخانه و هزار برند در این عرصه مشغول  400چرا که صنعت لبنیات رقابت پذیرترین صنعت کشور به شمار می رود، تا کنون بیش از 

اشته ب دوی افزود: با توجه به افزایش قیمت برخی برندهای لبنی مردم باید خود برای خرید مایحتاجشان قدرت انتخا.فعالیت هستند

ها باشند چرا که تمامی محصوالت لبنی دارای استاندارد هستند و شایسته نیست که با وجود برندهای مختلف با تکلیفی شدن قیمت

گنجی در پاسخ به این سؤال که نرخ محصوالت لبنی در .ها و دامداران از بین بردفضای عرضه و تقاضا و رقابت سالم میان کارخانه

ها احتمال افزایش قیمت ...های دستمزد، حمل و نقل، بیمه ومی یابد یا خیر، بیان کرد: باتوجه به افزایش هزینهسال جاری افزایش 

 .وجود دارد که درنهایت پس از ارائه اسناد و مدارک و بررسی آنالیز قیمت از سوی سازمان حمایت درصد آن مشخص خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/6067862/%D9%81%D8%B1%D8 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 مشوق صادراتی لبنیات در سرازیری پرداخت/ بی مهری به دامداران پایان می یابد؟

 .رسدتخصیص مشوق صادراتی محصوالت لبنی به گوش میهای با گذشت یکسال از تصویب این مصوبه زمزمه

یارانه  چندی است که موضوع اختصاصگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،   صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

ها در بازارهای صادراتی مطرح است که درنهایت سال گذشته های لبنی برای افزایش قدرت رقابت آنصادراتی به لبنیات و کارخانه

اما با گذشت یکسال از .های لبنی صادر کننده لبنیات اختصاص یافتمیلیارد تومان یارانه برای کارخانه 200با پیشنهاد دولت 

های اخیر بی حال با وجود آنکه صنایع لبنی طی سال.رسدهای تخصیص این مشوق صادراتی به گوش میزمهتصویب این مصوبه زم

های رود که با پرداخت مشوق صادراتی و افزایش رقابت در بازارهای هدف کارخانههای فراوانی به دامداران کردند انتظار میمهری

،  صنعت، تجارت و کشاورزیرئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار احمد مقدسی .لبنی از بار مشکالت دامداران بکاهند

درصد از کل مشوق صادراتی محصوالت لبنی مربوط  10با اشاره به آخرین وضعیت مشوق صادراتی محصوالت لبنی اظهار داشت: 

 .تیار صادرکنندگان محصوالت لبنی قرار خواهد گرفتبه زودی در اخ 95به سال 

تومان  43و  96های لبنی در پی عدم صادرات محصوالت لبنی نرخ خرید شیر خام از دامداران را در دو مرحله وی افزود: کارخانه

 .رود که به تعهدات قبلی خود پایبند باشندکاهش دادند که در صورت تخصیص مشوق صادراتی انتظار می

شود سی از افزایش نرخ شیر خام خبر داد و گفت: با توجه به رونق صادرات محصوالت لبنی و خروج مازاد تولید پیش بینی میمقد

 .که نرخ محصوالت لبنی به نرخ مصوب شیر خام نزدیک شود

یح کرد: با توجه به رئیس انجمن صنفی گاوداران در پاسخ به این سوال که احتمال توقف خرید توافقی شیر خام وجود دارد، تصر

نیازی به خرید   های لبنی در بازارهای هدف و به دنبال آن مازاد تولید شیر خام روی دست دامداران نمی ماند کهرقابت کارخانه

 .توافقی شیر خام باشد

 رقم مشوق صادراتی لبنیات چشمگیر نیست***

، گفت: مجموع مشوق صنعت، تجارت و کشاورزی های لبنی در گفتگو با خبرنگار محمدرضا گنجی مدیر عامل اتحادیه تعاونی

شمگیری نیست لذا میلیارد تومان است و از آنجا که رقم چ 150های لبنی صادراتی محصوالت لبنی سال گذشته برای کارخانه

وی با اشاره به اینکه تخصیص مشوق صادراتی ارتباطی با افزایش نرخ شیر خام .ها ایجاد نمایدتواند تحول بنیادی در کارخانهنمی

ها با رونق صادرات دیگر شیر ها در گرو عرضه و تقاضا بازار داخل است و تنندارد، افزود: افزایش نرخ خرید شیر خام از دامدار تن

 .های موجود به حداقل خود خواهد رسیدماند که با این وجود بحرانولیدی دامداران روی دستشان نمیت

های گنجی در پاسخ به این سوال که امکان خرید شیر خام به نرخ مصوب از دامداران وجود دارد، گفت: برای هیچ یک از کارخانه

اقتصادی ندارد و نرخ خرید شیر خام از دامداران باید در روند تولید و  تومان صرفه 440لبنی خرید شیر خام با نرخ مصوب هزار و 

 .ها افزایش یابدتفاهم با کارخانه

http://www.yjc.ir/fa/news/6068726/%D9%85%D8 
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 شیر و فرآورده ها
 ن جوانخبرنگارا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۴تاریخ: 

 مردم سردر گم شده اند؛ شیر سنتی بخرند یا پاستوریزه؟

هشدار کارشناسان صنایع مبنی بر عدم استفاده از شیرهای فله از یک سو و شایعاتی مبنی بر استفاده از پالم در محصوالت لبنی از 

گروه اقتصادی  صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار .سوی دیگر مصرف لبنیات را در هاله ای از ابهام قرار داده است

 ها و هشدار کارشناسان صنایع مبنی بر عدم استفادههای عرضه لبنیات سنتی در شهررشد قارچ گونه واحد باشگاه خبرنگاران جوان،

های فله و غیر پاستوریزه از یک سو و شایعاتی مبنی بر استفاده از پالم در محصوالت لبنی از سوی دیگر مردم را در مصرف از شیر

شایعات همواره تاثیر مستقیمی در گرایش عموم به یک محصول دارد، حال چه این .لبنیات را در هاله ای از ابهام قرار داده است

چندی پیش به دنبال شایعاتی مبنی بر استفاده از پالم در .کندباشد نوع گرایش مردم به مصرف تغییر میشایعه درست باشد و چه ن

لبنیات پاستوریزه میزان استفاده از شیرهای فله و لبنیات سنتی افزایش یافت و این درحالی است که بارها مسئوالن سازمان 

حال جای سوال است که چرا .طریق مصرف این گونه لبنیات هشدار دادند دامپزشکی درباره احتمال بیماری مشترک دام و انسان از

ارد های نظارتی و سازمان استاندها دستگاهدر صورت مشکل دار بودن لبنیات سنتی مبنی بر استفاده از شیرهای برگشتی کارخانه

یس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی در کنند؟علی رجبی رئکنند و سکوت اختیار میها اقدام نمیمبنی بر چیده شدن این مغازه

ها در لبنیات ، با اشاره به صحبت هایی مبنی بر استفاده از شیر برگشتی کارخانه صنعت، تجارت و کشاورزیگفتگو با خبرنگار 

ت از هاسهای سنتی همان شیر برگشتی کارخانهم نکرده اند که شیر واحدسنتی اظهار داشت: تاکنون هیچ یک از مسئوالن امر اعال

ها وی افزود: در صورت باال بودن بار میکروبی و عدم کیفیت الزم شیر عرضه شده به کارخانه.ای بیش نیستاین رو این امر شایعه

 .گردانندمجددا آن را به دامداران باز میاین سوال مطرح است که چرا کارشناسان نسبت به معدوم سازی آن اقدام نمی کنند و 

رجبی با بیان اینکه شایعاتی مبنی بر بیماری مشترک دام وانسان در مصرف لبنیات سنتی مطرح است، گفت: این درحالی است که 

وشندگان رئیس اتحادیه فر.تا کنون گزارشی مبنی بر انتقال بیماری دام از طریق مصرف لبنیات سنتی به انسان مطرح نشده است

لبنیات سنتی در خصوص عوامل موثر در رشد قارچ گونه لبنیات سنتی تصریح کرد: تخلفاتی مبنی بر استفاده از روغن پالم در 

 .لبنیات پاستوریزه موجب شد که تقاضا برای لبنیات سنتی افزایش یابد

 شیر سنتی همان شیر برگشتی کارخانه ها است***

یر ، بیان کرد: شصنعت، تجارت و کشاورزیهای لبنی در گفتگو با خبرنگار ادیه سابق تعاونیمحمدرضا اسماعیلی مدیر عامل اتح

کنند، اما ها به سبب داشتن بار میکروبی و آنتی بیوتیک از مصرف آن خودداری میهاست که آنسنتی همان شیر برگشتی کارخانه

وی افزود: از آنجا که فرآیند پاستوریزه و  .شودهای سنتی پس از بازسازی مجدد و اضافه کردن افزودنی به مردم عرضه میواحددر 

اسماعیلی با بیان اینکه .تر استکنند که محصول خوشمزهشود از این رو مردم احساس میسرمادهی در لبنیات سنتی انجام نمی

های لبنی از گیرند، گفت: پس از ورود شیر خام به کارخانهها مورد کنترل و بررسی قرار میرخانهها پس از ورود به کاتمامی شیر

ها مجهز مورد بررسی قرار گیرند و این درحالی است که لبنیات سنتی بدون آزمایش و سوی مسئولین فنی استاندارد در آزمایشگاه

های لبنی تصریح کرد: شایعات کذب مبنی بر استفاده از پالم در لبنیات یمدیر عامل اتحادیه تعاون.شوندقرنطینه روانه بازار می

 .پاستوریزه موجب شد که ضربه مهلکی به صنعت وارد شود

http://www.yjc.ir/fa/news/6070710/%D9%85%D8%B1 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان ۰ - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 هزار تن سس سویا به روسیه و کانادا 2صادرات 

هزار تن سس سویا، از کشور صادر شده  2قریب به  95ماه منتهی به بهمن ماه سال  11طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .است

 .است شده صادر کشور از سویا،  هزار تن سس 2قریب به  95ماه منتهی به بهمن ماه سال  11

 .است بوده 83197054157  ارزش ریالی آنو  2601028ارزش دالری این میزان صادرات 

 
 

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ( کشورطرف معامله ماه

 105840 3317978160 60480 عراق 6

 1260 39576600 840 آلمان 7

 497308 15652933548 282432 عراق 7

 275940 8750052360 161280 عراق 8

 3316 105657708 2884 کانادا 8

 70556 2242337112 70556 کویت 8

 بلوروس ) روسیه) 9

 سفید

1528 58822803 1830 

 16846 541052106 11229 آلمان 9

 49800 1563715800 33500 افغانستان 9

 263316 8485621416 260485 امارات متحده عربی 9

 436128 14013058248 263616 عراق 9

 1130 36415380 613 کانادا 9

 25000 803775000 25000 کویت 9

 2880 93162240 2085 ترکیه 10

 205380 6635651400 120960 عراق 10

 493718 15977701916 518611 امارات متحده عربی 11

 150780 4879542360 103680 عراق 11

http://www.yjc.ir/fa/news/6066394/%D8%B5%D8%A7%D8%AF 
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 صنایع غذایی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

سازی ها غنیعملکرد بسیار قوی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه غذا/ آرد ایران با ریزمغذی /ایران کشور سبز است

 دختران درس بخوانندترین چالش ما است/ روغن دادیم تا شود/ کمبود منابع مهممی

در تهران و دارای مدرک فوق لیسانس ادبیات و زبان شناسی آلمانی و انگلیسی از دانشگاه کلن آلمان  1345نگار گرامی، متولد 

در امور پناهندگان به عنوان مدیر  (Help Age Internationalو ICRI) المللی بشردوستانهاست. گرامی در چند سازمان بین

 صبا نائلی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( .داشتپروژه فعالیت 

در تهران و دارای مدرک فوق لیسانس ادبیات و زبان شناسی آلمانی و انگلیسی از دانشگاه کلن آلمان  1345نگار گرامی متولد 

( در امور پناهندگان به عنوان مدیر Help Age Internationalو ICRIالمللی بشردوستانه )است. گرامی در چند سازمان بین

تاکنون در برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در ایران مشغول به فعالیت است و در سال  1378پروژه فعالیت داشت. او از سال 

را به عهده تاکنون مدیریت دفتر  1387به عنوان معاون و جانشین نماینده برنامه جهانی غذا در ایران انتخاب شد و از سال  1385

گرفته است.وی دارای تجربه فراوان در امور بشردوستانه و مسائل مربوط به پناهندگان است و عالوه بر چاپ مقاله درخصوص 

در  York( ، دردانشگاه 1377چاپ آکسفورد )سال Forced Migrationالمللی وضعیت زنان و کودکان پناهنده در نشریه بین

 (.1385سخنران میهمان درخصوص مهاجرت و مسائل برخواسته از آن شرکت فعال داشته است )سال تورنتو، کانادا نیز به عنوان 

گرامی در بحران افغانستان با معرفی و استفاده از بنادر مختلف کشور نظیر بندرعباس، امام خمینی و چابهار موفق به ارسال بیش از 

های به افغانستان شد و ایران را به عنوان کریدور ارسال کمک هزار تن مواد غذایی از طریق خاک جمهوری اسالمی ایران140

بشردوستانه برای برنامه جهانی غذا به ثبت رساند. وی در بالیای طبیعی چند سال اخیر کشور مانند سیل گلستان، زلزله قزوین و 

دار مدیریت ( بود و عهدهEmergency Coordinatorهای برنامه جهانی غذا در بحران )کننده کمکزلزله ویرانگر بم هماهنگ

دیده بوده است. گرامی نخستین نماینده داخلی برنامه جهانی های امدادرسانی مواد غذایی در مقاطع نیاز و برای مناطق آسیبپروژه

 غذا است که به سمت ریاست دفتر این سازمان در ایران منصوب شده است، گفت و گو با او از نظرتان می گذرد.

( بدهید تا خوانندگان ما با این آژانس و WFPمتحد یا ) تدا توضیحاتی درباره برنامه جهانی غذا سازمان ملللطفاً در اب

 هایش آشنا شوند؟فعالیت

هایی تخصصی دارد که ترین آژانس بشردوستانه سازمان ملل متحد در دنیا است. سازمان ملل متحد آژانسبرنامه جهانی غذا بزرگ

فعال هستند. کار برنامه جهانی غذا امداد غذایی است و بازوی اجرایی امداد غذایی سازمان ملل متحد است. های مختلفی در زمینه

کند. برنامه تاسیس شده است و از آن زمان تا به امروز به افراد نیازمند در سرتاسر دنیا کمک غذایی می 1962این آژانس در سال 

 میلیون نفر را هم تحت پوشش خود دارد. 80کشور حضور دارد و حدود  80جهانی غذا در 

سال پیش در ایران شروع به کار کرد. این آژانس در قبل از انقالب در ایران حضور داشت و آن زمان در  30برنامه جهانی غذا حدود 

سال پیش  30کرد، ولی زمان انقالب دفتر این آژانس در ایران تعطیل شد و مجدداً زمینه توسعه، تغذیه مادر و کودک، کار می

زمان با اولین موج پناهدگان از افغانستان که پس از هجوم شوروی وارد ایران شده بودند، به درخواست دولت برای رساندن امداد هم

میالدی موجی از  90غذایی به پناهندگان افغانستانی در ایران فعال شد. کمی بعد از آن و در زمان جنگ خلیج فارس در دهه 

که عمدتاً شیعیان عراقی بودند از جنوب ایران وارد کشور شدند. پس از آن مجدداً در زمان جنگ طالبان موج  پناهندگان عراقی

ز ای ادیگری از پناهندگان افغانستانی را داشتیم و بعد از آن هم صدام به مناطق کردنشین عراق حمله کرد که باعث مهاجرت عده

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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نفره در 15دهیم. در حال حاضر با یک دفتر به این پناهندگان کمک غذایی ارائه می سال 30کردهای عراقی به ایران شد.ما در این 

میلیون نفر تحت پوشش ما  2ایران حضور داریم. سبد غذایی ما شامل آرد، برنج، روغن، حبوبات و شکر است. زمانی نزدیک به 

مهمان  20ا تحت پوشش داریم. این پناهندگان ساکن پذیرترین پناهندگان رهزار نفر از مستمندترین و آسیب 30بودند، ولی االن 

 استان کشور هستند.  13شهر در 

 هزار نفر چیست؟30میلیون نفر به 2علت کاهش تعداد پناهندگانی که تحت پوشش برنامه جهانی غذا هستند از 

ها کارت اقامت داده نام و به آناالن حدود یک میلیون نفر افغانستانی در ایران کارت آمایش دارند و هر سال طی فرآیندی ثبت

هایی که مستمند هستند و در مهمانشهرها زندگی شود. اما الزاماً تمام این یک میلیون نفر به کمک غذایی نیازی ندارند. آنمی

فرصت شهرها این است که اسکان در آن جا رایگان است و معموالً های مهمانکنند به این کمک غذایی نیاز دارند. از ویژگیمی

 شود که استطاعت مالی برای زندگی در خارج از مهمان شهر را نداشته باشند. زندگی در مهمانشهرها به کسانی داده می

اند که تنها یک گیرند یا زنان سرپرست خانوار هستند یا خانوارهاییعمدتاً کسانی که داخل مهمان شهرها از ما کمک غذایی می

دهد. ها را نمیآور کفاف زندگی آنها زیاد است و معموالً از پنج نفر به باالست و درآمد یک نانآور دارند. جمعیت خانوادهنان

های کلیوی یا قلبی که بخشی از درآمدشان صرف هایی که عضوی با بیماری مزمن دارند، مانند تاالسمی، بیماریهمچنین خانواده

هایی که سالمند یا کودک صغیر دارند هم تحت پوشش ما مچنین خانوادهشود و نیازهای دارویی و درمانی مستمر دارند هدارو می

تواند از پس هزینه زندگی برآید و در این جور مواقع معموالً هزینه آور نداشته باشد، معموالً نمیای نانهستند. در کل اگر خانواده

مانند حذف یک وعده غذایی یا خوردن غذای گیرد، های غذایی بد شکل میشود و عادتیابد یا قطع میغذاست که کاهش می

 کنیم. ناسالم. بنابراین ما به افراد ساکن مهمان شهرها در قالب جیره ماهیانه کمک غذایی می

هایی در ایران مواجه است؟ آیا برای کار با دولت چالشی داشتید؟ برخورد مردم ایران و برنامه جهانی غذا با چه چالش

 س چگونه بوده است؟خود مهاجران با این آژان

رود و ما هیچ مشکلی از این لحاظ خوشبختانه ما در روابط مان با دولت چالشی نداریم. بدون همکاری دولت هیچ کاری پیش نمی

ندگان ایم. خود پناهکنند و مشکلی از رویکرد مردم در این رابطه نداشتهنداریم. مردم هم عمدتاً با دید مثبتی به این قضیه نگاه می

ا توانیم این تقاضاها رها ما به دلیل مشکالت مالی نمیاند و همیشه نیاز بیشتری دارند و خیلی وقتبه هر جهت افراد نیازمندی هم

 برآورده کنیم. 

 مهم ترین چالش سازمان شما چیست؟

سطح ایران نیست، چالش  رو هستیم که البته چالشی جهانی است و تنها درترین چالشی که ما با آن روبهتوانم بگویم بزرگمی

ای از شود؛ ما برای اجرای هر پروژههای داوطلبانه تامین میمان از کمکدرصد بودجه 100جذب منابع است. ما ارگانی هستیم که 

 های مان را اجرایی کنیم. توانیم پروژهها میکنیم و با آن کمککشورها درخواست کمک مالی می

شود. در این مواقع بحث شان میی یا انسان ساز مانند جنگ، باعث دورشدن افراد از خانه و کاشانههای طبیعخیلی از مواقع بحران

 رود. مرگ و زندگی است. بودجه ما بودجه محدودی است. در این شرایط تمرکز هزینه بودجه روی وضعیت بحرانی می

دارد، مانند بحران سوریه که بحران بسیار عظیمی است.  هایی است که در منطقه ما وجودمثال دیگر از این شرایط بحرانی درگیری

جذب منابع برای این بحران خود داستانی دیگر است. خوشبختانه مسئله ما در ایران مسئله مرگ و زندگی نیست، البته نه به این 

ها در دفعات مختلف بر روی ست. بسیاری از ارزیابیمعنا که نیازی وجود ندارد بلکه نیاز هست و کمک ما هم کمک بسیار به جایی
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مفید بودن کمک غذایی به پناهندگان ساکن ایران صحه گذاشته است و نشان داده است که این بودجه صرف موارد درستی 

 تری است. های شدیدی وجود دارد کار سختشود. اما جذب منابع در زمانی که بحرانمی

انی غذا در ایران کمک کرده است. جذب این منبع به چه صورت میلیون دالر به برنامه جه 4اخیراً کشور کره جنوبی 

 بود و چطور این کشور تصمیم گرفت این بودجه را در اختیار برنامه جهانی غذا در ایران قرار دهد؟

ای بود که بودجه کل سال ما را تامین کرد. البته کشورهای دیگری هم به ما کمک این کمک کره کمک بسیار سخاوتمندانه

توانم بگویم که حداقل طی چهار پنج سال اخیر دولت آلمان به ما کمک کند. مینند، مثالً دولت آلمان مستمراً به ما کمک میکمی

هزار یورو به ما کمک کرد و سپس این کمک به یک  800کرده است که این کمک هر سال هم افزایش داشته است. آلمان در ابتدا، 

بودن کمک هم برای ما بسیار با ارزش است چراکه غذا نیاز روزمره انسان است و کمک غذایی  اوممیلیون یورو رسید. این متد 2تا 

هایی که من با سفیر کره داشتم با پروپوزال باید مستمر باشد. درباره کمک دولت کره جنوبی به ایران باید بگویم طی رایزنی

هایی خاطر دادیم که ما هزینه باالسری کمی داریم، ما از معدود آژانس ها اطمینانها تعریف کردیم. به آننیازهای مان را برای آن

ها درصد هزینه باالسری داریم. آن 7کنیم و تنها ایم مستقیماً مواد غذایی تهیه میدرصد از مبلغی که جذب کرده 93هستیم که با 

رسد و خود ما هم این روند را اد نیازمند میرا مطمئن ساختیم که مواد غذایی در زمان درست، با کیفیت و کمیت درست به افر

 ها شد. اینگیریم نیز باعث جلب اطمینان آنهایی که از دولت میتحت نظر داریم. البته روابطی که با دولت ایران داریم و کمک

ها که این دادن به آناند و ما با اطمینانای تخصیص دادهها پولی است کشورها از محل مالیات مردمشان برای کارهای توسعهکمک

کنیم. این کمک دغدغه بسیار بزرگی را رفع کرد و ما مطمئن شدیم که ها را جلب میشود کمک آنپول در محل درستی خرج می

توانیم زنجیره غذایی خود را دانیم که اگر مشکل لجستیکی پیش نیاید میایم و میخود را تامین کرده 2017حداقل بودجه سال 

 ته باشیم.مستمراً داش

 دهد؟مرکز برنامه جهانی غذا چگونه به کشورها بودجه تخصیص می

اش کجا خرج شود. ما به این تواند تعیین کند که پول اهداییای است که کشور اهدا کننده میسیستم برنامه جهانی غذا به گونه

کنند. ه همین صورت هدفمند کمک میگوییم. عمده کشورهای اهداکننده بیا اهدا هدفمند می directed donationحالت 

ها پول را به مرکز برنامه جهانی غذا کنند. آنمقداری منابع خیلی محدودی داریم که کشورهای اسکاندیناوی آن را تامین می

 خواهند که پول را در جایی که خیلی نیاز است خرج کنند. ما به این نوع کمک که البته محدود است،ها میدهند و از آنمی

 خواهد پولی که داده، کجا خرج شود. اگر ما نتوانیمنشده به این معنا که کشور اهداکننده تعیین نکند که میگوییم کمک تعیینمی

ها معموالً در نشده استفاده کنیم. این نوع کمکهای تعیینخودمان جذب منابع کنیم، مجبور هستیم که از همان منبع کمک

شود چراکه اگر در زمان وقوع یک بحران مانند سیل و زلزله الزم باشد برای تامین منابع سراغ ابتدای یک بحران استفاده می

دهیم و اگر ما بخواهیم از این نوع کمک بودجه خود را تامین کنیم در کشورهای اهداکننده برویم زمانی طالیی را از دست می

 راین جذب اهدا هدفمند بسیار مهم است. گیریم. بنابزده قرار میاولویت بعد از کمک به مناطق بحران

ای برای کاهش این های اجتماعی همراه است. آیا برنامه جهانی غذا در ایران پروژهمسئله پناهندگی همواره با آسیب

 ها داشته است؟ به طور کلی تاثیرات اجتماعی برنامه جهانی غذا در ایران چه بوده است؟آسیب

ایم. کار ما فقط سیرکردن شکم نیست. ما از های حضورمان در ایران تاثیر بسیار مثبتی داشتهلکنم که ما در طی سامن فکر می

ای همراه با طور که گفتید جامعهکنیم، خصوصاً برای جامعه پناهنده که همانای هم استفاده میعنوان ابزار توسعهغذا به 

دهیم به نام ای را انجام میسال است که پروژه 10مان بزنم. بیش از هایهای اجتماعی است. بگذارید مثالی از یکی از پروژهآسیب

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


 
کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی  

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

 

189 
 

سال پیش آغاز کردیم. شروع این پروژه  17یعنی حدود  2000پروژه روغن تشویقی برای تحصیل دختران. این پروژه را در سال 

تحصیل هم در محوطه مهمانشهر زمانی بود که ما در بازدیدهای مان از مهمانشهرها متوجه شدیم که خیلی از دختران در سن 

رفتند. ما دلیل این روند، در حالی که در آن جا مدرسه وجود داشت و خیلی از پسرها هم به مدرسه میهستند و به مدرسه نمی

ز انی که اگفتند دو پسر و سه دختر دارند، زمپرسیدیم که چند فرزند دارند و مثالً میها میها جویا شدیم. از آناتفاق را از خانواده

روند، اما دخترانمان نه. علت این گفتند که پسران مان به مدرسه میروند میهای تان به مدرسه میپرسیدیم که آیا بچهها میآن

ای دارد. زنان افغان خیلی به کارهای ها جویا شدیم و پاسخ دادند که چرا باید به مدرسه بروند و مدرسه رفتن چه فایدهامر را از آن

ای را نشیند و حرفهگفتند که دختر وردست مادر میبافی.مهاجران میبافی و گلیمخانگی اشتغال دارند مثل گلدوزی، فرش دستی

ای گونهتواند با آن به درآمد خانواده کمک کند. این موضوع برای ما این پرسش را پیش آورد که اگر ما بهگیرد که مییاد می

ها حاضرند دختران شان را به مدرسه بفرستند؟ خانواده ها گفتند تامین کنیم، آیا این خانواده کنددرآمدی را که دختر کسب می

که در صورت تامین این درآمد ما مشکلی برای فرستادن دختران به مدرسه نخواهیم داشت. از آن جایی که کار ما تامین غذایی 

ای هر ماه حضور مستمر دختری در مدرسه یک حلب روغن به آن ای را تعریف کردیم تا به ازاست برای تامین آن درآمد پروژه

شود و هر دختری در صورت دختر داده شود. آخر هر ماه بر اساس جدول حضور و غیاب حضور دختران در مدرسه مشخص می

 کنند. بطری یک کیلویی روغن دریافت می 4کند، البته االن حضور کافی یک حلب چهار کیلویی روغن دریافت می

درصد از دخترانی که در سن مدرسه بودند به مدرسه  30در زمان شروع این طرح با ارزیابی که انجام دادیم مشخص شد که 

ای بیش از دو برابر روند؛ یعنی، تعداد دختران مدرسهدرصد دختران به مدرسه می 82رفتند. این طرح بسیار موفق بود و االن می

رویم های درس میکه االن در بازدید از مهمان شهرها به سر کالسشود. وقتیمدت بهتر دیده میشده است. تاثیر این پروژه در دراز

ها پرسم که کالس چندم هستند و دوست دارند در آینده چه شغلی داشته باشند. نکته جالب این است که همه آنها میاز بچه

ر شان دارند. دبه شغل معلمی عالقه دارند و هدفی برای زندگی دارای اعتماد به نفس بوده و دوست دارند تحصیل کنند و اکثرشان

کردند در سن پایین ازدواج کنند، اما االن به دلیل درآمدی که از رفتن دختران به ها این دختران را مجبور میگذشته خانواده

ای در سن مدرسه را به عقد کسی آید که بخواهند دختر بچهکنند سن ازدواج افزایش یافته است و کمتر پیش میمدرسه کسب می

کنم بتواند جامعه پناهندگی خود را در بیاورند. در دراز مدت این دختر توانمند زنی توانمند و مادری توانمند خواهد شد و فکر می

ز گذشت نیم نداشتن دور کند. االن بعد اسوادی و آگاهیهای اجتماعی زیاد حاصل از فقر، بیتغییر دهد و این جامعه را از آسیب

اند و دیگر فقط به تحصیل در مقطع اند، اعتماد به نفس پیدا کردهشود، دختران توانمند شدههای ما دیده مینسل تاثیر کمک

کنند. به درخواست خود جامعه پناهندگان و موافقت دولت ما این پروژه را در مقطع متوسطه هم اجرا کردیم و ابتدایی اکتفا نمی

گیرند. مشکلی که ما در این زمینه داشتیم این بود که در کنند یا دیپلم میا داریم که در سطح متوسطه تحصیل میاالن دخترانی ر

ه کردند و بداخل مهمانشهرها اکثراً مدرسه دخترانه متوسطه نیست و خیلی از دخترها باید برای ادامه تحصیل مسافتی را طی می

م عمدتاً در مناطق غیرشهری هستند. ما با کمیساریای عالی پناهندگان صحبت کردیم و رفتند، مهمان شهر هده یا شهر مجاور می

دهیم. بنابراین، این اش را پرداخت کنند و ما هم پول روغن تشویقی را میها سرویس بگذارند و هزینهقبول کردند که برای آن

گیرند و امیدواریم در آینده هر یک نند و دیپلم میکروند و در مدرسه متوسطه تحصیل میشهر میدختران به خارج از مهمان

فردی مسمر ثمر برای جامعه پناهندگان باشند. این نکته را هم بگویم که ایران تنها کشوری است که در آن کمک تحصیلی 

معموالً محدود به  دهندشود. این نوع کمک در کشورهایی که آن را انجام میدختران در مقاطع تحصیلی باالتر از ابتدایی انجام می

 مقطع ابتدایی است تا فرد صرفاً سواد داشته باشد. 

 شهرها این پروژه به مقطع متوسطه تعمیم یافته است؟در همه مهمان
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بله. هر جایی که دختری تحصیل در مقطع ابتدایی را تمام کرده باشد و بخواهد در مقطع متوسطه تحصیل کند، این پروژه اجرا 

 شود. می

کنید؟ آیا نیروهای خودتان در ام امور داخل مهمان شهرها مانند توزیع مواد غذایی از چه افرادی استفاده میبرای انج

 توانند برای انجام این امور برای شما کار کنند؟آن جا این امور را بر عهده دارند یا پناهندگان هم می

دفتر دارد و کارمندان این دفاتر  ور هست. این اداره در هر استانشریک اجرایی ما اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کش

هستند که مدیریت امور مهمان شهرها را بر عهده دارند. در هر مهمان شهر هم انباری وجود دارد که مواد غذایی ما در آن جا 

ع کنیم. اما برای توزیدر آن انبارها دپو می ایمشود و این انبار تحت کلید وزارت کشور است و ما غذایی را که تهیه کردهنگهداری می

شهرها وجود دارد که متشکل از خود پناهندگان است. برای اینکه پناهندگان حس مشارکت شورای پناهندگی در داخل مهمان

د. شورای دهاند شورای پناهندگی توزیع غذا را زیر نظر وزارت کشور انجام میداشته باشند و احساس کنند که در این کار دخیل

کند؛ ما دو دانند که هر خانواده دقیقاً چه مقدار سهمیه دریافت میهاست و میداند که این غذای انبارشده مال آنپناهندگی می

شود. دیدگی که در ابتدا برایتان توضیح دادم تخصیص داده مینوع سهمیه داریم، سهمیه کامل و سهمیه پایه که بنا بر میزان آسیب

های حاضر در اردوگاه هم شنیده شود. ما با این انشهرها یک زن هم در شورای پناهندگان وجود دارد تا نظرات خانمدر اکثر مهم

های شان معقول و در توان ما باشد کنیم و تا جایی که خواستهشود صحبت میشورا درباره کیفیت غذا و موادی که توزیع می

کنیم و درباره نوع حبوبات با پناهندگان صحبت ز به پروتئین را با حبوبات رفع میکنیم. مثالً ما نیانظرات شان را اجرایی می

دادیم، اما به درخواست خود پناهندگان که گفتند لپه زیاد کاربرد ندارد، عدس را جایگزین لپه ها لپه میکنیم. اوایل ما به آنمی

مان را از عموالً به دلیل قیمت باالی برنج ایرانی برنج سبد غذاییکنیم و مکردیم. برای تامین کربوهیدرات ما از برنج استفاده می

کنیم. یک برهه زمانی بود که دولت برای حمایت از تولید داخلی برنج واردات برنج خارجی را ممنوع کرد و ما تایلند تهیه می

پناهندگی به این نتیجه رسیدیم که  توانستیم برنجی را که الزم داریم وارد کنیم. در صحبت با خود پناهندگان و شوراینمی

 خریدند. خیلی از اوقات ما با تعاملیماکارونی را جایگزین برنج کنیم چراکه خود پناهندگان با میزان پولی که داشتند ماکارونی می

ی گیردر تصمیمها را کنیم آندهیم و سعی میکه با شورای پناهندگی و خود پناهندگان داریم بعضی از مواد غذایی را تغییر می

 دخیل کنیم.

 آیا برنامه جهانی غذا ایران به جز کمک به پناهندگان ساکن ایران پروژه دیگری در ایران دارد؟

بله. ما در زمان بحران در ایران هم حضور داریم. برنامه جهانی غذا در همان سالی که تاسیس شد نخستین امدادرسانی که انجام 

ن بود. یعنی سازمان برنامه جهانی غذا قبل از این که اجرایی شود مجبور شد برای امداد غذایی به ایران داد در زلزله بویین زهرا ایرا

ها آنقدر شدید باشد که بیاید. خوشبختانه کشور ما، ایران، نیازی به امداد غذایی ندارد مگر در زمان بحران و در زمانی که بحران

گردد. زلزله بم بسیار ندهد. آخرین حضور ما در زمان بحران در ایران به زلزله بم برمیهای داخلی کفاف مقابله با بحران را ظرفیت

کنیم و این المللی استقبال میدولت در زمان زلزله بم اعالم کرد که ما از کمک بین های زیادی ایجاد کرد.وحشتناک بود و خرابی

ساعت اول در بم حاضر شدیم. در  96هایی بودیم که در ما جزو ارگانبرای ما به معنی نیاز به کمک ما و مفید بودن کمکمان است. 

کالری  هاهای پرانرژی از دپوی مان در رم به بم در ایران آوردیم. یک بسته از این بیسکوییتمرحله اول یک هواپیما با بیسکوییت

ها را تهیه غذا را ندارند. ما این بیسکوییت دیدگان امکانکند و مخصوص مواقعی است که آسیبالزم یک روز هر فردی را تامین می

زدگان بم توزیع کردیم. بعد از هفته اول که به افراد ساکن چادرها اجاق هزار نفر از زلزله100احمر ایران بین با همکاری هالل

پروژه امداد رسانی  مان را به این افراد بدهیم و برای سه ماهپزی داده شد ما توانستیم به جای بیسکوییت سبد غذاییخوراک
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داشتیم. آن زمان بحران بسیار حادی بود و ما به سرعت در منطقه حضور یافتیم و تا سه ماه کمک کردیم و بعد از سه ماه که 

دادیم، وضعیت به حالت تقریباً عادی برگشت ما از بم خارج شدیم.در آن زمان ما کار کمک به پناهدگان را هم به موازات ادامه می

 ای خاص برای زلزله بم تعریف کردیم و اجرا شد.ژهاما پرو

احمر دارید هم برایمان ای که با هاللاحمر اشاره کردید. اگر امکانش هست، درباره معاهدهبه همکاریتان با هالل

 توضیح دهید. 

احمر و صلیب سرخ از احمر ایران بسیار قوی و کارآمد است و در فدراسیون جهانی هاللاحمر خط اول امدادرسانی است. هاللهالل

ی احمر خیلهای معینی هستند که افراد جمعیت هاللزدنی است. استانلحاظ امکانات و تجهیزات لجستیک و نیروی انسانی مثال

 ترین مشکلی مثل سیل یا آب گرفتگی ایجاد شود همیشهبینیم هر زمانی که کوچکی بیایند. ما میرسانتوانند برای کمکسریع می

توانیم از آن استفاده کنیم. هدف ما احمر ایران ظرفیت داخلی هست که ما میاحمر حضور دارند. بنابراین هاللامدادرسانان هالل

ای را با به فرد نیازمند برسانیم. به همین خاطر هم معاهده ترین شکل ممکن کمک راترین و درستاین است که به سریع

د بر باشاحمر داریم که اگر زمانی بحرانی به وجود بیاید و ما مواد غذایی الزم را در داخل کشور نداشته باشیم یا تهیه آن زمانهالل

برای کمک به پناهندگان، وزارت کشور و اداره کل احمر استفاده کنیم و بعداً آن را جایگزین کنیم. شریک اجرایی ما از ذخیره هالل

مان در کنند، اما شریک اجراییهای غذایی ما را نگهداری و توزیع میها هستند که کمکامور اتباع و مهاجرین خارجی است آن

رداد داریم و این احمر قراسال است که با هالل 6احمر است. بیش از زمان بحرانی که بخواهیم در آن حضور داشته باشیم هالل

مان را کنیم و رابطههای یکدیگر مطلعیم و در جلسات هم شرکت میاحمر از فعالیتشود. ما و هاللقرارداد ساالنه تمدید می

 کنیم که اگر زمانی اتفاقی افتاد سردرگم نباشیم و سریع وارد عمل شویم. ها حفظ میصورت تنگاتنگ با آنبه

ان اسراف خیلی زیاد مواد غذایی است. آیا برنامه جهانی غذا ایران برای حل این چالش یکی از مشکالت بزرگ در ایر

 ای دارد؟یا ایجاد توازن تولید و مصرف برنامه

البته این مشکل فقط مختص به ایران نیست. اسراف در سراسر جهان معضل بزرگ چالش مبازه با گرسنگی است. اگر اشتباه نکنم 

شود یا خراب و آن ماده غذایی به دست رود، یا اسراف میمیلیون تن مواد غذایی در جهان به هدر می 300ساالنه یک میلیارد و 

شود همه رسد. این موضوع به این معناست که در جهان به اندازه کافی غذا برای همه وجود دارد و میکسی که به آن نیاز دارد نمی

 نکردن است. فرهنگ اسراف همه جا هست. گان را سیر کرد، ولی اشکال درست استفادهگرسنه

آمدن غذا همیشه شد و کمنفر غذا تهیه می 20نفر مهمان بیاید به اندازه  10آید که در زمان قدیم وقتی قرار بود به اندازه یادم می

شد، ولی در ه میماند و کمی خوردشد. غذای اضافی هم چند روز در یخچال مییک عیب بود برای مهمان باید زیاد غذا تهیه می

شد. این فرهنگ بسیار در ایران رایج بود و شاید هنوز هم تا حدودی رایج باشد. اسراف مشکلی نهایت بخشی از آن به دور ریخته می

شود از شود که خیلی جاها وقتی غذا به اندازه پخته میفرهنگی در جامعه ما و خیلی از جوامع دیگر بوده و هست.اما االن دیده می

 سازی و دادنگویند آفرین که به اندازه غذا درست کردی و چیزی اضافه نیامده است. االن با آگاهکنند و میب خانه تشکر میصاح

اند. ما یک نقشه گرسنگی جهان شدنیاطالع درست به مردم درباره فرهنگ استفاده درست از مواد غذایی خیلی از این مسائل حل

بندی آن بسیار ساده اند. رنگبندی شدهداریم که در آن کشورها بر اساس شدت مسئله گرسنگی در آنجا رنگ Hunger Mapیا 

ست؛ سبز، زرد و قرمز. قرمز جایی است که گرسنگی بسیار حاد است و تعداد گرسنگان خیلی زیاد و مانند چراغ راهنمایی رانندگی

صورت کشوری وجود ندارد. کشور ما، ایی است که مشکل گرسنگی بهاست، زرد جایی است که کمی مشکل است و سبز هم ج

 ایران، خوشبختانه جزو کشورهای سبز است و روی نقشه گرسنگی همتا با کشورهای اروپایی و شمال امریکاست. 
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 ای برای حل این معضل دارند؟آیا برنامه جهانی غذا در دیگر کشورها یا برنامه جهانی غذا مرکز برنامه

 2015توافق کردند، این اهداف باید تا سال  [1]کشورهای مختلف در سازمان ملل متحد بر سر اهداف توسعه هزاره 0020سال 

رها در سازمان ملل گرد هم آمدند مجدداً کشو 2015رسیدند. سپتامبر ها میشدند یا حداقل تا حد مطلوبی کشورها به آنتامین می

هدف است  17را داشته باشند و به آن برسند. اهداف توسعه پایدار شامل  [2]اهداف توسعه پایدار 2030و عهد کردند که تا سال 

ها تمام تالش خود را بکنند. سازمان ما دو هدف از این برای دستیابی به آن که همه کشورها از جمله کشور خود ما تعهد دادند

است و دیگری هدف شماره  "به صفر رساندن گرسنگی"ها هدف شماره دو، اهداف را سرلوحه کارهایش قرار داده است. یکی از آن

حقیقی و حقوقی باشد. ما در خیلی از ها، بخش خصوصی، اشخاص تواند با دولت، مشارکت و همکاری است. این مشارکت می17

کنیم. این فعالیت به چه معناست؟ یعنی ما با فعالیت می capacity buildingها یا سازی دولتکشورها در زمینه ظرفیت

کنیم که روی موضوعات مختلفی کار و فرهنگ هایی را تعریف میها چه در دولت پروژهها و اشخاص علمی چه در دانشگاهدانشگاه

ه ها فعالیت داشتکنیم که در این زمینهها را توانمند میها دولتها کار کنند. ما با این پروژهسازی کنند، مثالً روی موضوع ریزمغذی

. این واحد Vulnerability Assessment Mappingیا  VAM Unitمان داریم به نام باشند. ما بخشی در دفتر مرکزی

ه شود ککند. این کار با سیستم کامپیوتری خیلی قوی انجام می، را مشخص و کدگذاری میپذیر، از نظر تغذیهمناطق آسیب

گیرد. خوشبختانه ایران در این زمینه نیازی به کمک برنامه جهانی مسائلی مانند توپوگرافی و میزان تولید مواد غذایی را در نظر می

رمان در این زمینه بسیار قوی و فعال هستند. بگذارید مثالی در این غذا ندارد. هم وزارت جهاد کشاورزی و هم وزارت بهداشت و د

، کننده آردکننده و مصرفشود بسته به استان دریافتخصوص بزنم، در خیلی از اوقات آردی که در کشور ما تولید و توزیع می

سازی ها در بین مردم وجود دارد غنییشود. این به چه معناست؟ یعنی آرد استانی را که مثالً در آن مشکل ریزمغذسازی میغنی

برند. سازمان ما باید از هایی که به آن نیاز دارند بهره میشده با آن آرد از ریزمغذیکنند و مردم آن استان با مصرف نان پختمی

ا آرد مورد خرند در خیلی از کشورها اطمینان حاصل کنند. ایران از جمله کشورهایی است که مشدن موادی که میسازیغنی

 شده است. سازیسازی وجود دارد غنیهایی که در آنجا نیاز به غنیدانیم آرد استانکنیم چراکه مینیازمان را از داخل تهیه می

سازی شده است. کشور ما ها غنیکند. اما در ایران بیشتر روغنمیسازیسازمان ما روغن را هم با آهن و دیگر مواد الزم غنی

ه در این زمینه بسیار فعالیت کرده است و دانش بسیار خوب و به روزی هم در این زمینه دارد و نیازی نیست که ما کشوری است ک

 سازی را برای دولت ایجاد کنیم. ای را تدوین کنیم و این ظرفیتدر ایران پروژه

روست: از بین بردن فقر شدید و گرسنگی؛ دست یافتن به آموزش ابتدایی همگانی؛ گسترش و ن اهداف شامل موارد روبه. ای[1]

ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان؛ کم کردن مرگ کودکان؛ بهبود سالمت مادران؛ مبارزه با ایدز، ماالریا و دیگر بیماری 

 ش مشارکت جهانی برای توسعهها؛ تضمین پایداری محیط زیست؛ گستر

 . اهداف توسعه پایدار شامل موارد زیر است:[2]

 نبود فقر: به تمام انواع فقر در هر کجا باشد پایان دهیم.. 1

 امنیت غذایی و تغذیه سالم برسیم و کشاورزی پایدار را ارتقاء دهیم.به صفر رساندن گرسنگی: به تمام گرسنگی پایان دهیم، به . 2

 سالمت مطلوب و رفاه: زندگی سالم را تضمین کنیم و برای همه در همه سنین سطح سالمتی را بهبود بخشیم.. 3

ام طول عمر فراهم های یادگیری برای همه در تمآموزش با کیفیت: آموزش با کیفیت برای همه میسر و مساوی باشد و فرصت. 4

 شود.

 برابری جنسیتی: به برابری جنسی برسیم و تمامی دختران و زنان قدرتمندتر گردند.. 5

 شده و سالم در دسترس همه قرار گیرد و امکانات بهداشتی برای همه فراهم باشد.آب سالم و تأسیسات بهداشتی: آب تصفیه. 6
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 نرژی ارزان، مطمئن، پایدار و مدرن برای همه فراهم شود.انژری پاک و قابل دسترس: دسترسی به منابع ا. 7

 شغل شرافتمندانه و رشد اقتصادی: رشد اقتصادی پایدار، فراگیر و با ثبات. 8

 صنعت، نوآوری و زیرساخت: ساخت زیر ساختار مقاوم، ارتقای صنعت پایدار و عمومی، و ارائه نوآوری.. 9

 ها.کشورها و بین آن ها: کاهش نابرابری درکاهش نابرابری. 10

 های بشری را عمومی، امن، مقاوم و پایدار سازیم.شهرها و جوامع پایدار: شهرها و اقامتگاه. 11

 تولید و مصرف مسئوالنه: تضمین مصرف پایدار و الگوهای مصرف.. 12

 اقدام برای اقلیم: اقدامات فوری برای مبارزه با تغییر آب و هوا و عوارض ناشی از آن.. 13

 ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار.زندگی زیر آب: حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس. 14

زایی، ها، مبارزه با بیابانهای خاکی، مدیریت پایدار جنگلزندگی روی زمین: حفظ، بازیابی و بهبود استفاده پایدار از اکوسیستم. 15

 رفتن تنوع زیستیکردن روند از دستمین و متوقفکردن روند تخریب زکردن یا معکوسمتوقف

کردن دسترسی به عدالت برای همه آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهمصلح، عدالت و نهادهای توانمند: ارتقای جوامع صلح. 16

 و ساخت موسسات کارآ، قابل اعتماد برای همه و در همه سطوح.

 های جهانی برای توسعه پایدار.سازی و احیای همکاریارهای پیادهها: تقویت ابزمشارکت برای آرمان. 17

http://www.iana.ir/fa/news/43357/%D8%A7%DB%8C%D8 
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 عسل
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 هازنبورستانپایان کابوس کنه واروا برای 

هایی که رود؛ بنابراین دستیابی به راهها پیش میها مانند کابوسی است که تا نابودی کل کلونیهجوم کنه واروا برای زنبورستان

 .بتواند از آسیب این کنه به زنبورها بکاهد، بسیار مفید خواهد بود

زنند و موجبات پیشرفت و ارتقای همه کسانی که دست به اختراع می techcrunch.comبه گزارش ایانا به نقل از سایت 

اندازند. در همین راستا یکی از کنند، برای حل یک یا چند مشکل در عرصه تولید، خود را به زحمت میتکنولوژی را فراهم می

تواند برای زنبورداران جهت یاست که مBeeScsnزنبورداران سوئدی به همراه تیم تحقیقاتی در حال ساخت اپلیکیشنی به نام 

ل های هوشمند یا سیستم کامپیوتر را داشته و با ارساکنترل کنه واروا بسیار مفید باشد. این اپلیکیشن، قابلیت نصب به گوشی

ز زنبورداران های واروا برای زنبورها و نیها و ارزیابی آنها در هوشیاری زنبورداران برای اقدام به موقع، موثر است.کنهعکس از کلونی

توانند موجب مرگ زنبورها شوند. این کنه در صورت کنترل نشدن، قادر است مانند یک کابوس است. آنها با حمله به زنبورها می

ها نظارت داشته باشند. این در حالی است که شناسایی و و ها را نابود کند. بنابراین الزم است که زنبورداران بر کلونیتمام کلونی

گیر است. اگرچه واروا توان تکثیر باالیی دارد، اما اگر به موقع جلوی آنها گرفته شود، این فرایند متوقف ها بسیار وقتکنهردیابی 

تر برای ارزیابی خواهد شد.در همین زمینه گروهی از محققان و مهندسان مکانیزاسیون، در صدد یافتن راهی جدید و البته آسان

شده  ای از تصاویر گرفتهه واروا به شدت دنبال زنبور است تا به نفع خود به این حشره آسیب بزند، دستهکنه واروا هستند. از آنجا ک

 تواند به سرعت در ارزیابی این کنه به زنبوردار کمک کند.ها میاز کلونی

نیا و تطبیق آن با هزار کلونی در سراسر د 10هزار تصویر از  40آوری این گروه تحقیقاتی طی مراحل پژوهشی خود با جمع

گیری از ابزارهای تکنیکی و ساخت اپلیکیشنی جدید، با ارزیابی و شمارش دستی توان با بهرهاطالعات موجود، متوجه شدند که می

گیر بودن، آلودگی زیادی داشته و نیازمند مصرف مواد الکلی برای ها خداحافظی کرد؛ فرایندی که عالوه بر وقتو سنتی کنه

تر کرده و به زنبوردار در این جهت ها را کوتاهقادر است مسیر ردیابی و شمارش کنه BeeScanه از زنبورهاست.جداسازی کن

کمک کند، اما وجود این دستگاه نیازمند مطالعات بیشتر و انجام تحقیقات کامل توسط محققان است. رئیس این گروه تحقیقاتی، 

ی بر ضد کنه واروا برای زنبورها در دراز مدت مضر بوده و پایدار نیست. در حالی های شیمیایمعتقد است که در حال حاضر درمان

به صورت  BeeScanتواند به جلوگیری از تکثیر این کنه یاری رساند.اکنون عملکرد که اپلیکیشن جدید به صورت تخصصی می

 دهند./لیکیشن به بازار تا دسامبر سال جاری خبر میها از عرضه این اپبینیشود. پیشپایلوت تنها در یک منطقه آمریکا ارزیابی می

http://www.iana.ir/fa/news/43378/%D9%BE%D8%A 
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 عسل
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۸تاریخ: 

 شوندمیمحصول کشاورزی که با نابودی زنبورها کمیاب و گران  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

و عوامل دیگری از  ها در مزارعکشدلیل تغییرات آب و هوایی، افزایش استفاده از آفت، 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

گونه زنبور در آمریکای شمالی شده است. این زنگ خطری جدی برای تغذیه و همچنین سالمت  700شده، موجب کاهش جمعیت 

طور گونه زنبور بومی در آمریکای شمالی و هاوایی شناخته شده، اما به 337چه بیش از چهارهزار و شود.اگرها 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 347یا به عبارتی،  چهارمگذاشته و تعدادشان پایین آمده است. همچنین حدود یک

ها اطالعات کافی در دست نیست، اما این احتمال وجود دارد که آنها نیز در معرض دارند. البته درباره جمعیت بسیاری از گونه

باید ری اساسی اندیشید. ضمن اینکه نتهدید باشند؛ بنابراین دانشمندان معتقدند که برای نجات این حشره باید بدون معطلی راهکا

ها را کشای، توسعه غیر اصولی کشاورزی است؛ کشاورزی که استفاده از علففراموش کرد که نخستین دلیل برای چنین فاجعه

د نافزایش داد و باعث تخریب زیستگاه زنبورها شد. هرچند تغییرات اقلیمی و گسترش شهرسازی نیز تأثیر زیادی در تداوم این رو

های درصد حشره 40رسد، نشان داد که بیش از نظر میکننده بههای دانشمندان که برای هر فردی نگراناند.یافتهمخرب داشته

طور مستقیم در تولید بسیاری از محصوالت ازجمله گیاهان خودرو و افشان دنیا در معرض تهدید جدی هستند. این موضوع بهگرده

شود، عنوان غذا مصرف میر منفی خواهد داشت.حداقل یکی از هر سه محصولی که در سراسر جهان بهوحشی در ایاالت متحده تأثی

افشانی زنبورها وابسته است. بدون همکاری این حشرات پرارزش، بسیاری از محصوالت مغذی و لذیذی که طور خاص به گردهبه

نین مسئولیت تولید یونجه و شبدر را بر عهده دارند؛ گیاهانی کنند از روی زمین محو خواهد شد. زنبورها همچها مصرف میانسان

شوند. بنابراین بدون آنها سهم قابل توجهی از پروتئین حیوانی و مواد ها تعلیف میرسد که در چراگاههایی میکه به مصرف دام

فظی با غذاهای اساسی برای انسان لبنی مانند گوشت، پنیر، شیر، کره، کره و ماست و بستنی از بین خواهد رفت.حتی فکر خداحا

رود، بلکه محصوالت ها از بین میترسناک است، اما باید پذیرفت که با کاهش تعداد زنبورها نه تنها غذاهای مورد عالقه انسان

محصوالت ها و مواد معدنی موجود در شود. زیرا تولید بسیاری از مواد مغذی مانند ویتامیناساسی مورد نیاز آنها نیز نابود می

ها را تهدید کرده و خطر ابتال به تواند سالمت انسانافشانی زنبورها است. کمبود این مواد مغذی، میمختلف وابسته به گرده

افتد و مردم هایی مانند سرطان و مشکالت قلبی را دوچندان کند. درست مانند آنچه که در مناطق محروم دنیا اتفاق میبیماری

شوند.در جهانی بدون زنبور، اگر غذایی باشد، دیگر لذیذ و مغذی نیست و در عین حال رو میتغذیه با مرگ روبهدلیل سوءگناه بهبی

طور کامل ناپدید شده و بقیه هم کمیاب و گران مقدار آن نیز بسیار کم است. همچنین برخی از غذاهای مورد عالقه انسان به

 شوند.افشانی این حشره است، معرفی مییدشان وابسته به زنبورعسل و گردهترین محصوالتی که تولخواهد شد.در ادامه، مهم

 بادام

که طرفه نیست، بلای یکهای بادام به طور کامل به انجام وظیفه زنبور عسل وابسته است. البته این معاملهافشانی شکوفهگرده

درصد  80شود. گفتنی است ه برای این حشره محسوب میترین منابع گردزنبورها نیز به بادام احتیاج دارند. زیرا یکی از اصلی

 گیرند.شود و زنبورها در آغاز فصل از گرده آن قدرت میهای جهان در کالیفرنیا تولید میبادام
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 اختهزغال

ه منجر باخته تولید شده در جهان حاصل گرده افشانی زنبورها است؛ بنابراین هرگونه اختالل در این مسیر، درصد زغال 90بیش از 

 شود.العاده آنتی اکسیدان در جهان شناخته میعنوان بسته فوقباال رفتن شتابنده قیمت این محصول خواهد شد؛ محصولی که به

 قهوه

افشان معروف هستند، اما هنوز به ابتکار عمل زنبورها نیز احتیاج دارند. گل 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، گردهبرای گردهدرخت قهوه 

ها خواهد بود. بنابراین هرچند قهوه بعد از نابودی کل زنبورها باز هم در جهان محصول خروجی، ضعیف و مستعد انواع بیماری

 شود.ر نادر و گران میوجود دارد، اما به احتمال قوی بسیا

 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 رقمهم هستند که چندان وابستگی در این مسئله ندارند، اما به هر ترتیب، تولید بخش عمده

 گیرد.ت زنبور صورت میدخال

 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

د آنها درص 90زنند در صورت فقدان این حشره، تولید افشانی زنبورها است تا جایی که دانشمندان تخمین میشدت 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 مالحظهکند. اگرچه زنبورها سهم قابل زنبورها را به سمت خود جذب کرده و از این طریق گرده افشانی خود را نیز تضمین می

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 زیست هم آسیب دیده است. این موضوع به ویژه برای ایران که وابستگی آن به واردات روغن و دانه

 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

هری ای ظاگردد. در غیر این صورت این محصول شکل زیبافشانی در گیاه تمشک، به وجود زنبورها برمیکنند. 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

نبورها ندارد، اما بسیاری از کشاورزان از این حشره به افشانی توسط زکم کند. اگرچه تولید این میوه لذیذ وابستگی چندانی به گرده

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
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های افشانیاهان دارد، آن را بیشتر از باد به زنبور یا گردهخاصیت چسبندگی و سنگینی که گرده گل آفتابگردان نسبت به دیگر گ

 کنید یا از خوردن مغزکند. اگر شما یکی از کسانی هستید که از روغن آفتابگردان برای پخت غذا استفاده میدیگر وابسته می

به  زنبورها باشید تا تولید این گیاه تر به فکر جایگزینی برای جمعیتبرید، باید هرچه سریعهای 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

کاهش عملکرد تولید  محصول دیگری جایگزین خیارشورهای کنار همبرگز نخواهد شد! در حال حاضر نیز بسیاری از کشاورزان، از

 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؛ اینتنها بهتان استفاده کنید. البته خردل توانید از این محصول برای لذیذتر شدن غذاهاینمی

 توانند در کاهش دردهای التهابی مانند آرتروز، نقش محوری ایفا کنند.ها میدانه

 پیاز

شود، احتیاج به کنند و گیاه آن برای تولید بذر، در زمانی که سبز میمحصول پیاز را قبل از اینکه سبز شود برداشت می

اد های زیکند، زیرا کشاورزان برای تولید بذر مجبور به صرف هزینهد زنبورعسل، کار را بسیار سخت میافشانی دارد. کمبوگرده

 ود.شخواهند شد؛ بنابراین در صورت دخالت نکردن زنبور، محصول پیاز مانند بسیاری از محصوالت دیگر، هم کمیاب و هم گران می

 فلفل

رود زنبور گیرد. اما با وافشانی این گیاه را باد بر عهده میرند و بیشتر مسئولیت گردههای فلفل ندازنبورها 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

است؛ بنابراین اگر زنبور نباشد، باید با تولید فلفل در خارج  ها یا مزارع کوچک مسقف، بسیار حائز اهمیتبرخی نواحی مانند گلخانه

 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 است. به همین دلیل احتمال می تولید در راستای بهبود ژنتیکی، وجود زنبورها ضروری

 های اصالح نژادی تعطیل شوند.تولید این گیاه به شدت کاهش یافته و برنامه

 های کنجددانه

ود درصد از این سهم را به خ 80افشانی در این گیاه، وابسته به حشرات است که زنبورها حدود درصد 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

توانیم همبرگر خود را با نان کنجددار مصرف کند. کم شدن زنبورها تنها به آن معنی نیست که ما دیگر نمیمردم دنیا بازی می

ها است. در مجموع کمبود کنجد، عالوه بر کاهش تولید روغن گیاهی، باعث سوءتغذیه تر از این حرفسیار ژرفکنیم، بلکه موضوع ب

 کند.شود و مشکالت آنها را دوچندان میدر بیشتر کشورهای فقیر دنیا می

 فرنگیگوجه
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 توانند در افزایش تولید و ارتقایبورها میشود، اما زنافشانی تولید میفرنگی به طریق خود گردههای 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

 مند شویم.توانیم مانند امروز از کیفیت باالی آن بهرهیافته و دیگر نمی

 سیب

ار طور مستقیم تولید آن را تحت تأثیر قرطلبد و نبود این حشره بهمتقاطع توسط زنبورها را میافشانی شدت 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.

 شاتوت

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.هایازه دستکنید که به همان اندشما دیگر محصولی مانند شاتوت را پیدا نمی

 کیوی

صورت مجانی برای ما های دیگر، تولید کیوی نیز در گرو زحماتی است که زنبورها بهمانند سیب، شاتوت، پرتقال و بسیاری از میوه

 از جایی بهتواند به سطح بدن زنبورها چسبیده و ای است که مقدار زیادی از آن میشوند. 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

افشانی زنبورها ارتباط دارد و در صورت کاهش جمعیت این حشره، میزان درصد 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 تکهنیز به شدت آسیب میتولید این گیاه 

 کاری، اشکال جالب بسازد.تواند روی بدنه کدوها با کندهکسی نمی

د، به شوها یافت مینسانها و همچنین شیر و گوشتی که در جیره غذایی اها، 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 

 های سمی، زنگ آغاز نابودی آنها را به صدا درآورده است.کشکنند، اما استفاده از حشرهمحصوالت کشاورزی کمک می

تر جلوی استفاده از این سموم را گرفته و بدون معطلی قانون های محیط زیست، هر چه سریعیل الزم است تا سازمانبه همین دل

 منع کاربرد این مواد را به اجرا گذارند./

http://www.iana.ir/fa/news/43171/20%D-9%85%D8%AD% 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43171/20-%D9%85%D8%AD%25


 
کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی  

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

 

199 
 

 علوفه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی  

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

 

200 
 

 قارچ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی  

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

 

201 
 

 گل و گیاهان صنعتی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 ظرفیت باالی تزئین محیط زندگی جهانیان با گیاهان زینتی بومی ایران

گونه در حوزه  500درصد آن یعنی دوهزار و هزار گونه گیاهی شناسایی شده است که از این تعداد تنها یک  250در دنیا بیش از 

های ترین منابع ژنی و تنوع گونههزار گونه گیاهی یکی از مهمگیرند. ایران با بیش از هشتگیاهان زینتی مورد استفاده قرار می

ی می دارد. ظرفیتنژادی گیاهان بوشود که ظرفیت باالیی در تولید گیاهان زینتی با اهلی کردن و بهگیاهی در جهان محسوب می

کند و هم قابلیت های آبی ایران تأمین میکه اگر به آن پرداخته شود، هم نیاز داخل را با توجه به سازگاری با اقلیم و محدویت

رئیس انجمن گل و گیاه زینتی ایران و عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی .سازی و حضور در بازار جهانی را داردتجاری

 وگو با خبرنگار ایانا تنوع گیاهی زینتی بومی در ایران را فرصت بزرگی می داند که باید از آن بهره برد.وز در گفتکشاورزی امر

گوید: از این تعداد حداقل درصد زینتی هستند، می 100گونه  500های گیاهی موجود در ایران پژمان آزادی با بیان اینکه از گونه

 توان آنها را به بازار جهانی معرفی کرد.نژادی مید و در گام نخست با اصالح و بهسازی دارنگونه قابلیت تجاری 50

بر هم هستند را به ما های زینتی که معموالً آبآب است و ادامه خشکسالی اجازه واردات گونهافزاید: ایران کشوری کموی می

نژاد شده باشیم.رئیس انجمن گل و گیاه زینتی ایران بومی بههای گیاهان زینتی دنبال جایگزینی آنها با گونهدهد و باید بهنمی

خش توانند بداند و معتقد است: گیاهان زینتی بومی ایران میظرفیت واقعی صادرات گل و گیاه زینتی ایران یک میلیارد دالر می

 هایه لزوم حفظ ذخایر ژنی گونهخوبی از این ظرفیت را به خود اختصاص دهند.آزادی در پاسخ به این پرسش ایانا که با توجه ب

های کند، به این معنی که گونهبومی ایران، این صادرات چگونه خواهد بود، بیان کرد: ایران انحصار ارقام را در بازار جهانی حفظ می

 اقی بمانند.شوند تا این ذخایر ژنی ارزشمند برای ایران بنژادی وارد بازار جهانی میبومی ایران پس از اصالح ژنتیکی و به

وی با بیان اینکه تحقیقات روی گیاهان زینتی بومی کشور از دو سال پیش در پژوهشکده ملی گل و گیاه زینتی آغاز شده است، 

های گیاهی زینتی بومی ای از متخصصان دانشگاهی در حال انجام تحقیقات روی گونهتأکید کرد: این پژوهشکده با کمک مجموعه

 ها به بازار جهانی معرفی شود.رسد طی سه تا چهار سال آینده، نخستین نمونه تجاری این گونهمینظر کشور است و به

 های مهم گیاهان زینتی جهانایران خاستگاه گونه

زینتی  های مهم گیاهانوگو با خبرنگار ایانا با تأکید بر اینکه ایران خاستگاه گونهرئیس پژوهشکده گل و گیاه ایران نیز در گفت

جهان است، گفت: خاستگاه هفت گونه مهم گیاهان زینتی که در جهان استفاده فراوانی دارند، ایران است و این گیاهان از کشور ما 

اکنون در ها را الله، میخک، گالیول و زنبق نام برد که همترین این گونهاند.محمدرضا شفیعی مهمبه سراسر جهان منتقل شده

گیرند.وی با بیان اینکه نوآوری حرف نخست را در بازار جهانی گل تجاری مورد استفاده قرار میجهان به شکل اصالح شده و 

های برتری زند، اضافه کرد: برای حضور موفق در بازار جهانی و توسعه صادرات باید ارقام جدیدی را معرفی که دارای ویژگیمی

گیاه ایران با اشاره به پروژه مشترک پژوهشکده ملی گل و گیاه زینتی نسبت به ارقام موجود در بازار باشند.رئیس پژوهشکده گل و 

نظر تشکیل داد تا مطالعات اولیه روی های اصفهان، ادامه داد: پژوهشکده کارگروهی را از افراد متخصص و صاحببا سازمان پارک

آبی و بیماری، گفته شفیعی، مقاومت به کم های بومی و وحشی را انجام دهند و برخی از آنها نیز منجر به پروژه شده است.بهگل

های گیاهی زینتی بومی به آنها توجه شده دهی، و امکان تکثیر انبوه مواردی هستند که در انتخاب و اصالح گونهدوام گل، دوره گل

ند سبز شهری را داشته باشدارویی( و امکان استفاده در فضای  -هایی که کاربرد دوگانه )زینتی است.وی یادآور شد: استفاده از گونه

 شود.ای میاز دیگر فاکتورهای است که در این تحقیقات به آنها توجه ویژه
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شفیعی در پایان تأکید کرد: ذخایر آبی ایران دیگر کشش استفاده از ارقام پرمصرف را ندارد و باید برای بقای صنعت گل و گیاه 

های گیاهان زینتی بومی کشور است، ضمن اینکه این ارقام ه به ظرفیتشد و بهترین گزینه در این شرایط توجکشور فکری می

 توانایی حضور در بازار جهانی را نیز دارند./

http://www.iana.ir/fa/news/43376/%D8%B8% 
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 گیاهان صنعتیگل و 
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

های بومی مقاوم به خشکی شود/ معرفی گلهای بومی امروز در رامسر برگزار میالمللی گلنخستین سمپوزیوم بین

 برای فضای سبز شهرها

آلمان، ایتالیا، ژاپن، محقق برجسته از کشورهای مختلف مانند  30رئیس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران گفت: تاکنون 

 .آمریکا، استرالیا، بلژیک، مکزیک و چین برای حضور در این سمپوزیوم اعالم آمادگی کرده اند

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر محمد رضا شفیعی با اعالم این مطلب، هدف از برگزاری این 

آخرین دستاوردهای علمی جهان، توسعه روابط علمی در حوزه گل گیاهان بومی و استفاده از سمپوزیوم بین المللی را آشنایی با 

وی تجاری سازی و درآمدزایی ارقام بومی ایران را از دیگر اهداف این سمپوزیوم .منابع ارزشمند گل های بومی کشورمان برشمرد

انند آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا، استرالیا، بلژیک، مکزیک محقق برجسته از کشورهای مختلف م 30عنوان کرد.شفیعی گفت: تاکنون 

رئیس پژوهشکده گل و گیاهان زنیتی ایران در عین حال از برگزاری .و چین برای حضور در این سمپوزیوم اعالم آمادگی کرده اند

یشگاه با همکاری شهرداری و اتحادیه گل وی افزود: این نما.نمایشگاه گل و گیاه در رامسر همزمان با برگزایر این سمپوزیوم خبر داد

 .و گیاهان استان های شمالی در مساحت دو هزار متر مربع برگزار می شود و چند کشور خارجی نیز در آن شرکت می کنند

 شفیعی برگزاری تورهای علمی و فنی را از دیگر برنامه های جنبی سمپوزیوم بین المللی گل های بومی عنوان کرد واذعان داشت:

محققان و مهمانان خارجی قرار است در قالب یک تور علمی از گلخانه های شهرستان محالت بازدید کنند و یک نشست فنی نیز با 

وی اظهار داشت: ایران جزو هشت کشور جهان به لحاظ تنوع زیستی گیاهان .آنان در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی خواهیم داشت

، پامچال، لی لیوم و الله است که به لحاظ اقتصادی مهم هستند؛ اما با این وجود روی گونه های و گل های بومی مانند زنبق، نرگس

شفیعی با اشاره به بحران کم آبی و مقاوم بودن بیشتر رقم های بومی نسبت به .بومی کار زیادی برای تجاری سازی انجام نشده است

ی گونه های پر آب از گل و گیاهان بومی معرفی شده توسط این پژوهشکده خشکی ابراز امیدواری کرد که در فضای سبز شهر ها به جا

وی گفت: سمپوزیوم بین المللی گل های بومی با همکاری انجمن بین المللی باغبانی و انجمن گل و گیاه برگزار می .استفاده شود

 شود./

ww.iana.ir/fa/news/http://w43270/%D9%86%D8%AE 
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 ای برای قاچاق خاکنفس جنگل به شماره افتاده است/ گیاهان زینتی بهانه

رسد که تحت عنوان نام به نظر میمعاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به ممنوعیت صادرات خاک کشاورزی و مرتعی، 

صدای اره  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار .دیگری این خاک صادر شود

 .رسدافتد از سوی اهالی روستا به گوش میها درطول سال همانند بختک به جان درختان جنگل میبرقی که بار

ای که ونهکنند به گاما به سبب آنکه مافیان قاچاق چوب از کشتن و تهدید اهالی روستا ابایی ندارند زیر چشمی به یکدیگر نگاه می

 یابد؟های جنگلی افزایش میاجرای طرح تنفس جنگل قاچاق چوب از عرصه حال جای سؤال است که با.شنوندانگار این صدا را نمی

با وجود آنکه مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال معتقدند که قاچاق خاک صحت ندارد، اما معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است 

 .که خاک کشاورزی همراه با صادرات گیاهان گلدانی ممکن است از کشور خارج شود

ها، منابع و آبخیزداری و معاون وزیر جهاد کشاورزی گفتگویی را بدین شرح این راستا با خداکرم جاللی معاون سازمان جنگل در

 :ترتیب داده ایم

 های جنگلی توضیح دهید؟درباه آخرین وضعیت توقف بهره برداری از عرصه

از سوی وزیر، دیگر مجوز جدیدی مبنی بر برداشت چوب از  ها و استراحت جنگلبرداری از عرصهبا اجرای طرح توقف بهره :جاللی

برداری سوخت هیزمی، چرای بیش از ها از جمله بهرهجنگل صادر نخواهد شد که بدین منظور تمامی عوامل آسیب رسان به جنگل

 .حد دام، ضرر زباله و... در جنگل باید مهار شود

 یابد؟یش میآیا با اجرای طرح تنفس جنگل، آمار قاچاق چوب افزا

بردای از چوب به هیچ کس داده نخواهد شد کما اینکه ها، قطعاً اجازه بهرهبا ایجاد شرایط الزم برای حفاظت کامل از جنگل :جاللی

 .یابدشود بلکه ضریب حفاظت افزایش میها نمیها به حال خود رگیرد، جنگلهایی که استراحت صورت میدر عرصه

 کشور را شرح دهید؟ خرین آمار قاچاق چوب در

شود که براساس سیاست هزار متر مکعب چوب از کشور قاچاق می 2های حفاظتی ساالنه حدود براساس آخرین آمار گشت :جاللی

شود که از سوی ها قاچاق تلقی میهای جنگلی هر گونه برداشت چوب از عرصهجدید وزارتخانه مبنی بر توقف بهره برداری از عرصه

 .های مراقبتی باید با قاچاقچیان برخورد الزم صورت گیردگشت

داری رسمی متوقف شده از این رو نباید اجازه بدهیم که بهره برداری غیر رسمی انجام شود چرا که این بربا توجه به آنکه بحث بهره

 .ها به حداقل ممکن برسدامر سیاست نادرستی است که باید از سوی یگان حفاظت باید آسیب

 آخرین وضعیت قاچاق خاک را توضیح دهید؟

رسد که تحت عنوان نام دیگر نظیر خاک معدنی صادر است و به نظر می صادرات خاک کشاوزی، مرتعی و جنگلی ممنوع :جاللی

کیلو در گلدان بزرگتر  30الی  20کیلو خاک مقدار زیادی معادل  3الی  2شود. در صادرات گل و گیاهان زینتی ممکن است به جای 

 .امر صورت گیردشود که باید برخود جدی با این صادر شود که میزان خاک اضافی یک نوع قاچاق تلقی می

 ها توضیح دهید؟درباره آخرین وضعیت ریزگرد

ها منشأ خارجی از کشورهای عراق و عربستان و مابقی منشأ داخلی مربوط به خشک شدن درصد پدیده ریزگرد 90الی  85جاللی: 

 .تاالب ها است

 راه حل اساسی در جهت حفاظت از منابع طبیعی چیست؟
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توان در راستای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست قدم برداشت ضمن آنکه برای مقابله با بدون مشارکت مردم نمی :جاللی

 .های بیابانی مدیریت جامع منابع آب حائز اهمیت استکانون

 در خصوص آخرین وضعیت جنگل کاری در کشور توضیح دهید؟

های مناسب هر منطقه امری مهم تلقی کاشت با گونه های دستجاللی: برای مقابله با بیابان زایی بحث نهال کاری و ایجاد جنگل

های روان همچنین برای مقابله با کانون گرد و خاک از مالچ پاشی ترکیبات هیدروکربنی نفتی به عنوان پوشش بر روی شن.شودمی

ت گیاهی و رطوب های روان و جلوگیری از فرسایش بادی حفاظت پوشششود که این مالچ پاشی عالوه بر تثبیت شناستفاده می

 .خاک را به همراه دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6066480/%D9%86%D9% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 های قدرتمند بازاریابی هستیمویژه گیاهان درآمدزا در کشور/ نیازمند شبکهغفلت از ظرفیت 

تنوع اقلیمی کم نظیر ایران زمین،پهنه جغرافیایی وسیع و عقبه و پشتوانه قابل اعتنایی که در عرصه طب سنتی و دارویی از آن 

هایی ارزنده در ان نسبت به برداشتن گامتوبرخوردار است،فرصتی ویژه محسوب می شود که با توجه مضاعف به این حوزه،می

 .راستای توسعه صادرات غیر نفتی،به موفقیت های چشمگیرتری در این خصوص نائل شد

در طول یک دهه اخیر، گرایش و تمایل  ،ادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتص صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .عموم مردم جهان، نسبت به طب دارویی و سنتی، با اقبال قابل توجهی همراه شده است

ای را در حوزه درمان به خود اختصاص داده است، اما این امر اگرچه موضوع طبابت و علم پزشکی نوین همچنان نقش تعیین کننده

با مطالعه تاریخ علم و طب سنتی، به این واقعیت .های گوناگون نیستتأثیرگذاری اثبات شده طب سنتی در رفع امراض و بیماری نافی

تنوع اقلیمی، پهنه جغرافیایی .ای در این حوزه برخوردار استپی خواهیم برد که کشور ایران از پشتوانه و عقبه قابل اعتنا و برجسته

های تولیدی برجسته در حوزه تولید و برداشت گیاهان تکثر و تعدد مناطق روستایی به عنوان یکی از ظرفیتوسیع، پشتوانه علمی، 

های به هم پیوسته، مکمل پیشرفت و حصول توفیقات مؤثر در این حوزه به ها و حلقهدارویی از مؤلفه هایی است که به مثابه زنجیره

ران حوزه طب سنتی و کشاورزی قائل به این امر هستند که یکی از مصادیق اقتصاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظ.روندشمار می

به واقع نگاه علمی به این حوزه و برداشت، فرآوری و تولید گیاهان .توان در عرصه گیاهان دارویی جستجو کرددانش بنیان را می

توان اشتغال روستایی را به میزان قابل اتکای به آن می های دانش بنیان، مؤلفه ای است که بانوایی شرکتدارویی با همیاری و هم

صنعت،تجارت و  عیسی عبدالملکی، دانش آموخته رشته کشاورزی، در گفت و گو با خبرنگار.توجهی تقویت و پشتیبانی کرد

امدهای مخرب خالی شدن این مناطق از جمعیت و به تبع آن سوق پیدا با اشاره به معضل مهاجرت روستانشینان و پی کشاورزی

تر شدن حاشیه نشینی و پیامدهای مخرب رشدِ ها و اقشار جمعیتی به سمت کالنشهرها، عنوان کرد: رشد و گستردهکردن این گروه

در مناطق روستایی، از  فراتر از معمول جمعیت در مناطق شهری و ضرب آهنگ نگران کننده کاهش ضریب جمعیت و سکونت

های عظیم و بالقوه تولیدی در کشور که همان مناطق روستایی مخاطراتی به شمار می رود که به تدریج به تضعیف یکی از ظرفیت

وی افزود: توسعه شهری، بدون توسعه روستایی محقق نخواهد شد و به تبع کند شدن روند شکوفایی در .است ، منتهی خواهد شد

عبدالملکی گفت: یکی از راهکارهای برون .ی، کلیت کشور را با چالش ها و هزینه هایی سنگین مواجه خواهد ساختعرصه روستای

شود و به تعبیری با تمرکز و اتخاذ تمهیدات مؤثر رفت از این معضل به توجه و سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی معطوف می

اهیم بود، عالوه بر سود آوری سازنده، معضل بیکاری در مناطق روستایی را نیز کنترل و برنامه ریزی مدون در حوزه مذکور، قادر خو

دانش آموخته رشته کشاورزی عنوان کرد: از سوی دیگر، نقش سازنده این ظرفیت در فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و .و مهار نماییم

های سن فعالیت در این عرصه به عدم نیاز به سرمایه گذاریوی افزود: یکی از محا.توسعه صاردات غیر نفتی بسیار قابل توجه است

گذاری هر چه بیشتر در کالن معطوف می شود و به واقع از این فرصت و ویژگی می توان به عنوان مُشَوِقی در جهت جذب سرمایه

و ادعاهای واهی و بی عمل همراه  عبدالملکی عنوان کرد: خرید تضمینی گیاهان دارویی به نحوی که با خُلفِ وعده.این حوزه بهره برد

 .نشود، یکی از راهکارهایی است که می تواند انگیزش الزم برای افزایش فعالیت ها در این عرصه، مهیا سازد

 از تالش برای حفظ محیط زیست تا ارائه تسهیالت کم بهره

با اشاره به ضرورت  صنعت،تجارت و کشاورزی نصیر شکوهی، یکی از فعاالن حوزه تولید گیاهان دارویی، در گفت و گو با خبرنگار

تالش جمعی برای حفظ سالمت زیست محیطی به عنوان یکی از پیش نیازهای صیانت و حراست از این ظرفیت خدادادی گفت: 
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ترین دی توان به عنوان یکی ازیافته که از این معضل میمتأسفانه سیر تخریب محیط زیست در طول سالیان گذشته به میزانی شدت 

 ها در بخشوی افزود: بدون تردید، با تخریب محیط زیست، امکان حفظ و نگهداری و استمرار فعالیت.اطرات موجود در کشور یاد کرد

زیستی محیطی( مستلزم  شود که حصول این امر )حفظ حداکثری سالمتکاشت و برداشتِ گیاهان دارویی نیز سخت و دشوار می

شکوهی عنوان کرد: یکی دیگر از الزامات پیشرفت و نائل شدن به موفقیت هر چه بیشتر در این .عزمی جدی، ملی و فرابخشی است

شود که قطعاً با پیش بینی و زمینه سازی برای پرداخت بسته های تشویقی عرصه، به پرداخت و ارائه تسهیالت کم سود معطوف می

می توان به توفیقات سازنده ای در عرصه طب سنتی و گیاهان دارویی و توسعه صادرات هر چه بیشتر در این بخش نائل و حمایتی 

 شد

 تسهیل روند مبادالت بانکی،الزمه توسعه صادرات گیاهان دارویی است.

با اشاره به اقبال مطلوب و قابل توجه  صنعت،تجارت و کشاورزی فرید مداح، کارشناس حوزه کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

بسیاری از جوامع و کشورها به خرید و واردات گیاهان دارویی گفت: قطعاً ضریب تقاضای واردات این محصوالت از کشور ایران قابل 

خاصِ به خود است که یکی از این الزامات به تسهیل روند مبادالت اعتنا است، اما این امر مستلزم تأمین و فراهم نمودن پیش نیازهایِ 

های مؤثرتری برداشته رود در خصوص سهولت مبادالت بانکی و رفع برخی موانع، گاموی افزود: انتظار می.بانکی معطوف می شود

ر ای اثربخش ددارویی به عنوان مؤلفهشود زیرا تا زمانیکه این امر با کندی و فرسایش مواجه باشد، امکان توسعه صادرات گیاهان 

 .ارتقای سطح صادرات غیر نفتی فراهم نخواهد شد

 لزوم ارتقای تحقیقات مراکز علمی و آزمایشگاهی کشور،در بخش گیاهان دارویی احساس می شود

با اشاره به نقش حائز اهمیت  صنعت،تجارت و کشاورزی فیمه اسماعیل بیگی، کارشناس حوزه طب دارویی در گفت و گو با خبرنگار

های مرتبط با این عرصه، گفت: قطعاً با حمایت و هم ها و توانمندیتحقیقات و پژوهش های علمی و دانشگاهی، در توسعه ظرفیت

و حجمی تولید و برداشت گیاهان دارویی  راستایی هر چه بیشتر توانمندی های علمی و آزمایشگاهی کشور در جهت توسعه علمی

وی افزود: برخی گمان می کنند که سود .و فرآوری آ، قادر خواهیم بود بازارهای هر چه بیشتری از کشورهای منطقه را فتح کنیم

نقض  های بسیاری را در جهتآوری تجارت و صادرات گیاهان دارویی ناچیز است، اما این ذهنیت صحیح نیست و مصادیق و مثال

از محل صادرات جنسینگ از  2000اسماعیل بیگی عنوان کرد: به عنوان مثال، کشور کانادا در سال .این ادعا می توان مطرح کرد

میلیون دالر هزینه کرده که با در نظر گرفتن تنوع گیاهان دارویی و گستره و تنوع بازار تقاضا برای  60کشور کره جنوبی، بیش از 

وی در خاتمه یادآور شد: شبکه بازاریابی قدرتمند از .وشنی به ظرفیت سوددهی این عرصه، پِی خواهیم بردچنین محصوالتی، به ر

 هایدیگر ضروریاتی است که نباید از آن غافل شد و قطعاً با تأمین چنین الزامات و اقتضائاتی قادر خواهیم بود به موفقیت

 .از این ظرفیت بالقوه و موهبت خدادادی دست یابیم های اشتغالزایی، صادرات و سودآوریچشمگیری در عرصه

http://www.yjc.ir/fa/news/6068080/%D8%BA%D9%81% 
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 گندم
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 حجم خرید تضمینی گندم از نیم میلیون تن گذشت

 .هزار تن گذشت 500روز از آغاز خرید تضمینی گندم حجم خرید این محصول از کشاورزان از مرز  20با گذشت 

استان کشورعملیات خرید شروع شده  8مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعالم این خبر، افزود: تاکنون در به گزارش ایانا، 

هزار تن گندم  550گندمکاران هستند.علی قنبری ادامه داد: تاکنون حدود است و مراکز تعیین شده در حال تحویل محصول از 

استان خریداری  8تومان توسط مراکز شرکت بازرگانی دولتی ایران از کشاورزان در  1330و 1300معمولی و دروم با نرخ مصوب 

ن و بلوچستان، کرمان، فارس، وی با اشاره به آغاز عملیات خرید تضمینی گندم در استان های هرمزگان، سیستا.شده است

هزار تن و پس  410خوزستان، بوشهر، ایالم و کهگیلویه و بویر احمد، بیشترین میزان خرید را تا امروز مربوط به استان خوزستان با 

ویر گیلویه و بمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه دو استان ایالم و که.تن اعالم کرد 67000از آن، استان کرمان با 

احمد از دیروز وارد عملیات خریدگندم شده اند، برودت هوا و بارندگی مداوم در کشور را از علل اصلی تاخیر در شروع برداشت و 

قنبری به خرید تضمینی دانه روغنی کلزا همزمان با خرید گندم اشاره کرد و اظهار داشت: .خرید گندم در برخی استان ها دانست

  .استان خریداری شده است 7تومان از کشاورزان در  2783تن کلزا با نرخ  500هزار و  17ز تاکنون بیش ا

معاون وزیر جهادکشاورزی استان هایی که وارد عملیات خرید تضمینی دانه روغنی کلزا شده اند را خوزستان، ایالم، کرمان، 

رکلزای خریداری شده را در استانهای خوزستان با تحویل هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان و بوشهر برشمرد و بیشترین مقدا

 تن اعالم کرد 4700تن و ایالم با خرید 763هزار و 10

http://www.iana.ir/fa/news/43325/%D8%AD%D8%AC%D9%8 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 کندگندم مازاد دردسر ساز شد/ عرضه گندم در بورس کاال دردی دوا نمی

تر است از این رو خرید گندم با نرخ جهانی در مقایسه با گندم داخلی پایین رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران گفت: نرخ گندم

علی قلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در .برای دولت توجیه نداردتومان  800تومان و فروش آن با نرخ  1300

با اشاره به تأثیر عرضه گندم در بورس کاال  ن،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا  صنعت، تجارت و کشاورزیگفتگو با خبرنگار 

اظهار داشت: عرضه گندم در بورس کاال تنها درصورتی به نفع تولیدکنندگان است که بالفاصله پس از عرضه، کارخانجات گندم 

 .پرداخت شود مورد نیاز خود را خریداری و وجه آن را واریز نمایند و مابه التفاوت آن تحت عنوان خرید تضمینی از سوی دولت

ها طول کشید تا پول کشاورزان پس از فروش پرداخت شود وی افزود: عرضه گندم در بورس کاال سال گذشته ناموفق بود چرا که ماه

قلی ایمانی در خصوص آخرین وضعیت .از این رو الزم است مکانیزمی طراحی شود که درجهت حمایت از کشاورزان کارساز باشد

ل، باد، ای نظیر سیکرد: در حال حاضر شرایط تولید گندم مناسب است به طوریکه اگر حوادث غیر متقربهپیش بینی تولید بیان 

رئیس بنیاد توامند سازی گندمکاران در پاسخ به این سؤال که .بیماری و آلودگی رخ ندهد همانند سال گذشته تولید خواهیم داشت

جهانی در مقایسه با گندم داخلی به سبب پرداخت  تصریح کرد: نرخ گندم برخی کارشناسان معتقدند گندم مازاد دردسر ساز است،

تومان در بازارهای  800تومان و فروش آن به نرخ  300تر است از این رو خرید گندم با نرخ هزار و یارانه و سوبسید به کشاورزان پایین

نماید که طی یک برنامه مشخص تنها به و زیان مواجه میجهانی برای دولت توجیهی ندارد. بنابراین مازاد گندم، دولت را با ضرر 

 .به گفته وی با وجود مشکالت و کمبود منابع آبی صادرات گندم منفعتی برای کشور ندارد.اندازه نیاز داخل باید تولید شود

http://www.yjc.ir/fa/news/5546065/%DA%AF%D9%86 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۶/۰۲/۱۳ : تاریخ

 دهدفارس از وضعیت نابسامان بازار گوشت گزارش می

ای شیرین شده کند سود داللی گوشت به اندازههزار تومانی/ سیلی هم دیگر گونه را سرخ نمی 40سفره فقرا بی نصیب از گوشت  

 کنند وکند، خوردن گوشت برای بسیاری تبدیل به رویا شده و مسئوالن هم فقط با اعداد و ارقام بازی میکه کسی فکر نمی

  .یدی برای آن نیستگویند گوشت در بازار به وفور وجود دارد غافل از آنکه قدرت خرمی

های مرکز شهر ای به بهانه خرید گوشت در قصابی، فقط کافی است، چند لحظهفاطمه بیات- گروه اقتصادی- خبرگزاری فارس

 .شوداش پیدا میژه خودش سر و کلهکمی منتظر بمانید. سو

اند، کمی استخوان با گوشت به هایم چند روز است هوس آبگوشت کردهگوید: بچهاندازد و میمیهزار تومانی پاره را روی کفه ترازو 

 .من بده

 !قصاب مانده جواب سرباال بدهد یا گوشت را

 .کنداش میآخر کار چند تکه دنده گوسفند که اندکی گوشت دارد، را الی کاغذ می پیچد و روانه

ت هایم گوشهاست بچهماه» ین چنینی قصه تکراری هر روز است و دیگر سالهاست جمله به گفته این فروشنده گوشت، مراجعات ا

 .ایمشنویم و شاید به آن عادت کردهرا می« اندنخورده

کنند و خریدند، االن هر دو ماه یکبار برای خرید مراجعه میآنهایی که ماهانه سه چهار کیلو گوشت میگوید: حتیاو می

 .کم شده است هایمان بسیارمشتری

هزار تومان و  40کیلو می فروختیم، االن شده کیلویی  10کیلو  10هزار تومان بود و  5یک زمانی نه چندان دور گوشت کیلویی 

خیالی نسبت به وضعیت بازار بیند یا مسئوالن با خوشها را اشتباه میدانیم چشمان ما قیمتنمی.فروشیمیک کیلو یک کیلو می

مین چند روز پیش بود که حسن رکنی معاون حجتی در امور دام اعالم کرد که هیچ کمبودی در حوزه گوشت کنند. هصحبت می

 .قرمز نداریم، به حدی که نیاز به ذخیره استراتژیک گوشت منجمد هم چندان وجود ندارد

ازار در نظر گرفته که در عین حال طی سه چهار سال اخیر دولت یازدهم سیاست عرضه و تقاضا را برای تعدیل قیمت در ب

 .ها و سپردن باز به دست دالالن نبوده استاش چیزی جز هرج و مرج در قیمتنتیجه

ای حاکی از آن است که قیمت گوشت گوساله و های زنجیرههای سطح شهر و فروشگاههای میدانی خبرنگار فارس از قصابیگزارش

هزار تومان  50هزار تومان و گوشت گوسفندی به مرز  40گوساله به مرز  گوسفند روند افزایشی دارد، تا حدی که هر کیلو گوشت

گوشت به عنوان یکی از پنج قلم کاالی اساسی است که نقش مهمی در سالمت جامعه و رشد کودکان به عنوان قشر .رسیده است

اختالالت ذهنی و تاخیر در  له کم خونی،های جبران ناپذیری از جمتوانند زیانکند و حذف آن از سفره غذایی مردم میپویا ایفا می

 .رشد را به همراه داشته باشد

دهد و ظاهرا گویند همه چیز آرام است، کاال به وفور موجود است، اما بازار چیزی دیگری را به ما نشان میمسئوالن دولتی مدام می

ماه است که جلوی  6گوید: ه به خبرنگار فارس میمنصور پوریان رئیس شورای تامین دام زند.انددالالن بازار را در دست گرفته

گویند های یکساله گوسفند مواجهیم که خریداری ندارد. از آن طرف میاند و با حجم عظیمی از گلهصادرات دام زنده را گرفته

م ایارها پیشنهاد دادهکند: بوی با انتقاد از عملکرد اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح می.برندها را باال میگوشت کم است و قیمت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ی دهد و سیستم نهایکه طی توافقی به اندازه نیاز الشه گوسفندی را تامین کنیم، اما ظاهرا متاسفانه هر کس کار خود را انجام می

 .کندعرضه کننده گوشت کار خود را می

 واحد پروار بندی روی دست مانده 1800دام در 

شان مانده و خریداری ندارند و از آن طرف با افزایش رواربندی، دامشان روی دستواحد پ 1800به گفته پوریان در حال حاضر 

 تمام این سخنان در حالی است که طبق یک فرمول ساده وقتی عرضه در بازار زیاد شود، قیمت.قیمت گوشت در بازار مواجهیم

شود، برای تعدیل موجودی بازار روزانه که گفته می ها و دالالن به این موضوع تمایلی ندارند. تا جاییکاهش خواهد یافت که واسطه

ها مملو از گوشت منجمد است که به شود، تا حدی که سردخانههای تازه روانه سردخانه شده و منجمد میمقدار زیادی از الشه

 .شودها میمرور روانه شهرستان

بندی شوند، تا عرضه گوشت سر و سامان ا در پایتخت درجههرئیس شورای تامین دام زنده با انتقاد از اینکه قرار بوده تا قصابی

افزاید: باید پرسید این کار به کجا رسید، چرا که نتیجه آن جز کاهش قدرت خرید مردم و ضرر تولیدکننده دام چیز بگیرد می

هزار  25ش و بز کیلویی و گوشت می 500هزار و  29ها اکنون هر کیلو گوشت بره به قصابی کند:پوریان تصریح می.دیگری نیست

های میدانی خبرنگار گزارش.گویدفروشد و کسی هم چیزی نمیهزار تومان می 40رسد، ولی قصاب آن را تا تومان به فروش می

شود که هزار تومان عرضه می 40تا  39دهد، روز گذشته و امروز هر کیلو شقه گوشت گوسفندی فارس از سطح پایتخت نشان می

ای تا کیلویی های زنجیرهبندی در فروشگاههای بستههزار تومان به باال و گوشت 45است و قیمت هر کیلو گرد ران این کف قیمت 

 .شودهزار تومان هم عرضه می 50

 اند/ عرضه زیاد نیستدام های زنده را برای ایام مناسبتی ذخیره کرده

گوید دامداران دام خود را برای ازاد را رد کرده و میاما اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران وجود دام م

کنند و این گونه نیست که اند و به بازار عرضه نمیعاشورا، تاسوعا و اربعین حسینی انبار کرده هایی همچون عید قربان،مناسبت

وشت استانی مانند کردستان را افزاید: البته این را هم باید گفت که مردم پایتخت گوی می.وفور عرضه در بازار داشته باشیم

های پروار شده از سال گذشته که وزن سنگینی پسندند و تمایلی به گوشت تولید شده در شرق کشور ندارند. مضاف برآنکه داممی

 کندملکی به سیل اخیر آذربایجان غربی اشاره می.دارند، چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ وزن برای مردم مقرون به صرفه نیست

 .که انتقال دام از منطقه شمال غرب کشور به پایتخت را دشوار کرده است

 سرمایه سرگردان دالالن این بار یقه بازار گوشت را گرفت

ان شده را شرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی همچنین فعالیت سرمایه سرگردان دالالن را که سال گذشته از بازار سود خوبی نصیب

بته ما با ها است و النکه به جیب تولیدکننده برود، بیشتر در جیب داللگوید: سود به جای آداند و مینمیتاثیر ها بیدر رشد قیمت

در برخی کشورهای اروپایی از جمله سوئد اگر قیمت .یابداین موضوع موافق نیستیم، چرا که نهایتا قدرت خرید مردم کاهش می

یورو کاهش خواهد یافت تا اقشار ضعیف بتوانند با  2ن گوشت روز بعد به کیلویی یورو باشد، هما 10گوشت تازه کشتار روز کیلویی 

ها را روانه سردخانه هزینه اندک غذای خود را تامین کنند، اما در کشور ما دالالن برای پیشگیری از عرضه بیش از نیاز گوشت

 .کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960213000416 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 اند/ گوشت قرمز رکورددار گرانیدالالنی که سرِ گردنه گوشت ایستاده

ن رو از مانند از ایبهره نمیها گفت: در شرایطی که بازار با رونق روبروست، دالالن بینقش دالالن در افزایش قیمت ملکی با اشاره به

تر به این موضوع نگاه کرده تا در آستانه ماه رمضان با سهولت هر چه بیشتر مردم نسبت به خرید مسئولین تقاضا داریم که عمیق

های اخیر قیمت طی هفته ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی شبه گزار.روزانه خود اقدام نمایند

 این اصلی علت که  است معتقد رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی  .گوشت گوسفندی به طور چشمگیری در بازار افزایش یافت

حال جای سؤال است که چرا مسئوالن و دست .زنده در بازار است دام کمبود و جوی نامناسب شرایط سیل، وقوع از ناشی را گرانی

ها با نوسانات شدیدی در بازار روبرو اندرکاران امر توان کنترل قیمت گوشت قرمز را ندارند که دوباره پس از سیر نزولی قیمت

با اشاره به آخرین  صنعت، تجارت و کشاورزی علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار .شدیم

تومانی  500وضعیت نرخ گوشت گوسفندی در بازار اظهار داشت: در حال حاضر نرخ هر کیلو شقه گوسفندی مجدداً با افزایش 

وی با اشاره به اینکه نرخ دام زنده در .شودهزار تومان به مشتری عرضه می 41تا  40دار و هزار تومان به مغازه 35تا  34قیمت 

 .هزار تومان متغییر است 16تا  15کاهش است، افزود: نرخ هر کیلو دام زنده در سطح بازار از میادین روبه 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در .های مواصالتی با کاهش روبروستهای اخیر و مختل شدن راه: عرضه دام زنده به سبب بارش

 روددام زنده کماکان ادامه دارد و از مسئولین انتظار می خصوص آخرین وضعیت صادرات دام بیان کرد: صادرات رسمی و غیر رسمی

ها وی با اشاره به نقش دالالن در افزایش لجام گسیخته قیمت.که برای جلوگیری از تنش قیمت در بازار، جلوی این امر را بگیرند

موضوع  تر به اینن تقاضا داریم که عمیقمانند از این رو از مسئولیگفت: در شرایطی که بازار با رونق روبروست دالالن بی بهره نمی

 .نگاه کرده تا در آستانه ماه رمضان با سهولت هر چه بیشتر مردم نسبت به خرید روزانه خود اقدام نمایند

ها تصریح کرد: براساس هماهنگی با شرکت پشتیبانی امور دام به ملکی در خصوص راهکارهای اساسی در جهت جلوگیری از قیمت

 ها فروکش خواهدشود که درنهایت با اشباع شدن بازار تنش قیمتارداتی نیوزیلندی و آسیای میانه وارد کشور میزودی گوشت و

 .کرد

 افزایش قیمت گوشت مقطعی است

گفت:  صنعت، تجارت و کشاورزیمحمد رضا مالصالحی مدیر کل مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

وی در پاسخ .یابدهای آتی افزایش میطبق روال معمول عرضه دام سبک و سنگین در حال انجام است و به تدریج این عرضه در ماه

از آن است که با کاهش به این سؤال که نرخ دام زنده در بازار دچار نوسان قیمت شده است، افزود: تغییرات قیمت دام زنده حاکی 

مالصالحی ادامه داد: طی چند روز .یابد از این رو در فصل افزایش عرضه دام نوسانات قیمت مقطعی استها افزایش میعرضه، قیمت

جایی دام از آذربایجان و خراسان با مشکل روبروست که درنهایت این امر های مواصالتی جابهاخیر در پی وقوع سیل و بسته شدن راه

دیر کل مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشارزی تصریح کرد: انتظار برآن است که طبق .افزایش مقطعی قیمت را به همراه دارد

به گفته وی مداخالت دالالن و .روال سنواتی عرضه دام پرواربندی شده به مناطق ییالقی و بازار طی یک ماه آینده افزایش یابد

ها دارد چرا که هیچ اتفاق غیر معقولی در بازار رخ نداده که طی روزهای اخیر نرخ ایی در نوسانات قیمتها در بازار تأثیر بسزواسطه

هزار تومان  15الی  500هزار و  14مالصالحی نرخ هر کیلو دام زنده سبک در تهران را .ها دچار نوسان شده استگوشت در قصابی

 .تومان از متوسط نرخ تهران کمتر است 600الی  500ه اعالم کرد و گفت: البته در سطح کشور نرخ دام زند

http://www.yjc.ir/fa/news/6067995/%D8%AF%D9%84%D8%A7 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 ای برای کاهش نرخ گوشت قرمز وجود نداردارادهقیمت گوشت قرمز همچنان باالست/هیچ 

رغم کاهش تقاضا و انباشت دام روی دست تولیدکنندگان، گوشت قرمز همچنان رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده گفت: علی

صنعت، تجارت و منصور پوریان رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار .شودهای باال عرضه میبا قیمت

رغم کاهش با اشاره به کاهش تقاضا برای دام زنده در بازار اظهار داشت: علی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کشاورزی

وی از تراکم گوشت منجمد در .شودهای باال عرضه میست تولیدکنندگان، گوشت قرمز همچنان با قیمتتقاضا و انباشت دام روی د

ها خبر داد و افزود: در بهمن ماه سال گذشته برای تنظیم بازار شب عید عالوه بر ممنوعیت صادرات، مقدار قابل توجهی سردخانه

برای گوشت منجمد در بازار موجب شد تا با مازاد دام و گوشت در کشور گوشت قرمز به کشور وارد شد که در نهایت تقاضای پایین 

 .تر برای رفع مشکل بازار دام زنده باید تمهیداتی برای صادرات به کار گرفته شودروبرو شویم که هر چه سریع

گفت: این درحالی است که تومان است،  500هزار و  31پوریان با اشاره به اینکه نرخ مصوب دولتی برای هر کیلو گوشت گوسفندی 

های مختلف و جوسازی مبنی بر به گفته وی قصابان به بهانه.شودهزار تومان به مصرف کنندگان عرضه می 38های باالتر از با نرخ

رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده در پاسخ به این سؤال که .کنند که گرانی گوشت را توجیه نمایندکمبود دام زنده سعی می

صادرات غیر قانونی دام زنده در افزایش نرخ گوشت گوسفندی تأثیر گذار است، بیان کرد: در شرایط کنونی صادرات دام زنده متوقف 

است که این امر با وجود تراکم انباشت دام و گوشت منجمد بزرگترین آسیب را به صنعت وارد کرده که در صورت عدم برنامه ریزی 

 12الی  500هزار و  11وی با بیان اینکه اکنون هر کیلو دام زنده در محل کشتارگاه با نرخ .خواهیم بود صادراتی با خطر جدی روبرو

هزار تومان است که براساس نرخ مصوب دولتی باید با نرخ  9رسد، افزود: قیمت هر کیلو دام زنده میش و بز هزار تومان به فروش می

 :بیان اینکه برچسب گذاری قیمت بر حسب کیفیت امری ضروری است، عنوان کرد پوریان با.هزار تومان به مشتری عرضه شود 22

ود رهای باال است از این رو انتظار مینبود نظارت و برچسب درجه بندی قیمت بر روی محصول عامل اصلی عرضه گوشت با قیمت

دگان دام زنده تصریح کرد: تشدید کنترل رئیس شورای تأمین کنن.های سطح شهر اجرا شودتر در قصابیکه این امر هر چه سریع

ای مبنی بر پایین آوردن ها امری ضروری است اما تا کنون هیچ ارادهدستگاه های نظارتی بر عرضه و قیمت گوشت قرمز در قصابی

 .گوشت قرمز در بازار و جلوگیری از سوء استفاده دالالن مشاهده نشده است

http://www.yjc.ir/fa/news/6070494/%D9%82%DB%8C 
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 گوشت قرمز
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اردیبهشت / /  ۱۳چهارشنبه , 

 هزار تومانی 40سفره فقرا بی نصیب از گوشت 

بسیاری تبدیل به رویا شده و مسئوالن هم کند، خوردن گوشت برای ای شیرین شده که کسی فکر نمیسود داللی گوشت به اندازه

 .گویند گوشت در بازار به وفور وجود دارد غافل از آنکه قدرت خریدی برای آن نیستکنند و میفقط با اعداد و ارقام بازی می

پیدا  اشهژه خودش سر و کلهای مرکز شهر کمی منتظر بمانید. سوای به بهانه خرید گوشت در قصابیفقط کافی است، چند لحظه

اند، کمی استخوان با هایم چند روز است هوس آبگوشت کردهگوید: بچهاندازد و میهزار تومانی پاره را روی کفه ترازو می.شودمی

 !قصاب مانده جواب سرباال بدهد یا گوشت را.گوشت به من بده

 .کنداش میانهآخر کار چند تکه دنده گوسفند که اندکی گوشت دارد، را الی کاغذ می پیچد و رو

ت هایم گوشهاست بچهماه» به گفته این فروشنده گوشت، مراجعات این چنینی قصه تکراری هر روز است و دیگر سالهاست جمله 

خریدند، االن هر آنهایی که ماهانه سه چهار کیلو گوشت میگوید: حتیاو می.ایمشنویم و شاید به آن عادت کردهرا می« اندنخورده

 .هایمان بسیار کم شده استکنند و مشتریبار برای خرید مراجعه میدو ماه یک

هزار تومان و یک  40کیلو می فروختیم، االن شده کیلویی  10کیلو  10هزار تومان بود و  5یک زمانی نه چندان دور گوشت کیلویی 

خیالی نسبت به وضعیت بازار صحبت با خوش بیند یا مسئوالنها را اشتباه میدانیم چشمان ما قیمتنمی.فروشیمکیلو یک کیلو می

کنند. همین چند روز پیش بود که حسن رکنی معاون حجتی در امور دام اعالم کرد که هیچ کمبودی در حوزه گوشت قرمز می

 .نداریم، به حدی که نیاز به ذخیره استراتژیک گوشت منجمد هم چندان وجود ندارد

اش یازدهم سیاست عرضه و تقاضا را برای تعدیل قیمت در بازار در نظر گرفته که نتیجهدر عین حال طی سه چهار سال اخیر دولت 

 و شهر سطح هایقصابی از های میدانی خبرنگارگزارش.ها و سپردن باز به دست دالالن نبوده استچیزی جز هرج و مرج در قیمت

د روند افزایشی دارد، تا حدی که هر کیلو گوشت گوساله حاکی از آن است که قیمت گوشت گوساله و گوسفن ایزنجیره هایفروشگاه

گوشت به عنوان یکی از پنج قلم کاالی اساسی است .هزار تومان رسیده است 50هزار تومان و گوشت گوسفندی به مرز  40به مرز 

ای هتوانند زیانمردم میکند و حذف آن از سفره غذایی که نقش مهمی در سالمت جامعه و رشد کودکان به عنوان قشر پویا ایفا می

گویند همه مسئوالن دولتی مدام می.اختالالت ذهنی و تاخیر در رشد را به همراه داشته باشد جبران ناپذیری از جمله کم خونی،

 .انددهد و ظاهرا دالالن بازار را در دست گرفتهچیز آرام است، کاال به وفور موجود است، اما بازار چیزی دیگری را به ما نشان می

اند و با حجم عظیمی که جلوی صادرات دام زنده را گرفته است ماه 6: گویدمی منصور پوریان رئیس شورای تامین دام زنده به خبرنگار

 .برندها را باال میگویند گوشت کم است و قیمتهای یکساله گوسفند مواجهیم که خریداری ندارد. از آن طرف میاز گله

ندی ایم که طی توافقی به اندازه نیاز الشه گوسفکند: بارها پیشنهاد دادهرد اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح میوی با انتقاد از عملک

 .کنددهد و سیستم نهایی عرضه کننده گوشت کار خود را میرا تامین کنیم، اما ظاهرا متاسفانه هر کس کار خود را انجام می

شان مانده واحد پرواربندی، دامشان روی دست 1800ماندهبه گفته پوریان در حال حاضر واحد پروار بندی روی دست  1800دام در 

تمام این سخنان در حالی است که طبق یک فرمول ساده .و خریداری ندارند و از آن طرف با افزایش قیمت گوشت در بازار مواجهیم

دالالن به این موضوع تمایلی ندارند. تا جایی که گفته  ها وکاهش خواهد یافت که واسطه وقتی عرضه در بازار زیاد شود، قیمت

ها شود، تا حدی که سردخانههای تازه روانه سردخانه شده و منجمد میشود، برای تعدیل موجودی بازار روزانه مقدار زیادی از الشهمی

ها ده با انتقاد از اینکه قرار بوده تا قصابیرئیس شورای تامین دام زن.شودها میمملو از گوشت منجمد است که به مرور روانه شهرستان

افزاید: باید پرسید این کار به کجا رسید، چرا که نتیجه آن جز بندی شوند، تا عرضه گوشت سر و سامان بگیرد میدر پایتخت درجه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ها شت بره به قصابیاکنون هر کیلو گو کند:پوریان تصریح می.کاهش قدرت خرید مردم و ضرر تولیدکننده دام چیز دیگری نیست

فروشد و کسی هزار تومان می 40رسد، ولی قصاب آن را تا هزار تومان به فروش می 25و گوشت میش و بز کیلویی  500هزار و  29

دهد، روز گذشته و امروز هر کیلو شقه گوشت گوسفندی های میدانی خبرنگار از سطح پایتخت نشان میگزارش.گویدهم چیزی نمی

بندی های بستههزار تومان به باال و گوشت 45شود که این کف قیمت است و قیمت هر کیلو گرد ران ار تومان عرضه میهز 40تا  39

اند/ عرضه دام های زنده را برای ایام مناسبتی ذخیره کرده.شودهزار تومان هم عرضه می 50ای تا کیلویی های زنجیرهدر فروشگاه

گوید دامداران دام خود را برای حادیه گوشت گوسفندی تهران وجود دام مازاد را رد کرده و میزیاد نیستاما اصغر ملکی رئیس ات

کنند و این گونه نیست که وفور اند و به بازار عرضه نمیعاشورا، تاسوعا و اربعین حسینی انبار کرده هایی همچون عید قربان،مناسبت

ندند و پساین را هم باید گفت که مردم پایتخت گوشت استانی مانند کردستان را میافزاید: البته وی می.عرضه در بازار داشته باشیم

های پروار شده از سال گذشته که وزن سنگینی دارند، چه از تمایلی به گوشت تولید شده در شرق کشور ندارند. مضاف برآنکه دام

کند که انتقال دام یل اخیر آذربایجان غربی اشاره میملکی به س.لحاظ کیفیت و چه از لحاظ وزن برای مردم مقرون به صرفه نیست

سرمایه سرگردان دالالن این بار یقه بازار گوشت را گرفترئیس اتحادیه .از منطقه شمال غرب کشور به پایتخت را دشوار کرده است

ها متن شده را در رشد قیشاگوشت گوسفندی همچنین فعالیت سرمایه سرگردان دالالن را که سال گذشته از بازار سود خوبی نصیب

موافق  ها است و البته ما با این موضوعنکه به جیب تولیدکننده برود، بیشتر در جیب داللگوید: سود به جای آداند و میتاثیر نمیبی

شتار روز در برخی کشورهای اروپایی از جمله سوئد اگر قیمت گوشت تازه ک.یابدنیستیم، چرا که نهایتا قدرت خرید مردم کاهش می

یورو کاهش خواهد یافت تا اقشار ضعیف بتوانند با هزینه اندک غذای خود  2یورو باشد، همان گوشت روز بعد به کیلویی  10کیلویی 

 .ها را روانه سردخانه کنندرا تامین کنند، اما در کشور ما دالالن برای پیشگیری از عرضه بیش از نیاز گوشت

http://iranecona.com/73032/%D8%B3%D9%81% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 گیردنرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن/ قیمت مرغ در ماه رمضان جانی دوباره می

 .مشتقات آن در بازار را اعالم کردرئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع 

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

 .تومان است 300هزار و  4از ثبات نرخ مرغ زنده در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو مرغ زنده  وان،ج

تومانی نرخ مرغ آماده به طبخ نسبت به هفته گذشته افزود: نرخ هر کیلو مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  100وی با اشاره به کاهش 

 .تومان است 600هزار و  6هزار تومان و خرده فروشی  6نفی ، توزیع درب واحد ص850هزار و  5

 .تومان است 600هزار و  6و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  600هزار و  5به گفته یوسف خانی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

 12، سینه بدون کتف 11سینه با کتف رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به نرخ سایر مشتقات بیان کرد: همچنین نرخ هر کیلو 

تومانی قیمت، اظهار داشت: کاهش تقاضا در برابر ترافیک  100وی در خصوص دالیل کاهش .تومان است 500هزار و  14و فیله مرغ 

ن رو پیش ها جوابگوی نیاز داخل نیست از ایهای انباشت شده در سردخانهها را به همراه داشته چرا که مرغعرضه روند نزولی قیمت

یوسف خانی با اشاره به پیش بینی وضعیت قیمت مرغ در ایام ماه رمضان تصریح .شود تا هفته آینده این وضعیت ادامه یابدبینی می

 .تومان افزایش یابد 200هزار و  7شود که نرخ مرغ تا مرز ها در شرایط کنونی پیش بینی میبا توجه به وضعیت نامعقول قیمت :کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/6066130/%D9%86%D8% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 تومان 450هزار و  6پر و بال مرغ چیده شد/ نرخ هر کیلو مرغ 

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

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

، مرغ آماده 200هزار و  4تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  150از کاهش  جوان،

 .تومان است 450هزار و  6و خرده فروشی  850هزار و  5های صنفی ، تحویل درب واحد700هزار و  5به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 450هزار و  6و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  450هزار 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 

ئیس اتحادیه پرنده و ماهی تصریح کرد: کاهش شدید تقاضا در برابر عرضه از جمله دالیل اصلی ر.تومان است 500هزار و  14مرغ 

وی با اشاره به نارضایتی مرغداران از روند کاهشی قیمت مرغ گفت: از آنجا که قیمت مرغ به حداقل ممکن .روند نزولی قیمت است

های ی مرغداران صورت نخواهد گرفت و در نهایت قیمت مرغ طی ماهریزی از سورسیده از این رو در صورت استمرار این روند جوجه

 .آتی بی رویه افزایش خواهد یافت

http://www.yjc.ir/fa/news/6072232/%D9%BE%D8% 
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 ماشین آالت
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 استاندارد مکانیزاسیون در صنعت مرغداری تعریف شده نیست/ لزوم اجباری شدن مکانیزاسیون

وری ارتقا یافته و راندمان باال خواهد هرچه سطح مکانیزاسیون در یک سالن پرورش طیور افزایش یابد، به همان نسبت نیز بهره

 "های جامعحلکشی؛ راهجهمدیریت جو"وزیر جهاد کشاورزی در سمینار شنبه همین هفته بود که معاون به گزارش خبرنگار ایانا، یک.رفت

ها و شرایط مورد نیاز جهت حصول این فرایند فراهم باشد. یکی از موارد زمانی امکان صادرات برای تجار کشور وجود دارد که زیرساخت"گفت: 

 "ها و استفاده از علم و دانش روز جهان است.ترین دستگاهمورد نیاز، تجهیز واحدها به مدرن

 ها در ما ایجاد شود.روزترین تکنولوژیکه باید انقالبی فکری برای استفاده از به حسن رکنی تأکید کرد

 "های جامعحلکشی؛ راهمدیریت جوجه"( که برگزارکننده سمینار V.S.Tدر همین راستا، مدیرعامل شرکت واال صنعت توسعه )

 ویژه در صنعت مرغداری را تشریح کرد.هوگو با ایانا مشکالت موجود بر سر راه مکانیزاسیون، ببود، امروز در گفت

داند، نبود های مهم در کاهش توسعه مکانیزاسیون در صنعت مرغداری مییکی از مسائلی که این تولیدکننده آن را جزو اولویت

 تولیدکنندگانوری و راندمان برای استاندارد صحیح و مدون برای این منظور در کشور است.احمدرضا رزازی، با اشاره به اینکه بهره

وری را دارند، پس چگونه وکار، دغدغه هر چیزی به غیر از بهرهاین صنعت، در آخرین اولویت قرار دارد، گفت: وقتی صاحبان کسب

توان تمام تقصیرها را به گردن تولیدکننده توان به توسعه این امر در واحدها دل بست؟رزازی افزود: البته در این میان، نمیمی

های موجود در بازار برای محصول نهایی یعنی مرغ، اجازه جبران لکه او نیز حساب سود و زیان خود را دارد و وقتی قیمتانداخت؛ ب

های چند دهه دهد، پس طبیعی است که مرغدار هم در حال حاضر با همان دستگاههای مدرن را نمیکرد در خرید دستگاههزینه

های مدرن را به تولیدکننده گذاری کشوری، اجازه استفاده از دستگاهوی، قوانین قیمتگذراند.به گفته پیش روزگار خود را می

های شود. به عنوان نمونه، وقتی شرکتگرد در کارها میدهد و این به مرور زمان باعث افت کیفی کاال، روند منفی تولید و عقبنمی

تر استفاده کرده و بسیاری از امکانات ، مجبورند از مواد اولیه ارزانقیمت هستندخودروسازی داخلی تنها به فکر تولید خودروی ارزان

خودرو را حذف کنند تا تولید به صرف باشد. در نتیجه خودرویی تولید خواهد شد که استانداردهای الزم را نداشته و ممکن است 

د مرغ و تمام صنایع دیگر نیز مشاهده ناپذیری به جامعه وارد کند. درست همین موضوع در ارتباط با تولیهای جبرانخسارت

ها تشود که رقابشود.رزازی توضیح داد: در چنین فضایی امکان رقابت سالم از بین رفته و عرصه تولید، محل جوالن کسانی میمی

شده  ارد صنعتاند. در صنعت مرغ نیز وقتی هر کسی به دلیل نداشتن استاندارد اجباری، ورا تا سطح ناسالم و منفی آن، تنزل داده

هایی وجود دارد. به عبارتی این فرد، مرغ خود را با کند، چنین رقابتگذاری محصول خود را به بازار عرضه میو با کمترین سرمایه

گذاران میلیاردی.مدیر عامل شرکت واال صنعت توسعه، اظهار کرد: در کشور کانادا استانداردهای فروشد که سرمایههمان قیمتی می

 12ریزی در گذار برای ایجاد توازن در بازار، حق جوجهای برای ورود به عرصه تولید وجود دارد. ضمن اینکه آن سرمایهرانهگیسخت

کنند. این در حالی است که در کشور ما چنین بندی میهای تخصصی برای او سهمیهها و اتحادیهماه سال را نداشته و انجمن

رد مدونی نه برای مکانیزاسیون و نه برای تولید وجود ندارد.رزازی ادامه داد: در اروپا حتی اصولی رعایت نشده و هیچ استاندا

شود. به عنوان مثال، اگر قرار است جوجه، به مکانی با فاصله استانداردهای الزم برای نگهداری و حمل و نقل جوجه نیز رعایت می

دهند.به گفته وی، البته ص استفاده کرد؛ وگرنه اجازه تردد به آن نمیهای مخصوکیلومتر منتقل شود، باید از ماشین 200بیش از 

اکنون توافقات اولیه برای تولید کامیون استاندارد حمل جوجه با ایران دیزل خودرو انجام گرفته و قرار است کابین مخصوص آن هم

ه برای مناطق داخلی و چه برای خارج از مرزها را نیز از خارج از کشور وارد شود. این موضوع نه تنها سطح استاندارد حمل و نقل چ

دهد، بلکه به صورت اتوماتیک، دمای محیط کنترل شده و ثابت خواهد ماند. ضمن اینکه دیگر خبری از انتقال آلودگی از ارتقا می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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تا  300رغدار باید بین بیرون به داخل کابین نخواهد بود.رزازی در پایان تاکید کرد: برای تهیه چنین کامیونی در حال حاضر، م

میلیون تومانی قناعت  100میلیون تومان هزینه کند. بنابراین وقتی استانداردها اجباری نباشد، این تولیدکننده به کامیونی  400

 وری در مجموع کار، برایش مهم نیست./کرده و کارآیی و بهره

http://www.iana.ir/fa/news/43396/%D8%A7%D8%B3 
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 ماشین آالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۵تاریخ: 

 سهم برنج کاران از توسعه مکانیزاسیون چقدر است؟

عدد با نماید اما به دالیل متبا وجود آنکه توسعه مکانیزاسیون می تواند رنج و سختی زراعت را به شیرینی کاشت و برداشت تبدیل 

کشت برنج با رنج  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .کندی در حال انجام است

 .های زیادی همراه است که همین امر موجب شده که جوانان دیگر رغبتی به ادامه شغل آبا و اجدادیشان نداشته باشندو مشقت

 .تواند این رنج و سختی را به شیرینی کاشت و برداشت تبدیل نمایداین درحالی است که توسعه مکانیزاسیون می

 هاییات کشاورزی، افزایش بهره وری از نیروی کارگری و کاهش هزینهکاهش سختی کار، صرفه جویی در وقت، انجام به موقع عمل

ترین مزایای کشت مکانیزه برنج است که موانعی همچون خرده مالکیتی، یکپارچه سازی شالیزارها، روند کند اجرای تولید از مهم

 .وانع سد راه توسعه مکانیزاسیون استطرح تجهیز، گران بودن و کمبود فناوری های بومی تولید ماشین آالت کشاورزی از جمله م

ها است که استارت توسعه مکانیزاسیون در کشور زده شده، اما به دلیل موانع متعدد این امر با کندی البته ناگفته نماند که سال

باشگاه خبرنگاران جوان، با صنعت، تجارت و کشاورزی  علی اکبریان نائب رئیس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار.رودپیش می

برابر  6هزینه کشت در کشور ما به نسبت سایر کشورهای تولیدکننده برنج  :اشاره به آخرین وضعیت هزینه کشت برنج اظهار داشت

 .های تولید استر یکپارچه سازی اراضی گام بزرگی در کاهش هزینهبه گفته وی توسعه مکانیزاسیون در کنا.است

اکبریان در پاسخ به این سوال که امکان خودکفایی محصول با توسعه مکانیزاسیون وجود دارد، بیان کرد: با حمایت دولت از ارقام 

 توان مابقی نیاز را از منابع داخلیمی پرمحصول در کنار توسعه مکانیزاسیون عملیات کاشت، داشت و برداشت در حوزه تولید برنج

نائب رئیس انجمن برنج با اشاره به مزایای کشت برنج تصریح کرد: طی چند سال اخیر اصالح  .تامین کرد و از واردات بی نیاز شد

 یهای اتوماتیک همگی دست به دست هم دادند تا ضریب شکستگساختار شالی کوبی ها، ورود نشاگرهای چند خطه، خشک کن

تر اجرا یابد چرا که نقش بسزایی در رود که یکپارچه سازی اراضی هر چه سریعکاهش و کیفیت افزایش یابد از این رو انتظار می

 .خودکفایی محصول دارد

 1404درصدی برنج تا افق  ۹0خوداتکایی 

باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: صنعت، تجارت و کشاورزی دالور حیدر پور رئیس جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار 

هزار میلیارد تومان تسهیالت به خرید ماشین آالت زراعت برداشت محصول و نشا کار برنج اختصاص یافته که  5طی سه سال اخیر 

 93وی با اشاره به وضعیت قیمت برنج در بازار افزود: از سال .راه داردهای تولید برنج را به همدرصد کاهش هزینه 40تا  35این امر 

ها شده تاکنون با مدیریت واردات بازار برنج به ثبات رسیده ضمن آنکه بسیاری از اراضی که از سوی کشاورزان به دالیل مختلفی ر

ها در بازار کشاورزان نسبت به توسعه کشت دوم تحیدر پور ادامه داد: با توجه به وضعیت قیم.بودند به زراعت برنج اختصاص یافت

درصد برداشت برنج مکانیزه است، عنوان کرد: با  85تا  80رئیس جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه .و کشت رتون تمایل دارند

 85درصد به  70توان طی چند سال آینده ضریب خوداتکایی را از وجود توسعه ماشین آالت نشاکار و اصالح الگوی مصرف می

ضریب  1404توان تا برنامه های روز دنیا و استفاده از ارقام پرمحصول میبه گفته وی با استفاده از تکنولوژی.درصد رساند

 .درصد رساند 90خوداتکایی را به باالی 

 مکانیزاسیون در زراعت برنج قابل قبول نیست

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزیعلی خان محمدی مدیر عامل مجمع نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

توان استفاده بهینه از مزارع می های روز دنیاخبرنگاران جوان، بیان کرد: با به روز رسانی ماشین آالت و ادوات، استفاده از تکنولوژی
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وی با انتقاد از .برنج داشت که این امر عالوه بر حرکت به سمت و سوی خودکفایی، افزایش درآمد کشاورزان را نیز به همراه دارد

ان با نهای اخیر وضعیت مکانیزاسیون در مزارع برنج بهبود یافته، اما همچوضعیت توسعه مکانیزاسیون برنج گفت: گرچه طی سال

خان محمدی با اشاره به مزایای توسعه مکانیزاسیون در زراعت برنج بیان کرد: کاهش ضایعات و .روند کندی در حال انجام است

مدیر عامل مجمع نخبگان کشاورزی .رودهای تولید، افزایش بهره وری و درآمد کشاورزان از جمله مزایای این امر به شمار مینهاده

های خرید برنج از کشاورزان جوابگوی هزینه تولید و دالل بازی بازار برنج تصریح کرد: در شرایط کنونی نرخبا انتقاد از وضعیت 

رسد که با جلوگیری از دالل بازی زراعت این محصول نیست و این درحالی است که برنج با قیمت مناسبی در بازار به فروش می

 .ن باشدهای فعلی جوابگوی هزینه برنج کاراتواند نرخمی

http://www.yjc.ir/fa/news/6072624/%D8%B3%D9% 
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 متفرقه
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 بانک کشاورزی: هر گونه معامله امالک فقط از طریق کمیسیون معامالت انجام می شود

عمومی بانک کشاورزی اعالم کرد باتوجه به ممنوعیت ساخت و عدم توفیق در فروش، گزینه مبادله زمین با یک ساختمان روابط 

 .اداری )که بار مالی به دولت تحمیل نکند( از نظر کمیسیون معامالت بهترین معامله و تبدیل به احسن زمین محسوب شده است

درباره اخبار منتشر شده پیرامون مبادله یک ساختمان با یک قطعه زمین در خیابان  به گزارش ایانا،روابط عمومی بانک کشاورزی

سهروردی از سوی این بانک با بیان اینکه زمین بانک کشاورزی مورد تصرف یا هیچ اقدام غیرقانونی دیگر قرار نگرفته است، اعالم 

ررسی های دقیق کارشناسی در کمیسیون معامالت بانک کرد: هرگونه معامله نسبت به امالک دولتی با رعایت قوانین جاری و ب

بنابراین انجام معامله از طرف هیأت مدیره پیشنهاد نمی شود. بلکه از  .تصویب و در نهایت به تائید هیأت مدیره بانک می رسد

  .شودطرف کارشناسان خدوم بانک پیشنهاد شده و پس از بررسی کامل جوانب امر، در کمیسیون معامالت تصویب می 

همچنین ارزیابی زمین توسط هیأتی به سرپرستی تیمسار. ت از معتبرترین کارشناسان رسمی کشور و ارتش جمهوری اسالمی 

روابط عمومی این بانک در ادامه آورده است: زمین مذکور دو سری از طریق درج آگهی در جراید کثیراالنتشار به  .انجام شده است

اد خریدی به قیمت کارشناسی واصل نشده است. اگر بر فرض محال ارزش زمین بیش از قیمت مزایده گذاشته شده، اما پیشنه

همچنین باتوجه به نیاز شدید بانک کشاورزی به ساختمان اداری، مذاکرات اولیه با  .کارشناسی بود، مسلماً تاکنون فروخته شده بود

رات، بانک از هرگونه ساخت و ساز ممنوع شد. باتوجه به ممنوعیت شهرداری برای اخذ جواز ساخت انجام شده بود، اما با تغییر مقر

ساخت و عدم توفیق در فروش، گزینه مبادله زمین با یک ساختمان اداری )که بار مالی به دولت تحمیل نکند( از نظر کمیسیون 

مه توضیح داده است که با چند روابط عمومی این بانک در ادا .معامالت بهترین معامله و تبدیل به احسن زمین محسوب شده است

نفر از خریداران احتمالی زمین برای معاوضه مذاکراتی صورت گرفته است که هیچ یک از آن ها هیچگونه وابستگی به مدیران بانک 

ر دوبار د ندارند. این مذاکرات به دلیل آنکه خریداران زمین، قیمت کارشناسی بانک را باالتر از ارزش روز می دانند )به این دلیل که

مزایده خریداری نداشته است( و تقاضای اعمال تخفیف قانونی در قیمت پایه را دارند و بانک حاضر به هیچگونه تخفیفی نشده 

 /.است، تاکنون به نتیجه و توافق نهایی منجر نشده و کماکان در دست پیگیری است

http://www.iana.ir/fa/news/43284/%D8%A8%D8%A7% 
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 متفرقه
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 دهند؟چرا دانشمندان به صدای بال حشرات گوش می

 اند که در جهتدانشمندان سوئدی سیستمی برای تشخیص مسیر حرکت حشرات با استفاده از صدای بال زدن آنها طراحی کرده

به گزارش ایانا از بی بی سی، عصر یک روز گرم در دهکده لوپیرو در تانزانیاست و .ها کاربرد داردمبارزه با آفات و برخی از بیماری

کند یک دستگاه لیزر شکسته را تعمیر کند. در نزدیکی او روی یک سه پایه بلند، سه تلسکوپ از طریق میکل بریدگارد سعی می

 .ر دست زوم شده است. یک لپ تاپ روی یک جعبه منتظر دریافت سیگنال استپنجره روی درختی در دو

نام دارد و مانند رادار است اما به جای امواج رادیویی از لیزر  "لیدار"گوید: این سیستم همراه با یک لیزر، بریدگارد به من می

های ماالریا گردآوری کند. اما با طلوع پشهکند. این سیستم طوری طراحی شده تا اطالعات دقیقی درباره حرکت استفاده می

ری آواند و دستگاه آنان هنوز شروع به جمعشود. او و همکارانش یک هفته را در تانزانیا سپری کردهخورشید بریگارد عصبانی می

اند؛ اتفاقی که در هر فردا کسوف، خورشید را بر فراز آسمان تانزانیا خواهد پوش.داده نکرده است. وقت آنها تقریبا تمام شده است

اند که شاهد این پدیده دهد و بریگارد و تیم او از دانشگاه الند در سوئد هزاران کیلومتر سفر کردهچند دهه یک بار در اینجا رخ می

تر گرها دارد یا خیر. اما ماموریت بزباشند. هدف اصلی آنان این است که ببینند آیا کسوف تاثیری بر رفتار حشرات ناقل بیماری

لیدار از طریق تابش پرتو لیزر بین دو نقطه )  .تواند در روش مطالعه حشرات انقالبی به پا کندآنها این است که نشان دهند لیزر می

شوند و نور را به تلسکوپ ها کنند، پراکنده میکند. وقتی حشرات در خالل پرتو پرواز میدر این مورد بین کلبه و درخت( کار می

های مختلف را از هم تشخیص دهند. آورند که دانشمندان امیدوارند با کمک آن بتوانند گونهدهند، اطالعاتی را پدید میبازتاب می

کنند که ساالنه باعث مرگ صدها های زیادی را منتقل میبرند و بیماریدر شرایطی که آفات محصوالت غذایی زیادی را از بین می

ها نفر را نجات دهد. اما بدون یک لیزر کارآمد، سفر به تانزانیا برای این گروه است جان میلیون شود، این سیستم ممکنهزار نفر می

تواند ابزاری بسیار موثر برای شناخت حشرات باشد اما لیدار بر یک اصل هوشمندانه و لیزر می.تحقیقاتی ارزشی نخواهد داشت

ها، یک فرکانس بال زدن خاص ها تا پشهی حشرات پرنده، از پروانههابسیار قدیمی حشره شناسی مبتنی است. تقریبا همه گونه

هرتز بال بزند در حالی که یک پشه نر کولکس  350خود دارند. مثال یک پشه ماده کولکس استیگماتوسوما ممکن است با فرکانس 

مثل یک اثر انگشت است و در ها، بال زدن حشرات هرتز بال بزند. به خاطر این تفاوت 550تارسالیس ممکن است با فرکانس 

  .ها دچار تحوالت اساسی شده استویژه در ارتباط با سالمت انسانهای اخیر مطالعه صدای بال حشرات بهسال

شد. یک شنونده دقیق تلقی می -یا حتی موسیقایی–مدت ها پیش از وجود لیزر و کامپیوتر، بال زدن حشرات پدیده ای صوتی 

س را به صدای یکی از کلیدهای پیانو تشبیه کند. این دقیقا همان کاری است که رابرت هوک یک توانست ویزویز یک مگمی

های خود دریافت، به دیگران کاری دشوار بود. به فیلسوف طبیعی در قرن هفدهم انجام داد. اما انتقال آنچه وی با تکیه بر گوش

رای همگان قابل درک بود و حشره شناسان تمایل داشتند تا به جای ها یا نقاشی بطور سنتی، دانش از طریق مقاالت علمی، نوشته

اوالوی سوتاوالتا حشره شناس فنالندی که در موسیقی هم سررشته داشت، توانست به طور دقیق، .شنوایی، بر مشاهدات تکیه کنند

این روش  "جله نیچر نوشت:در مقاله ای در م 1952ها را بدون کمک یک پیانو تشخیص دهد. او در سال صدای خاص بال پشه

دهد که گاه . رویکرد خاص او به تحقیق نشان می"سازد که حشرات را در حین پرواز آزادانه مشاهده کنیمآکوستیک ما را قادر می

در تانزانیا بریدگارد، جانسون و مهندس فلمینگ راسموسن گوش .ای دست یافتتوان به نتایج علمی تازهبا ترکیب چند رشته می

ها حشره هستند و یقایی قوی ندارند اما حتی اگر هم داشتند، چندان به آنها کمکی نمی کرد. در اطراف و داخل روستا، میلیونموس

یابد. اما آنچه این دانشمندان دارند، یک ابزار با تکنولوژی باال و دو لیزر شکسته شنوند که هیچگاه پایان نمیآنها یک سمفونی را می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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تصمیم گرفتند یک پیامک به شریک مالی خود فردریک تارنهوی بفرستند و از او بخواهند یک دانشمند همکار  است. آنها سرانجام

شود. ناگهان بر روی صفحه لپ تاپ بریدگارد با استفاده از آخرین لیزر دست به کار می.همراه با چند لیزر یدکی برای آنها بفرستد

دقیقه در  15کند. این تیم تحقیقاتی کشند: لیزر کار میمه نفسی به راحتی میشود. هنزدیک سه پایه یک نقطه سفید ظاهر می

بیماری ماالریا در مراحل اولیه خود بسیار شبیه یک سرماخوردگی عادی .کنند تا پرتو لیزر را وارد نقطه کانونی کنندنور روز کار می

های ناقل آن را شناسایی کنند تا از د که مسیر پشهاست. به همین دلیل بسیار مهم است که دانشمندان ابزاری داشته باشن

تشخیص نادرست اجتناب شود. هر یک از سه تلسکوپ روی سه پایه کارکرد متفاوتی دارد. یکی از آنها لیزر خروجی را به سمت 

حشرات هستیم  گوید: ما در حوالی ظهر شاهد فعالیت بیشترساموئل جنسون می دهد.درخت که نیم کیلومتر دورتر است، جهت می

  .کنندها از نور به عنوان یک سرنخ برای جستجوی غذای خود در ساعات شلوغی محیط استفاده میدهد پشهکه نشان می

توانیم چندین گونه از انواع دهد که ما میهزار حشره را ثبت کردیم. شواهد نشان می 100گوید ما روزانه اطالعات بریدگارد می

 .کند و انتظارات ما را برآورده ساخته استکنیم. سیستم به خوبی کار می حشرات را از هم متمایز

مطالعه بال زدن حشرات از زمانی که سوتاوالتا گام بزرگی در شناسایی حشرات برداشت، راهی طوالنی را پیموده است و به هر 

هم  دارد. آنها مانند سوتاوالتا چند رشته را با ترتیب، کار دانشمندان اسکاندیناویایی تفاوت کمی با مطالعات حشره شناسان فنالندی

 تا الگوهایی را در طبیعت –های فیزیک و زیست شناسی یا سیستم لیدار و حشره شناسی در این مورد رشته -اند ترکیب کرده

د کننشد، سعی میای که به زودی چاپ خواهد کشف کنند. اما کارهای انجام نشده، بسیاری باقیمانده است. این محققان در مقاله

ها ها را بررسی کنند. سپس خواهند کوشید که اثبات کنند مطالعه فرکانس بال زدن، می تواند به انسانارتباط بین نور، لیزر و پشه

به گفته راسموسن، یکی از محققان  .برند، کمک کندهایی غیر از ماالریا و نیز حشراتی که غالت را از بین میدر کنترل بیماری

 ها به طول خواهد انجامید./، این تحقیق، مسیری است که پیمودن آن سالگروه
http://www.iana.ir/fa/news/43217/%DA%86% 
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 متفرقه
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 «چوب بستنی»جزییات معمای واردات 

 .درصد کاهش یافت 274بستنی در چهار سال فعالیت دولت یازدهم  واردات چوب

 اعالم به گزارش خبرآنالین، گمرک ایران در پاسخ به اظهارات یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری درخصوص وارات چوب بستنی 

 . حوزه شده استی در این دالر میلیون 3 جویی صرفه سبب وزنی نظر از بستنی چوب واردات درصدی 274 کاهش:کرد

در این گزارش با اشاره به اینکه الکترونیکی شدن گمرک سبب شده تمام آمار و اطالعات واردات به تفکیک نوع کاال، ارزش، تعرفه، 

های موجود در سامانه جامع گمرکی مبنی مجوزها و شرکت های حقیقی و حقوقی واردکننده در دسترس باشد، گفت: براساس داده

 و اندبوده بستنی و لبنی غذایی صنایع هایشرکت  کاال این واردکنندگان  چین در دولت یازدهم؛ بر واردات چوب بستنی از کشور 

 .است موجود نیز آن مجوزهای و دارد اختصاص تولیدی هایشرکت به کاال این واردات تمامی

ی بهداشت و سالمت اخذ براساس ثبت سفارشات انجام شده و مجوزهای قانون 1395همچنین میزان واردات چوب بستنی در سال 

تاکنون از کمترین میزان واردات برخوردار بوده است.  1384هزار دالر بوده که از سال  993تن با ارزش  617شده به وزن بال  بر 

 .واردات مذکور از کشورهای چین، دانمارک و امارات متحده عربی صورت گرفته است

 دالر هزار 484 و میلیون یک ارزش به تن 614 و هزار 1 بر بال  واردات بیانگر 1384 سال در بر اساس ارقام مربوط به کاالی مذکور، 

 تن 843 و هزار  یک واردات به منجر نیز آن از پس هایسال طی مذکور کاالی واردات افزایش روند. است بوده چین کشور از صرفاً

 309هزار و  2درصدی در وزن به رقم  25با افزایش حدود این میزان  .گردید 1391ال س در دالر هزار 401 و میلیون 4 ارزش به

 .به دلیل سفارشات ثبت شده قبلی و حقوق مکتسبه برای صاحب کاال جهت انجام واردات، رسید 1392تن در سال 

ر ولیدی دهای تولیدی محصول مذکور نظیر کارخانه تاندازی کارخانهالزم به ذکر است از دالیل عمده کاهش واردات چوب بستنی راه

 .رودشمار میهای اخیر بهزرندیه به استان مرکزی در سال

http://www.iana.ir/fa/news/43336/%D8%AC%D8%B2%DB%8C% 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۹ : تاریخ

 غفلت از صادرات محصوالت پر آب و کشت آن در نقاط بحرانی

اکنون در موضوع کشت محصوالت کشاورزی در نقاط بحرانی و صادرات محصوالت پر آب در رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما هم 

مللی ال، غالمحسین شافعی امروز در اولین کنفرانس بینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی  .این نقاط بسیار غافل هستیم

آب مجازی در اتاق ایران با بیان اینکه اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور سه قوه، توجه جدی به مقوله آب دارد و 

داده است، گفت: بعد از تأسیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و در طول سه سال گذشته اقدامات جدی در این رابطه انجام 

های غیرمجاز، مجاز اعالم شوند و در مجلس شورای اسالمی قانونی در حال تصویب بود، تا مطابق آن، کلیه چاه 89آب در سال 

بختانه مانع به ثمر رسیدن این د و خوشبرداری داده شود که اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط اقدامات جدی انجام داپروانه بهره

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین بیان داشت: بعد از تصویب قانونی به نام قانون بهبود فضای کسب و کار در  .اقدام نامیمون شد

ز ه، توجه و تمرک، موضوع کشاورزی به اتاق بازرگانی ایران پیوند خورد، بنابراین اتاق بازرگانی برای جبران مافات گذشت91سال 

  .جدی به مسئله کشاورزی و مسائل مرتبط با آن داشت، اقدامات مؤثری را در این ارتباط به عمل آورده است

طرحی در جمهوری اسالمی ایران با عنوان طرح فدک ارائه شد که قرار شد، طی  1391شافعی تصریح کرد: عالوه بر این، در سال 

اجرای طرح اختصاص دهند که با بررسی انجام شده توسط اتاق بازرگانی ایرانی، عواقب اجرای میلیون هکتار زمین را برای  2آن 

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: همچنین مرکز مطالعات راهبردی آب کنفرانسی برگزار  .این کار شد و این طرح متوقف شد

بخشی آب در کشور و بدین ترتیب، موضوع رت نیرو برای تعادلنامه اثرگذار با وزاشد که این کنفرانس منتج شد، به یک تفاهم

اقتصاد سبز در اتاق ایران در دستورکار قرار گرفت، تا بتواند اقتصاد سبز را به یک حرکت اقتصادی در بخش خصوصی جلو ببرد که 

آب در وضعیت خوبی قرار ندارد، شافعی با بیان اینکه کشور ما به لحاظ بحران  .مطمئناً تأثیرات آن در آینده مشخص خواهد شد

های اقتصادی و تجاری تقریباً ناپیدا بوده، اما اثرگذاری موضوع آب مجازی و به گفت: مقوله جدید آب مجازی، حداقل در فعالیت

  .تواند بسیار مؤثر باشدویژه مسائل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و در رفع بحران آب می

  .مجازی هم در اقتصاد پایدار و هم در تجارت و هم در توسعه متوازن و آمایش سرزمین نقش به سزایی داردوی افزود: موضوع آب 

های اقتصادی و تجاری در از این نظر این کنفرانس با این هدف و به این منظور تشکیل شده که موضوع فعالیت شافعی تصریح کرد:

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود:  .ر بخش کشاورزی مورد توجه جدی قرار گیردمحابای آب دمورد مسائل کشاورزی در جابجایی بی

اکنون در موضوع کشت محصوالت کشاورزی در نقاط بحرانی و همچنین صادرات محصوالت پرآب در نقاط بحرانی بسیار ما هم

ود و المللی برگزار شنه در سطح بینوی گفت: در این ارتباط پیشنهادی مطرح است تا این کنفرانس به صورت سالیا.غافل هستیم

  .در سایر کشورها هم برگزار شود و براساس اطالعات واصله، کشور هلند در سال آینده پذیرای برگزاری این کنفرانس است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960209000348 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۲/۱۵ : تاریخ

 های سفید رنگ را دور بریزیدملون تراریخته نیست/ باقی مانده سموم در گوجه فرنگی؛ رگه

فید های سرویه کود نیترات در بخش کشاورزی باقیمانده آن به صورت رگهرئیس انجمن ارگانیک ایران گفت: به دلیل مصرف بی 

وگو با خبرنگار کشاورزی سیدرضا نورانی در گفت .شود که مردم باید آن را جدا کرده و دور بریزندفرنگی ظاهر میدر داخل گوجه

مشاهده شده و دلیل آن مصرف های سبز و سفیدرنگ فرنگی به وفور رگه، در پاسخ به اینکه اخیراً داخل گوجهخبرگزاری فارس

شود که رویه و نظارت نشده کودهای نیترات سبب میشود، با تأیید این موضوع گفت: مصرف بیبیش از حد سم عنوان می

فرنگی را بریده و کنار های سفید داخل گوجهوی اضافه کرد: مردم باید قسمت.فرنگی رسوخ کندباقیمانده نیترات به داخل گوجه

به گزارش خبرنگار فارس این در حالی است که باقیمانده نیترات در محصوالت کشاورزی و انتقال آن  .آن را مصرف نکنندبگذارند و 

 .های جدی به دستگاه گوارش و کبد وارد کندتواند آسیببه بدن در طوالنی مدت می

که طی چند  هایی )نوعی طالبی(دن ملونخبرنگار فارس همچنین در مورد رواج شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر تراریخته بو

ملون نوعی از طالبی است که اصطالحات  :شود پرسید که نورانی در توضیح این موضوع گفتسال گذشته در بازار به وفور یافت می

آن کشت ژنتیکی روی آن انجام شده اما تراریخته نیست. انواع مختلفی از طالبی و خربزه وجود دارد که در کشور ما چند نوع 

گیرد مراحل آزمایش را طی وی تصریح کرد: نباید این را فراموش کرد که تمام بذرهایی که در اختیار کشاورزان قرار می.شودمی

های اقتصاد مقاومتی و به گزارش خبرنگار فارس، طبق سیاست.شودای برای کشت به کشور وارد نمیکرده و هیچ بذر تراریخته

صرف و تولید محصوالت تراریخته به دلیل اثرات مخرب به شدت منع شده و حتی طبق مصوبه مجلس تأکید مقام معظم رهبری م

 .، تولید این محصوالت در کشور ممنوع و تنها اجازه کارهای تحقیقاتی در این حوزه داده شد95در سال 

ww.farsnews.com/newstext.php?nn=http://w13960215000177 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960215000177


 
کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی  

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

 

230 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۲/۱۲ : تاریخ

 دو هفته مانده به انتخابات عملکرد دولت روی دور تند افتاد/ پرداخت همه خسارت کشاورزان 

 500های باغداران مرکبات شمال ناشی از سرمازدگی و سیل خوزستان را به رقم صندوق بیمه محصوالت کشاورزی تمام خسارت

ت ، حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه محصوالخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .جا پرداخت کردمیلیارد تومان یک

اعتبار به انضمام  (میلیارد تومان 1350میلیارد ریال ) 500هزارو  13مبل   1395قانون بودجه  13کشاورزی گفت: براساس تبصره 

میلیارد تومان( از جدول سایر توسط دولت به عنوان حق سهم بیمه به صندوق بیمه کشاورزی  90میلیارد ریال ) 900مبل  

 .شدمیلیارد ریال می 400هزارو  14  اختصاص یافته بود که در مجموع مبل

میلیارد تومان( از مبل  تخصیص یافته را به عنوان حق  50میلیارد ریال ) 500وی اظهار داشت: دولت تا چندی پیش تنها نزدیک 

مرکبات  میلیارد تومان( از خسارت دیدگان ناشی از سرمازدگی باغات 500سهم پرداخت کرده بود و مبل  پنج هزار میلیارد ریال )

 .دوشنبه( به حساب کشاورزان واریز شد)شمال کشور و سیل خوزستان و فارس باقیمانده بود که شب گذشته 

های اقلیمی و آب و هوایی بی شماری روبروست؛ رخداد سیل، خشکسالی، حسن نژاد گفت: کشاورزی در کشور ما همواره با ریسک

 .هایی است که سبد غذایی خانوار را تهدید می کندطیور از جمله خسارت تگرگ ، توفان، تندباد و انواع بیماری های دام و

به  (WTO) های اعمال شده توسط سازمان تجارت جهانیوی گفت: روزانه حدود یک میلیارد دالر در جهان با وجود محدودیت

ی مورد تاکید همیشگی بانک ها از طریق بیمه کشاورزهای دولتشود که در این میان کمکبخش کشاورزی یارانه پرداخت می

المللی است، به گونه ای که تنها در یکی از کشورها یارانه پرداختی بابت بیمه کشاورزی به حدود جهانی وسازمان های معتبر بین

به گزارش فارس، این پرداخت در حالی است که کشاورزان از سال گذشته رقمی بابت خسارات .رسدمیلیارد دالر در سال می 10

از صندوق بیمه دریافت نکرده و با مشکالت مالی زیادی روبه رو شده بودند، اما تنها دو هفته مانده به انتخابات ریاست جمهور خود 

 !این مطالبات به روز شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12001165139602 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 های شهری در تهران، قانونی است!؟تولید کود کشاورزی از زباله

ایران شود. در ها است در کشورهای مختلف جهان انجام میای نیست و سالهای تر شهری موضوع تازهتولید کود کشاورزی از زباله

ها یک خورشیدی در اصفهان ساخته شد، چند سال بعد انگلیسی 1337نیز پیش از انقالب نخستین کارخانه تولید کود آلی سال 

 .آباد تهران تأسیس کردند و بعدها چندین کارخانه دیگر در شهرهای مختلف ایران تأسیس شدکارخانه کمپوست در صالح

 یده قاسمی:سپ -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

آید، در صورتی که با فرآیند و ترکیبات مناسب تولید شود، در مقایسه با سایر کودها های تر شهری به دست میکودی که از زباله

های انگلی های هرز، بیماریهای مثبت و قابل اتکایی دارد، این کودها عاری از مولدان امراض و آفات گیاهی، بذر علفویژگی

های سطحی و آلوده کردن عدیده کودهای شیمیایی نظیر خراب کردن بافت خاک، نفوذ مواد شیمیایی به آب هستند و مشکالت

 ها را به همراه ندارند.ای به غذای حیوانات و انسانصورت چرخهها بهها و رسیدن این آلودگیاین آب

زباله شهری در کشور است این شهر در هر دقیقه پنج تن و ترین تولیدکنندگان شهرهای ایران از بزرگعنوان یکی از کالنتهران به

های دقیق و جدی دارد تا ریزیکند. مدیریت این حجم از زباله نیازمند برنامهتن زباله تولید می 500هزار و روزانه بیش از هفت

ایی که تولید این حجم از زباله در هها بهترین بهره را برد. ازجمله فرصتمحیطی از این زبالههای زیستهمراه با کاهش تهدیدی

 دهد، تولید کود )کمپوست( برای مصارف کشاورزی است.اختیار مدیریت شهری قرار می

اندازی کارخانه تولید کمپوست کشاورزی آراد کوه های شهری در تهران به شکل صنعتی و مدرن با راهتولید کود کشاورزی از زباله

ز شد. این کارخانه تا امروز فعال باقی مانده و هرساله با توجه به افزایش حجم زباله در تهران در منطقه کهریزک آغا 1372در سال 

نظر اقدامی مناسب در حوزه های شهر بزرگ تهران بهشود.هرچند تولید کمپوست کشاورزی از زبالهبر تولیدات آن افزوده می

ت این کارخانه و میزان قابل مصرف بودن این کودها در بخش هایی درباره کیفیت تولیدامدیریت پسماند شهری است، اما بحث

کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان این نهاده موظف به ثبت  "نامه ثبت و کنترل مواد کودیآیین"کشاورزی وجود دارد.بر اساس 

ماره ثبت مؤسسه تحقیقات نامه مذکور تأکید دارد تولید، عرضه و فروش کلیه مواد کودی بدون شمواد کودی خود هستند. آیین

شود( ممنوع است.حال پرسش اینجاست کود تولیدی خاک و آب )که پس از گذارنده مراحل سخت سالمت و کیفیت صادر می

)کمپوست( مناسب مصارف کشاورزی فیتی برخوردار است و آیا این کودکارخانه آراد کوه منطقه کهریزک در استان تهران از چه کی

مهم دیگر اینکه آیا اساساً این کارخانه شماره ثبت مؤسسه تحقیقات خاک و آب برای تولید، عرضه و فروش  هست یا خیر؟ و پرسش

 کود دارد یا خیر!؟

 های زباله شهری در ایران، مناسب مصارف کشاورزی نیستکمپوست

خبرنگار ایانا با تأکید بر اینکه وگو با سعید سعادت، مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

فرآیند تولید کود از پسماندهای شهری بسیار دشوار است، گفت: تاکنون کمپوست زباله شهری ایران نتوانسته است به سطح کیفی 

 مناسب مصارف کشاورزی در زراعت و باغبانی دست پیدا کند.

زه و ریشیشه، سنگکه خردهطوریشده است، بهاستانداردهای تعیینها بیشتر از وی بیان کرد: میزان مواد آالینده این کمپوست

 ها را غیرقابل استفاده در بخش کشاورزی کرده است.عناصر سنگین، این کمپوست

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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دلیل منابع متغیر ورودی ناپایدار است به عبارت دیگر ها بهسعادت عنوان کرد: همچنین ترکیب کمپوست تولیدی در این کارخانه

توان برای اراضی بایر استفاده د خروجی آن ثابت و قابل اتکا نیست.وی معتقد است: در بهترین حالت این کودها را میترکیب موا

 بار باشد.تواند زیانکرد، اما استفاده آن برای تولید محصوالت کشاورزی می

 تولید کمپوست با کیفیت، بدون تفکیک زباله از مبداء ممکن نیست

وگو با خبرنگار ایانا اظهار کرد: تا زمانی که تفکیک یته محیط زیست شورای شهر تهران نیز امروز در گفتمحمد حقانی، رئیس کم

 های شهری کود با کیفیت تولید کرد.توان از زبالهزباله از مبداء صورت نگیرد، نمی

ک زباله از درب منازل، مراکز تهیه های شهری را وجود فرهنگ تفکیوی دلیل موفقیت کشورهای پیشرو در تولید کمپوست از زباله

 داند.ها و مراکز درمانی میهای صنعتی، تجاری و کشاورزی، بیمارستانوتوزیع و فروش مواد غذایی، مؤسسه

های خشک از مبداء است که بهبود های تر از زبالهافزاید: تنها تفکیک کامل زبالهرئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران می

 شود.وص کود کمپوست را در پی دارد، این در حالی است که در شهر تهران، تفکیک زباله از مبداء انجام نمیکیفیت و خل

سازی تفکیک زباله، اضافه کرد: در مراحل نگهداری وجمع آوری نقش آموزش و همکاری حقانی با تأکید بر نیاز به آموزش و فرهنگ

 شهری در افزایش کیفیت فرآیند تولید کمپوست بسیار مؤثر است. متقابل بین تولیدکنندگان زباله و پرسنل خدمات

تواند جدا از مردم این کار را انجام دهد و برای رسیدن به این مقصود ابتدا باید زیر ای نمیوی یادآور شد: هیچ شهرداری یا مؤسسه

های شهر تهران از نوع زباله تر درصد زباله 70 ساخت فرهنگی آن مهیا باشد.حقانی در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه نزدیک به

توانند طی فرایندی به کود )کمپوست( باکیفیت تبدیل شوند که مورد استفاده امور زراعی و باغبانی هستند، این پسماندها می

 خواهد بود.

 فعالیت کارخانه تولید کمپوست زباله شهری تهران قانونی نیست

یان وگو با خبرنگار ایانا بابو کنترل کیفی مواد کودی مؤسسه تحقیقات خاک و آب در گفت محمدحسین داوودی، رئیس دفتر ثبت

های شهری را دریافت اینکه فقط دو کارخانه یکی در استان خراسان رضوی و دیگری در البرز شماره ثبت کود تولیدی از زباله

 قانونی تولید کود با مصرف کشاورزی است.اند، گفت: کارخانه آراد کوه کهریزک تهران فاقد ثبت و اجازه کرده

وی با تأکید بر اینکه کود حاصله از این کارخانه مناسب مصارف کشاورزی نیست، افزود: استفاده از این کود در مصارف کشاورزی 

 کننده بسیار زیان بار است.خوری برای سالمت مصرفویژه تازهبه

شده برای کودهای زباله خاک و آب ادامه داد: هرچند استانداردهای تهیهرئیس دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی مؤسسه 

سنگ و عناصر سنگین مانند سرب، کادمیوم و... این کود باال و مضر برای شیشه، خردهشهری نیاز به بازنگری دارد، اما میزان خرده

انه آراد کوه کهریزک تهران را عدم ثبات سالمت انسان تشخیص داده شده است.داوودی از دیگر مشکالت کمپوست تولیدی کارخ

 دلیل متغیر بودن مواد اولیه دانست.در ترکیب این کود به

وی در پایان، تأکید کرد: کودی اجازه تولید، عرضه و مصرف را دارد که تمام مراحل کنترل کیفی را گذرانده و از دفتر ثبت و کنترل 

 ثبت دریافت کرده باشد./کیفی مواد کودی مؤسسه تحقیقات خاک و آب شماره 

http://www.iana.ir/fa/news/43218/%D8%AA%D9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

حمایت تلویحی معاون دام وزیر جهاد های دارای توجیه اقتصادی وجود ندارد/ منعی برای صدور مجوز اجرایی طرح

 کشاورزی از طرح استفاده از جوجه مقاوم به سرما

برداران را حل کرده و از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد، های تحقیقاتی که گرهی از مشکالت بهرهوزارت جهاد کشاورزی از طرح

های تحقیقاتی بیشتر مسائل نظری را در پی داشت و کمتر م، معموال طرحبه گزارش خبرنگار ایانا، تا قبل از آغاز دولت یازده.کندحمایت می

شد. بنابراین بازگشت سرمایه از طریق چنین تحقیقاتی، کمتر ممکن بود. اما از زمان روی کار آمدن دولت جدید، کاربردی محسوب می

نیز  مام معاونان وزارتخانهو نه تنها ریاست سازمان تحقیقات، بر این موضوع تاکید دارد، بلکه ت ها سمت و سویی کاربردی به خود گرفتهپژوهش

کنند.اگرچه در حال حاضر صدور مجوزهای تاسیس واحدهای پرورش طیور گوشتی در کشور متوقف شده است، اما این مبحث آن را تایید می

با خصوصیات  رتتواند جلوی پیشرفت و عملی شدن تحقیقات را بگیرد. به عبارتی، وقتی یک طرح تحقیقاتی، منجر به تولید کاالیی مقاومنمی

 شود، نیاز به مجوزی برای تولید خواهد داشت و این امر وابسته به نظر مسئوالن مربوطه است.بهتر از قبل می
مسئوالن "در واحدهای پرورشی است. پیش از این در خبر ایانا آمده بود که  استفاده از جوجه مقاوم به سرماها یکی از همین طرح

وزارت جهاد کشاورزی، با وجود حسن نیتی که به این طرح داشتند و بر مطلوب بودن آن مُهر تایید زدند، به دلیل اشباع بودن بازار 

اند. زیرا صرفه اقتصادی آن، بر کسی پوشیده نداده اند و اتفاقا جواب منفی همجوجه، هنوز تصمیم قطعی برای اجرای آن نگرفته

در همین ارتباط، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، به خبرنگار ایانا گفت: در صورتی که طرح از توجیه "نیست.

 توان مجوز تولید را برای آن صادر کرد.اقتصادی برخوردار باشد، می

ته برداران را کمتر کند، افزود: البهایی است که بتواند مشکالت بهرهست وزارتخانه، حمایت از طرححسن رکنی با اشاره به اینکه سیا

طرح استفاده از جوجه مقاوم به سرما طرحی تحقیقاتی است که هنوز اجرایی نشده تا کارشناسان این معاونت به طور دقیق درباره 

 های پرورش جوجه گوشتی است.در مصرف انرژی در سالنجویی آن اظهار نظر کنند، اما دستاورد مهم آن، صرفه

بتدا رسد امند صورت گرفته، با چند آزمایش به ثمر رسیده و به نظر میبه گفته رکنی، این پژوهش که توسط دانشجویی عالقه

که محقق مورد نظر، کشی با رضایت مالک، به اجرا گذاشت. این در حالی است توان آن را به صورت پایلوت، در واحدهای جوجهمی

 های تکمیلی را در آن محل انجام دهد.یک واحد مجزا و مستقل درخواست کرده تا آزمایش

وی عنوان کرد: به هر ترتیب، کارشناسان این معاونت، در حال بررسی زوایای مختلف طرح هستند تا به شکلی برای عملیاتی شدن 

اورزی، در پایان تاکید کرد: هیچ منعی برای صدور مجوز اجرایی شدن آن، با اجرای طرح مساعدت شود.معاون وزیر جهاد کش

 تر کند، وجود ندارد./وری را کوتاههایی که توجیه اقتصادی داشته و مسیر رسیدن به بهرهطرح

http://www.iana.ir/fa/news/43187/%D9%85%D9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 شود و نه قاچاقپراکنی/ دام زنده نه صادر میدلیل شایعهشکایت از اتحادیه گوشت گوسفندی به

را از این  تا اودلیل نشر اکاذیب از طرف اتحادیه گوشت گوسفندی به مراجع قضایی شکایت کنند متولیان دام زنده در نظر دارند به

 .عمل باز دارند

ها قصد دارند گرانی گوشت را به گردن دولت بیندازند و از این طریق آن را ناکارآمد به گزارش خبرنگار ایانا، اگرچه برخی رسانه

. پرواضح بندندشان را روی مسائل مختلف میخبرند و یا چشمها بدون شک یا از پشت پرده ماجرا بیجلوه دهند، اما این رسانه

های تازه به بازار عرضه شده و هم حدود شش ماه تواند وفور دام در کشور را کتمان کند؛ زیرا از طرفی هم برهاست که کسی نمی

گیرد. از سویی دیگر نیز واردات گوشت گرم از کشورهای همسایه و ورود شرکت پشتیبانی برای توازن است که صادرات انجام نمی

شد، اما مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده، معتقد است که مه و همه باید به نفع مصرف داخلی تمام میتوزیع این محصول، ه

ها نیز با این موضوع ای اتحادیه گوشت گوسفندی، هنوز بازار گوشت قرمز به تعادل نرسیده و قصابدلیل شانتاژهای رسانهبه

 حادیه به مجامع قضایی باقی نمانده است.ای جز شکایت از این اتکنند؛ بنابراین چارههمراهی می

ها کند، قصابای و تفکیکی. آنطور که مجمع ملی صادرکنندگان ادعا میگیرد؛ گلهفروش دام سبک، معموالً به دو صورت انجام می

ر حالی ند. این دکنهایشان را انتخاب میو اعضای اتحادیه گوشت گوسفندی، تمایل به خرید تفکیکی دام دارند و از هر گله بهترین

شود و ای که در آن هم میش و قوچ یافت میصورت یکجا به فروش برسانند؛ گلهدهند گله خود را بهاست که دامداران ترجیح می

 هم بره و بز.به همین دلیل دامداران اصرار دارند که خریدار واقعی در بازار وجود ندارد و از طرف دیگر، متولیان توزیع، بازار را خالی

کنند. با این حال، باز هم اتحادیه گوشت گوسفندی تقصیرها را به گردن صادرات بیش از حد و قاچاق از فروشنده دام معرفی می

دام انداخته و مدعی است که این موضوع باید خاتمه یابد.در حالی که مجمع ملی صادرکنندگان با رد هر دو ادعای فوق، توقف 

داند، زیرا عراق و افغانستان شود و پدیده قاچاق را امری بدون توجیه اقتصادی مییادآور میصادرات دام طی شش ماه گذشته را 

و  خردهای سبک ایرانی را میتنها خریدار دام سنگین از ایران هستند و از میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، تنها عمان دام

فرستد؛ بنابراین ارسال دام ایرانی به غیر از این مسیر، غیرممکن خواهد از آنجا به کشورهای دیگر مانند کویت و قطر و امارات می

اکنون دامداران متوسط ایرانی به طور میانگین هفت تا هشت تن گوشت بود.بنا به گزارش مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران، هم

بینی شده که در صورت وجود خریدار، تی پیشکنند که این عدد برای دامداران اروپایی، پنج تا شش تن است. حدر سال تولید می

تر از مقدار فعلی بود. این موضوع های پیش از این، میزان تولید بسیار پایینتن هم برسد. در حالی که سال 12عدد گفته شده به 

ی پرواربندی هاهای وزارت جهاد کشاورزی و همت تولیدکنندگان داخلی است. ضمن اینکه در چند سال اخیر، شهرکمدیون تالش

مورد اتحادیه گوشت گوسفندی، تنظیم بازار را به هم های بیپراکنی اند، اما شایعهها تعطیل بودند، دوباره آغاز به کار کردهکه سال

دشان کنند و یا خریکند. زیرا اکنون دام به وفور در اختیار دامدار است، اما خریداران یا خرید نمیریخته و آن را از تعادل خارج می

شود و البته مردم نیز در آن طرف بازار، باید محصول را با چند برابر به شرط تفکیک است که این مسئله به ضرر دامدار تمام می

قیمت خریداری کنند.به گفته مسئوالن این مجمع، حدود هشت میلیون نفر به صورت مستقیم در صنعت دامپروری مشغول به 

اکنون نیز با تعطیلی ر این صنعت، تعداد بسیاری از افراد، شغل خود را از دست خواهند داد؛ همفعالیت هستند و در صورت رکود د

 اند./هزار نفر، بیکار شده 50صادرات به خاطر نشر خبرهای دروغ، حدود 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

آب و  /وری کلید نجات آب و توسعه کشاورزی/ الگوی غذایی ایرانیان مناسب شرایط آبی کشور نیستافزایش بهره

 اقتصاد وابستگی زیادی به هم دارند/ میزان اسراف مواد غذایی را باید به نصف کاهش دهیم

نخستین پنل این همایش با عنوان تجارت آب  .المللی آب مجازی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شدروز از کنفرانس بیندومین 

مجازی، امنیت غذایی و حکمرانی پایدار با حضور معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی و رضا مکنون عضو هیات علمی دانشگاه تهران 

وری آب را کلید نجات منابع آب کشور و توسعه کشاورزی ایران هاد کشاورزی افزایش بهرهبرگزار شد. در این پنل معاون وزیر ج

 .معرفی کرد

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

المللی آب مجازی که در اتاق ایران برگزار شد، از کاهش شدید عباس کشاورز در نخستین پنل تخصصی از دومین روز کنفرانس بین

 های آب زیرزمینی دچار بحران شوند.کشور خبرداد و گفت: این مسئله سبب شده سفرهسرانه آب 

درصد انرژی مورد نیاز جامعه در داخل تامین  80های اخیر، بیان کرد: وی با اشاره به بهبود نسبی امنیت غذایی کشور طی سال

ید گندم از مرز خودکفایی عبور کرده و سه میلیون تن کنیم و از نظر تولدرصد پروتئین مورد نیاز خود را تولید می 90شود. می

های اخیر از موضوعاتی است که خیلی مورد وری آب طی سالایم.معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: بحث بهرهصادرات داشته

آب  اورزی باید تقاضایتوجه قرار گرفته است. در حال حاضر نه تنها آب بیشتری برای کشاورزی کشور در اختیار نداریم، بلکه کش

خود را کاهش دهد.وی افزود: اگر بخش کشاورزی بخواهد در صحنه کشور به پایداری محیط، سالمت جامعه و رونق اقتصادی 

 وری آب کشت برنج در ایران تا حدودی درریزی کند. به گفته کشاورز از دیدگاه بهرهوری آب برنامهکمک کند، باید با تکیه بر بهره

ها ارتقاء یابد تا های موجود در این استانمازندران توجیه داشته و در سایر نواحی غیر قابل قبول است. باید تکنولوژیگیالن و 

وری مطلوب در بخش کشاورزی را در وری اصالح شود.وی اضافه کرد: متاسفانه بخش کشاورزی سناریوی آلترناتیو برای بهرهبهره

کیلوگرم  45زمینی در ایران ذای کشور ما از نظر حجم مصرف است. میزان سرانه مصرف سیباختیار ندارند. سیب زمینی دومین غ

وری چغندر هنوز تا عدد است که باید در ارتباط با افزایش این سرانه، کار کنیم.معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بهره

با شرایط آبی کشور اعالم کرد.به گفته وی ایرانیان بیشتر سبزی و میوه  مورد انتظار فاصله دارد، الگوی تغذیه در ایران را نامناسب

 دهد.خورند که این مسئله به روی سالمت جامعه اثر مثبت دارد اما مصرف آب را افزایش میمی

ب دانست. ای و اصالح الگوی مصرف مواد غذایی در کشورهای مختلف را راهکاری برای مدیریت منابع آکشاورز، رویکردهای تغذیه

 وی افزود: برای دستیابی به شرایط پایدار باید به مسایل آب، امنیت غذایی و بهبود درآمد کشاورزان توجه کرد.

گیاه، گفت: ارزش ریالی محصوالت زراعی و  23معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مطالعات انجام شده در زمینه ضایعات در 

دهد که با جلوگیری از میلیارد دالر است. همچنین برآوردها نشان می 30رود، ساالنه حدود باغی که در اثر ضایعات از بین می

رود، درصد میزان واردات را کاهش دهیم. ارزش آبی که در اثر ضایعات محصوالت کشاورزی از دست می 24توان ساالنه ضایعات می

یابد. وی درصد کاهش می 15تا  14ن مصرف آب بخش کشاورزی میلیارد دالر است و با جلوگیری از این ضایعات، میزا 9.3حدود 

کند.کشاورز تاکید کرد: در آینده بخش کشاورزی افزود: کاهش ضایعات به بهبود وضعیت آب کشور و تجارت آب مجازی کمک می

یک تفاهم مشترک در وری آب و استفاده از آب سبز متمرکز شود. باید به باید تقاضای آب خود را کاهش دهد و بر بهبود بهره

 های تعیین شده حرکت کنند.گذاران و صادرکنندگان بر مبنای سیاستوری آب برسیم تا تولیدکنندگان، سرمایهزمینه بهره
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وی اضافه کرد: کشاورزی ایران نیاز به پایداری دارد. برای دستیابی به پایداری باید اقدامات زیادی انجام شود. در آینده باید سطح 

 های روغنی افزود. این مسئله بر پایداری کشور تاثیرگذار است.گندم را کاهش داد و بر سطح زیر کشت دانه زیر کشت

وری در تولید شکر تنها راه افزایش کشت چغندر پاییزه و کاهش سطح زیر کشت به گفته معاون وزیر کشاورزی برای افزایش بهره

 های مرتبط باش کشاورزی باید کاهش یابد.وی درباره آب مجازی و سیاستچغندر بهاره است. به طور کلی سطح زیر کشت در بخ

ها و مناطق تولیدی اجرایی کنیم.معاون وزیر جهادکشاورزی یادآور شد: آن بیان کرد: باید مفهوم آب مجازی را در سطح استان

تولید شکر بهاره کم شود. سیستم  های حمایتی دولت باید منطبق بر حمایت از برنج صرفا در دو استان شمالی باشد.سیاست

تر و ترکیبات جدید در بخش آب خواه به گیاهان کمای آبای کشور که در تولید شیر تاثیرگذار است از یونجه به عنوان علوفهعلوفه

باره ت. درپذیر دانسکشاورزی متمرکز شود.وی دستیابی به خودکفایی در گندم و جو را بدون نگرانی و فشار بر منابع آب امکان

 های روغنی و ذرت نیز پیشنهاد کرد با رویکرد آب مجازی از طریق واردات، نیازهای کشور تامین شود.شکر، حبوبات، برنج، دانه

 وری کشت دیم در دستور کارافزایش بهره

زی در نظر گرفته های خوبی هم برای صادرات محصوالت کشاوربینی شده برای آینده ظرفیتکشاورز افزود: در سناریوهای پیش

هایی که وری در کشت دیم، در دستور کار قرار گیرد. تمام زراعتشده است.به گفته وی برای استفاده بیشتر از باران باید بهبود بهره

 دهیم، باید با استفاده از آب باران باشد.از مهر تا خرداد و تیر و در برخی مواقع، در نواحی شمالی در طول تابستان انجام می

مند بود، معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش یکی از حاضران که از توسعه اراضی کشاورزی در مراتع مرغوب کشور گله

توان این نکته که برخی از همکاران ما همچنان به دنبال افزایش سطح توسعه کشت به صورت غیر فنی را رد کرد.وی افزود: نمی

باید به این افراد تذکرات الزم داده شود.کشاورز گفت: بارها اعالم کردیم که ظرفیت آبی کشور  زیر کشت هستند را انکار کرد اما

میلیارد متر مکعب رسیده  100میلیارد متر مکعب هم نیست و در حال حاضر به کمتر از  115میلیارد متر مکعب نیست.  137

 های آبی، ما هیچ سهمی برای محیطیل عدم توجه به پتانسیلاست. خوشبختانه وزارت نیرو نیز به همین نتیجه رسیده است. به دل

های گاوخونی، بختگان و غیره، به دلیل عدم توجه به سهم ایم. گرفتارهای ریزگردها و خشک شدن تاالبزیست در نظر نگرفته

 وره یک فعالیت بهرهایم. محیط زیست هم از آب سهمی دارد. کشاورزی باید خود را با شرایط تطبیق دهد و بمحیط زیست شده

تبدیل شود.وی در پاسخ به یکی دیگر از حاضران که درباره عدم توجه بخش کشاورزی به مسایل محیط زیستی و چگونگی تعامل 

 های محیط زیستی، پرسشی مطرح کرده بود، حضور بشر در محیط را مخالف پایداری و محیط زیست اعالم کرد.این بخش با آموزه

اند. هر اقدامی حتی بهترین توسعه کشاورزی در مستعدترین جانبه به طبیعت توجه کردهامع به صورت یکوی افزود: همه جو

ها آثار زیست محیطی خواهد داشت. موجودات روی کره زمین تقاضاهایی دارند که با هم اثرات متقابلی دارد. باید عوامل خاک

رزی ارگانیک نیز به مفهوم حفظ محیط زیست نیست، بلکه راحت کنار زا را به حد اپتیمم و حداقل برسانیم. حتی کشاوخسارات

 آمدن با طبیعت است.

 کندآب مجازی، آب ملی را ذخیره می

دکتر چاپاگین در قالب ویدئو کنفرانس به ارائه نظرات خود درباره آب مجازی پرداخت. وی افزود: آب مجازی آبی است که از طریق 

 دهد. ابع آبی جدید در دسترس کشورها قرار میواردات محصوالت مورد نیاز، من

ببریم. چاپاگین بیان  توانیم از طریق واردات از منابع آب سایر کشورها بهرهاین محقق عنوان کرد: وقتی آبی در کشور نداریم، می

 و خدمات استفاده کنیم.توانیم از آب ملی برای تولید سایر محصوالت کرد: با واردات محصوالت کشاورزی در قالب آب مجازی، می
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تواند شغل ایجاد کند، منجر به تولید اقتصادی محصول شود، به وی گفت: آب در اقتصاد کشورها نقش بسیار پررنگی دارد. آب می

هایی هم در این رابطه وجود دارد نیازها جواب دهد و در قالب صادرات پول تولید کند. اقتصاد بسیار وابسته به آب است. پارادوکس

اید به ها بریزیهای مختلف و تامین سهم محیط زیست که در برنامهها عبارتند از چگونگی تخصیص آب به بخشه این پارادوکسک

 کند. به این ترتیبآن توجه کرد.چاپاگن گفت: اگر در کشوری آب کم باشد به طور حتم این کشور محصوالت کشاورزی را وارد می

 تواند از آب ذخیره شده در تولید محصوالتی که کارایی باالتری دارند، استفاده کند.د و میشواز مصرف آب داخلی جلوگیری می

وی افزود: مسایل ملی نقش مهمی در بودجه آبی دارد و باید بدانیم، بحران آب در یک کشور صرفا روی کشور صادرکننده 

وز بحران در مبدا تولید محصوالت کشاورزی، به شدت محصوالت کشاورزی تاثیر ندارد زیرا کشورهای واردکننده نیز در صورت بر

هایی را برای تجارت در بینند.این محقق گفت: در استفاده از مفهوم آب مجازی روابط دو جانبه کشورها و اینکه چه آیتمآسیب می

ط وری آب و عملکردها فقگیریم بسیار مهم است. در تولید و تجارت باید به مسایل مختلفی توجه کنیم که کارایی و بهرهنظر می

دهند.وی از تاثیر پررنگ تبعات تغییر اقلیم بر تجارت محصوالت کشاورزی در قالب مفهوم آب یک بخش از تحلیل ما را تشکیل می

 مجازی سخن گفت و افزود: شاید مردم ناگزیر شوند روش زندگی و تغذیه خود را برای سازگار شدن با شرایط تغییر دهند.

 رنگ در اهداف توسعه پایدارآب، محوری پر

و  (SDG)رضا مکنون عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر نیز به عنوان رئیس پنل به تشریح بندهای مختلف اهداف توسعه پایدار 

 230محور اصلی و  17حضور مفهوم آب مجازی و مدیریت منابع آب در این بندها پرداخت.به گفته وی اهداف توسعه پایدار دارای 

است که در این بندها، به صورت مستقیم و غیر مستقیم به مسئله آب پرداخته شده است.مکنون افزود: مقدار زیادی از شاخص 

ی وارد های ملشود، ما آن را باید به نصف برسانیم. مسایل مربوط به تغییر اقلیم را باید به سیاستغذای تولیدی دنیا اسراف می

تجارت و مدیریت کارای آب، به بازار جهانی مشابه اپک نفتی نیاز داریم تا تعامالت تجاری  کنیم.وی همچنین تاکید کرد: ما برای

در این بازار تسهیل شود.این استاد دانشگاه امیر کبیر همچنین بر توجه به حکمرانی پایدار در بخش آب و تنظیم روابط صادرات و 

 ها تاکید کرد./ریزیواردات در برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/43259/%D8%A7%D9%81%D8%B2% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 آب مجازی باید در سطح ملی عملیاتی شود

های آب مجازی باید با در نظر گرفتن تمام جوانب باشد، بر اجرای کشاورزی با اشاره به اینکه اجرای سیاستمعاون وزیر جهاد 

 .های مرتبط با این مفهوم در سطح ملی تاکید کردبرنامه

مجازی ابتدا عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: برای ورود به موضوع آب 

های خود را در سطح ملی عملیاتی کنیم.آب مجازی مقدار آب مورد نیاز برای تولید هر کاالست که بر مبنای این مفهوم، باید برنامه

های ایران برای استفاده کنند. معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره برنامههای واردات و صادرات خود را تنظیم میبرخی کشورها سیاست

ین مفهوم بیان کرد: اول باید نقشه راه تهیه کنیم. مزایا و همچنین نقاط ضعف و قوت نظریه را بسنجیم سپس وضعیت مناطق از ا

تولید خود را ارزیابی کنیم. کمیت و کیفیت انواع آب شامل آب باران، آب آبی و آب خاکستری را بررسی کنیم و بعد درباره چگونگی 

 .ها در یک چرخه پایدار استفاده کنیمگیری کنیم. ما قصد داریم از ظرفیتوری آب تصمیمحداکثر بهرهورود به این نظریه، بر مبنای 

برای استفاده از مفهوم آب مجازی باید آمارها استانداردسازی شود و اطالعات کافی در اختیار داشته باشیم. کشاورز در رابطه با 

ایم. بنابراین در گیری کردهبا تصویب هیات وزیران اندازه 75گیاهان را در سال  وضعیت اطالعات موجود در ایران گفت: ما نیاز آبی

های خود به قدری گیری اطالعات کافی در اختیار داریم. البته از نظر آمار، کمبودهایی هم داریم. خطای ما در بررسیحد تصمیم

 با آمار و اطالعات، نگرانی نداریم.کند. بنابراین در رابطه زیاد بوده که دقت ما کمکی به حل مسائل نمی

وی درباره اثر خاک در کاهش مصرف آب و تاثیر آن به روی مصرف آب مجازی بیان کرد: یک انسان در شمال، اهواز، تبریز و سایر 

ندارد،  یرنقاط کشور نیازهای آبی متفاوتی دارد. درباره گیاهان نیز وضعیت به همین گونه است. خاک به روی نیاز آبی گیاهان تاث

شرایط خود گیاه و اقلیم شامل تغییر درجه حرارت، رطوبت و تابش خورشید، بر تبخیر و تعرق موثر بوده و نیاز آبی گیاه را تنظیم 

کند که آب به گیاه برسد. اگر خاکی سبک است و کند.معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: خاک محیط را برای ما تنظیم میمی

آن کم است، باید زود به زود به آن آب بدهیم، اگر خاک سنگین و دارای هوموس است، ماندگاری آب در آن ظرفیت نگهداری 

تواند با رفتارهایی خود بر آن تاثیر کند. خاک در تبخیر و تعرق گیاهان نقشی ندارد. خاک محیطی است که بشر میتغییر می

شود. این مسئله دهیم و مصرف آب کم میدرصد کاهش می 30ورشید را بگذارد. اگر مالچ یا کلش روی خاک بریزیم، اثر تابش خ

 گردد بلکه این اثر مالچ است که مانع از دست رفتن آب شده است.به خاک باز نمی

ماند و آب از دسترس گیاه وی ادامه داد: اگر ظرفیت رطوبت خاک را باال ببریم، این رطوبت برای مدت بیشتری در خاک باقی می

های آب مجازی یک کمیته ملی یابد.کشاورز پیشنهاد داد: به منظور اجرای سیاستشود. به این ترتیب تلفات کاهش مییخارج نم

سال قدمت دارد. بنابراین  30در کشور تشکیل شود. وی مفهوم آب مجازی را یک مفهوم جدید معرفی کرد که در جهان نیز فقط 

ها باید به تمام زوایای مسئله، یعنی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سازیکرد و در تصمیم های این مفهوم، نباید عجلهدر اجرای سیاست

توان بخش اعظم بینی کرد: تا پایان برنامه ششم، میزیست محیطی مرتبط با آب توجه کرد.معاون وزیر جهاد کشاورزی پیش

 های آب مجازی را در کشور اجرایی کرد./سیاست

http://www.iana.ir/fa/news/43277/%D8%A2%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

آب مجازی یک راه حل اساسی برای حل مشکل فقر آبی نیست/مفهوم آب مجازی ساختار روستاها را تغییر 

 ساز صلحزمینهدهد/آب مجازی می

وزیر نیرو گفت: با وجود پتانسیل مفهوم آب مجازی، تجارت آب مجازی یک راه حل اساسی برای از میان برداشتن ریشه مشکالت 

تواند به صورت محدود و در یک فقر آبی و غذایی نیست. این مفهوم فقط ابزاری است که استفاده از آن به صورت هوشمندانه می

 .فشار را از روی محیط زیست کشور و عدم امنیت غذایی برداردبازه زمانی مشخص، 

المللی آب مجازی که در اتاق ایران برگزار شد بر به گزارش خبرنگار ایانا، حمید چیت چیان در دومین روز از اولین کنفرانس بین

های مناسب و انس زمینهالمللی آب مجازی تاکید کرد.وی امیدوار است: با کمک این کنفرتشکیل دبیرخانه ملی و بین

دست آورد.وزیر نیرو با اشاره به کمبود آب، آلودگی منابع و افت کیفیت آب در ای برای استفاده از مفاهیم آب مجازی بههوشمندانه

نیم قرن اخیر، رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و توسعه کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک را عاملی برای افزایش 

ای را بر کمیت و کیفیت منابع آب وارد نابع آب کشور معرفی کرد.وی افزود: دخالت بشر در محیط زیست فشار فزایندهبرداشت از م

کرده است. محدودیت منابع آب ازنظر کمی و کیفی، تامین آب مطمئن را در بسیاری از نقاط کشور در آینده نه چندان دور به یکی 

متر مکعب آب  450ت.چیت چیان عنوان کرد: ایران با سرانه آب تجدیدپذیر یک هزار و های اساسی کشور تبدیل کرده اساز چالش

به ازای هر نفر در سال، مانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه در مرحله تنش آبی قرار دارد. با وجود سرانه پایین آب تجدیدپذیر، 

 اید این رویه اصالح شود.میزان برداشت و مصرف از منابع آب بسیار زیاد و ناپایدار است و ب

میلمتر در سال کاهش یافته  214میلیمتر در سال طی هشت ساله اخیر به  249به گفته وی بارش متوسط بلند مدت کشور از 

 شود. است. این مقدار کمتر از یک سوم متوسط بارش جهانی است. به این ترتیب ایران جزو کشورهای خشک جهان محسوب می

شد با توجه میلیارد متر مکعب ذکر می 130های وزارت نیرو در گذشته د: حجم آب تجدیدپذیر کشور در گزارشوزیر نیرو ادامه دا

مییلیارد متر مکعب کاهش یافته است و  114، به 95-94های اخیر، این مقدار در دوره دراز مدت منتهی به سال آبی به خشکسالی

عب رسیده است.وی یادآور شد: ایران بیش از یک درصد جمعیت جهان را در میلیارد متر مک 100در پنج سال اخیر این رقم به 

صدم درصد از کل منابع آب تجدیذیر دنیار را در اختیار دارد. توزیع آب و جمعیت در ایران نسبت به  36خود جای داده و فقط 

مجازی در سیاستگزاری امنیت آب و غذا  تری دارد و این امر ایران را برای استفاده از مفهوم آبمتوسط جهانی شرایط نامناسب

کند.چیت چیان بیشترین میزان مصرف آب در کشور را مربوط به همچنین حفاظت محیط زیست به کاندیدای مناسبی تبدیل می

درصد از  40درصد منابع آب کشور را استفاده کرده است.  90، بیش از 92بخش کشاورزی اعالم کرد. وی افزود: این بخش در سال 

درصد از منابع زیرزمینی تامین شده است.وزیر نیرو گفت: توزیع نامناسب  60ب مورد نیاز بخش کشاورزی از منابع آب سطحی و آ

ها دچار کمبود بارش و برخی وضعیت مطلوبی دارند. امکان استفاده گانه وجود دارد. برخی از این حوضه 6های آبریز آب در حوضه

تواند به رفع های آبریز کشور وجود دارد. این امر به صورت محدود و در مقیاس ملی، میحوضهاز مفهوم تجارت آب مجازی بین 

برخی از مشکالت ما کمک کند.وزیر نیرو تاکید کرد: با وجود پتانسیل مفهوم آب مجازی، تجارت آب مجازی یک راه حل اساسی 

تواند بزاری است که استفاده از آن به صورت هوشمندانه میبرای از میان برداشتن ریشه مشکالت فقر آبی و غذایی نیست و فقط ا

به صورت محدود و در یک بازه زمانی مشخص، فشار را از روی محیط زیست کشور و عدم امنیت غذایی بردارد.وی به تشریح منشاء 

یران شناسایی شده که طی کانون تولید گرد و خاک در اطراف ا 6ای ریزگردهای ایران پرداخت و گفت: بر اساس تصاویر ماهواره

 است. طوفان بزرگ را راهی ایران کرده 10یک دهه گذشته، 
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 درصدی منشا ریزگردهای داخلی 12افزایش 

های خشک شده عراق و برخی مناطق سوریه، اردن و عربستان چیان افزود: منشا ریزگردهای خوزستان و ایالم ناشی از تاالبچیت

دهد بارها از داخل کشور و مناطق جنوب غربی کشور است. روند هجوم گرد و غبار نشان میاست. منشا بخش کمتری از گرد و غ

 درصد افزایش یافته است. 12های اخیر، منشا داخلی ریزگردها که در سال

ن را اوی اضافه کرد: تغییر الگوی رفتاری و مصرفی انسان طی چهار نسل اخیر، در تمام دنیا و ایران که توسعه و رشد در سطح جه

های جدیدی به دلیل تغییر اقلیم در تمام کند، به نحو ناپایداری ادامه یافته است. محدودیترویه متصل میبه مصرف گرایی بی

ویژه در منطقه منا و ایران، در حال بروز است. این تغییرات شامل افزایش دمای متوسط کشور، تبخیر و تعرق بیشتر و جهان به

ها است.به گفته وزیر نیرو برای برون رفت از شرایط فعلی جایی جغرافیایی بارشتغییر الگوی بارش و جابه کاهش بارندگی عالوه بر

یزی مدیریت آب کشور استفاده شود و مصارف آن با توجه به مالحظات، مورد بازنگری قرار های سنتی و مرسوم در برنامهباید روش

ن یک راهکار دراز مدت و بنیادین نیست. راه حل اساسی عبارت از این است که هر گیرد.وی ادامه داد: تجارت آب مجازی به عنوا

های اکولوژیکی همان منطقه، باید مصارف خود را تعریف و تنظیم کند. چاره کار در تعادل ای بر اساس ظرفیتکشور و منطقه

چیان  توان تکیه کرد.چیتبلند مدت نمیبخشی در منابع و مصارف است. به تجارت آب مجازی به عنوان یک راهکار اساسی و 

های متعددی را در تاکید کرد: به کار گرفتن موفق مفهوم آب مجازی به صورت جزئی از سیاست مدیریت منابع آب کشور، مولفه

غذایی کنار هم الزم دارد. سیاستگزارانی که از آب مجازی را به عنوان یک منبع در مدیریت منابع آب برای ایجاد امنیت آبی و

المللی تسلط بیشتری نسبت به مسایل داخلی داشته باشند زیرا ماهیت مسایل کنند یا خواهند کرد، باید در امور بیناستفاده می

دهد.وی افزود: اعمال مدیریت پایدار بر روی منابع آب کشور با وجود ریزان قرار میتری در مقابل برنامههای پیچیدهالمللی مولفهبین

تواند تاثیر منفی داشته باشد. آب مجازی در ت نهفته دراین مفهوم به روی امنیت غذایی بلند مدت یک کشور، میقدرت مثب

آب  کند.به گفته وزیر نیرو مفهومساختار اقتصادی اجتماعی بخش روستایی و کشاورزی کشور تاثیرات غیر قابل بازگشت ایجاد می

تی ایجاد کند که با الگوی کشت و زرع سنتی آن تفاوت داشته باشد. این مفهوم مجازی قادر است در الگوی غذایی کشور تغییرا

های بخش کشاورزی را کاهش دهد بدون تواند فعالیتباعث نوعی وابستگی به محصوالت غیر بومی نیز خواهد شد. آب مجازی می

ود ریزی مناسبی انجام نشآب مجازی اگر با برنامهآنکه راه جایگزینی برای نیروی مازاد کشاورزی داشته باشد.وی تاکید کرد: واردات 

کنندگان قابل اطمینان و متعددی را در تامین غذای ملی به صورت هوشمندانه در نظر نگرفته باشند، کشور واردکننده را و تامین

برای پایداری منابع  دهد.چیت چیان ادامه داد: استفاده از آب مجازیدر معرض تهدید و امتیازخواهی کشور صادرکننده قرار می

های مناسب توزیع مواد غذایی در سطح ملی باشد ملی آب نیازمند آن است که پیش از اعمال این سیاست، کشور دارای زیرساخت

 تا از ارسال مواد غذایی به روستا و مهاجرت روستاییان به شهرها که دارای تبعات اجتماعی فراوان است جلوگیری شود.

های متعدد دیگر به خصوص نیروی کار، سرمایه ز روی مولفه آب در تجارت آب مجازی به نادیده گرفتن مولفهوی تاکید کرد: تمرک

شود. این مفهوم باعث بروز اشتباه در تدوین یک برنامه مطمئن و پایدار خواهد شد. با های دیگر منجر میالزم برای کشاوزی و نهاده

زی یک مفهوم بسیار مهم در ایجاد امنیت غذایی و آبی و حفاظت محیط زیست، های ذکر شده، مفهوم آب مجاوجود همه چالش

ریزی در این رابطه با دقت نظر تمام و در نظر گرفتن پایداری و تاب آوری کشور است اما با توجه به موارد ذکر شده، باید برنامه

 های آن صورت گیرد.پیچیدگی

 آب مجازی در شرایط صلح کاربرد دارد
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یادآور شد: تجارت آب مجازی اصوال بر اساس مالحظات ناظر بر عدم بروز جنگ در خاورمیانه، که یک منطقه بسیار کم  وزیر نیرو

های نظامی ناشی از تنش آبی در خاورمیانه را امکان آب است توسط تونی آلن شکل گرفت. این محقق دلیل عدم بروز درگیری

کرده است.وی ادامه داد: همچنین با این مفهوم که تجارت آب مجازی از نظر سیاسی واردات غذا به این کشورهای این منطقه اعالم 

اید. این امر به این معنی است که تجارت آب مجازی به دور از ساکت و از نظر اقتصاد نامرئی است، در این همایش آشنا شده

مواد غذایی صارداتی و تاثیر آن در کشورهای  های ارایه شده رویگیرد و از نظر اقتصادی یارانههای سیاسی صورت میجنجال

مداران و عالقمندان به تامین پایدار مواد غذایی برای واردکننده، نامرئی است.چیت چیان عنوان کرد: این خصوصیات برای سیاست

رایط صلح که رسد. تجارت آب مجازی عاملی مهمی در عدم بروز جنگ است. این تجارت فقط در شمردم، بسیار مطلوب به نظر می

تواند انجام شود. تجارت آب مجازی به همراه صلح و امنیت و همکاری، الزم و ملزوم یکدیگر های سیاسی هستند، میبه دور از تنش

د. کنریزی مناسب و هوشمندانه روی آن، به امنیت آبی و غذایی و حفظ محیط زیست کشوری مثل ایران کمک میهستند. برنامه

های متقابل پایدار کننده روابط صلح آمیز در منطقه و د عاملی در توسعه همه جانبه بین کشورها باشد و وابستگیتواناین مفهوم می

 های نهفته در مفهوم بسیار جالب و کاربردی آب مجازی است.جهان ایجاد کند. ایجاد صلح یکی از فرصت

خارجه همچنین سازمان حفاظت محیط زیست، به دنبال  های جهاد کشاورزی و اموروی گفت: وزارت نیرو به همراه وزارتخانه

استفاده بهینه از مفهوم آب مجازی در سیاستگزاری سازمانی و ملی بوده و از آب مجازی به عنوان یک منبع نامتعارف در مدیریت 

ی با فائو، تشکیل بانک منابع آب سود خواهد برد.وزیر نیرو افزود: این وزارتخانه در هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و همکار

ریتی یار مدیهای مرتبط با آب مجازی، یک سیستم تصمیمکند تا با ثبت الیهاطالعاتی هوشمند و پایش از راه دور را پیگیری می

کند تا به نوبه خود و با کمک دبیرخانه کنفرانس، نقش مثبتی در تحقق اهداف ایفا کند و در رفع ایجاد کند. وزارت نیرو تالش می

 ای عاملی موثر باشد./های اجتماعی و ناامنی سیاسی و منطقهفقر گرسنگی، مهاجرت ناخواسته و پیامدهای ناخواسته آن، تنش

http://www.iana.ir/fa/news/43253/%D8%A2%D8%A 
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 بازدیدها مصاحبه، سخنرانی،
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 میلیون تن محصوالت کشاورزی در دولت یازدهم/ بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی 21افزایش تولید 

تامین غذا برای جمعیت رو به رشد از طریق کاهش واردات و افزایش تولیدات کشاورزی با تاکید بر حفظ و پایداری منابع پایه 

د، مهم ترین جنبه مدیریت و راهبردی بخش کشاورزی در کشور به شمار می رود که از این رو افزایش تولیدات کشاورزی و تولی

 .گیری اصلی وزارت جهادکشاورزی در دولت یازدهم بوده استبهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی، جهت

پذیر است، فزایش تولیدات با راهبرد ارتقای بهره وری در واحد سطح امکانبه گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، از آنجایی که ا

را راهبرد اصلی در مدیریت بخش کشاورزی و در تهیه و تدوین برنامه ها، طرح ها و  'وریافزایش بهره'وزارت جهاد کشاورزی 

سال فعالیت دولت تدبیر و امید افزایش  3.5سیاست های کشاورزی قرار داده و تحقق و اجرای آن داشته است.به طوری که در 

تولید محصوالت راهبردی و ارتقای ضریب خود اتکایی آنها، افزایش تولید داخلی نهاده های کشاورزی، تامین ذخایر مطمئن 

ایه از پ راهبردی و تنظیم بازار داخلی، مثبت کردن تراز تجاری با توسعه صادرات و حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و

اهداف وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.همچنین سیاست ها و برنامه های بخش کشاورزی در ارتقاء بهره وری عوامل و منابع 

تولید محصوالت و نهاده های کشاورزی به ویژه ارتقاء بهره وری آب و راندمان آبیاری، حمایت مؤثر و ساماندهی فرآیند تولید و 

ها و افزایش نقش آفرینی آنها در زنجیره ارزش از تولید تا بازار ت کشاورزی، حمایت از توسعه تشکلاصالح نظام بازار محصوال

ها و راه اندازی شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی، طراحی سامانه ایجاد تعادل تولید و مصرف و تجارت محصوالت کشاورزی و نهاده

از منابع پایه و مقابله با بیابان زایی، افزایش توان تولید خاک و بهره وری محصوالت راهبردی، آبخیزداری و حفاظت و بهره برداری 

مصرف آب و افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش پژوهش های کاربردی، استفاده از فناوری های زیستی و نوین و افزایش 

زی و کسب، انتقال و انتشار آن، توسعه تولید در محیط های کنترل شده انجام شد.همچنین توسعه و نفوذ فناوری در بخش کشاور

همکاری های علمی و فنی با مؤسسات و مراکز بین المللی، پایش کیفیت منابع خاک، آب و سایر عوامل تولید ، شناسایی ظرفیت 

ی اراض های فرامنطقه ای تولید محصوالت راهبردی، حمایت از افزایش تولید محصوالت باغی دارای مزیت رقابتی و توسعه باغات در

شیب دار، تنوع بخشی ابزارهای حمایت از تولید و تولیدکنندگان بخش، گسترش زیرساخت های اطالعاتی و ارتباطی بخش 

کشاورزی در راستای سالم سازی، توسعه و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی، نهاده ها و صادرات، توسعه و توانمندسازی بخش 

اطالعاتی و ارتباطی بخش کشاورزی در راستای سالم سازی ، توسعه و تنظیم بازار خصوصی و تشکل ها، گسترش زیر ساخت های 

محصوالت کشاورزی ، نهاده ها و صادرات و توسعه و توانمند سازی بخش خصوصی و تشکل ها از دیگر سیاست های این بخش بود 

نیز دستاوردهای متاثر از این اقدامات، از سال وری و که اجرایی شد.در این ارتباط، مهم ترین اقدامات اساسی برای افزایش بهره

میلیون تن با رویکرد کاهش واردات و افزایش صادرات  21سال افزایش تولیدات کشاورزی به میزان  3.5به مدت  1395تا  1392

 118 به 92میلیون تن در سال  97محصوالت دارای مزیت صادراتی طی سه سال و نیم به طوری که کل محصوالت کشاورزی از 

افزایش یافت که این افزایش تولید از یک سو موجب بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی شده و از  95میلیون تن در سال 

سوی دیگر در نتیجه افزایش بهره وری، موجب بهبود معیشت و درآمد کشاورزان شده است.دستیابی به خودکفایی گندم با اجرای 

میلیون تن در  4.8اجرای به موقع آن در طی مدت مذکور به گونه ای که خرید تضمینی گندم از قانون خرید تضمینی، خرید و 

درصد افزایش یافته است؛ به این ترتیب بنیادی ترین آرمان  140رسیده که  95میلیون تن در سال  11.5به بیش از  92سال 

 ورد مهم محقق شده است.انقالب اسالمی در تامین نان مردم از گندم ایرانی با حصول این دستا

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


 
کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی  

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

 

243 
 

اندازی صنعت قند و سال از راه 120هزارتن پس از  650میلیون و  1طی این مدت دستیابی به رکورد تاریخی تولید شکر به میزان 

و مهیا شدن بستر فنی و اجرایی ( 95میلیون تن در سال 1.65به  92میلیون تن در  1.1شکر در کشور )تولید محصول شکر از 

هزارتن انواع ماهیان از طریق آبزی  20ایی در تولید این محصول راهبردی و موثر در امنیت غذایی است.تولید و پرورشبرای خودکف

آوری پرورش ماهی در قفس به عنوان ظرفیت جدید تولیدی در بخش کشاورزی و پیش بینی و تمهید الزم پروری دریایی با فن

ین طرح به عنوان اقدام و دستاوردی مدبرانه چشم اندازی امید بخش در جامعه هزارتن از این طریق؛ ا 50برای تولید ساالنه 

کشاورزی به ویژه با توجه به نگرانی ها و تاکیداتی که در خصوص ایجاد ظرفیت های جدید تولید و اشتغال در کشور وجود دارد، 

درصدی کشور در افق  70ح خوداتکایی ترسیم کرده است.افزایش بیش از سه برابری سطح زیرکشت کلزا در راستای تحقق طر

های روغنی و همزمان افزایش باور عمومی و زمینه سازی جهت همراهی و پشتیبانی همه جانبه برای افزایش در تولید دانه 1404

 تولید دانه های روغنی و کاهش وابستگی کشور به واردات این محصول راهبردی از دیگر اقدامات است.

زان بیش از پنج میلیارد دالر توسط بخش کشاورزی برای کشور در نتیجه روند کاهش کسری تراز تجاری جویی ارزی به میصرفه

، کاهش میزان واردات محصوالت کشاورزی به (95میلیارد دالر در  -2.65به  92میلیارد دالر در  –8.1کشاورزی و غذا )تراز از 

میلیارد دالر در  7.8به  92میلیارد دالر در  13.5سال به طوری که واردات محصوالت کشاورزی از  3میلیارد دالر طی  5.7میزان 

کاهش یافته است؛ این حجم از کاهش واردات محصوالت کشاورزی موجب حفظ و تثبیت مشاغل و توسعه فضای کسب و  95سال 

سال و نیم، این اقدام  3میلیارد تومان طی  6000تومان به میلیارد  1800کار در کشور شده است.افزایش سرمایه بانک کشاورزی از 

دولت در حمایت و تقویت از بانک کشاورزی به عنوان مهمترین نهاد مالی تامین کننده منابع مالی و تسهیالت بخش کشاورزی به 

تلف کشاورزی منجر شد و های مخگذاری در فعالیتهای مالی دولت از کشاورزان و متقاضیان سرمایهافزایش سطح عمومی حمایت

در آینده روند خدمت رسانی این بانک به کشاورزان و نقش آفرینی آن را فزاینده و مضاعف می رسد.افزایش سه برابری درآمد 

کاران کشور ناشی از اهتمام دولت در ایجاد تقاضای موثر برای یکی از مهم ترین هزار خانواری گندم 200جمعیت یک میلیون و 

هزار  14.5به  92هزار میلیارد تومان در سال  3.14میلیون تن گندم از  4.8هبردی غذایی کشور با خرید تضمینی محصوالت را

 1.5افزایش یافته است.همچنین ایجاد و احداث سردخانه به ظرفیت  95میلیون تن گندم در سال  11.5میلیارد تومان با خرید 

 3که  92های ایجاد شده در کشور تا سال درصد کل ظرفیت سردخانه 50ل سال گذشته این میزان معاد 3.5میلیون تن در طی 

میلیون تن است و این اقدام زیرساختی موجبات افزایش ماندگاری و جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی و در نهایت افزایش 

رآوری محصوالت کشاورزی به سال گذشته ایجاد و احداث واحدهای تبدیلی و ف 3.5درآمد کشاورزان فراهم می کند.در طی 

درصد کل ظرفیت فرآوری و تبدیلی محصوالت کشاورزی در کشور از ابتدای تاریخ  50میلیون تن که این میزان معادل  17ظرفیت 

بوده است.تجهیز، توسعه و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی بطوریکه طی  92راه اندازی واحدهای تبدیل و فرآوری تا سال 

هزار دستگاه انواع ادوات و تجهیزات کشاورزی  84دستگاه کمباین غالت و برنج،  6700هزار دستگاه تراکتور،  79یازدهم در دولت 

 دستگاه نشاء کار از طریق تسهیالت با قابلیت دسترسی آسان در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. 2380و 

سازی انتقال آب به محل کشت همچنین تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی با هدف دسترسی بهینه کشاورزان به محل کشت، آسان

وری آب کشاورزی بصورت ساالنه و صرفه جویی درصدی بهره 6آالت در اراضی کشاورزی، ارتقای گیری از ماشینو امکان بهره

درصد  42درصد به  37وری آب کشاورزی، افزایش راندمان آبیاری کشور از ه ارتقای بهرهمیلیارد مترمکعبی آب در نتیج 4.2ساالنه 

 در مدت مذکور این افزایش راندمان موجب صرفه جویی پنج درصدی در کل مصرف آب کشاورزی شده است.

درصد افزایش در سال  20کیلوگرم با  1.2سال از یک کیلوگرم ماده خشک غذایی به  3.5وری آب به ازای هر مترمکعب طی بهره

های فرعی آبیاری و زهکشی و تبدیل اراضی دیم به رسیده است.مدیریت و استفاده مطلوب از منابع آبهای مرزی، احداث شبکه 95
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هزار هکتار؛ تبدیل اراضی با کشت دیم به آبی می توان به افزایش تولید، درآمد و معیشت مردم  120کشت آبیدر سطحی معادل

منطقه در روستاها بیانجامد و موجب مهاجرت معکوس یا جلوگیری از مهاجرت به شهر شود.اتمام عملیات احیای اراضی دشت 

هزار هکتار طی سه  242زری و مهندسی قطعات به میزان های فرعی آبیاری، زهکشی، تسطیح لیخوزستان و ایالم با احداث شبکه

برداران استانهای مذکور برای کشت و کارهای کشاورزی که پیش از این و از ابتدای شروع طرح سال و نیم و تحویل اراضی به بهره

هزار  10کشاورزی به میزان هزار هکتار انجام شده بود.انتقال و تامین آب برای فعالیتهای  68فقط  92سال گذشته تا سال  17طی 

افزایش ) 1392هکتار از اراضی منطقه سیستان، رشد دو برابری معرفی و تولید ارقام اصالح شده زراعی و باغی جدید نسبت به سال 

درصدی تولید محصوالت فنآورانه در حوزه تولید  33، افزایش (95رقم ساالنه در انتهای سال  23به  92رقم ساالنه درسال  11از 

هزار هکتار  144تن(، سطح تولید بذور گواهی شده )از حدود  6500هزار تن به بیش از  5بذر هسته اولیه )افزایش تولید ساالنه از 

 1392دوز در سال  110476و انواع سرم و واکسن و فرآورده های بیولوژیک )از ( 95هزار هکتار در پایان سال  215به  92در سال 

یافته تحقیقاتی کاربردی و قابل ترویج شامل آفت  127از دیگر این اقدامات است.معرفی ساالنه ( 1395دوز در سال  133655به 

کش موثر و کم خطر، سرم و واکسن دامی و دستور العمل فنی، رشد پنج برابری تجاری سازی دانش فنی و توانمندی های فنآورانه 

افزایش یافته  1395فقره در سال  74به  1392فقره در سال  14از  در دولت یازدهم به نحوی که قراردادهای واگذاری و انتقال

گذاری است.این رشد در راستای دانش بنیان کردن کشاورزی به منظور افزایش بهره وری از طریق تبدیل پژوهش به فناوری، ارزش

ی به بخش خصوصی حاصل شده فناوری، تجاری سازی دانش فنی و فنآوری های نوین، واگذاری و انتقال امتیاز و مالکیت فکر

درصدی ایجاد شرکت های دانش بنیان کشاورزی؛ به منظور کاهش وابستگی کشور از لحاظ فنآوری و در اجرای  95است.افزایش 

از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شده، تعداد شرکت هایی که از  94برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان که سال 

 95شرکت در سال  41به  1392شرکت تاسیس شده در سال  21ژوهشگران کشاورزی وزارت تشکیل شده از سوی محققان و پ

افزایش یافته است.افزایش پنج برابری نسبت کارشناسان ترویج به بهره بردار، که متعاقب برنامه این دولت برای احیا و تقویت مراکز 

ماس کارشناسان بخش دولتی با کشاورزان در عرصه ها و مزارع و انتقال جهاد کشاورزی دهستان ها به عنوان موثر ترین نقطه ت

دهنده دانش و اطالعات فنی و بازخوردها صورت گرفته، به گونه ای که نیروی های کارشناسی مستقر در این مراکز از یک نفر به 

کشاورزی رسیده که در همین راستا  588با پنج برابر افزایش به یک نفر در ازای  1392کشاورز در سال  131ازای سه هزار و 

 افزایش یافته است. 1395دقیقه در سال  42به  1392دقیقه در سال  33آموزش سرانه بهره بردار نیز از 

http://www.iana.ir/fa/news/43208/%D8%A7%D9%81% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 برگزاری جشنواره کارآفرینی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

هدف از اجرای این جشنواره نمایش اقدامات عملی کارآفرینی حوزه کشاورزی استان فارس، معرفی ایده های موفق، بازاریابی فروش 

 .محصوالت، فرصت یابی با هدف ایجاد فضای مناسب کسب و کار و تبادل نظر بین کارآفرینان و مسئوالن بود

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، در این همایش که کارآفرینان شاخص، ایانا از به گزارش 

مسئوالن کشوری و استانی، محققان، مدرسان، دانشجویان و فعاالن بخش کشاورزی حضور داشتند؛ دکتر بصام رئیس موسسه آموزش 

موضوع علم اقتصاد، رده های اقتصادی در جوامع پیشرفته را تشریح کرد و  عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی با اشاره به

 چگونگی گذر کارآفرینان از هریک از آن ها را توضیح داد. 

 وی مسیر حرکت کارآفرینان موفق را گذر از همه این رده ها اعالم کرد.

از سیاست های اصلی مؤسسه خصوصاً در سال رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی کارآفرینی را 

اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال برشمرد.قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز در این جشنواره ضمن تشکر از برپایی این 

رو بودن پیشمراسم در سال اقتصادمقاومتی، تولید و اشتغال به تشریح چالش های کارآفرینی بخش کشاورزی استان فارس با وجود 

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس نیز گزارش مختصری از فعالیت های مرکز و .در این بخش پرداخت

کارآفرینی دانشجویان ارائه و کارآفرینی دانشجویان را در زمینه های علوم زراعی و باغی، دامپروری، صنایع تبدیلی، گیاهان دارویی ، 

بخوان داری تشریح کرد.زارع در پایان هدف از اجرای این جشنواره را نمایش اقدامات عملی کارآفرینی حوزه کشاورزی آبخیزداری و آ

استان فارس، معرفی ایده های موفق، بازاریابی فروش محصوالت، فرصت یابی با هدف ایجاد فضای مناسب کسب و کار و تبادل نظر 

 45رانی چهار نفر از کارآفرینان در ارتباط به چالش های کارآفرینی در کشور و تقدیر از بین کارآفرینان و مسئوالن اعالم کرد.سخن

نفر کارآفرین شاخص کشاورزی استان از دیگر برنامه های این جشنواره بود.شایان توجه است در حاشیه این مراسم نمایشگاه عرضه 

ده بود که توسط مسئوالن افتتاح و مورد بازدید عمومی قرار فعالیت ها و دستاوردهای کارآفرینان کشاورزی استان فارس برپا ش

گفتنی است این جشنواره از سوی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و با همکاری موسسه .گرفت

ورزی و منابع آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی فارس، سازمان نظام مهندسی کشا

 طبیعی استان و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی فارس برگزار شد.

http://www.iana.ir/fa/news/43233/%D8%A8%D8%B1% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 تبدیل اراضی به گلخانه نیاز به اخذ مجوز و تغییر کاریری ندارند

رئیس سازمان تعاون روستایی کشور در آیین گشایش نمایشگاه گل و گیاه در رامسر گفت: در راستای حمایت از تولیدات گل و 

 .به پرداخت عوارض سازه نیز نیستگیاه، تبدیل اراضی به گلخانه نیاز به اخذ مجوز و تغییر کاریری ندارند و حتی نیاز 

رئیس سازمان تعاون روستایی کشور گفت که دولت تدبیر و امید امسال چهار هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح  -ایرنا  -نوشهر 

به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین صفایی روز دوشنبه در آیین گشایش . های آبیاری مدرن به بخش کشاورزی اختصاص داده است

نمایشگاه گل و گیاه در رامسر افزود : این میزان اعتبار دولت با توجه کمبود آب در کشور می تواند به اصالح شیوه آبیاری بخش 

وی گفت: سیاست اصالح شیوه آبیاری محصوالت کشاورزی در دو سال گذشته مورد حمایت دولت قرار گرفته .کشاورزی کمک کنند

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بسته حمایتی دولت در بخش تولیدی، گفت: .خواهد داشتبود و امسال نیز این روند ادامه 

دولت تدبیر و امید در بخش صنعت گل و گیاه نیز تاکنون حمایت های خوبی داشته است و امسال نیز همانند گذشته در زمینه 

درصدی دولت از این بخش  85وی افزود: حمایت .ه استتوسعه صنعت گلخانه و پرورش ماهی در قفس اعتباراتی را در نظر گرفت

صفایی با اشاره به .فرصت مناسب ارزشمندی برای کشاورزان و تولید کنندگان این بخش برای اجرای طرح های ابیاری مدرن است

ناسب برای رشد چشمگیر تولیدات صنعت گل و گیاه در دنیا گفت: جمهوری اسالمی ایران با وجود داشتن آب و هوای و خاک م

جهانی برای تولید پرورش گل و  17تا  15وی افزود: ایران در رتبه .پرورش گل و گیاه هنوز تا رسیدن به نتیجه مطلوب فاصله دارد

رئیس سازمان تعاون روستایی کشور همچنین خاطر نشان کرد: در راستای حمایت از تولیدات گل و گیاه، تبدیل اراضی .گیاه قرار دارد

 .یاز به اخذ مجوز و تغییر کاریری ندارند و حتی نیاز به پرداخت عوارض سازه نیز نیستبه گلخانه ن

نفر از محققان داخلی و مهمانان خارجی در مجتمع مروارید سبز رامسر آغاز  125نمایشگاه گل و گیاهان زینتی روز دوشنبه با حضور 

ینتی قرار است از فردا با حضور مهمانان خارجی و داخلی در تاالر به کار کرد.همچنین نخستین سمپوزیوم بین المللی گل و گیاهان ز

هتل رامسر آغاز شود.مهمانان خارجی شرکت کننده در این سمپوزیوم از کشورهای امریکا، روسیه، آلمان، ایتالیا، بلژیک، استرالیا، 

 ردیبهشت ماه در رامسر برپا است.ا 14تایلند، ژاپن و چین هستند.نمایشگاه و سمپوزیوم گل و گیاهان زینتی رامسر تا 

http://www.iana.ir/fa/news/43307/%D8%AA%D8%A8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 تهدیدی جدید برای تنفس سالم است ابتکار در همایش روز جهانی آسم: تغییر اقلیم

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در کنار آالینده های صنعتی و شیمیایی، به دلیل شرایط ناشی از تغییر اقلیم در کشور 

 و افزایش وقوع پدیده گرد و غبار بر اثر خشکسالی متمادی، کاهش بارندگی و حرکت به سمت بیابان زایی، تهدیدات جدیدی برای

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و .تنفس سالم ایجاد شده است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بیستمین همایش روز جهانی آسم که صبح امروز در محل بیمارستان امام خمینی برگزار 

از سوی سازمان بهداشت جهانی برای روز جهانی آسم امسال، گفت: این  "ر، تنفس بهترهوای بهت"شد با اشاره به انتخاب شعار 

شعار تاکیدی بر معضل جهانی آلودگی هوا و درگیری جوامع شهری و صنعتی بسیار زیادی در جهان با آلودگی هوا و تبعات 

های علمی تخصصی تقدیر از برگزاری همایشابتکار ضمن .های قلبی و عروقی و تنفسی استگسترده آن از جمله ازدیاد بیماری

تواند منجر به ارتقاء سطح آگاهی و تالش هایی شود که در ابعاد ها میهمچون همایش روز جهانی آسم، بیان کرد کرد: این همایش

 هایی مختلف برای پیشگیری، بهبود شرایط محیطی صورت می پذیرد. همچنین می تواند منجر به شناخت راه های درمان و روش

 .شود که عوارض و آثار بهداشتی آسم و آلرژی را کاهش دهد

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر ابعاد مسائل محیط زیست بیش از پیش با ابعاد مسائل بهداشتی ارتباط پیدا کرده 

یستی منتشر شد نشان داد که یکی و گره خورده است، افزود: گزارش مشترکی که از سوی سازمان بهداشت جهانی و کنگره تنوع ز

از بالهایی که انسان متمدن و صنعتی به دست خود برای خود ایجاد کرده این است که تنوع ژن را با انواع مداخالت همچون 

  .استفاده بی رویه از آفت کش ها، استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها به هم زده و می زند

ها از بدو مه داد: این مداخالت منجر بدان شده که فلور طبیعی و شیوه زندگی که انسانرئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادا

تولد با آن مواجه هستند تغییر داده شود و این روند هم ادامه دارد. به طور مشخص روند تغییرات در فلور طبیعی چه در پوست و 

: تنوع زیستی دارای ابعاد مختلفی همچون تنوع ژنی است وی گفت.چه در روده و آنچه انسان با آن مواجه می شود در حال است

  .ها را به دنبال داردکه تنوع اکوسیستم ها و گونه

 ها استساز بروز بسیاری از بیماریفاصله از طبیعت زمینه

انی و با وسایل این مقام مسئول اشاره ای هم به شیوه تربیتی امروزی کودکان داشت و افزود: کودکان امروزی در محیط های آپارتم

الکترونیکی به دور از طبیعت رشد می کنند و همین فاصله از طبیعت و آب، خاک و هوای سالم، زمینه ساز بروز بسیاری از بیماری 

 .ها به دلیل اختالل در سیستم ایمنی و عدم آموزش طبیعی سیستم ایمنی است

ر سالمت روح و جسم افراد به ویژه کودکان، امروز شاهد رشد ابتکار ادامه داد: به دلیل همین اثرگذاری و نقش مهم طبیعت د

مدارس طبیعت با همکاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی و استقبال بسیار خوب جامعه از این مدارس هستیم. و در حال حاضر 

سیقی، هنر و مدرسه طبیعت در سراسر کشور در حال فعالیت هستند و کودکان می توانند از این مدارس همچون کالس مو 40

 .زبانبه عنوان یک فوق برنامه، بهره ببرند و ضمن حفظ ارتباط با طبیعت، از آثار مثبت روحی و جسمی آن و نشاط برخوردار شوند

های آسم و آلرژی در میان معاون رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد: به زودی بتوان پژوهشی در خصوص بررسی میزان بیماری

مند از طبیعت و ارتباط مستمر با طبیعت، کودکان شهری بهره مند از مدارس طبیعت و کودکان شهری  کودکان روستایی بهره

بدون بهره از مدارس طبیعت داشت و حال که ما با زندگی شهری پیوند خوردیم، میزان اثرگذاری این مدارس را به صورت علمی 

ای هم به سابقه تهیه و تدوین برنامه های کاهش آلودگی ه اشارهرئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادام.مورد بررسی قرار دارد
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نخستین گزارش های مربوط به آلودگی هوا مرحوم دکتر تقی ابتکار به دولت وقت  1355هوا در ایران داشت و افزود: تقریبا سال 

ان مرگ و میر سالیانه و خسارات وی در خصوص میز.شد، تاکید کردارائه داد و بر مباحث زیادی که باید از آن ها پیشگیری می

ها موضوعاتی نیست که بتوان به طور دقیق و با اطمینان در دانند اینناشی از آلودگی هوا، اظهار کرد: اگرچه همه متخصصان می

فزایش دهد آلودگی هوا می تواند میزان مرگ و میر سالیانه را اخصوص آن ها آمار و ارقام منتشر کرد اما همه مطالعات نشان می

توسط بانک جهانی، اظهار کرد: در آن مطالعه مشخص  2003این مقام مسئول ضمن یادآوری مطالعه صورت گرفته در سال .دهد

 .میلیارد دالر خسارت آلودگی هوا تنها در حوزه بهداشت دارد 9شد ایران ساالنه 

ریزی برای مقابله با آلودگی هوا در ایران بود، بیان ابتکار ضمن تاکید بر این موضوع که دولت سید محمد خاتمی نقطه عطف برنامه 

توسط هیات دولت و به دنبال آن اتفاقاتی همچون از رده خارج  1379کرد: تصویب رسمی برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در سال 

و خودرو، حذف سرب از کردن خودرو پیکان به دلیل عدم برخورداری از استانداردها، تدوین و اجرایی کردن استاندارد های سوخت 

معاون رئیس جمهور افزود: اما آنچه باعث تاسف است، وقفه ایجاد شده در اجرای این برنامه ها از سال .بنزین در همان زمان رخ داد

با مشکالت و شرایط بسیار دشوار در مبحث آلودگی هوا کشور روبه رو باشیم. به گونه ای  1392بود که منجر شد تا در سال  1384

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه .نه تنها شرایط بهتر نشده بود، بلکه مشکالت و چالش ها به مراتب بیشتر شده بود که

و استانداردسازی خودروها که به تبعیت از استانداردسازی سوخت  86برای سوخت در سال  4داد: عدم اجرایی شدن استاندارد یورو 

خودکفایی به دلیل تحریم ها و مقادیر بسیار زیاد ترکیبات خطرناک و سرطان زای آروماتیک  باید صورت می پذیرفت، توزیع بنزین

  .بود 1392و بنزن در این نوع بنزین برخی از چالش های پیش رو در سال 

 ۹6ریزی برای حذف کامل مازوت از نیروگاه های کشور در سال برنامه

موع اقداماتی همچون فعال کردن ساز و کارهای موجود، بازنویسی برنامه جامع تالش کردیم تا با مج 1392وی ادامه داد: از سال 

، بازنگری و ارتقاء 4مقابله با آلودگی هوا، ارتقاء حدود مجاز، الزام پاالیشگاه ها و خودروسازی های کشور به اجرای استاندارد یورو 

درصد  8به  1392درصد در سال  45در نیروگاه ها از  استاندارد خروجی صنایع آالینده کشور، کاهش میزان مصرف سوخت مازوت

از طریق افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی و سیاست گذاری  96و برنامه ریزی برای به صفر رساندن این میزان در سال  95در سال 

خط تولید جدید به  15، 95و اجرای سخت گیرانه ضوابط، عدم شماره گذاری خودروهای فاقد استاندارد که به طور نمونه در سال 

 .دلیل همین عدم تطابق با استانداردها، شماره گذاری نشد؛ کیفیت هوای تنفسی مردم کشور را بهبود بخشیم

های کند، گفت: یکی دیگر از اقدامبرابر یک خودرو آالیندگی تولید می 5این مقام مسئول با بیان اینکه هر موتورسیکلت کاربراتوری 

 95با آلودگی هوا در کشور، حذف تولید و شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری از ابتدای مهرماه سال مهم در زمینه مقابله 

  .و تمرکز بر تولید موتورسیکلت انژکتوری بود

 شهر ایران 40در  4توزیع بنزین استاندارد یورو 

شهر ایران گفت و افزود: طبق برنامه ریزی  40در  4ابتکار از حذف بنزین آلوده به بنزن در کشور و توزیع بنزین استاندارد یورو 

های صورت گرفته با افتتاح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، تدریجا توزیع بنزین استاندارد به همه شهرهای کشور گسترش خواهد 

مده آن طی سه هزار خودرو فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور که بخش ع 900ای هم به خروج معاون رئیس جمهور اشاره.یافت

سال و نیم دولت یازدهم رخ داد و جایگزینی این خودروها با خودروهای استاندارد داشت و افزود: مجموع این اقدامات منجر بدان 

 94_92شد تا پژوهش وزارت بهداشت، درخصوص بیماری ها و مرگ های منتسب به آلودگی هوا که مجموعه اطالعات سال های 

د برای نخستین بار در کشور و بر خالف روند افزایشی سابق، بیماری ها و مرگ های مرتبط با آلودگی هوا را شامل می شد، نشان دا
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های بهبود کیفیت های درستی در مسیر هدف غایی برنامهوی افزود: این پژوهش نشان داد گام.در کشور روند کاهشی داشته است

 .های ناشی از آن برداشته شده استهوا، یعنی ارتقا کیفیت زندگی و کاهش مرگ و بیماری 

 تغییر اقلیم تهدیدی جدید برای تنفس سالم

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به موضوع تغییر اقلیم و تاثیر آن بر مبحث آلودگی هوا داشت و گفت: در کنار 

 فزایش وقوع پدیده گرد و غبار بر اثر خشکسالیآالینده های صنعتی و شیمیایی، به دلیل شرایط ناشی از تغییر اقلیم در کشور و ا

 .متمادی، کاهش بارندگی و حرکت به سمت بیابان زایی، تهدیدات جدیدی برای تنفس سالم ایجاد شده است

وی اضافه کرد: البته پدیده گرد و غبار امروز چالش منطقه ای و بین المللی است و به همین دلیل بنا به پیشنهاد و با پیگیری و 

نخستین قطعنامه بین المللی در زمینه ضرورت مقابله جهانی با گرد و غبار به عنوان  2015کار عمل ایران، سازمان ملل در سال ابت

یکی از اثرات سوء تغییر اقلیم را صادر کرد و سال گذشته نیز گزارشی جامع از وضعیت کنونی جهان در مواجهه با این پدیده و 

با آن انتشار یافت و در نهایت در سالجاری ایران میزبان نخستین همایش بین المللی گرد و غبار  راهکارهای جهانی برای مقابله

در اصفهان  95این مقام مسئول با اشاره به اینکه سوخت مازوت را از دو نیروگاه اصفهان حذف کردیم، گفت: در سال .خواهد بود

ابتکار با بیان اینکه الیحه هوای پاک را به مجلس نهم .اسالمی نداشتشیراز هیچ روز ن 95روز سالم داشتیم، همچنین در سال  287

گذارند و امیدواریم هفته فرستادیم ولی جزء اولویت مجلس نبود،اظهارکرد: این الیحه در مجلس دهم آخرین مراحل خود را می

یون موتورسیکلت داریم،اظهارکرد: از این ابتکار با اشاره به اینکه در تهران سه میل.آینده در مجلس، قانون هوای پاک تصویب شود

روز هوای سالم و پاک داشت و این عدد در سال  205، 92تعداد دو میلیون موتورسیکلت هنوز کاربراتوری هستند. تهران در سال 

روز در  های بدون خودرو گفت: امیدواریم قشرهای مختلف جامعه یکشنبهوی با اشاره به کمپین سه.روز ارتقا یافت 277به  95

معاون رئیس جمهور مشکل اصلی اهواز را گرد و غبار ورودی از عراق و عربستان سعودی .هفته از خودروی شخصی استفاده نکنند

درصد آن خارجی است. کشور عراق  70تا  60های گرد و غبار، داخلی و بین درصد کانون 30تا  20دانست و افزود: تقریبا بین 

 .هزار هکتار کانون فوق بحرانی گرد و غبار دارد 40د و غبار و ناحیه جنوبی خوزستان هشت میلیون هکتار کانون گر

ها در دولت آقای روحانی گفت: دریاچه ارومیه اگر روند خشک رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به احیای تاالب

 .شداطراف آن می میلیون نفر از جمعیت 14کرد تبدیل به یک کانون ریزگرد برای شدن را طی می

ها، افزود: دولت ها و حفظ و احیاء آنابتکار ضمن تاکید بر نگاه ویژه دولت یازدهم به محیط زیست و اهمیت ویژه برای تاالب

یازدهم گام هایی جدی برای احیاء و حفظ تاالب های کشور به عنوان زیست بوم های بسیار ارزشمند، همچنین عامل پیشگیری از 

د و غباری و منبع تامین کننده معیشت مردم به ویژه در استان هایی همچون خوزستان و سیستان و بلوچستان طوفان های گر

 .برداشته است که از آن جمله می توان به تخصیص و تامین حق آبه تاالب ها اشاره کرد

این تاالب ارزشمند به کانون جدی گرد معاون رئیس جمهور با ذکر نمونه تاالب هورالعظیم در استان خوزستان، گفت: به رغم اینکه 

و غبار برای خوزستان و حاشیه این استان تبدیل شده بود، با همت دولت یازدهم و طی همکاری بین بخشی به ویژه با وزارتخانه 

ا ضر بهای نفت و نیرو، موفق به رفع موانع ایجاد شده روی تاالب، همچنین تخصیص حق آبه تاالب شدیم و خوشبختانه در حال حا

درصدی تاالب هورالعظیم شاهد رفع خطر کانون گرد و غباری این تاالب، همچنین رونق دوباره معیشت و گردشگری در  70احیاء 

وی ادامه داد: از دیگر اقدام های صورت گرفته در این راستا، هرس زود هنگام گیاه غیربومی کنوکارپوس به .آن منطقه هستیم

 .ی مردم خوزستان به ویژه اهواز پس از نخستین باران پاییزی استعنوان عامل اصلی مشکالت تنفس

وی با بیان اینکه فرضیه های مختلفی همچون باران اسیدی در این خصوص مطرح بود، ادامه داد: خوشبختانه بر اثر این اقدام، 

امسال پس از سه سال فعالیت مستمر و مداوم با دانشگاه ها و دستگاه های مرتبط، تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی به زیر 
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لی است که طی سال های گذشته تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی پس از نخستین باران پاییزی هزار نفر رسید و این در حا

ایم از معاون رئیس جمهور گفت: تعداد روزهایی که در اهواز گرد و غبار داشته.هزار نفر هم می رسید 28در خوزستان به حدود 

رئیس سازمان حفاظت محیط .شترین روز ناسالم را در اهوازداشتیمبی 88افزایش پیدا نکرده است. در سال  95تا سال  92سال 

زیست یادآور شد: البته همچنان تا نقطه مطلوب در بهبود و ارتقاء کیفیت هوا کشور فاصله داریم زیرا هم برنامه های مقابله با 

 تآلودگی هوا بلند مدت و مستمر است و هم موانع و چالش های این حوزه متفاوت و پیچیده اس
http://www.iana.ir/fa/news/43394/%D8%A7%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 زنجیره تولید از مزرعه تا سفره مردمعلمکرد بخش کشاورزی قابل قبول است؟/عدم پیوستگی 

وری و توسعه سیستم های نوین آبیاری اما با مشکالت و کمبودهایی در زمینه نوسانات با وجود اقدامات ویژه نظیر افزایش بهره

گرچه این  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  جارت و کشاورزیصنعت، تبه گزارش خبرنگار .قیمت در بازار روبرو هستیم

وری و های نوین آبیاری، افزایش بهرهها انتقادات زیادی به حوزه کشاورزی وارد است، اما عملکرد دولت در توسعه سیستمروز

ها و مشکالتی نظیر نوسانات و البته ناگفته نماند که با کمبود.فایی گندم را نباید نادیده گرفتهای اساسی در جهت خودکبرنامه

ا تر وزارت بازرگانی احیرود هر چه سریعپابرجا بودن مشکالت بازار، مصرف باالی آب در بخش کشاورزی روبرو هستیم که انتظار می

محمدی مدیر عامل مجمع نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خان لیع.شود تا مسائل و مشکالت بازار به حداقل کاهش یابد

های دولت، همت با اشاره به عملکرد دولت در بخش کشاورزی اظهار داشت: براساس برنامه ریزی صنعت، تجارت و کشاورزی

وی افزود: گرچه در .های اخیر توانستیم کارنامه قابل قبولی در بخش ارائه دهیمها طی ساللکشاورزان و به کارگیری تالش تشک

های مؤثری برداشته شده، اما با کمبودهایی نیز وری گامهای نوین آبیاری تحت فشار، مکانیزاسیون و افزایش بهرهتوسعه سیستم

های اخیر محمدی با اشاره به مشکالت بازار گفت: طی سالنخا.تر مرتفع شودرود هر چه سریعروبرو هستیم که انتظار می

رود برنامه جامعی ایم از این رو انتظار میها بودهساماندهی بازار بر عهده وزارت بازرگانی بوده که با انحالل آن شاهد نوسانات قیمت

 :ی با انتقاد از نبود زنجیره تولید بیان کردمدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورز.در راستای رفع مشکالت بازار به کار گرفته شود

چنان که باید و شاید نتوانیم برای صادرات و ساماندهی محصوالت به بازار عدم زنجیره تولید از مزرعه تا سفره مردم موجب شده آن

 .ره وری را باال بردتوان ضمن افزایش کیفیت بهوی ادامه داد: با توسعه تحقیقات و آموزش کشاورزان می.برنامه ریزی نماییم

 افزایش درآمد کشاورزان در راستای ارتقای تولید

 92تا سال  :گفت صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین علی قلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار  

شد که طی یک برنامه ریزی جامع بدون آنکه سطح زیر کشت میلیون تن گندم برای تأمین نیاز داخل وارد کشور می 7ساالنه حدود 

 800میلیون و  6وی افزود: در اوایل دولت یازدهم میزان خرید تضمینی گندم حدود .گندم افزایش یابد، واردات گندم منتفی شد

هزارتن رسید که این نشان دهنده  500میلیون و  11ها به رقم تأمین به موقع نهاده های صحیح وهزارتن بود که در پی برنامه ریزی

 .رشد قابل توجه تولید است

ایمانی در خصوص درآمد کشاورزان گندمکار بیان کرد: با توجه به ارتقای تولید درآمد گندمکاران به طور میانگین از سه میلیون و 

 .ان افزایش یافتمیلیون توم 11هزارتومان به بیش از  70

http://www.yjc.ir/fa/news/6062989/%D8%B9%D9%84% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اردیبهشت / /  ۱۰کشنبه , 

 ارگانیک کردن محصوالت کشاورزی امری ضروریست

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه بسیاری از محصوالت کشاورزی آلودگی شیمیایی دارند، گفت: ارگانیک کردن عضو 

به گزارش ایران اکونا به نقل از خانه ملت، بهروز بنیادی درباره ضرورت ارگانیک .محصوالت کشاورزی نیاز به کار کارشناسی دارد

رگانیک کردن محصوالت کشاورزی نیاز به کار کارشناسی و اقدامات طوالنی مدت دارد زیرا اقدامی کردن محصوالت کشاورزی، افزود: ا

 .زمان بر است، اما این مهم به منزله بی توجهی به بحث ارگانیک کردن این محصوالت نیست

 زیرا شود زده کشور سطح در آن وی ادامه داد: ارگانیک کردن محصوالت کشاورزی اگرچه زمان بر است اما الزم است کلید شروع 

بنیادی تصریح کرد: بسیاری از محصوالت کشاورزی آلودگی شیمیایی دارند .ارگانیک کردن نیازمند است به ما محصوالت از بسیاری

 .درصد محصوالت مختلف به جهت مصرف بی رویه سموم و آنتی بیوتیک ها آلوده هستند 35الی  30و بر اساس آخرین آمار حدود 

ور شد: آلوده بودن محصوالت کشاورزی به سموم و آنتی بیوتیک ها منجر به افزایش مقاومت های میکروبی شده و برای وی یادآ

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه همه دستگاه .سالمتی انسان خطرناک است لذا باید مورد توجه قرار گیرد

شاورزی تالش کنند، گفت: تمرکز بر ارگانیک کردن محصوالت کشاورزی همت های مرتبط باید برای ارگانیک کردن محصوالت ک

همه جانبه نیازمند است و تنها این وظیفه نباید بر دوش وزارتخانه های بهداشت و جهاد کشاورزی سنگینی کند بلکه الزم است 

 دیگر دستگاه ها نیز وارد عمل شوند

http://iranecona.com/72855/%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8 
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 نهاده  
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۹ : تاریخ

درصد واردات و توزیع کود کشور در اختیار ماست/ پورسانت در واردات بذر و  ۹6کنیم/ گذشته وارد نمیبذر تاریخ

 کود نداریم

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مورد واردات قاچاقی بذر گفت: چنین چیزی صحت ندارد و اگر هم وجود داشته  

  .کنیمهزار تن بذر گواهی شده گندم در داخل تولید می 82باشد، میزان آن بسیار ناچیز است، البته ساالنه 

های زیادی در مورد کیفیت بذر وارداتی و اینکه کشاورزان را مجبور ، حرف و حدیثفاطمه بیات- گروه اقتصادی- فارسخبرگزاری 

کنند، از فالن فروشگاه بذر تهیه کننده وجود دارد و کیفیت پایین کودهای وارداتی هم که جز افزایش هزینه برای کشاورزی در می

بر آن داشت تا پاسخ آن را از زبان متولی این امر یعنی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی پی ندارد، موضع دیگری بود که ما را 

رسد و یزدان سال قدمت که این روزها سخن از واگذاری آن به بخش خصوصی به گوش می 80شرکتی دولتی با .کشاورزی بپرسیم

رو به ما گفت که توزیع بذر تاریخ گذشته یا  وی در یک ساعت مصاحبه رو در.داندسیف مدیرعامل آن هم این کار را مثبت می

تقلبی معنا ندارد. قاچاق بذر نداریم و دریافت پورسانت برای خرید از یک شرکت خارجی هم اصالً صحت ندارد. پس از این مصاحبه 

 !احساس کردیم اصال مشکلی در حوزه کود و بذر وجود ندارد

زی در افزایش میزان عملکرد در هکتار و کاهش آفات کشاورزی باید مورد توجه های مهم کشاوربذر به عنوان یکی از نهاده :فارس

کیفیت از طریق قاچاق سبب لطمات زیادی به کشاورزان شده رسد که ورد بذرهای بیقرار گیرد، اما متاسفانه خبرهایی به گوش می

، چرا که مبادی ورودی در ناچیز استچنین چیزی صحت ندارد و اگر هم وجود داشته باشد میزان آن بسیار  :سیف!است

ری با مشاهد هرگونه دانه کشاورزی آن را به بخش قرنطینه های ایکسها به شدت حساس هستند و دستگاهمورد واردات بذر و دانه

ر شود. مگر اینکه مقداهای حمل قاچاق کسی وارد قاچاق این محصول نمیکنند. در عین حال به دلیل حجم و هزینههدایت می

بنیانی است. در عین حال ما در تولید بذر به طور کل مقوله دانش.کمی توسط مسافر و از طریق چمدانی وارد کشور شده باشد

هایی که به فناوری تولید این محصول دسترسی مباحث اقتصادی چیزی با عنوان هزینه نهایی تولید داریم، در تولید بذر شرکت

ید بذر مرغوب باشند، چرا که هزینه تحقیقات برای تولید یک بذر مرغوب در دنیا بسیار باال است. دارند، باید مراقب سرقت دانش تول

ماه  روند. تا وقتی که یکهای بزرگ تولیدکننده بذر در دنیا به سمت جوینت ونچر )مشارکت در تولید( پیش میبرای همین شرکت

وند، تا رهای بزرگ دنیا به سمت ادغام پیش میباشند و از بنگاهتری داشته بذر تولید کردند، فروش بیشتری در سطح گسترده

تر اینکه چند جالب .شرکت است 45شرکت تولیدکننده بذر مرغوب در دنیا( متشکل از  5یکی از )جایی که شرکت مونسانتو 

صرفه باشد و  برایشان مقرون به اند، تاشرکت بزرگ تولیدکننده بذر در دنیا تولید بذر محصوالت مختلف را بین یکدیگر تقسیم کرده

 .اکنون تولید بذر دانه روغنی یا سبزی و صیفی هر یک مختص به یک شرکت بزرگ است

گویند، تا ما به فناوری یک گونه بذر ها زمان الزم است و محققان داخلی میبرای تولید یک بذر مرغوب در کشور سال :فارس

توانیم وارد حوزه تولید بذر در راستای اقتصاد کنند. پس چگونه میرا وارد بازار می های قدر دنیا نوع جدیدتریدست یابیم، شرکت

های صاحب برند تولیدکننده بذر هیچ کشوری بدون مشارکت با شرکت :سیف.مقاومتی و قطع وابستگی به بذرهای وارداتی شویم

ن هند، چین، ترکیه و پاکستان از جمله کشورهایی خارجی نتوانسته است در این حوزه موفق شود و در منطقه ما کشورهایی همچو

 .هستند که در تولید بذر بامشارکت طرف خارجی حرفی برای گفتن دارند

 ایم در این حوزه وارد شویم؟پس چرا ما نتوانسته :فارس

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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از سوی  های خارجی صاحب برند از جمله شرکت سینجنتا را به مشارکت دعوت کرده که تکنولوژیاین کشورها شرکت :سیف

های مشترک زیادی را برای تولید بذر تعریف گذاری و نیروی کار هم از سوی کشور متقاضی بوده است و پروژهطرف خارجی سرمایه

 .زنداند، چرا که در کشورهای مختلف اقلیم حرف اول را برای تولید بذر میکرده

 کشاورزی چند درصد از تامین بذر کشور را برعهده دارد؟شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان بازوی وزارت جهاد  :فارس

، اما مشکل اینجاست که برخی محصوالت از کنیمهزار تن بذر گواهی شده گندم را در داخل تولید می 82ساالنه  :سیف

سه الین ذرت  دگی در کنار هم( نیست و برای به بار نشستن محصول باید در هر هکتار به ازای هرما و نری) ،خودگُشنجمله ذرت

های شود، اما شرکتمادگی یک الین پدری کشت شود، تا محصول به بار بنشیند و همین مساله سبب کاهش عملکرد در هکتار می

هم داریم که  op اند که سبب عملکرد در هکتار شده است. البته بذربزرگ خارجی با تلقیح در بذر، بذرهای هیبریدی تولید کرده

چرا که ممکن است زمان رسیدگی بذر مادگی رسیده باشد، اما الین نر هنوز به بلوغ نرسیده باشد که در تولید ریسک باالیی دارد، 

محصول مشکل آفرین است که در بذرهای هیبریدی این طور نیست. در کنار آن میزان مصرف آب هم برای ما بسیار مهم است و 

 .رویماکنون به سمت کشت نشایی می

 شود؟صد از بذر کاالهای استراتژیک از جمله گندم از نوع هیبریدی استفاده میاالن چند در :فارس

بذر گندم جزو بذرهای خودگشن )نری و مادگی در کنار هم( است که نیازی نیست روی نوع هیبرید آن کار شود. اما در  :سیف

 .ل اختصاص یابدمورد ذرت این گونه نیست. باید یک چهارم زمین به الین پدری برای بارور شدن محصو

های خارجی شود و این مسئله مطرح است که شرکتشود بذر مورد نیاز از کشورهای خاص خریداری میگفته می :فارس

های خرید بذر می دهند؟ چگونه است که با وجود بذرهای مرغوب در دنیا که برخی افراد با خود های خوبی به واسطهپورسانت

 هایی محرومیم؟شود، ما از واردات چنین گونهخوب میآورند و در کشت هم نتیجه می

شرایط اقلیمی کشور تولید کننده بذر و متناسب بودن آن با آب و هوای ما در انتخاب و خرید بذر بسیار مهم است و برای ما  :سیف

 وان مقاومت داشته باشد وایم که بذر آن تا شش درجه تکند. مثالً در حوزه های سردسیری تخصص پیدا کردهمحدودیت ایجاد می

گویند کدام بذر از کدام شرکت با اقلیم ما سازگار است، ولی در مورد پورسانت و این محققان مرکز تحقیقات به ما می

ایم؟ کنیم، مگر پورسانتی بابت آن گرفتهما االن کود هم وارد می .اند باید بگویندگونه مسائل اطالعی ندارم. آنها که گرفته

 .دولتی از آن منع هستند هایشرکت

کند که فاکتور فروش کنند که امکان سند سازی وجود دارد و مسئول خرید به طرف فروشنده اعالم میالبته برخی ادعا می :فارس

 کنید؟ای را رد میرا مطابق با میل او صادر کند و رقمی برای واسط خریدار در نظر گرفته شود. یعنی شما چنین مسئله

ها به صورت شبکه به هم متصل شده که هر گونه اقدام خالف سند یعنی پولشویی. و ما هم عضو یا آن قدر سیستمدر دن :سیف

 کنم و ممکن است جایی چنین تخلفی بودهکنوانسیون پولشویی هستیم و امکان این گونه کارها قاعدتا نباید باشد من نفی نمی

 .با فاکتور همخوانی داشته باشد ها بایدباشد، اما در کشورهای بزرگ دنیا پرداخت

 .کند، باید یک نسخه هم به دارایی بدهدطرف خارجی هر پیش فاکتوری که برای ما صادر می

 .با نیش خند( ما تجربه چنین کاری را نداریم)

را وارد کنیم،  آنگویند کیفیت گندم تولیدی در داخل کشور پایین است و برای دریافت گندم با گلوتن باالتر باید برخی می :فارس

 شود، در چه سطحی است؟نوع بذری که برای گندم تولید داخل استفاده می

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


 
کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی  

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

 

255 
 

کیفیت گندمی که در داخل تولید می شود، عالی است که هم برای نان و هم برای بیسکوئیت و شیرینی قابل مصرف است.  :سیف

ها از جمله استان ، اما در بسیاری استانالبته برخی اقالم تولید شده در غرب کشور برای مصرف نانوایی ضعیف است

 .های کانادا و استرالیا استگلستان،خوزستان و دشت مغان در حد عالی هستند و قابل رقابت با گندم

 17های معتبر خارجی اعالم کرده بود، هفت شرکت بزرگ تولید کننده بذر در دنیا چند وقت پیش یکی از خبرگزاری :فارس

ای برای این کار گذارید و آیا اصال بودجهکنند .شما چقدر برای امر تحقیقات بودجه میف تحقیقات میدرصد درآمدشان را صر

 یابد؟اختصاص می

میلیارد دالر را صرف  1.4میلیارد دالر درآمدش؛  13.4در کشورهای خارجی شرکت معتبری همچون سینجنتا از مجموع  :سیف

 .کاهش داشته استتحقیقات کرده و نسبت به سال قبل سه درصد 

 ایم؟چرا ما در بخش تحقیقات و تولید بذر که یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است، سرمایه گذاری نکرده :فارس

های تجاری ترامپ رییس جمهور جدید آمریکا هستند های بزرگ دنیا نگران سیاستاالن با قبل تحریم تفاوت کرده و شرکت :سیف

های بزرگ دنیا ایران سرمایه گذاری کنند یا نه! ولی یقین کنید هیچ راهی جز مشارکت با شرکتتوانند در دانند که میو نمی

نداریم و نباید چرخ دنده را از ابتدا ساخت مضاف بر انکه هزینه تحقیق و تولید بذر جدید بسیار باالست و برای کشاورز مقرون به 

 .صرفه نیست

 ابه خارجی چقدر تفاوت دارد؟های بذر تولید داخل با مشاالن قیمت :فارس

فروشیم. ولی در کشورهای دیگر از محل فروش محصول حقوق تولید کننده بذر را تومان می 1600ما بذر گندم را کیلویی  :سیف

 .پردازندمی

 گویند بذرهای تاریخ گذشته با بسته بندی جدید وارد کشور شده؟ شما اطالعی از این موضوع دارید؟می :فارس

کنیم. مضاف بر آنکه عمر مفید و بازدهی در بذور مختلف ایم و ما هم بذر تولید همان سال را وارد میچنین گزارشی نداشته :سیف

تر است و در نهایت اینکه بازدهی بذرهای تاریخ گذشته، های روغنی کوتاه تر و بذر برنج طوالنیکند مثالً عمر مفید دانهفرق می

 .بسیار پایین است

دهیم که آنها پس از آزمایش و تایید آنکه خود ما در آغاز فصل زراعی بذرها را به موسسه تحقیقات تولید نهال و بذر میمضاف بر 

 .سال گذشته را به راحتی بفروشم 10دهند. یعنی این گونه نیست که بذر کیفیت اجازه توزیع را به ما می

 !افتدولی این اتفاق در بازار بذر می :فارس

 .ل ما این جوری نیستیمحداق :سیف

یکی دیگری از مسایلی که در حوه بذر اتفاق می افتد، این است که وارد کنندگان محصوالت کشاورزی تمایل چندانی به  :فارس

 افتد؟واردات بذر مرغوب ندارند، چرا که منافعشان در وادات کاالهای مشابه به خطر می

دار نیست. همین دوسال اخیر که فعالیت شرکت خدمات حمایتی و شوخی بر اقتصاد به نوعی میدان جنگ است :سیف

 .کنندکشند و تهدید میکشارزی بیشتر شده همه شرکتها برایش خط و نشان می

کنید اگر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای خصوصی سازی واگذار شود، اوضاع بذر و کود و تامین آن فکر می :فارس

 شود؟بهتر می

ف شرعی و قانونی داریم که این شرکت را برای فروش آماده کنیم. ولی یک عده از حضور شرکت خدمات حمایتی در ما تکلی :سیف

های تواند وارد قراردادهای بزرگ جدید با مشارکت با شرکتترسند. چون در این صورت این شرکت میقالب بخش کشاورزی می
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کند و برخی داشتند این شرکت را از داخل از سال سابقه را با خود حمل می 80تر وارد شود. این شرکت تولیدی بذور با دست باز

کنیم و به یک ثبات در ساختار مالی ها را تهاتر میبردند. بدهی مطالبات را از دولت مشخص کردیم و امروز این بدهیبین می

ره توزیع کود شیمیایی به عنوان عامل رسد تا بخش خصوصی بداند قرار است چه شرکتی را بخرد. یک زمانی اینجا یک ادامی

 اهجایگ از  گفتند، فالن کود را بخر و توزیع کن. اما امروز این شرایط تغییر کرده است و در دنیاوزارت جهاد کشاورزی بود که می

 .است برخوردار ایویژه

 .کردیمتولید میهزار تن گندم  8زمانی که این شرکت را تحویل گرفتیم در حوزه بذر صفر بودیم و فقط 

 کنید؟های روغنی را هم تولید میدرصد بذر دانه 80کنید و درصد بذر گندم تولید می 25در توضیحاتتان گفتید که االن  :فارس

 .درصد 80 - 70در عرضه گندم صد در صد هستیم و در توزیع بذر برنج  :سیف

زیادی پشت سر کودهایی که شما وارد یا توزیع می کنید  هایحاال بپردازیم به موضوع کود. این روزها حرف و حدیث :فارس

برخی از کودهای بی کیفیت چینی می گویند و اینکه باید کود باکیفیت اروپایی را از بازار  .هست و اینکه اثر بخشی الزم را ندارد

 قاچاق تهیه کنند. داستان چیست؟

ایم. یعنی اینکه هیچ کودی در مجموعه ما زنجیره خود ایجاد کردهاصال چنین چیزی نیست. ما نظام تضمین کیفیت را در  :سیف

 .شود، مگر اینکه آزمایشات الزم را طی کرده باشدتوزیع نمی

کنیم. البته ما در مناقصاتمان این گونه نیست که فقط نکته دوم امروز کود سوپرفسفات ترپل و سولفات پتاسیم را از اروپا وارد می

 .سنجیماش میلکه قیمت هر کشور را با فرمول و منطقهقیمت را لحاظ کنیم، ب

نوع خاک یورو است که به دلیل میزان سرب، 387یورو است، در حالی که همین محصول در تونس  375مثال کود دی ای پی چین 

 .و تکنولوژی مورد استفاده متفاوت است

 چند درصد کودهای غیرمجاز از سطح عرضه جمع آوری شده؟ :فارس

این موضوع تکلیف ما نیست، ولی کشاورزان دقت کنند که کود را از کجا تهیه کنند. توصیه ما این است که از فروشگاه  :سیف

دهند همخوانی ندارد. اگر خدمات حمایتی کشاورزی خریداری کنند. ضمن اینکه این آماری که برخی از توزیع کود غیرمجاز می

اینکه نیاز مصرفی چقدر است؟ چقدر واردات  .است، باید یک پایه و مبنایی داشته باشددرصد کود موجود در بازار تقلبی  80بگویم 

 شود؟ای تولید میهای زیرپلهرسمی انجام شده و چقد رکورد در مکان

 چقدر از مجموعه کود مصرفی کشور وارداتی است؟ :فارس

کیفیت درصد کود مصرفی کشور بی 80گویند میدرصد تامین، توزیع و واردات کود مصرفی کشور دست ماست. اینکه  96 :سیف

چینی است، اصالً چنین چیزی نیست. ممکن است یک نفر تقلب کند و خاک را در گونی ریخته و به نام کود بفروشد که اکنون 

 .کنندهای نظارتی به شدت بر این امر نظارت میارگان

دهیم و این کار باید در سطح کشاورزی نهادینه رزان انجام میهمچنین در قالب باشگاه کشاورزان آزمایشات خاک را برای کشاو

گوییم چه کودی برای خاک مزرعه و محصولش الزم است که هزار تومانی به کشاورز می 70تا  60چون کشاورزان با هزینه  .شود

 .رودیابد و هم میزان عملکرد در هکتار باال میهم هزینه تمام شده مصرف کود کاهش می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960107000747 
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 نهاده
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

میلیارد نایرا میان کشاورزان/ نیجریه در فصل خشک کشاورزی  ۹.5های کشاورزی به ارزش توزیع نهاده

 آمیزی انجام دادموفقیت

میلیارد نایرا، اقدام  9.5های کشاورزی میان کشاورزان به ارزش بیش دولت فدرال نیجریه در فصل خشک نسبت به توزیع نهاده

 .تازگی یک مقام رسمی از وزارت فدرال کشاورزی و توسعه روستایی اعالم کردکرده است. این خبر رابه

، مدیر بخش پشتیبانی نهاده های کشاورزی وازرتخانه، در businessdayonline  ،Ohiare Jattoبه گزارش ایانا از وب سایت 

تا فوریه  2016کشاورز از دسامبر  498هزار و  458ایالت بین  30نهاده ها بین "گفت و گو با خبرگزاری نیجریه در ابوجا گفت: 

و در  Growth Enhancement Support (GES)نهاده ها تحت برنامه حمایتی رشد "افزود:  Jatto"توزیع شد. 2017

به گفته وی، نهاده ها شامل دو کیسه کود نیتروژن، پتاسیم و فسفات، یک "راستای تضمین بهبود تولید و امنیت غذایی، فراهم شد.

دولت تحت ": کیلوگرم بذر ذرت بسته بود.این مقام مسئول افزود 20کیلوگرم بذر برنج و  25کیسه کود اوره، یک کیسه کود آلی، 

درصد ارزش کود و آفت کش ها را پرداخت کرده است. موفقیت این طرح در طول  50درصد از ارزش بذر و  75حدود  GESبرنامه 

درصد برآورد شده، به طوری که کشاورزی در دوره فصل خشک بسیار موفقیت آمیز بود. هدف ما تحت  90فصل کاشت حدود 

ایالت، تحت پوشش قرار  30کشاورز را در  498هزار و  458ست در حالی که اکنون هزار کشاورز ا 500پوشش قرار دادن 

همه ایالت های شمال و بسیاری از ایالت های جنوبی از این طرح بهره برده اند. همچنین دولت فدرال در "وی یادآور شد: "دادیم.

 "نظر دارد نهاده ها را برای یک میلیون کشاورز در فصل مرطوب فراهم کند.

http://www.iana.ir/fa/news/43226/%D8%AA%D9%88% 
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 نهاده
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 گیرندای میسموم کشاورزی ارز مبادله

عملکرد و کاهش هزینه تولید، مبنای ارز برای واردات انواع سموم اعم از مواد منظور تولید محصوالت کشاورزی سالم، افزایش به

 .گیردای قرار میخطر ارز مبادلهخطر و متوسطاولیه )تکنیکال( و همچنین سموم آماده مصرف کم

های ورزی یکی از نهادهوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: سموم کشارئیس انجمن واردکنندگان سم و کود امروز در گفت

های هرز مهم این بخش است که بدون کاربرد آنها عملکرد محصوالت کشاورزی به دلیل خسارات ناشی از آفات بیماری و علف

هزار تن در سال انواع سموم در بخش کشاورزی دارد،  25تا  20یزدی با بیان اینکه کشور نیاز به یابد.مهدی حسینیکاهش می

دن قیمت این نهاده باعث کاهش مصرف و بالطبع کاهش عملکرد در هکتار محصوالت کشاورزی و درآمد کشاورزان افزود: باال بو

موقع و بهینه سموم را از دالیل شود؛ به همین دلیل اختصاص ارز مبادله به واردات سموم با کیفیت ضروری است.وی مصرف بهمی

ت و بیان کرد: در صورتی که سموم با کیفیت به مقدار نیاز و با قیمت مناسب دیگر ضرورت اختصاص ارز مبادله به این نهاده دانس

کنند در نتیجه میزان خسارات کاهش و تولید به شکل در بازار وجود داشته باشد کشاورزان این نهاده را به موقع و بهینه مصرف می

 دار محیطخطر و دوستق به مصرف سموم کمیابد.به گفته رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود، تشویچشمگیری افزایش می

یزدی ای به واردات سموم با کیفیت خواهد بود.حسینیتر از نتایج دیگر اختصاص ارز مبادلهزیست و در نهایت تولید محصولی سالم

ردات محصوالت خطرتر فراهم خواهد شد و واتأکید کرد: با اختصاص ارز مبادله به این نهاده شرایط واردات سموم باکیفیت و کم

یابد.وی در پایان یادآور شد: در صورتی اختصاص ارز مبادله به واردات سموم نتیجه بخش خواهد بود که دولت کیفیت کاهش میبی

 خطر را با تعرفه پایین مدنظر قرار دهد همچنین عوارض واردات را حذف و تعرفه گمرکی را کاهش دهد./ثبت سموم کم

http://www.iana.ir/fa/news/43214/%D8%B3%D9 
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۹ : تاریخ

 ابزار بازرگانی در خدمت مدیریت تولید کشاورزی  1-بررسی تجربیات موفق بازرگانی کشاورزی جهان

های مربوطه به تأمین غذایی سالم و با قیمت مناسب از عدم مدیریت صحیح بازار کشاورزی ریشه عمده مشکالت و دغدغهآمریکا 

  .گیرد و برای استفاده از زنجیره تولید باید از ابزارهای مدیریت بازار توسط متولی تولید و بازرگانی کشاورزی استفاده کردمنشأ می

های اخیر تجارب تلخ و تکراری را پشت سر نهاد که ، بازار کشاورزی در روزها و ماهخبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

حساب کاهش قیمت پرتقال تولید داخل، واردات بی .کننده برخورد کردهمانند شالقی دردناک بر پیکره تولیدکننده و مصرف

 .هاستای از این نابسامانیفروشی گوشهش قیمت گوشت قرمز در سطح بازارهای خردهپرتقال به کشور و افزای

درستی اشاره کرد. محمود حجتی در جشنواره ملی اما وزیر جهاد کشاورزی در سیزدهم آذرماه سال به ریشه این مشکالت به

کسانی که در ورزی رهاشده است و با همههای بخش کشاورزی در تهران اظهار داشت که بازار کشاکشاورزی و تقدیر از نمونه

در فحوای این کالم مهندس حجتی مفهوم معنادار و .بندد که این مسئله را پیگیری نمایدزنجیره تولید و عرضه هستند عهد می

درفروش  درستی درک نشده است. عالوه بر مشکالت فوق، عدم توانایی دامدارانداری وجود دارد که تا به امروز در کشور بهریشه

ام کننده، نبود نظشیر باقیمت مناسب به صنایع تبدیلی، فاصله زیاد قیمت انواع گوشت از مرحله کشتار تا عرضه به مصرف

« رهاشدگی مدیریت بازار»منظور عرضه در بازار داخلی و خارجی و بسیاری موارد دیگر، همگی از استانداردسازی محصوالت به

های مردم و مسئولین در حوزه تأمین غذایی سالم و با قیمت مناسب از عدم ده مشکالت و دغدغهکند. درواقع ریشه عمحکایت می

 کننده باید زنجیرهگیرد. بدون شک برای رونق تولید و همچنین حمایت واقعی از مصرفمدیریت صحیح بازار کشاورزی منشأ می

اده از ابزارهای مدیریت بازار توسط متولی تولید و بازرگانی صورت یکپارچه مدیریت شود. الزمه این امر استفمزرعه تا سفره به

کشاورزی  (Marketing Development) های متولی توسعه بازاردر این یادداشت به بررسی یکی از سازمان.کشاورزی است

یی و کشاورزی این شود که نقش بسزایی در افزایش صادرات محصوالت غذامتحده آمریکا پرداخته میذیل وزارت کشاورزی ایاالت

 .کندکشور ایفا می

 لوگوی سازمان خدمات خارجی کشاورزی -1تصویر 

 ایاالت متحده آمریکا پیشرو در صادرات محصوالت کشاورزی 

متحده آمریکا موجب ایجاد یک میلیون میالدی منتشر شد. صادرات کشاورزی ایاالت 2015بر اساس گزارشی که در ماه فوریه سال 

، صادرات کشاورزی 2014تا  2010های شغل در داخل و خارج از مزارع این کشور شده است. بر اساس همین گزارش بین سال

میلیارد دالرفروش محصوالت  675ت و به باالترین میزان خود رسید و رقم مجموعاً آمریکا رکورد کل تاریخ این کشور را شکس

میلیارد دالر رسید. همچنین در این  152.5میزان فروش محصوالت کشاورزی آمریکا به  2014کشاورزی را به ثبت رساند. در سال 

ها در صادرات محصوالت . علت این پیشرفتهای مربوط به کشاورزی تولید شدافزوده در بخشمیلیارد دالر ارزش 180سال 

. شده استهای صادراتی تعریفکشاورزی آمریکا، وجود دستگاه متولی ذیل وزارت کشاورزی است که مأموریت آن افزایش ظرفیت

 .( نشان داده شده است2جایگاه این نهاد در چارت سازمانی وزارت کشاورزی آمریکا در تصویر )

 خدمات خارجی کشاورزی در وزارت کشاورزی آمریکاجایگاه سازمان  -2تصویر 

 نهادسازی تخصصی برای رونق صادرات محصوالت کشاورزی 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ذیل وزارت کشاورزی آمریکا متولی توسعه بازارهای  (Foreign Agriculture Services) سازمان خدمات خارجی کشاورزی

های میالدی ذیل یکی از معاونت 1953سازمان در سال خارجی برای عرضه محصوالت و ارائه خدمات در این حوزه است. این 

« دفتر روابط خارجی کشاورزی»وزارت کشاورزی آمریکا رسماً تأسیس شد. قبل از آن، سازمان خدمات خارجی کشاورزی با عنوان 

ال یافت. این سازمان های بعد به وزارت امور خارجه و سپس مجدداً به وزارت کشاورزی آمریکا انتقکرد ولی در طی سالفعالیت می

د. کندر جهت کاهش تعرفه محصوالت کشاورزی و رفع هرگونه مانع تجاری کشورهای دیگر در برابر محصوالت آمریکایی تالش می

های تجاری های حمایت از صادرات، کسب اطالعات و تسهیل توافقنامهعالوه بر این مذاکرات تجاری خدماتی از قبیل اجرای برنامه

 .اورزی را بر عهده دارددر حوزه کش

توسط دفتر روابط کشاورزی  1948بود محصول برنج در کشورهای جنوب شرق آسیا در سال نقشه تخمین کمبود و بیش -3تصویر 

 (خارجی )سازمان خدمات خارجی کشاورزی

 استفاده تاریخی از ظرفیت دیپلماسی برای صادرات کشاورزی

سفارتخانه جهان خدمات مهمی را در اختیار بخش صادرات کشاورزی  71دفتر خود در  92در حال حاضر این سازمان با استفاده از 

ای از فعالیت این سازمان و تخمین آن از بازارهای هدف محصوالت آمریکایی و قدمت این ( نمونه3دهد. تصویر )آمریکا ارائه می

میلیارد  2.2ای برابر ، بودجه2015کا این سازمان در سال دهد. بر اساس گزارش بودجه وزارت کشاورزی آمریها را نشان میفعالیت

موقع، صحیح و دقیق از بازارهای های تجارت محصوالت کشاورزی ارائه اطالعات بهترین زیرساختیکی از مهم.دالر داشته است

های خود در سراسر انهداخلی و خارجی است. سازمان خدمات خارجی ذیل وزارت کشاورزی آمریکا، با استفاده از ظرفیت سفارتخ

یافته برای کسب اطالعات کاربردی در زمینه عرضه، تقاضا، تولید و تجارت سازمان ایجهان و همچنین کارشناسان کشاورزی، شبکه

صورت گزارش شده در سراسر جهان بهآوری( مشخص است، اطالعات جمع4گونه که در تصویر )کشاورزی ایجاد کرده است. همان

افزاری تحت وب موسوم به شبکه اطالعات جهانی کشاورزی گیرد. در نرمنفعان بخش کشاورزی قرار میختیار ذیمکتوب در ا

(Global Agriculture Information Network) شده است تا کاربر با انتخاب کشور، بازه زمانی و موضوع امکانی فراهم

ی های آمریکا در کشور مذکور دسترستقر در سفارتخانه یا کنسولگریهای تولیدشده توسط کارشناسان مسموردنظر به تمام گزارش

های کشاورزی تا برقراری قراردادهای کشاورزی میان کشورها و یا وضع قوانین مرتبط با تجارت داشته باشند. از اخبار شیوع بیماری

 .ها باشدتواند موضوع این گزارشکشاورزی در این کشور می

 GAIN ه جستجوی سامانه اطالعاتیتصویری از صفح -4تصویر 

ها خام بوده و همچنین از جامعیت کافی برخوردار نیست، لذا طی فرایندی دیگر با سایر اطالعات تالقی پیداکرده و اما این گزارش

ها، زمانهای تولیدشده در سایر ساآوری و تالقی اطالعاتی دادهشود. وزارت کشاورزی آمریکا با جمعبه گزارش ماهانه تبدیل می

را « میزان عرضه و تقاضا کشاورزی جهان»ای و اطالعات هواشناسی، گیری از تصاویر ماهوارهها و با بهرههای سفارتخانهگزارش

های مختلف بر صورت ماهانه در فرمتمیالدی به 1973صورت رسمی و از سال ها بهزند. این گزارشصورت ماهانه تخمین میبه

 .گذاری استدسترسی و اشتراکشاورزی قابلروی تارنمای وزارت ک

 تجارت آزاد؛ ابزاری برای صادرات بیشتر محصوالت کشاورزی

خواه و دموکرات را در جهت پیگیری توافقات تجاری کنگره آمریکا قانونی را تصویب نمود تا هر دو حزب جمهوری 1974در سال 

هم  (Fast track) نام دارد که با عنوان سیر سریع (Trade Promotion Act) راهبری کند. این قانون اختیارات توسعه تجارت

روند قانونی سریع برای المللی را طی یکدهد تا برخی توافقات تجاری بینجمهور اجازه میشود. این مصوبه به رئیساز آن یاد می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 رارداد میان کشورهای حاشیه اقیانوس آرامتوان به قترین نمونه این مذاکرات، میمدتی محدود تائید و اجرایی نماید. از معروف

(Trans Pacific Partnership Agreement) کشور  12های تجاری میان اشاره کرد. این قرارداد در خصوص حذف تعرفه

نظر از سرنوشت این مذاکرات، مسئولیت آن در حوزه گیرد که در چند دور مذاکرات صورت گرفت. صرفازجمله آمریکا صورت می

 .کشاورزی بر عهده سازمان خدمات خارجی ذیل وزارت کشاورزی این کشور قرار داشت تجارت

متحده آمریکا در واگذاری ابزار و اختیارات حوزه بازار به متولی تولید، ارتقای صادرات محصوالت کشاورزی را در پی تجربه ایاالت

ع حمایت از تولید کننده و در دراز مدت از مصرف کننده خواهد داشت و نشان می دهد بهبود دسترسی بازار می تواند بهترین نو

قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی با رویکرد مدیریت واحد تولید وو بازرگانی کشاورزی به  1391از سال .نیز باشد

دسترسی بازار و ساله در دولت به طور ناقص اجرایی شد. با این حال ابزار  2تصویب مجلس رسید که پس از یک کش و قوس 

سال اخیر توانسته، فرصت پیش آمده را غنیمت بداند  3اختیار مدیر تولید کشاورزی قرار گرفت و باید دید وزیر جهاد کشاورزی در 

 یا خیر؟

 **برای مشاهده تصاویر و جداول از طریق لینک به سایع مراجعه شود**

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960209000851 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۹ : تاریخ

 هزار تن برنج از تایلند خریداری کرد  160تاجران اروپایی اعالم کردند ایران 

  .هزار تن برنج از تایلند خریداری کرد 160تاجران اروپایی اعالم کردند ایران در هفته جاری حدود 

ایندیا، تاجران اروپایی دیروز اعالم کردند که شرکت بازرگانی به نقل از تایمز آف خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین

 .هزار تن برنج طی هفته جاری از تایلند برنج وارد کردند 160تا  120دولتی ایران و خریداران بخش خصوصی در مجموع 

میلیون تن در سال است بنابراین  3کند که نیاز کشور هزار تن برنج تولید می 200میلیون و  2به گزارش فارس، ایران ساالنه حدود 

 .کندرنج معموالً از کشورهای تایلند و پاکستان وارد میهزار تن ب 800ایران ساالنه حدود 

های گذشته به دلیل مدیریت غلط بسیاری از در سال.شودبر است و در منطقه شمال کشور کشت میبرنج یک محصول آب

انسته گذشته نتوهای های خود را به تولید کیوی اختصاص دادند بنابراین سطح تولید برنج در سالکاران منطقه شمال، زمینشالی

 .آیدترین محصول غذایی مردم ایران به حساب میبرنج یک محصول اساسی و بعد از گندم پرمصرف .افزایشی داشته باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960209000365 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960209000365


 
کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی  

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

 

264 
 

 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۲/۱۴ : تاریخ

 های صادراتی مواد غذایی بین ترکیه و روسیه برداشته شدمحدودیت

فرنگی را در فهرست های صادراتی بین ترکیه و روسیه برداشته شد اما روسیه همچنان گوجهبلومبرگ اعالم کرد: محدودیت 

به نقل از بلومبرگ؛ روسیه و ترکیه به دنبال  خبرگزاری فارسالملل به گزارش خبرنگار اقتصاد بین .های خود نگه داشته استتحریم

های روغنی هستند اما در این میان ظاهراً های تجاری غذایی روی همه محصوالت از گندم گرفته تا دانهپایان دادن محدودیت

وزیر روسیه بعد از جلسه رؤسای جمهور ترکیه روسیه در سوشی گفت: هر دو کشور معاون نخست.ثناء خواهد بودفرنگی استگوجه

های دوبور کوویچ گفت:در حالیکه روسیه امیدوار است کشور ترکیه به واردات گندم و دانه .ها را بردارندموافقت کردند که تحریم

سال  5یا  3فرنگی از ترکیه احتماالً برای ها برای واردات گوچهاما همچنان محدودیتروغنی طی روزهای آینده از روسیه اقدام کند 

وی به خبرنگاران گفت: برنامه زمانبندی برای هر تصمیم به طور جداگانه مشخص شده است. توافق بین .آینده باقی خواهد ماند

مشتری گندم سال گذشته بعد از آنکه روسیه روسیه به عنوان بزرگترین صادرکننده گندم و ترکیه به عنوان بزرگترین 

براساس این گزارش، محدودیت واردات گندم ترکیه .های خود را برای صادرات گوجه فرنگی از ترکیه اعمال کرد، آغاز شدمحدودیت

متوقف  از روسیه باعث شده است تا تاجران گندم در این کشور با مشکالتی مواجه شوند و حتی برخی از آنها فعالیت خود را

سال قبل یک  2حدود .هایی که روسیه تولید کافی ندارد صادر کندترکیه قادر خواهد بود محصوالت غذایی را در فصل.اندکرده

کشور را در بر داشت و روسیه واردات  2های سیاسی بین جنگنده روسی در مرز سوریه توسط ترکیه ساقط شد. این مسئله تنش

 .نوع اعالم کردمحصوالت غذایی از ترکیه را مم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960214000517 
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

زایی آن به جای صادرات شوند/ زامبیا روی صنعت نساجی پنبه و اشتغالمیاندازی های نساجی در زامبیا راهکارخانه

 کندکار می

استقرار کارخانه های نساجی به ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان و شتاب "می گوید:  Lunguبه گزارش ایانا از دیلی میل، 

توسعه اقتصادی ملی کمک می کندو سه وزارتخانه باید روی توقف روند صادرات پنبه به صورت خام نظارت کرده و کارخانه های 

آوریل ،در مزرعه ای پنبه واقع در شهر  21ری، رئیس جمهو"نساجی در حال تاسیس باید انواع محصوالت پنبه ای تولید کند.

Sinazongwe .سخنرانی کردLungu  : من مشتاق هستم آن روزی را ببینم که بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از "گفت

پنبه منبع درآمد ارز خارجی کشور به شمار می "وی افزود: "( را به خود اختصاص دهد. (GDPتولید ناخالص داخلی این کشور 

، از این رو از تولید این محصول باید حمایت شود. من می دانم که تقریبا تمام پنبه تولید شده ، صادر می شود اما نباید به این رود

دولت در حال تشویق کشت محصوالت دیگر مانند پنبه، برنج و ذرت خوشه ای "رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: "کار ادامه داد.

و کل منطقه دره ای برای رشد پنبه و محصوالت دیگر مانند سورگوم،  Sinazongweمنطقه  برای افزایش تنوع کشاورزی است.

خواسته ما این است که منطقه همچنان به تولید "گفت:  Lungu"ارزن، بادام زمینی، میوه ها و سبزیجات منطقه ای ایده آل است.

وی همچنین "به ویژه برای جوانان ادامه دهد. وایجاد فرصت های شغلی بیشتر Gwembe Ginneryپنبه برای تغذیه استان 

زامبیا به یک کنسرسیوم متشکل از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به منظور افزایش تولید "یادآور شد: 

ورزی وی با اشاره به این که همراه با مشارکت بخش خصوصی بخش کشا"محصوالت کشاورزی در سطح خانوار و ملی نیاز دارد.

دولت، از طریق وزارت کشاورزی،برنامه هایی همچون تنوع بخشی "پتانسیل عظیمی برای تولید ثروت و رشد اقتصادی دارد، افزود: 

به کشت محصوالت کشاورزی، پشتیبانی از تامین نهاده های کشاورزی، برنامه های حمایت از توسعه آبیاری، مکانیزاسیون 

رئیس جمهوری به حداکثر رساندن استفاده از آب  "ترتیب اولویت در دستور کار قرار داده است.کشاورزی و تحقیق و توسعه را به 

دولت در نظر دارد تا به تمام چالش های پیش "وزیر کشاورزی گفت: ،  Dora Siliyaهمچنین ، برای مصارف آبیاری اشاره کرد.

اندازه کافی محصوالت کشاورزی برای صادرات تولید می  روی کشاورزان بپردازد تا زمانی که اطمینان حاصل شود که کشور به

برنامه متنوع "( گفت: 1) NWK Agric-Services، رئیس خدمات کشاورزی  NWK Kelvin Hambwezya "کند.

اقتصادی دولت از طریق کشاورزی باعث شده تا وی و شرکت برای تولید پنبه در مقیاس باال، و تنوع بخشیدن در کسب و کار خود، 

این می تواند یک گام در جهت تالش های دولت برای بهبود دسترسی به "وی افزود: "ای ارائه کاالهای دیگر به بازار تشویق شوند.بر

بازار برای کشاورزان خرده پا باشد. آنچه مورد نیاز است تالش های مستمر توسط دولت برای فراهم کردن یک محیط مساعد برای 

سفیر فنالند در زامبیا گفت : ، Timo Olkkonen همچنین"است کشاورزی فراگیر است.مشارکت بخش خصوصی از طریق سی

 "دولت اش از بخش کشاورزی زامبیا حمایت می کند و با شرکا مانند بانک توسعه آفریقا همکاری نزدیکی خواهد داشت."

الی برای کشاورزان فعالیت می کند و در در زمینه فعالیت هایی مانند تامین نهاد های با کیفیت، مشاوره زراعی و تامین م -1

 لوساکا )پایتخت زامبیا( قرار دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/43258/%DA%A9%D8%A7%D8% 
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۵تاریخ: 

 پرندگان در مکزیکگزارش آنفلوآنزای 

زند، اما قاره آمریکا تا های مختلف شیوع یافته و همچنان به مزارع پرورش طیور، خسارت میاگرچه آنفلوآنزای پرندگان در قاره

به گزارش ایانا به نقل از رویترز، وزارت کشاورزی مکزیک روز گذشته .پیش از مکزیک، تنها یک مورد از این بیماری را گزارش کرده بود

را گزارش کرد. این بیماری در یکی از واحدهای تجاری در استان  H7N3شیوع یک سویه از آنفلوآنزای پرندگان بسیار مسری با عنوان 

هایی در میان تولیدکنندگان برانگیخته است.این ویروس که خطری جدی برای انسان ندارد، در یک گله مرغ جالیکسو کشف شده که نگرانی

ای یافت شد. این گله که واکسینه شده بود، هیچ عالئم بالینی از آنفلوآنزا را نشان نداد.با بروز آنفلوآنزا در این مزرعه، طعههزار ق 15گذار تخم

کل منطقه قرنطینه شده و تمام طیور موجود در واحد پرورشی به کشتارگاه فرستاده شدند. البته این عمل با رعایت موازین بهداشتی صورت 

های بازرسی و نیز درست در همین منطقه یافت شده بود. گروه 2012در سال  H7N3وزارت کشاورزی مکزیک، سویه  گرفت.طبق اعالم

گیری، به سرعت های مختلف در این شهر، این سویه را مجددا شناسایی و برای جلوگیری از همهکنترل بیماری طیور در حال نظارت بر گله

نیز برای نخستین بار یک سویه جدید و بسیار خطرناک را گزارش کرد که با  ایالت تنسی آمریکابود که وارد عمل شدند.اتفاقا مارس سال جاری 

کم به نگرانی جدی برای ساکنان قاره آمریکا تبدیل شده است. البته اضافه شدن مکزیک به جمع کشورهای آلوده این قاره، شیوع آنفلوآنزا کم

های مختلفی از آنفلوآنزای های اخیر گونهز خطرآفرین باشد.در ماهتواند برای انسان نیاست که می H7N9سویه شناسایی شده در آمریکا 

حدود مرغ را مها طیور را رقم زده و تجارت جهانی مرغ و تخمپرندگان در سراسر آسیا، اروپا، آفریقا و البته آمریکا منتشر شده که نابودی میلیون

 کرده است.

شود که تولید مرغ در این کشور، صوالت طیور در جهان شناخته میشایان ذکر است که مکزیک یکی از صادرکنندگان اصلی مح

 دهد./درصد کل تولید گوشت مکزیک را تشکیل می 48کم دست

http://www.iana.ir/fa/news/43416/%DA%AF%D8%B2%D8% 
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۴تاریخ: 

 های کارشناسی در کشورهای مختلف جهانشوند؟/ تجربیات و توصیهجا میها با کمترین استرس، جابهچگونه دام

 ناپذیری بههای دامداران بوده است؛ زیرا این عمل ممکن است صدمات جبرانچگونگی حمل و نقل حیوانات همیشه یکی از دغدغه

 .کند این دام راهی کشتارگاه باشد یا مزارع دیگردام وارد آورده، یا حتی باعث تلفات آنها شود؛ فرقی نمی

زند. از هایی به آنها میها هنگام حمل و نقل، بدون شک آسیب، وجود استرس در دامfarmersweeklyبه گزارش ایانا به نقل از 

شود و یا حتی بدن دام، صدماتی که در نهایت منجر به رد شدن الشه در کشتارگاه میدست دادن مقداری از وزن، عالئم کبودی در 

مرگ دام قبل از رسیدن به مقصد ازجمله عواملی هستند که برای دامدار نیز نگران کننده است. همچنین این عوامل بر کیفیت 

 همراه نخواهد داشت. ای جز کاهش سود برای دامدار بهنهایی گوشت هم تاثیر منفی گذاشته و نتیجه

توان حین انتقال، آنها را تغذیه کرد. دهند، زیرا نمیها در طول سفر، مقدار ناچیزی از وزن خود را از دست میبه هر حال، دام

ها به دلیل کمبود آب نباشد. البته دامپزشکان هنوز به بنابراین بیش از هر چیز باید از این نکته مطمئن شد که کاهش وزن دام

اند که بر اساس سن و شرایط حیوان، میزان کاهش وزن آن را در هنگان حمل و نقل تعیین کند. اما به هر دی ثابت نرسیدهعد

کیلومتر، باالی سه درصد وزن  100های سنگین شش تا هشت ماهه در طول نخستین ترتیب، این موضوع به اثبات رسیده که دام

ای که در هنگان حمل کیلومترهای بعدی، هد کدام یک درصد است.کاهش وزن اولیه 100دهند. این عدد برای خود را از دست می

دهد، ناشی از کارکرد دستگاه گوارش و ادراری است. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط گاو هنگام سفر و همچنین و نقل دام رخ می

یافته و عمده مشکالت این چنینی، به دلیل  های متوسط، کاهشدرصد از وزن بدن آنها در مسافت 10سن آن، بین هشت تا 

ای خوراک مصرف توانند به اندازهای دارند، میهای ویژهافتد.از آنجا که نشخوارکنندگان قابلیتکاهش آب بین سلولی اتفاق می

او که چهار معده دارد با کنند که تا دو روز احتیاجات آنها را تأمین کند. به همین دلیل اصول و قواعد نقل و انتقاالت دامی مانند گ

کیلومتر مسافت، به ناچار  50ها بعد از طی ای است، بسیار متفاوت خواهد بود. زیرا در انتقال خوکمعدهحیوانی مانند خوک که تک

 ها هنگام سفر، جهت جلوگیری ازشود.بنابراین توقف برای بازیابی دامتوقف صورت گرفته و دسترسی به آب برای حیوان آسان می

کیلومتر، این فرصت را برای نشخوارکنندگان  500های بدن آنها بسیار ضروری خواهد بود. حتما باید بعد از گذشت آبی در سلولکم

فراهم کرد. توقف باید به مدت دو هفته به طول انجامیده و در این فاصله آب و غذا در اختیار آنها قرار گیرد و واکسن مورد نیاز 

قفه به وجود آمده، در تطبیق شکمبه برای تغذیه با کنسانتره موثر است. اجرای این استراتژی، در ارتباط با تزریق شود. همچنین و

های بسیار طوالنی، مثال در انتقال گاو یا رساند.حمل حیوانات در مسافتانتقال حیوانات پرواری، افت وزن بدن آنها را به حداقل می

د از طلبد. به این ترتیب که در فواصل بسیار زیاد، بعتری را میهای متفاوتریقای جنوبی، کنشگوسفند از بوتسوانا یا نامیبیا به آف

توان سفر را از نو آغاز کرد. ساعت، باید حداقل با دو روز استراحت، به دام مهلت داد تا خود را بازیابی کند. بعد از آن می 18طی 

برای حمل دام تا آفریقای جنوبی، تنها یک بار به دام، فرصت استراحت های حمل و نقل، معموال این در حالی است که شرکت

دهند و هیچ توجهی به ساعت و مسافت طی شده ندارند. بالفاصله بعد از رسیدن به مقصد نهایی باید به دام اجازه داد تا خوراک می

ها از یک روز قبل از نها ضروری است.دامو آب به مقدار کافی مصرف کند. همچنین وجود مکانی با فضای کافی برای استراحت آ

شوند، بنابراین قبل از رفتن به قرنطینه باید هم آب و هم خوراک به اندازه کافی در آغاز سفر، در یک مکان ویژه و جدا گردآوری می

وجود ندارد و یا بسیار ترین مشکالت این است که امکانات و تجهیزات الزم برای بارگیری حیوانات یا اختیارشان باشد.یکی از بزرگ

ها و ایجاد استرس در ترین قیمت فراهم شده است، امکان صدمه زدن به دامکهنه و ناکارآمد است. تجهیزاتی که برای دامدار با نازل

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ن یدهد. همچنین ممکن است کارگران نیز در این مسیر آسیب ببینند. بنابراآنها را باال برده و مدت زمان بارگیری را افزایش می

تجهیزات بارگیری باید به اندازه کافی جادار بوده تا امکان بارگیری بدون استرس برای دام را فراهم کند. به همین دلیل کارشناسان، 

کنند که در صورت نامطمئن بودن امکانات بارگیری، یک وسیله بهتر بخرند، اجاره کنند و یا از جایی قرض به دامداران توصیه می

حل موقت برای حل مشکل حمل و نقل در د ارتفاع مناسب را پوشش دهد. به هر حال این راهکار به عنوان یک راهبگیرند تا بتوان

 تابستان است و برای فصول سرما که ممکن است کامیون هنگام بارگیری در گل و الی گیر بیفتد، باید راهکارهای دیگری اندیشید.

متر مربع به ازای  1.4ای حمل و نقل در نظر گرفته شده، رعایت شود. در این مورد، رمز کار در این است که تراکم در فضایی که بر

متر مربع برای هر راس خوک  0.3متر مربع برای گوسفند و بز و نیز  0.4متر مربع برای گوساله کوچک،  0.3هر راس گاو بال ، 

های متفات و سنین گوناگون در یک بارگیری با هم تهای مختلف، جنسیپرواری الزم است. ضمن اینکه بهتر است حیوانات با گونه

ه ای بها را از نقطههایی است که قصد دارند داممخلوط نشوند.پارتیشن بندی ایده خوبی برای جلوگیری از اضافه بار در کامیون

برداران باید قبل از هر شود.بهرهها را از هم جدا کرده و مانع از بار اضافه در کامیون مینقطه دیگر ببرند. زیرا چنین اقدامی دام

ند. گیری کنگیری کرده و سپس برای حمل آن تصمیماقدامی برای نقل و انتقال، تمام محاسبات مربوط به وزن و تعداد دام را اندازه

سکی سیار پر ریجایی برای موجودات زنده کار بکند. زیرا مقوله جابهاین موضوع درباره نحوه انتقال محصوالت باغبانی نیز صدق می

ها صورت رسد؛ کاری که باید بر اساس تعداد و وزن دامها هم برای دامدار، ضروری به نظر میآید. البته احتساب هزینهبه حساب می

گرفته و تریلر یا کامیون انتخاب شده با آن مطابقت داشته باشد.سپس باید به این نکته توجه کرد که تعداد نقل و انتقاالت دام در 

شود، نباید پول هنگفتی ل سال به چه مقدار است؟ به عبارتی اگر تنها چند هفته در طول سال به وسایل حمل دام احتیاج میطو

ای اضافی بوده و داشتن تریلر یا کامیون به صورت دائم به درد چنین برای خرید آن پرداخت. زیرا بدیهی است که این هزینه

های ای احتیاج به نگهداری و سرویس دارد.برای این منظور شرکته نیست که هر وسیلهدامداری نخواهد خورد؛ بر کسی پوشید

آیند. حتی برخی از آنها وسایلی در اختیار دارند که با ارتباطات حمل و نقلی وجود دارند که به خوبی از عهده این کار بر می

کند.کارشناسان دامپروری به دامدارانی که هر از دار تسهیل میای امکان ردیابی و آگاهی از نحوه کار کارگران را برای دامماهواره

کنند که یک تریلر کوچک با فضای کافی تهیه کرده و در زمان گاهی، به حمل دام به صورت تک راسی احتیاج دارند، توصیه می

اضافه  انع از لیز خوردن دام شود. آنهاای باشد که ممقتضی آن را به کار ببرند. البته باید دقت کرد که کف این وسیله نقلیه به گونه

بار استفاده شود؛ زیرا احتمال لغزش حیوان در آن بسیار زیاد است.شاید برخی بخواهند کنند که هرگز نباید از واگن روباز یا وانتمی

د به شرطی که پیمانکار تواند درجه ایمنی کار را افزایش دهشان از از پیمانکار استفاده کنند. این موضوع میهایبرای حمل دام

ای بوده و وسایل ویژه برای مقید کردن دام را فراموش نکند. به عالوه بهتر است راننده آن نیز از حقوق حیوانات و منتخب، حرفه

د راننده بایهای مورد نیاز نحوه انتقال ایمن دام را دانسته و آن را رعایت کند.احترام به آنها آگاه باشد و به غیر از داشتن گواهینامه

یر های مسبلندیها ور کامیون یا بارکش، از پستیاین توانایی را داشته باشد که بدون لیز خوردن، افتادن و یا صدمه دیدن دام د

بندی شده به مقصد برساند. او باید بداند تاثیرگذاری سرعت ماشین بر وزش باد بر گذشته و آن را سالم و مطابق با برنامه زمان

ها در شرایطی که از ونه است و از این طریق میزان خشکی یا رطوبت هوا را بسنجد. زیرا خطر ابتال به پنومونی و مرگ دامها چگدام

 آنها در هوای مرطوب، محافظت نشود، بسیار باالست./

http://www.iana.ir/fa/news/43405/%DA%86% 
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 گزارشات جهانی

 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 ژاپن برای گوشت به بازار بریتانیا چشم دوخته است/ مصرف گوشت در ژاپن افزایش یافته است

 اافزایش تمایل ژاپنی ها به خوردن گوشت می تواند فرصتی برای کشاورزان بریتانیایی باشد تا بتوانند در آینده محصوالت شان را ب

 .ارزش باال دربازار به فروش برسانند

، براساس گزارش شرکت صنایع دام و کشاورزی ژاپن، شمار مصرف کنندگان  Farmers Weeklyبه گزارش ایانا از وب سایت 

افزایش یافته و دهمین سال  2016تا مارس  2015درصد ، از آوریل  3.4ژاپنی که گوشت گاو، مرغ و ... می خورند در حدود 

 ی است که مصرف گوشت ژاپن با رشد رو به رو بوده است.متوال

 هزار تن رسید که بیشتر واردات از ایاالت متحده و کانادا بود. 860واردات گوشت خوک ژاپن به  2016در سال 

بریتانیا "گفت: AHDB. (Agriculture and Horticulture Development Board )ژان پیر گارنیر، رئیس صادرات در 

صادر کرده است. اما در نظر دارد تا این  2016تن گوشت خوک به ژاپن در سال  500هزار تن امعاء و احشاء خوک و هزارو یک 

امیدوار است تا فرصت برای گوشت گاو بریتانیا هم فراهم شود، این درحالی است که  AHDB"میزان صادرات را افزایش دهد.

 ایاالت متحده وارد کرده است.هزار تن گوشت گاو از استرالیا و  500 ژاپن

بریتانیا در حال حاضر، مجاز به تجارت گوشت گاو نیست چراکه ژاپن هنوز آزمون های بهداشتی را در کشتارگاه های بریتانیا انجام 

ما عالقه مند "توضیح می دهد:  AHDBنداده است .پیتر هاردویک، مدیر روابط بین الملل در حوزه گوشت خوک و توسعه تجارت 

 "فرصتی برای ما فراهم نشده است. 1996به باز شدن فرصت برای گوشت گاو هستیم. از زمان بحران بیماری جنون گاوی در سال 

ما بازار گوشت گاو را به عنوان یک بازار ویژه برای محصوالت با "، گفت: AHDBفیل هدلی، رئیس توسعه زنجیره تامین جهانی در 

ماه بازدید کند.با این حال ژان  12یدوار است که ژاپن از یک نمونه کارخانه در انگلستان درطی هاردویک ام"ارزش باال می بینیم.

پیر گارنیر ، هشدار می دهد که حتی اگر آن ها بازرسی را انجام دهند ، معامله تجاری می تواند با یک سال فاصله انجام شود. 

معامالت تجاری ممکن است نرخ تعرفه ها را کاهش دهد یا "دویک گفت: هار"چراکه معامله با ژاپن روند آهسته و پیچیده ای دارد.

با محدودیت های دیگر مواجه شود. در حال حاضر با کانادا و ایاالت متحده که دارای نرخ عرضه ارزان تری هستند، می توانیم 

در  دانکن وایات، تحلیلگر"کمک کند. رقابت کنیم و چنانچه یک آرایش تجارت آزاد داشته باشیم، می تواند به بهبود موقعیت مان

یک مبارزه دشوار برای بازار گوشت گاو بریتانیا در ژاپن است، چراکه در حال حاضر استرالیا و "، گفت: AHDBحوزه گوشت گاو از 

 "نظر می رسد. ایاالت متحده بازار را در اختیار دارند. این یک بازار قابل توجه است، اما وارد شدن به این بازار کار دشواری به

http://www.iana.ir/fa/news/43387/%DA%98%D8% 
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 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 درگیری ترامپ با گاوداران آمریکایی

نشینی از توافق تجارت آزاد با کره جنوبی، بسیار خطرناک و ترامپ مبنی بر عقبانجمن گاوداران آمریکا اعالم کرد که تصمیم 

بیانیه ترامپ برای لغو تجارت آزاد با کره جنوبی که هفته گذشته  Capitalpress.comبه گزارش ایانا به نقل از .کننده استنگران

بیش از یک  2016برانگیخت؛ تولیدکنندگانی که در سال های تولید گوشت را در واشنگتن پست منتشر شد، نگرانی کارخانه

 اند.میلیون دالر گوشت گوساله و خوک به کشورهای آسیایی صادر کرده 422میلیارد و 

مدیر انجمن ملی گاوداران آمریکا در این خصوص گفت: این بسیار جای نگرانی دارد که حکومت آمریکا با یک حرکت ناگهانی 

 زاد با کره جنوبی را به چالش کشیده و بازار گوشت این کشور را از تجار آمریکایی بگیرد.بخواهد ارتباط تجاری آ

کنت باکاس، با اشاره به اینکه استرالیا در تأمین گوشت مورد نیاز کره جنوبی، بعد از آمریکا قرار دارد، افزود: تنها در سال گذشته 

این بازار پررونق  توانیمالر گوشت به کره جنوبی صادر کند. بنابراین ما نمیتولیدکنندگان آمریکایی توانستند بیش از یک میلیارد د

را از دست بدهیم.به گفته باکاس، توافق با کره جنوبی یکی از بهترین مسیرها برای صادرات گوشت به این کشور برای آمریکا 

 40یجی، تعرفه صادرات به این کشور را از شود. زیرا چند سال طول کشید که تجار آمریکایی بتوانند به صورت تدرمحسوب می

هم خود رسد و تولیدکنندگان گوشت گاو قصد ندارند سدرصد به صفر برسانند؛ بنابراین بیانیه ترامپ، بسیار نگران کننده به نظر می

وبی یکی از باالترین را در این بازار از دست داده و آن را به رقبای دیگر واگذار کنند.وی اظهار کرد: قبل از توافق با کره جن

سیده ای رهای واردات گوشت مربوط به محصوالت آمریکایی در این کشور بود، اما بعد از توافق تجاری، اکنون آمریکا به مرحلهتعرفه

آور سود انگیز وکند، جلوتر است. بنابراین توافق گفته شده برای ما بسیار شگفتدرصد تعرفه پرداخت می 8که نسبت به استرالیا که 

شود. ضمن اینکه مردم کره جنوبی مصرف گوشت باالیی داشته و بازارهای داخلی آن نسبت به بقیه کشورهای آسیایی از تلقی می

 کنند که کمتر مورد توجه مردم آمریکاست.اند. آنها محصوالتی از آمریکا وارد میرشد قابل قبولی برخوردار بوده

درصدی  40شان باشند و در هنگام هر اظهار نظری، تعرفه هایکا باید مراقب حرفوی معتقد است که سردمداران حکومت آمری

ر اش که دهای تجاریخواهد به وعدههای گذشته را به یاد بیاورند و کاری نکنند که دوباره این تعرفه برگردد. اگرچه ترامپ میسال

نیه در مراوده تجاری با کره جنوبی تأثیر منفی گذاشته و از هر زمان قبل از انتخابات آمریکا مطرح شده بود، عمل کند، اما این بیا

 1.06به حدود  2016رسد.شایان ذکر است که صادرات گوشت از آمریکا به کره جنوبی در سال ای غیرقابل قبول به نظر میزاویه

 میلیون دالر بود./ 518ور، تنها یعنی قبل از توافق تجارت آزاد دو کش 2010میلیارد دالر رسید، در حالی که این عدد در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/43333/%D8%AF%D8% 
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 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 آن نسبت به سال قبل از 2016درصدی ارزش محصوالت طیور در سال  20کاهش 

طبق اعالم وزارت کشاورزی آمریکا، با وجود افزایش میزان تولید در بیشتر محصوالت طیور در آمریکا، اما ارزش آنها کاهش 

تازگی توسط این وزارتخانه منتشر به گزارش ایانا به نقل از وزارت کشاورزی آمریکا، در گزارشی که به.محسوسی را تجربه کرده است

 38.7مرغ، بوقلمون و همچنین مرغ را های گوشتی، تخمارزش محصوالتی مانند جوجه 2016در سال طور خالصه شده است، به

دهد. در درصدی را نشان می 20میلیارد دالر بود، کاهشی  48.1حدود  2015زند. این عدد که در سال میلیارد دالر تخمین می

درصد  16مرغ، درصد برای تخم 17ای گوشتی است، هدرصد سهم تولید محصوالت عرصه طیور مربوط به جوجه 67مجموع، 

به  2016های گوشتی در سال شود.بنا بر این گزارش، ارزش تولید جوجهبوقلمون و کمتر از یک درصد برای مرغ در نظر گرفته می

ای گوشتی در هدرصد نسبت به سال قبل از آن افت داشته است، در حالی که کل تولید جوجه 10میلیارد دالر رسیده که  25.9

دهد، البته جمع وزن زنده افزایش را نشان می 2015میلیارد قطعه رسید که یک درصد نسبت به سال  8.76به  2016سال 

هزار تن بوده است.ارزش تولیدات  24در سال گذشته بیش از  2015های گوشتی نیز با افزایش دو درصدی نسبت به جوجه

میلیارد دالر رسیده و تعداد آن بیش از  6.18به  2015با افزایش هشت درصدی نسبت به بوقلمون آمریکا در سال گذشته میالدی 

دهد.ارزش گوشت مرغ نیز در سال میالدی گذشته نشان می 2015میلیون قطعه بوده که رشدی پنج درصدی را نسبت به  244

است )ارزش گوشت مرغ تولیدشده در سال  تجربه کرده 2015درصد سقوط را نسبت به  18شود که میلیون دالر برآورد می 84.9

نشان از رشد پنج درصدی تولید  2016ای مرغ در سال میلیون قطعه 206میلیون دالر بود(. در حالی که تولید  103حدود  2016

 52با طوری که این عدد مرغ آمریکا نیز افت قابل توجهی صورت گرفته است، بهنسبت به سال قبل از آن دارد.درباره ارزش تخم

میلیارد دالر رسید. اگرچه تولید این محصول پنج درصد افزایش داشته  6.48میلیارد دالر به  13.6از  2015درصد کاهش نسبت به 

 دهد./میلیارد رسیده است، اما ارزش آن نسبت به سال ماقبل کاهش قابل توجهی را نشان می 1.2مرغ به میلیارد تخم 97.2و از 

http://www.iana.ir/fa/news/43360/%DA%A9% 
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 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۸تاریخ: 

 لغو اقدامات امنیتی برای مقابله با آنفلوآنزای پرندگان تا کمتر از سه هفته دیگر

 .شودممنوعیت تجمع و جابجایی طیور خوراکی و وحشی در سراسر انگلستان لغو میاردیبهشت(  25می سال جاری ) 15از 

، به گفته رئیس دامپزشکی بریتانیا اقدامات امنیتی و بهداشتی برای کنترل آنفلوآنزای Farminguk.comبه گزارش ایانا به نقل از 

اردیبهشت(  25می سال جاری ) 15درآمده بود، از  پرندگان که از چندی پیش به صورت سختگیرانه در سراسر بریتانیا به اجرا

های وزارت محیط زیست، محصوالت برداشته شده و وضعیت به حالت عادی بر خواهد گشت.این دستورالعمل بر اساس ارزیابی

ت نگهبانان می، دیگر الزم نیس 15غذایی و امور روستایی انگلستان صورت گرفته و از تاریخ اعالم شده قابل اجرا خواهد بود.از 

رسد از آن پس خطر انتشار عفونت توسط نظر میدنبال اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع آنفلوآنزا باشند، زیرا بهبه

پرندگان وحشی وجود نداشته باشد. مسئوالن دامپزشکی پیش از این به مأموران خود توصیه کرده بودند که برای رعایت اصول 

های ساندن انتشار ویروس، تمام موارد مربوط به پرندگان را زیر نظر داشته و حتما افرادی که به محوطهبهداشتی و به حداقل ر

ای های خود را مدام ضدعفونی کنند. به عالوه آنها مسئول تمیز نگه داشتن محوطهمخصوص پرندگان، رفت و آمد دارند، کفش

های مشخص که پیش از این صورت نوعیت تجمع پرندگان در محلصورت وحشی در آنجا حضور دارند.ممبودند که پرندگان به

دسامبر به اجرا درآمد تا خطر انتقال ویروس از پرنده آلوده به انواع دیگر به حداقل برسد. بنابراین پس از لغو این  20گرفت، از می

های ر اقدامات زیستی مانند بررسیصورت طبیعی جمع شوند و دیگهای پیشین بهتوانند در محلممنوعیت، دوباره پرندگان می

بت دهد که ریسک انتشار ویروس نسهای صورت گرفته توسط مقامات بهداشتی بریتانیا نشان میاضافی الزم نیست.آخرین ارزیابی

د. شوتر شدن هوا این ریسک کمتر و کمتر میهای گذشته به شدت کاهش یافته و این در شرایطی است که رفته رفته با گرمبه ماه

 چه در طیور خوراکی و چه در پرندگان وحشی یافت نشده است. H5N8های اخیر هیچ موردی از سویه گیریزیرا در نمونه

فوریه و برای پرندگان وحشی،  24این در حالی است که آخرین مورد کشف شده از این ویروس برای طیور خوراکی در انگلستان، 

دسامبر که برای نخستین بار در سال جاری، یک مزرعه انگلیسی درگیر ویروس  16مارس بود.شایان ذکر است در تاریخ  10

H5N8  کیلومتری، رفت و آمدها تحت کنترل درآمد./ 10قطعه طیور آن معدوم شدند و تا شعاع  500شد، کل دوهزار و 

/http://www.iana.ir/fa/news43174/%D9%84%D8 
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 گزارشات جهانی

 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۵تاریخ: 

 پروری اروپااتحادیه اروپا/ حمایت از رشد پایدار در بخش آبزی 2020پروری تحت برنامه افق پروژه تحقیقاتی آبزی

AQUAEXCEL2020  اتحادیه اروپا تامین و توسط  2020،یک پروژه زیرساخت تحقیقاتی است که بودجه آن تحت برنامه افق

 .موسسه ملی تحقیقات کشاورزی فرانسه، هماهنگ شده است

پایان یابد؛  2020سپتامبر  30آغاز شده و قراراست  2015این پروژه، در یکم اکتبر  aquaexcel2020به گزارش ایانا از وبسایت 

 کشور در این پروژه همکاری می کنند. 12اروپا است. همچنین هدف این پروژه، حمایت بیشتر از رشد پایدار در بخش آبزی پروری 

AQUAEXCEL2020  با یکپارچه سازی امکانات پژوهشی در زمینه آبزی پروری اروپا در نظر دارد تا برای پیشبرد تحقیقات ،

آبزی پروری در سطوح باال و  آبزی پروری و نوآوری در اروپا به کار رود. یکی از ابعاد کلیدی آن فراهم کردن یارانه برای تاسیسات

آبزی پروری حدود نیمی از مصرف ماهی انسان را در سراسر جهان فراهم می است. نیز ارایه خدمات برای محققان دانشگاه و صنعت

ذخایر کند. تقاضا برای ماهی در حال افزایش است، اما انتظار نمی رود ماهیگیری با رشد رو به رو باشد، چراکه برداشت مازاد از 

ماهی انجام شده است. تولید آبزیان با هدف پاسخگویی به این افزایش تقاضا انجام می شود، در حالی که بخش آبزی پروری در 

سایر نقاط جهان در حال رشد است، اما این بخش در اروپا در سال های اخیر دچار رکود شده است. رشد پایدار در بخش آبزی 

ارآمد و سازگاری با محیط زیست و تولیدمحصوالت ماهی با ارزش باال است که با تحقیقات علمی و با پروری اروپا، بر اساس تولید ک

، برای رسیدن به  AQUAEXCEL2020نتایج به دست آمده می توان مطمئن شد که به نوآوری و رشد صنعتی خواهد رسید.

اروپا ، کمک خواهد کرد و تمام زمینه های علمی مرکز سطح باالی پژوهشی آبزی پروری  39این هدف از طریق یکپارچه سازی 

مربوطه، همچون گونه های ماهی و انواع سیستم هارا تحت پوشش قرار می دهد. این پروژه یک پورتال دسترسی با کیفیت باال، 

ی ایجاد نوآوری در برای ارایه خدمات ، منابع هماهنگ و متناسب را با نیازهای جامعه آبزی پروی اروپا فراهم می کند، همچنین برا

ه این در حالی است ک سیستم آبزی پروری اروپا از تحقیقات پایه گرفته تا دانش کاربردی در سطح جهانی، پشتیبانی می کند.

میلیون یورو بودجه پروژه، برای دسترسی فراملی به امکانات پژوهشی و خدمات برای کاربران دانشگاه ها و  9.7نزدیک به نیمی از 

صنعت، به ویژه شرکت های خرد و متوسط اختصاص می یابد.محققان دانشگاهی و صنعت پس از آن قادر به انجام بخش خصوصی 

به منابع زیرساخت تحقیقاتی آبزی پروری اتحادیه اروپا خواهند بود، در حالی که  "رایگان"پروژه های تحقیقاتی خود با دسترسی 

، همچنین آموزش را برای کاربران، محققان آبزی  AQUAEXCEL2020در کشور خودشان آن منابع در دسترس نیست.

این پروژه، استاندارد و ابزارهای جدید را برای  پروری، متخصصان و ذی نفعان صنعت از طریق دسترسی فراملی فراهم می کند.

در نظر گرفته شده  گونه جدید ماهی برای اهداف پژوهشی آبزی پروری 10تحقیقات آبزی پروری توسعه می دهد همچنین بیش از 

 AQUAEXCEL2020، پژوهشگر در زمینه ژنتیک ماهی و هماهنگ کننده تحقیقات پروژه  Dr Marc Vandeputteاست.

، تجربه موفقیت  2015تا اوایل سال  2011ما از سال "توضیح می دهد: INRA) درموسسه ملی تحقیقات کشاورزی فرانسه )

تامین بودجه از سوی اتحادیه اروپابود، به دست آوردیم . این پروژه جدید، ، که همراه با AQUAEXCELآمیزی درپروژه 

UAEXCEL2020  بر اساس نتایجAQUAEXCEL ایجاد شده که از جمله موارد می توان به مدل سازی و ابزارهای ،

ن پروژه با هدف باالبردن و دسترسی فراملی اشاره کرد. ای -فنوتیپی جدید و استاندارد سازی و راه حل های دسترسی از راه دور 

است. همچنین می تواند برای جامعه آبزی پروری، ابزار ، امکانات و خدمات جدیدی را  2020تحقیقات آبزی پروری در اروپا تا سال 

  "برای انجام تحقیقات پیشرفته در زمینه ماهی فراهم کند.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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http://www.iana.ir/fa/news/43415/%D9%BE%D8%B1 

 گزارشات جهانی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 کنندهای میگو نظارت میکند/ مقامات محلی بر کنترل بیماریهزار تن میگو تولید می 63استان کین جیانگ ویتنام 

میگو آب شور می اندیشد. سه رقم اصلی پرورشی میگو عبارتند هزار تن  63استان کین جیانگ ویتنام، برای امسال به هدف تولید 

وزارتخانه به "از سیاه ببر، میگو پاسفید پا و میگو چنگال آبی. نگوین ون تام، مدیر بخش کشاورزی و توسعه روستایی استان، گفت: 

 ".و، اقدام کنندمقامات محلی دستور داده تا بر نظارت پرورش میگو برای اطمینان از کنترل بیماری های میگ

در این استان باید به سرعت کشاورزی، استفاده از تکنولوژی و مدل  "، وی گفت: vietnamnewsبه گزارش ایانا از وب سایت 

این وزارتخانه قصد دارد به ایجاد مزرعه پرورش میگو در مقیاس "های پیشرفته کشاورزی و کنترل تولید و پرورش میگو توسعه یابد.

ارزش افزوده و فرآوری غذاهای دریایی و صادرات اقدام کند. همچنین در نظر دارد سیستم های آبیاری برای تامین  بزرگ همراه با

آب کشاورزان میگو را ارتقا دهد.همچنین، بخش شیالت استان ، باید به طور منظم بر روی محیط زیست و شیوع بیماری مناطق 

سرعت هشدارهای الزم را بدهد.افراد و شرکت ها به طور منظم در زمینه مدل کشاورزی میگو نظارت داشته و در صورت وقوع به 

های مختلف پرورش میگو آموزش دیده و پشتیبانی می شوند. بخش شیالت به کشاورزان میگو هشدار داده برای جلوگیری از شیوع 

خست، استان کین جیانگ ویتنام بیش از در دو ماه نبیماری های میگو، در صورت مشاهده عالئم بیماری به مقامات اطالع دهند.

 درصد بیشتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میگو تولید کرده است. 36تن نزدیک به  4500

 پتانسیل های منطقه

کیلومتر دارد که مکانی مناسب برای توسعه بخش شیالت، به ویژه کشاورزی میگو در آب های  200کین جیانگ ساحلی به طول 

  هزار هکتار مزارع برنج منطقه، به پرورش میگو و برنج اختصاص یافته است، 77است. brackish-water shrimpلب شور 

تن بود که  56800استان در حدود  -براساس گزارش وزراتخانه کشاورزی و توسعه روستایی، سال گذشته میزان میگو لب شور

برنج به افزایش درآمد کشاورزان و سازگاری آن ها دربرابر تغییرات درصد بیشتر از سال پیش بوده است.کشاورزی میگو و  9تقریبا 

هزار تن میگو تولید  63آب و هوا، که باعث افزایش نفوذ آب شور در سال های اخیر شده، کمک می کند.استان کین جیانگ ویتنام 

 کنندهای میگو نظارت میکند/ مقامات محلی بر کنترل بیماریمی

http://www.iana.ir/fa/news/43252/%D8%A7%D8%B3%D8% 

 
 

 گزارشات جهانی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 های تولید داخل اعتماد ندارندظرفیت بازار عسل چین رو به رشد است/ مردم چین به عسل

 .افزایش یافته که این کشور را در رتبه نخست جهان جای داده است مصرف داخلی عسل در چین آن اندازه

چین بزرگترین کشور جهان در زمینه پرورش زنبور، تولید عسل و صادرات آن  chinaagtradefairبه گزارش ایانا از وبسایت 

رد های زنگی مردم ، پتانسیل عسل است، سرزمین پهناور چین، با دارا بودن منابع شهد غنی، جمعیت زیاد، همراه با بهبود استاندا

سال با افزایش رو به رو بوده  10بازار داخلی اش در وضعیت خوبی قرار دارد.بنا به گزارش اداره ملی آمار، تولید عسل چین در طی 

ایش به افز که این موضوع روی گسترش و پتانسیل بازار داخلی تاثیر داشته و باعث شده تا در سال های اخیر، سهم بازار داخلی رو

به دلیل عرضه برخی محصوالت عسل تقلبی در چین، مردم چین عسل وارداتی را ترجیح می دهند و کسانی که عسل وارد باشد.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43415/%D9%BE%D8%B1
http://www.iana.ir/fa/news/43252/%D8%A7%D8%B3%D8%25
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، چهار 2013می کنند به آسانی می توانند این محصول را در بازار چین به فروش برسانند. بر اساس برآوردها چین در سال های 

هزار و  517شش میلیون و  2015کیلو، در سال  684هزارو  791پنج میلیون و  2014و، در سال کیل 713هزار و  856میلیون 

عسل وارداتی از کشورهای نیوزیلند  کیلو گرم عسل وارد کرده است. 955هزارو  31شش میلیون و  2016کیلو و در سال  661

قه، تالیا، پرتغال، سوئیس، بریتانیا، اسپانیا، کانادا، یونان، تایوان منط)مانوکا(، استرالیا، آلمان، تایلند، فرانسه، روسیه، مالزی، شیلی، ای

 قرقیزستان، برزیل، دانمارک، مکزیک ، مجارستان، لهستان وارد می شود.

این در حالی است که با بهبود زندگی مردم و افزایش آگاهی درباره مراقبت های بهداشتی ، عسل به عنوان ماده غذایی طبیعی، 

مواد مغذی غنی برای پاسخگویی به نیازهای گروه های مختلف مصرف کننده، نزد افراد پذیرفته شده است. با توجه به  همراه با

 سرانه آینده، سال ده در که شود می زده تخمین عسل زنبور تولیدات ساالنه رشد نرخگزارش ده سال گذشته درباره متوسط 

 World Honey & Bee Products 2017جهانی عسل و زنبور عسل ) نمایشگاه.شود برابر دو چین عسل ساالنه مصرف

Show  )25  سپتامبر، به مدت چهار روز در پکن، چین برگزار می شود. 28تا 

http://www.iana.ir/fa/news/43186/%D8%B8%D8% 
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 گزارشات جهانی

 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۸تاریخ: 

 ای برای پیگیری مصرف بهینه آب در کشاورزیاستفاده از اطالعات ماهواره

 .کندها را تسهیل میهای آبخیز رودخانهفائو ابزار جدیدی طراحی کرده است که مصرف بهینه آب در کشورهای کم آب و حوضه

ویژه در کشورهای کم آب با کمک ابزار جدیدی که در فائو وری آب در کشاورزی به، سنجش میزان بهرهفائوبه گزارش ایانا از 

آزاد است،  که یک پایگاه با دسترسی WaPORطراحی شده است به یک فناوری سطح باال تبدیل شده است. پایگاه اطالعاتی 

سازی گذارد تا به آنها در دستیابی به محصوالت مطمئن بهینهای را در اختیار کشاورزان میای و زنده ماهوارههای لحظهداده

این هفته در جریان نشست مسئوالن عالی رتبه طرح  WaPORای جدید های آبیاری کمک کند. سیستم ماهوارهسیستم

معرفی شد. این سیستم  "کشاورزی: یک راهکار عملی جهانی در شرایط تغییرات آب و هواییریزی برای کمبود آب در برنامه"

وری از آن های کشاورزی را از طریق تولید شواهد عینی در جهت حداکثر بهرهامکان تحلیل دقیق آب مصرفی از طریق سیستم

از نرخ رشد  -شودر بخش کشاورزی مصرف میکه بیشتر آن د –صد سال اخیر، مصرف آب در سطح جهانی کند.در یکفراهم می

 جمعیت پیشی گرفته است و در برخی مناطق، در آستانه نقض مرزهای استفاده پایدار از منابع آبی قرار گرفته است.

با  –پای تغییرات آب و هوایی مصرف آب، هم"گوید: ماریا هلنا سمدو معاون منابع طبیعی و تغییرات آب و هوایی دبیر کل فائو می

شود که هر دهد. این امر باعث میادامه دارد و آب قابل دسترس برای کشاورزی را کاهش می -ها و تغییرات شدید دماییخشکسالی

 . "یابدوری، اهمیت مضاعف میقطره آب اهمیت پیدا کند. از سوی دیگر نیاز روزافزون به تولید مواد غذایی از منظر بهره

دهد هایی که نشان میکند و از توان محاسباتی گوگل ارث برای ایجاد نقشهیق ماهواره غربالگری میاین سیستم، اطالعات را از طر

تا  30توان با وضوح ها را میکند. این نقشهشود، استفاده میچگونه زیست توده و محصول در یک متر مکعب آب مصرفی، تولید می

آن را انجام داد.متخصصان تکنولوژی اطالعات و آب و خاک فائو این سیستم را روز رسانی متر تهیه کرد و هر یک تا ده روز، به 250

برای پوشش آفریقا و خاور نزدیک با تاکید بر  –های آن را تامین کرده است میلیون دالری که دولت هلند هزینه 10در یک پروژه 

ای هم اینک به اند.پایگاه اطالعاتی قارههطراحی کرد -کشورهای کلیدی که در آینده نزدیک در معرض کمبود آب خواهند بود

صورت آنالین در دسترس است اما اطالعات مربوط به کشورها در ماه ژوئن برای کشورهای بنین، بروندی، مصر، اتیوپی، غنا، اردن، 

غزه و یمن در دسترس کنیا، لبنان، مراکش، مالی، موزامبیک، رواندا، سودان جنوبی، سوریه، تونس، اوگاندا، کرانه باختری و نوار 

تری هم در دسترس خواهد بود و در ابتدا سه کشور لبنان، اتیوپی و مالی به عنوان خواهد بود. در ماه اکتبر حتی اطالعات جزئی

 پایلوت شروع کننده این برنامه خواهند بود.

 کند؟این سیستم چگونه کار می

WaPOR  شود که مستقیما بخار گیرد که شامل آبی میطبیعی آب را اندازه میمیزان تبخیر آب، یکی از عوامل کلیدی در چرخه

شود و به اتمسفر بر شود. همچنین آبی که پس از جذب شدن توسط گیاه از راه شاخ و برگ آن تبخیر میو وارد اتمسفر می

در  گیاه را در طی فصل رشد وشود. بنابراین تبخیر، معیار مستقیمی است که آب مصرفی توسط یک گیری میگردد نیز اندازهمی

 کند.وری آب را در گیاه فراهم میسنجد و امکان محاسبه میزان بهرهزمان برداشت محصول می

ها های آبیاری خاص داشته باشد. همچنین امکان به روز شدن طرحتواند ارزیابی دقیقی برای نظارت بر کارکرد سیستماین ابزار می

کنندگان آب که سازگاری ها در عمل به دریافت خدمات اثربخش برای مصرفاز اینکه پیشرفتو نیز کمک به اطمینان یافتن 

کند.در این سیستم از یک روش مبتنی بر پیکسل استفاده بیشتری با شرایط تغییرات روزافزون آب و هوایی دارند را فراهم می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.fao.org/news/story/en/item/881759/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/881759/icode/
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 کند. مسئوالن این طرح با ترکیبز منابع طبیعی را فراهم میتر به دست آید که امکان استفاده بهینه اهایی جامعشود تا نقشهمی

تری به دست آورند، وضع توانند به کشاورزان کمک کنند که محصوالت خود را به روش مطمئنها با اطالعات میدانی میاین داده

و  کل فائو و رییس دپارتمان آبمعیشت خود را بهبود بخشند و در ضمن کشاورزی پایدارتری داشته باشند.رنه کاسترو مشاور دبیر 

حمایت از کشاورزان خرده پا با فراهم کردن امکان دسترسی آنان به اطالعات "گوید:هوا، تنوع زیستی و آب و خاک فائو، می

پذیری آنان را در برابر تغییرات آب و هوایی کم کند، فضایی به نحوی که باعث دسترسی حداکثری آنان به آب شود و آسیب-زمینی

، eLEAF.این سیستم توسط یک کنسرسیوم مرکب از چند موسسه و نهاد هلندی شامل ،"کی از ماموریت های اصلی فائو استی

در بلژیک طراحی شده است. بر اساس چشم انداز طرح،  Vitoو نیز موسسه  ITC and Waterwatchدانشگاه توئنته، بنیاد 

رتقا یابد به نحوی که بتواند بر روی گوشی های هوشمند هم اجرا شود و امکان انتظار می رود برنامه های نرم افزاری این سیستم ا

 استفاده از اطالعات محلی را از پایگاههای اطالعاتی فضایی فراهم سازد.

 محاسبه آب

جامع  رزیابیویژه در مناطق کم آب در حال ارتقا است. این برنامه شامل اسیستم محاسبه آب به منزله یک ابزار غیر قابل اجتناب به

ویژه اختصاص آب به مصارف داخلی و صنعتی را در شود که باید عوامل آب و هوایی و مالحظات محلی بهقابلیت دسترسی به آب می

تر شود هر یک درجه گرمتخمین زده میها را هم لحاظ کند.تر آب الزم برای خدمات اکوسیستمنظر بگیرد و نیز در عرصه وسیع

درصد از منابع تجدیدپذیر آبی مواجه شوند. مدیریت پیشرفته  20درصد از جمعیت جهان با کاهش  7شود که شدن زمین باعث می

منابع آبی یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش اثرات منفی تغییرات آب و هوایی در راستای اجرای تعهدات توافقنامه آب و هوایی 

 پاریس خواهد بود./

http://www.iana.ir/fa/news/43176/%D8%A7%D8%B3%D8 
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 گزارشات جهانی

 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 های خاک پاسخ معمای آب و هواییمیکروب

گریبان هستند، ممکن است از این پس، درباره نقشی که اقلیم شناسان که با مشکل حجم انبوه کربن بین خاک و هوا دست به 

 .تر فکر کنندکنند، عمیقبازی می -کوچک ترین ساکنان کره زمین-های خاک میکروب

یک گروه تحقیقاتی به تازگی دریافتند  " vironmental ReaserchEn" مطالعات زیست محیطیبه گزارش ایانا از پایگاه اینترنتی 

شود نور بیشتری بازتاب یابد یزرع روشن شود و این امر موجب میتوانند باعث شوند رنگ خاک مناطق لمهای خاک میکه میکروب

درصد از کربن خاک  17ی کشف شد: ای از کربن اتمسفردر تحقیق دیگری، منبع غیر منتظره.و انرژی تابشی بیشتری به فضا بازگردد

 .گیردهایی در عمق بیش از دو متر منشا میشود از میکروارگانیسمهای سیالبی به جو وارد میکه از دشت

توانند به گیاهان کمک کنند که از خشکسالی جان سالم به در ببرند و باعث های خاک میگروه سوم محققان دریافتند که باکتری

 .در مناطق خشکی مثل آریزونا و دره نیل شوند افزایش محصول ذرت

 های خاکانواع میکروب

ترین اکوسیستم روی کره زمین زیر پای هایی از یک حوزه جدید هستند. تقریبا ناشناختههر سه تحقیق فوق در واقع گزارش

ا در این حجم، به چند میلیارد ماست: در واقع حجمی به اندازه یک انگشت خاک، زیستگاه صدها گونه میکروب است و تعداد آنه

کنند هنوز معمایی است که باید حل شود. بنابراین در تمام کنند و چگونه با یکدیگر تعامل میاینکه این موجودات چه می.رسدمی

نشان ای از تعامل بین گیاهان، جو و سطح زمین را این موارد، هنوز تحقیقات ناقص است. اما هر یک از این مطالعات جنبه تازه

دهند. این درصد از سطح زمین را تشکیل می 40های خشک سرزمین.ها هستنددهد که واسطه همه این تعامالت میکروبمی

یه ها که یک الها و سیانوباکتریها و گلسنگها با ترکیبی از خزهیزرع ممکن است مرده به نظر برسند اما سطح بیابانمناطق لم

های علمی دانشمندان در مرکز تحقیقات زمین شناسی آمریکا در مجله گزارش .زنده است دهند،زیستی خاکی را تشکیل می

اند که چند متر مربع از این الیه زیستی را در فالت کلرادو ارزیابی و با سطوح مختلف گرما و بارندگی مورد آزمایش قرار نوشته

 .ددهنکردند که چه میزان از انرژی خورشیدی را به جو بازتاب می های زیستی را بررسی کرده و نیز محاسبهآنها پاسخ الیه.اندداده

 .اندنام گذاشته "اثر آلبدو"کنند، دانشمندان هواشناس این پدیده را که در الگوهای هواشناسی نقش مهمی ایفا می

 زمین موثر باشد. اما تواند برای کاهش گرمایشتر تبدیل کرد که میترکیب گرما و آب بیشتر، سطوح تاریک را به خاک روشن

تر ساختند، ممکن است فرسایش خاک را تشدید کند، ها که خاک را روشنتغییر از خزه و گلسنگ به سمت سیانوباکتری

ای دی اسید کربن از جو را کم کند. این اطالعات، گام مهمی در درک آب و هواست حاصلخیزی را کاهش دهد و حذف گاز گلخانه

اند که آنها گزارش داده "Vadose Zone Journal"گروه دوم در مجله.های هواشناسی مفید باشدمدل تواند برای آیندهو می

اند. محققان سه سال پیش کشف کردند که در اعماق دشت وسیع آمریکا تری از الیه زیستی را مورد مطالعه قرار دادهسطح عمیق

بر این بود که در حال حاضر این کربن به شیوه مطمئنی مدفون  گنجینه عظیمی از خاک باستانی غنی از کربن وجود دارد. فرض

گیری اما تیمی از کتابخانه ملی لورنس برکلی در کالیفرنیا، جریان دی اکسید کربن را در جلگه رودخانه کلرادو را اندازه.شده است

متری  3.5تا  2ر خاک در اعماق بین های فعال دشود از میکروبکردند و دریافتند که تقریبا یک پنجم کربنی که وارد جو می

ها و تر از عمق ریشهاین الیه پایین.های سیستم زمین لحاظ نشده بودای در مدلشود. پیش از این تحقیق، چنین مسالهناشی می

های روبهای زیرزمینی واقع است. حتی در این منطقه به ظاهر مرده نیز میکدر منطقه ودوس زیر الیه سطحی خاک و باالتر از آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ها بنابر گزارش یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه آریزونای شمالی، برخی میکروب.کنندخاک نقش مهمی در چرخه حیات ایفا می

مطالعه از  52اند که گزارش داده "Plant and Soil"توانند حتی نقش ارزشمندتری هم ایفا کنند. دانشمندان در مجله می

 .ها سر در بیاورندتا اندکی بیشتر از جادوی این میکروباند سرتاسر جهان را بررسی کرده

 های میکروسکوپیدستکاری

الزم برای رشد را در اختیار داشته باشند،  -هایی که در ریشه گیاهان اجتماع دارندمیکروب –های وقتی گیاهان مثمر، ریزوباکتری

یابد. ر مقایسه با گیاهان خوب آبیاری شده، افزایش میدرصد د 45تا  20جات بین در شرایط کم آبی، محصول سبزیجات و میوه

جنگیدند عملکرد بهتری نسبت به گیاهانی داشتند که آب کاری میکروسکوپی، گیاهانی که بر سر آب میبنابراین با کمک دست

های خاک هستند، میکروبواقعا غیرمنتظره است. اینکه گیاهان برای تغذیه و حفاظت از آفات، وابسته به .کردندفراوان دریافت می

های خاک، در زمانی که گیاه تحت فشار کم آبی است، دهد که برخی میکروببه خوبی ثابت شده است. اما تحقیقات اخیر نشان می

 کنند، هنوزها این نقش سودمند را برای گیاهان میزبان خود ایفا میاینکه چگونه این ریزوباکتری.تاثیر مهمی بر باردهی گیاه دارند

های میلیون هکتار از زمین 12اما بر اساس برآورد سازمان ملل، ساالنه .های متعدد اثبات شودمعمایی است که باید با آزمایش

رود. بنابر این کشف اخیر برای کشاورزان فعال در مناطق خشک، در شرایط کنونی که حاصلخیز جهان بر اثر خشکسالی از بین می

این تحقیقات در حال حاضر تنها یک .ه و جمعیت نیز در حال ازدیاد است، بسیار ارزشمند استتغییرات آب و هوایی شدت یافت

ترین موجودات روی کند که مهمروزنه امید است و مطالعات بسیار بیشتری در این زمینه الزم است. اما بار دیگر به ما یادآوری می

 رئی خاک زیر پای ما باشند./ترین آنها یعنی ساکنان نامکره زمین ممکن است پایمال شده

http://www.iana.ir/fa/news/43390/%D9%85%DB%8C%DA%A9% 
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

منبع تأمین پروتئین برای کودکان است/ بودجه این پژوهش  "بهترین" دهد که لبنیاتمطالعات جدید نشان می

 توسط نهاد غیردولتی شورای ملی لبنیات تأمین شد

محققان در دانشگاه ایلینویز با انجام آزمایشاتی بر روی برخی حیوانات در صدد برآمدند تا بهترین منبع پروتئین از نظر کیفی را در 

 .پیشنهاد شده بود 2011نند کشف کنند. این روشی است که توسط فائو در سال کغذاهایی که کودکان مصرف می

محققان در دانشگاه ایلینویز با انجام آزمایشاتی بر روی برخی حیوانات در صدد برآمدند تا بهترین منبع پروتئین از نظر کیفی را در 

 پیشنهاد شده بود. 2011و در سال غذاهایی که کودکان مصرف می کنند کشف کنند. این روشی است که توسط فائ

به گزارش ایانا از ساینس دیلی، دکتر هانس استاین، استاد علوم دامی در دانشگاه ایلینویز و محقق اصلی این تحقیق بیان می کند 

ب و ترکی پروتئین موجود در گیاهان در بیشتر مناطق دنیا از منابع اصلی تامین آمینواسیدها به شمار می آید، با این حال "که 

محققان در آزمایشگاه دکتر استاین آزمایشی را انجام دادند تا بتوانند "قابلیت هضم این نوع از پروتئین ها با یکدیگر تفاوت دارد.

 درصد پروتئین موجود درهشت منبع حاوی پروتئین که هم از گیاهان مشتق می شوند و هم از حیوانات را اندازه گیری کنند.

، )مفهومی نظری به معنای "پروتئین مرجع"این درصد، میزان قابل هضم بودن آمینو اسیدها در یک غذا با برای اندازه گیری 

 پروتئین های حاوی آمینواسیدهای کامال قابل هضم، در نسبت مورد نیاز برای تغذیه یک انسان است( مقایسه می شود.

اسیدها در روده را در مورد هشت منبع پروتئینی گیاهی و حیوانی استاین و تیمش قابلیت هضم استاندارد پروتئین خام و آمینو 

اندازه گیری کرده اند: پروتئین آب پنیر ایزوله شده ، کنسانتره پروتئین آب پنیر، کنسانتره پروتئین شیر، پودر شیر فاقد چربی، 

بز. این محققان درصد قابلیت هضم آمینو کنسانتره پودر نخود فرنگی، پروتئین سویای ایزوله شده، آرد سویا، و همه دانه های س

اسیدهای ضروری را از طریق قابلیت هضم مواد در روده به دست آوردند. تمام پروتئین های موجود در انواع لبنیات در آزمایشی با 

رض درصد یش فمنابع تامین پروتئین برای کودکان شش ماهه و بیشتر، با پ "بهترین"در نظر گرفتن استانداردهای فائو با عنوان 

 100تا  75قابلیت هضم صد در صدی، مورد اندازه گیری قرار گرفت. پروتئین سویای ایزوله شده و آرد سویا با نمره ای در حدود 

، شایستگی الزم را در این زمینه کسب  75را کسب کردند. کنسانتره پروتئین نخودفرنگی و گندم با نمره ای زیر  "خوب"عنوان 

منابع پروتئینی مورد استفاده در این تحقیق خام و پردازش "محدودیت های خاص در این پژوهش اذعان کرد.  نکردند.استاین به

او در  "نشده بودند، و پختن و پردازش غذاها برای مصرف روزمره انسان ممکن است ارزش های پروتئینی متفاوتی را ایجاد کند.

 "به جلو در اندازه گیری کیفیت پروتئین است. با این حال این آزمایش یک قدم رو"ادامه می گوید: 

تامین بودجه این پژوهش توسط شورای ملی لبنیات، سازمانی غیر دولتی که توسط انجمن دامداران امریکا بنیانگذاری شده است 

ز این است که انجام شد. این سازمان هیچ دخالتی در طراحی آزمون یا تجزیه و تحلیل آن نداشته است.نتیجه این آزمایش حاکی ا

پروتئین موجود در لبنیات، در مقایسه با منابع پروتئین گیاهی، نسبت به چیزی که در گذشته تصور می شد، منبع کیفی بهتری 

است. با این که استفاده از این روش )میزان قابلیت هضم آمینواسیدها در روده( مفهومی جدید است که به مطالعات و آزمایشات 

ت، اما در مورد یک مساله اطمینان وجود دارد؛ پروتئین موجود در شیر کیفیت باالیی دارد و شیر به عنوان یک بیشتری نیازمند اس

نوشیدنی به عالوه پروتئین حاوی مواد ضروری دیگری نیز هست که به ویژه برای کودکان بسیار مهم است، به دلیل این که آن ها 

 رند.نیاز به مواد مغذی با کیفیت برای رشد خود دا

http://www.iana.ir/fa/news/43343/%D9%85%D8%B7%D8%A 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43343/%D9%85%D8%B7%D8%25A


 
کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی  

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

 

281 
 

 
 گزارشات جهانی

 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

سبزیجات خام جذب مرغ با مرغ در جذب مواد مغذی به بدن/ خوردن تخمافزایش تأثیر مخلوط سبزیجات و تخم

 دهدرا افزایش می E ویتامین

مرغ به ساالد، میزان جذب مواد مغذی بدن را افزایش توان با افزودن تخمسادگی میاند که بهمحققان دانشگاه پوردو کشف کرده

( )شامل 1)، سبزیجات دارای مواد مغذی مانند کاروتنوئیدها  Egg Farmers of Canada به گزارش ایانا از وب سایت.داد

هستند. مواد مغذی خواص درمانی قابل توجهی دارند ، از جمله آنتی اکسیدان که اثرات ضد  Eلوتئین و بتا کاروتن( و ویتامین

 التهابی روی بدن دارد. بنابراین این مهم است مطمئن شویم که ما به اندازه کافی از آن ها استفاده می کنیم.

یجاتی که می خوریم بیشتر بهره مند شویم؟ مطالعات پیشین نشان داده اند که این مواد غذایی اما چگونه می توانیم از تاثیر سبز

زمانی که با رژیم غذایی چربی و تخم مرغ همراه باشد، بهتر جذب می شود ، این درحالی است که تخم مرغ به طور طبیعی حاوی 

باشد. برای بررسی این موضوع، محققان در دانشگاه پوردو  چربی است و می تواند نقش مهمی در افزایش جذب مواد غذایی داشته

مطالعات متعددی انجام دادند.در مطالعه نخست، آن ها به بررسی نقش تخم مرغ در جذب کاروتنوئیدها پرداختند؛ در طی چند 

 مرد جوان در یک آزمایش به طور تصادفی یکی از سه روش سبزیجات ساالد)خام( خوردند:16هفته ، 

تخم مرغ نیمرو، و دیگری با سه تخم مرغ انجام شد. سپس محققان نمونه خون آن ها  1.5ل تنها با سبزیجات، مورد دوم با مورد او

 را برای بررسی میزان جذب کاروتینوئید برای هریک از وعده های غذایی آزمایش کردند.

با سه تخم مرغ کامل خورده در مقایسه با فردی که  پس از تجزیه و تحلیل نتایج، محققان دریافتند جوانی که ساالد سبزیجات خام

  واحد افزایش یافت. 9به  3جذب کاروتینوئید از  ساالد را بدون تخم مرغ مصرف کرده بود،

را بررسی کردند. آن ها به همان نتایج رسیدند: خوردن تخم مرغ با سبزیجات خام  Eدر مطالعه دوم، محققان میزان جذب ویتامین 

 واحد افزایش داد. 7به  4را از  Eجذب ویتامین 

ویتامین "وین کمپبل، محقق ارشد این پروژه، با اشاره به میزان کافی از این مواد مغذی مهم و نقش تخم مرغ در این مورد، گفت: 

E رای ماده مغذی است که در رژیم غذایی امریکایی ها کم است و مشکل ساز می شود چرا که این ماده مغذی محلول در چربی دا

خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی است. در حالی که افراد به راحتی می توانند رژیم غذایی خود را با اضافه کردن تخم مرغ به 

در این مورد، علم نشان می دهد که ما می توانیم، با یک ترفند ساده از تاثیر سبزیجات بیشتر بهره مند "یک ساالد بهبود بخشند.

م مرغ به یک ساالد رنگارنگ نه تنها باعث افزایش جذب کاروتینوئید می شود بلکه مواد مغذی مهم مانند شویم. اضافه کردن تخ

  به بدن هم افزایش می یابد. Eلوتئین و بتا کاروتن، را افزایش داده و جذب ویتامین 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

و زرد در بسیاری از میوه جات و سبزی جات خود را نمایان می کاروتنوئید ها موادی هستند که بیشتر در رنگ های قرمز  -1

سازند و در جذب نور در گیاهان نقش بسیار مهمی دارند.از کاروتنوئیدهای مهم می توان به بتا کاروتن، آلفا کاروتن و لیکوپن اشاره 

 کرد

http://www.iana.ir/fa/news/43225/%D8%A7%D9%81%D8%B2 
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 شوندهای هوشمند، عینک میموبایل

های هوشمند شده و تبدیل به ابزار کامپیوتری جدید توانند جایگزین موبایلهای واقعیت افزوده میای که در آن عینکهمان آینده

بوک است، که متعلق به فیس Oculus مدیر علمی بخش تحقیقاتی شرکت« مایکل ابراش»روزانه همه مردم شوند. با این اوصاف و 

ی کرده است که بینپیش ابراش کند. های واقعیت افزوده کار میهای واقعیت مجازی و عینکاین روزها به سختی روی هدست

های های معمولی هستند؛ سبک و طبق مد روز، با این تفاوت که عینکشبیه به عینک های واقعیت افزوده این روزها بسیارعینک

ها، حذف صداهای مزاحم محیط اطراف ها و نشانهسازی، ترجمه همزمان زبانتوانند امکانات مختلفی از حافظه ذخیرههوشمند می

د در های هوشمنار بدهند. به عبارت دیگر این عینکتا حتی تشخیص دمای بدن یک کودک با یک نگاه را در اختیار کاربرانشان قر

های واقعیت مجازی نیستند که کاربر را به یک دنیای مجزا و دیگر ببرند و محدود ها، عینکواقع سوپرعینک هستند. این عینک

البته هنوز به  .گویندآورند؛ مفهومی که به آن واقعیت افزوده میدنیای واقعی میها اطالعات مجازی را بهکنند. این سوپرعینک

کم ها حقیقی و واقعی شوند و این فرآیند ستهای چشمگیر در علوم مواد، اپتیک و نمایشگرها نیاز داریم تا این سوپرعینکپیشرفت

بوک زده است. او در این مورد سال زمان نیاز دارد. این تخمینی است که ابراش در کنفرانس ساالنه شرکت فیس 20تا  10بین 

های لوکس های هوشمند لوکس امروزی، عینکجای حمل کردن موبایلسال بعد به 30یا  20کنم که تا بینی میپیش»است:  گفته

های واقعیت مجازی و افزوده و بسیاری امکانات دیگر را به صورت روزمره در ها هر دو تکنولوژیو متفاوتی به چشم بزنیم. این عینک

های واقعیت افزوده آنقدر خوب و با کیفیت ترین مرحله برای آن که این عینکبا این حال اما مهم«.نددهاختیار کاربرانشان قرار می

ها و فضاهای عمومی مورد استفاده قرار بگیرند، شوند که بتوانند به محصولی در دسترس برای عموم مردم تبدیل شده و در خیابان

 «اشلحظه کینت»نج سال دیگر زمان الزم است تا تکنولوژی واقعیت افزوده به آنقدرها هم دور نیست. به گفته ابراش، تنها حدود پ

کند که توانست مپیوترهای شخصی را اشاره می 1984خودش برسد. او به معرفی کامپیوترهای شخصی معروف شرکت اپل در سال 

نظر از تمام توجهاتی که امروز روی فصر»گوید: ای عمومی و محصولی در دسترس مردم تبدیل کند. او در این مورد میبه پدیده

تکنولوژی واقعیت افزوده متمرکز است، در بهترین حالت پنج سال دیگر ما واقعا در مرحله عمومی شدن این تکنولوژی و دسترسی 

ژی ن تکنولوهای ایها قرار خواهیم گرفت. در واقع هنوز زمان زیادی برای تشخیص تمام امکانات و قابلیتآن از طریق سوپرعینکبه 

افزوده کند تا با دالیل علمی ثابت کند که واقعیتابراش تالش می«.های انقالبیالزم است؛ درست مانند بسیاری از دیگر تکنولوژی

بوک تاثیر قرار دهد. بر همین اساس هم فیستواند آینده دنیای تکنولوژی و تعامالت روزمره افراد با یکدیگر را تغییر داده و تحتمی

های خودش را برای پنج سال آینده تنظیم کرده است تا منتظر ورود جدی و عمومی واقعیت افزوده در میان ریزییم برنامهتقو

مردم باشد. درست مانند کامپیوترهای مک که اولین محصول عمومی کامپیوترهای شخصی با رابط کاربری ساده و کاربردی بودند. 

کنیم، انداردی را که امروزه همه ما بر اساس آن از کامپیوترهای شخصی استفاده میبه این ترتیب این کامپیوترها روش است

ها درست مانند کامپیوترهای های واقعیت افزوده وجود دارند، اما این عینکهای عینکاین روزها هم بعضی مدل.گذاری کردندپایه

ه های کامپیوتری بودهای جدی در زمینه عینکتالششخصی پیش از ورود مکینتاش به بازار هستند. گوگل گلس یکی از اولین 

های جدی به سوءاستفاده از حریم خصوصی افراد، نتوانست موفق است که به خاطر ظاهر بزرگ و سنگین، عملکرد ضعیف و واکنش

ام واقعی انجبشود. شرکت مایکروسافت هم در حال کار روی هولولنز است که کارهای مختلفی روی تصاویر هولوگرافیک در دنیای 

 .تواند به ابزاری روزمره و محبوب برای مردم تبدیل شوددهد، اما این دستگاه بزرگ و سنگین هم به سختی میمی

http://www.iana.ir/fa/news/43267/%D9%85%D9 
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 تر برای نظارت بر گیاهان ساخته شدرباتی ارزان

، به اختراعی دست یافتند که می تواند به  University of Illinois at Urbana–Champaignکارشناسان دانشگاه ایلینوی 

تواند با چرخ های  کشاورزان امکان جمع آوری اطالعات محصول را به شیوه ای ارزان تر و راحت تر از گذشته بدهد، این ربات می

نام  TERRA-MEPPخود در سراسر مزرعه برای نظارت بر گیاهان پیمایش کند.به گزارش ایانا از شیکاگو تریبیون این ربات 

پوند است و در اطراف اش دو سیستم نیرو محرکه به مانند چرخ های تانک قرار دارد. این ربات می  65دارد و وزن آن در حدود 

در زمان واقعی در مورد رشد و پیشرفت محصول با استفاده از دوربین، لیزر و سنسور جمع آوری کند. به گفته تواند اطالعات را 

محققان، همچنین ربات می تواند در زمینه شناسایی گیاهان منحصر به فرد با ویژگی های مطلوب برای افزایش بازده استفاده شود. 

Girish Chowdhary و بیولوژیک و متخصص در زمینه تصمیم گیری ربات  ، استادیار مهندسی کشاورزی(decision-

making) :این ربات به گونه ای خودکار طراحی شده که اطالعات را ثبت کرده و سپس می تواند در اختیار زیست "، گفت

محقق،  12بیش از  و Chowdhary"شناسان و تحلیل گران اطالعات قرار دهد تا بتوانند بهترین الگوها و روش ها را پیدا کنند.

در حال آزمایش ربات برای جمع آوری اطالعات محصول سورگوم هستند، سورگوم محصولی است که از کاربردهایش برای سوخت 

فوت قد بکشد.دوربین های دیجیتال متصل به ربات اطالعاتی  14استفاده می شود و می تواند تا (  biofuel cropهای زیستی )

ه، قطر ساقه و رنگ را ثبت می کند، آنچه مهم است ربات می تواند جزئیات را نیز ذخیره کند مانند همچون میزان ارتفاع بوت

تشخیص این که آیا گیاه بیمار و یا دارای تنش شده است. همچنین با استفاده از اشعه مادون قرمز و دیگر سنسورها ، میزان جذب 

 نور خورشید یا آب گیاه مشخص می شود.

 رایب گیاهان به رساندن آسیب بدون خشن و نامطمئن ناشناخته، های محیط در بتواند که باال دقت با ربات کی ساخت"وی گفت: 

، TERRA-MEPP، مدیر برنامه  Stephen Longبه گفته  ".است انگیز هیجان بسیار عمل کند، پیمایش طوالنی زمان مدت

ذرت، سویا و محصوالت مشابه بیشتری در آینده می دهد و تیم قصد موفقیت این ربات مزرعه با سورگوم امکان استفاده در مزارع 

  هزار دالر ، برای تجاری سازی ربات در سال های آینده اقدام کند. 10دارد با کاهش هزینه تولید تقریبا تا 

Long  :اگر ما بتوانیم اطالعات را برای سورگوم جمع آوری کنیم ، تقریبا برای هر محصول دیگری می توان انجام داد و بازار "گفت

میلیون دالری از آژانس پروژه  3.1، بودجه  TERRA-MEPP"خوبی در ایاالت متحده برای این ربات می توان پیش بینی کرد.

وجود خوش بینی ها، سرمایه گذاری  با"گفت:  Long ( امریکا دریافت کرده است. (ARPA-Eهای تحقیقاتی پیشرفته انرژی )

برای ادامه کار با توجه به کاهش بودجه پیشنهادی دولت ترامپ، نامشخص است وگروه نگران این موضوع است که ،بودجه 

ARPA-E صفر شده است".  

http://www.iana.ir/fa/news/43256/%D8%B1%D8%A8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43256/%D8%B1%D8%A8%25


 
کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی  

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

 

284 
 

 گزارشات جهانی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۶تاریخ: 

 توان از محصوالت جانبی سبوس گندم تولید کردها و پالستیک را میاکسیدانآنتی

کاربرد آن در مواد غذایی و دارویی مورد استفاده با یک گیرد، اما عنوان غذای دام مورد استفاده قرار میسبوس گندم معموالً به

 .روش جدید پردازش پایدار که توسط محققان سوئدی به کار گرفته شده، گسترش خواهد یافت

سبوس گندم معموال به عنوان غذای دام مورد استفاده قرار می گیرد، اما کاربرد آن در مواد غذایی و دارویی مورد استفاده با یک 

 ید پردازش پایدار که توسط محققان سوئدی به کار گرفته شده ، گسترش خواهد یافت.روش جد

به گزارش ایانا از ساینس دیلی سبوس به عنوان یک کاال، کم ارزش ترین بخش گندم محسوب می شود؛ پوسته خارجی گندم که 

در استکهلم، روشی را برای  KTHلطنتی معموال به عنوان غذای دام فروخته می شود، به تازگی محققان در موسسه فناوری س

استخراج مولکول های ارزشمند این بخش از گندم به کار گرفته اند که بتواند به عنوان آنتی اکسیدان، پروبیوتیک و حتی مواد مورد 

 نیاز برای بسته بندی مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

نزیم های کربوهیدرات فعال برای برداشت همی سلولز)پلی ساکارید داراى کمتر در این پروسه استخراج، تنها از آب داغ پرفشار و آ

واحد پولیمر از شکرهاى مختلف که از گیاهان گرفته می شود( و الیگوساکارید )انواع کربوهیدرات هاى داراى شمار  150از 

سه به این پلی ساکاریدها اجازه می دهد ملکول( های سبوس گندم استفاده می شود. این پرو 10تا  2معدودى ملکول شکر معموال 

 که خواص آنتی اکسیدانی خود را حفظ کنند که با تکنیک های معمول استخراج مواد قلیایی از سبوس گندم خارج جدا می شوند.

، KTHآندریا روتس، پژوهشگر فوق دکترا و فرانسیسکو ویالپالنا استادیار در گلیکو ساینس در موسسه فناوری سلطنتی 

 هشگران پشت این دستاورد هستند که در شماره اخیر مجله شیمی سبز در مورد آن گزارشی تهیه شده است.پژو

در سبوس و سایر بافت های غالت، استخراج همیسلولز بسیار دشوار است چرا که آن ها سفت و محکم به "ویالپالنا می گوید که 

تخراج، روش قلیایی کردن است که البته آن بخش از مولکول را که هم چسبیده اند و بسیار مقاوم هستند. یکی از راه های اس

ما از یک روش توالی و زنجیره وار استفاده می کنیم؛ ابتدا "او در ادامه می افزاید: "کارکرد آنتی اکسیدانی دارد از بین می برد.

توانیم باقیمانده همیسلولزهای غیرقابل همیسلولزها را از پلیمر استخراج می کنیم و سپس از آنزیم ها استفاده می کنیم تا ب

استخراج را به طور انتخابی از پلیمر جدا کنیم. با این روش ما بازده کل مولکول های زیستی ارزشمند سبوس را به حداکثر می 

ه ستند، از جملویالپالنا می گوید که گروه پژوهش او در حال مطالعه بر روی برنامه های کاربردی برای این بیو پلیمرها ه"رسانیم.

تهیه پالستیک برای بسته بندی مواد غذایی که یک راه طبیعی برای جلوگیری از اکسیداسیون را فراهم می کند. در مواد دارویی، 

این بیوپلیمرها می توانند برای کپسول کردن ترکیبات فعال حساس به اکسیژن و برای کاهش اشتعال ناشی از گونه های اکسیژن 

ای زیست پزشکی مورد استفاده قرار گیرند.همیسلولزها و الیگوساکاریدها همچنین به دلیل داشتن خواص فعال در کاربرده

 پریبیوتیک در شکل فیبرهای غذایی، بسیار شناخته شده هستند؛ موادی که برای بهبود تغذیه و سالمت انسان اهمیت بسیار دارند.

ند در طوالنی مدت به استفاده از همیسلولزهای غالت که فعالیت های آنتی پروسه تحقیقاتی ما می توا"ویالپالنا در پایان گفت: 

اکسیدانی دارند، به شکل های مختلف کمک کند، مانند تهیه ظروف بسته بندی غیر فسیلی، جلوگیری از اکسید شدن غذاها و 

  "آرایشی بهداشتی.داروهای حساس، تهیه مکمل های فیبر غذایی و ایجاد خاصیت ژل مانند در محصوالت غذایی و 

http://www.iana.ir/fa/news/43457/%D8%A2%D9% 
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 خدمات ژاپنی برای سنجش آلودگی هوا

المللی ژاپن های بینفوریتی، زمینه استفاده از خدمات آژانس همکاریشورای شهر تهران روز گذشته با تصویب یک الیحه دو 

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای شهر تهران در سیصد  .)جایکا( در حوزه ارتقای دانش سنجش کیفیت هوا را تصویب کرد

نامه با آژانس ز مبادلهصدور مجو»و چهل و چهارمین جلسه خود در دوره چهارم، بررسی یک الیحه دو فوریتی مبنی بر 

را مورد « های فنی و مالی بالعوض برای کنترل کیفیت هوای تهرانالمللی ژاپن )جایکا( در زمینه اخذ کمکهای بینهمکاری

های کنترل در این زمینه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران طرحی مبنی بر همکاری متقابل میان شرکت.بررسی قرار دادند

و جایکا ژاپن به منظور انتقال تجهیزات و تکنولوژی آنالیز منابع آلودگی هوا به ایران ارائه کرد. سید وحید کیفیت هوای تهران 

حاضر برای آنالیز منابع حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران در تشریح این موضوع گفت: ایران در حال

شود که در های این کشورها ارسال میها برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاهآلودگی هوا به کشورهای خارجی وابسته است و نمونه

اندازی آزمایشگاه در تهران، طی مدت چهار سال شود عالوه بر نصب و راهصورت نهایی شدن این قرارداد، جایکا متعهد می

 ای راان نیز در این تفاهم دوجانبه سولههای الزم را به طرف ایرانی منتقل کند. حسینی افزود: شهرداری تهرتکنولوژی و آموزش

بینی شده است. میلیارد تومان به این منظور از سوی شورا پیش 2کند که رقمی بال  بر برای نصب تجهیزات آزمایشگاه احداث می

وژه را در قالب جز هزینه احداث آزمایشگاه، هزینه دیگری برای طرف ایرانی ندارد و شرکت ژاپنی این پربه گفته وی، این طرح به

دهد. اما با وجود اینکه هیات وزیران کشور ژاپن، مجوز امضای توافقنامه اصلی را صادر المللی با سازمان ملل انجام میتعهدات بین

کرده است و پس از تصویب شورای اسالمی شهر تهران، این توافقنامه میان شهردار تهران و سفیر ژاپن در ایران امضا خواهد شد، 

گیری، گانه شورای شهر شدند و در نتیجه رایهای ششکثریت اعضای شورا خواستار بررسی بیشتر این الیحه توسط کمیسیوناما ا

ترین دلیل مخالفت اصلی.ها صورت خواهد گرفتاعضا با قید یک فوریت بررسی الیحه موافقت کردند که پس از بررسی کمیسیون

حاضر تمام زیست نیز در این زمینه مشخص شود چراکه در حالزمان حفاظت محیطاعضای شورای شهر این بود که باید سهم سا

ها و ها و وظایف دستگاههای بیشتر ماموریتبار سنجش آلودگی هوا بر دوش شهرداری تهران قرار دارد، بنابراین در بررسی

ای یکی از کور معتقد بودند، این پروژه توسعههای دخیل نیز باید تعیین تکلیف شوند. با این وجود موافقان تصویب طرح مذسازمان

 .نیازهای شهر تهران است

http://www.iana.ir/fa/news/43265/%D8%AE%D8%AF% 
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

الملل محیط زیست/ دو اصل حق مشارکت و دسترسی دسترسی آزاد به اطالعات در حقوق بیناصل مشارکت و حق 

 دهدشهروندان به اطالعات بحران محیط زیست را کاهش می

های اطراف خود اثری بسیار مهم گذاشته است. یکی از این طور کلی بر مفاهیم و پدیدهجهانی شدن ازجمله عواملی است که به

للی و در الماست. شناسایی حق بر محیط زیست به منزله یکی از مصادیق حقوق بشر در اسناد مختلف بین "تمحیط زیس"مسائل 

 .قوانین اساسی بسیاری از کشورها، بیانگر تحوالت بنیادینی است که در این عرصه ایجاد شده است

 لیال فیروزمند: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

های اطراف خود اثری بسیار مهم گذاشته است. یکی از این طور کلی بر مفاهیم و پدیدهاست که بهجهانی شدن ازجمله عواملی 

للی و در الماست. شناسایی حق بر محیط زیست به منزله یکی از مصادیق حقوق بشر در اسناد مختلف بین "محیط زیست"مسائل 

که در این عرصه ایجاد شده است. در کنار این تحوالت باید به قوانین اساسی بسیاری از کشورها، بیانگر تحوالت بنیادینی است 

کننده( اصل وسیله آلودهکننده )پرداخت خسارت بهپرداخت -ساز ظهور اصولی چون اصل پیشگیری، اصل احتیاط، اصل آلوده

ن پرداخته شده است، بررسی طور خاص به آدهد. آنچه در این میان بهمشارکت و... اشاره کرد که مفاهیم این رشته را تشکیل می

و توسل  گیری و دسترسیالملل است. تحقق اصل مشارکت، مستلزم تصمیممفهوم مشارکت در محیط زیست با تکیه بر قوانین بین

حقوق "دهد که یکی از وجوه ممیزه های این پژوهش نشان میبه مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست است. یافته

آور در این شاخه از حقوق است. الملل، وجود اصول گوناگون و غیرالزامهای حقوق بیناز دیگر رشته "یستالملل محیط زبین

بینی شده است. توسعه حق پیش 1992است که در اعالمیه ریو  "الملل محیط زیستحقوق بین"مشارکت یکی از اصول مهم 

محیطی، اهمیت بسیاری دارد، زیرا های مربوط به مسائل زیستدسترسی شهروندان به اطالعات و مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیم

گیری، متضمن آثاری مستقیم بر آنان سازی و تصمیممحیطی و مشارکت آن ها در فرایند تصمیمهای زیستدسترسی به داده

 خواهد بود.

 بیان مسئله

اغراق نیست اگر مسئله آب و محیط زیست و گرمای زمین را سه مسئله عمده جهانی بدانیم که دغدغه همه جوامع را شامل 

المللی ای و بینمحیطی در سطح ملی، منطقهشود. در کشور ما نیز این سه مسئله در وضعیت بحرانی هستند. تنوع اسناد زیستمی

الملل محیط توان از محیط زیست حفاظت مؤثرتری به عمل آورد؟ نقش حقوق بینیگویای اهمیت حفاظت از آن است.چگونه م

الملل، قادر به پاسخگویی به مشکالت کنونی محیط زیست است؟ آیا افراد و زیست چیست؟ آیا مقررات این رشته از حقوق بین

به آن ها نقشی مؤثر داد و از مشارکت آن ها در الملل قرار داد یا برعکس، باید نهادهای جامعه مدنی را باید در حاشیه حقوق بین

حقوق "توان از مشارکت بازیگران غیردولتی در المللی استفاده کرد؟ آیا برای حفاظت از محیط زیست میحل مشکالت جامعه بین

الملل ینرا حقوق بالملل است؛ زیالدولی بودن حقوق بینها به سبب ماهیت بینبهره برد؟ تمام این پرسش "الملل محیط زیستبین

الملل سنتی و مدرن، دموکراسی سهم درخوری در ها بوده است. در حقوق بیناز آغاز پیدایش، همواره بر مدار اراده دولت

گیری و نظارت بر اجرای قواعد نداشته و این حقوق بسیار کمرنگ در مباحث منشور ملل متحد گام برداشته است. در واقع، شکل

ما، مردم ملل "المللی مرسوم است، واژه که در بیشتر معاهدات بین "طرفین متعاهد"یز از به کار بردن واژه این منشور ضمن پره

سازد. حقوق داخلی مبتنی بر رابطه ای است که آن را از حقوق داخلی جدا میگونهرا برگزیده است.ماهیت این حقوق به "متحد...

ن و تابعان مقررات، در صورت وضع یک قانون توسط پارلمان که در جامعه به مرحله تبعیت است؛ یعنی این که در این نظام، واضعا
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به این  المللتواند از آن سرپیچی کند، اما در حقوق بینکس نمیشده تبعیت کنند و هیچشود، باید از مقررات وضعاجرا گذاشته می

المللی منوط به همکاری میان ند و اجرای مؤثر مقررات بینصورت نیست، زیرا در این نظام، واضعان و تابعان مقررات، مشترک هست

کننده در متعهد شدن آنان نسبت به ها است و رضایت آن ها نقشی تعیینها است. چرا که در این حقوق، اصل بر برابری دولتدولت

اطراف خود بسیار مؤثر بوده است. در های طور کلی بر مفاهیم و پدیدهالمللی دارد.جهانی شدن ازجمله عواملی است که بهاسناد بین

ثنی از این امر مست -که به معنای یکی از مفاهیم کلیدی حقوق بین الملل است-ها این میان، انحصاری بودن حاکمیت سنتی دولت

الوه بر ع الشعاع جهانی شدن قرار گرفته است.المللی تحتطور مستقیم یا غیرمستقیم در قالب تحوالت اخیر جامعه بیننبوده و به

پدیده فوق، باید از توسعه و ارتقای موازین حقوق بشر در جهان یاد کرد که رشد این پدیده در صدد ایجاد بستری مناسب برای 

 الملل محیطحقوق بین"های بنیادین بشر و تقویت حکومت قانون است. حال با توجه به جوان بودن رعایت حقوق اساسی و آزادی

الملل تحت تأثیر تحوالت اخیر قرار گرفته است. شناسایی حق بر محیط زیست ر این رشته از حقوق بینباید دید که چقد "زیست

المللی و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، بیانگر تحوالت بنیادینی به منزله یکی از مصادیق حقوق بشر در اسناد مختلف بین

ساز والت، باید به ظهور اصلی چون اصل پیشگیری، اصل احتیاط، اصل آلودهاست که در این عرصه ایجاد شده است. در کنار این تح

دهد. در میان این اصول، اصل مشارکت جایگاه کننده، اصل مشارکت و... اشاره کرد که مفاهیم این رشته را تشکیل میپرداخت -

د. از آن جا که ماهیت محیط زیست کنساالری مشارکتی در زمینه محیط زیست بازی میواالیی دارد و نقشی مهم در مردم

الملل شاهد ای است که اجرا و نظارت بر مقررات آن، مستلزم مشارکت همه بازیگران است، ما در این رشته از حقوق بینگونهبه

بیش از دیگر اسناد، متضمن  21تنوع متولیان حفظ محیط زیست در قالب اصل مشارکت هستیم. اعالمیه ریو و دستور کار 

ها و راهکارهای اجرایی درباره محیط های عمده اجتماعی در تحقق اهداف، سیاستی است که سبب تحکمی نقش گروهعناصر

گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست شود. تحقق اصل مشارکت، مستلزم تصمیمزیست می

 است.

 شناسایی و توصیف اصل مشارکت -2

طور بینی شده است. این اصل بهپیش 1992الملل محیط زیست است که در اعالمیه ریو ول مهم حقوق بینمشارکت یکی از اص

نظر پردازد که بهبینی نشده است، اما در مقابل، اعالمیه مزبور به حق بر محیط زیست سالم میصریح در اعالمیه استکهلم پیش

ر صورت دمحیط زیست سالم است، اما اعالمیه ریو، اصل مشارکت را بدیندانان، این اصل وسیله برای اجرای حق بر بیشتر حقوق

ربط در سطحی بینی کرده است: بهتر است مسائل مربوط به محیط زیست با مشارکت همه شهروندان ذیخود پیش 10اصل 

ت در اختیار دارند ازجمله مطلوب بررسی شود. در سطح ملی هر فرد باید کامالً به اطالعاتی که مقامات عمومی درباره محیط زیس

ها ها مشارکت کند. دولتهای خطرناک در منطقه، دسترسی داشته باشد و در روند اتخاذ تصمیماطالعات مربوط به مواد و فعالیت

باید با دادن اطالعات به مردم، حساسیت و مشارکت عموم را تسهیل و تشویق کنند. دستیازی و دسترسی مؤثر به اقدامات و مراجع 

ضایی و اداری، ازجمله مجازات و جبران خسارت، باید تضمین شود. به همین دلیل در کشورهای بسته که اصل مشارکت مردمی ق

 شود.رو میالملل با مشکالت فراوانی روبهشود، مسئله محیط زیست از منظر حقوق بینبه رسمیت شناخته نمی

المللی ریو به تصویب رسید که زیر نظر میه و در پایان کنفرانس بینطور که از نامش پیداست، این اصل در قالب یک اعالهمان

رسد این است که اسناد مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل شد. نخستین موضوعی که در این زمینه به ذهن می

ناظر به اعالم وجود آن  طور عموم ضمانت اجرای الزم ندارند و بیشتر جنبه توصیه داشته ومجمع عمومی سازمان ملل متحد به

منظور تأکید بر اهمیت سیاسی و هنجاری مسائل اصل یا اصول است. توصیف این اسناد با عنوان اعالمیه توسط مجمع عمومی به

های المللی ندارد. هرچند که اعالمیهآور همانند دیگر اسناد بینها آثار حقوقی الزاممهم جهانی است. اساساً محتوای اعالمیه
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 ها به آنشوند، اما مبین ظهور اصولی هستند که در عملکرد دولتآور محسوب نمیهلم و ریو جملگی جزو اسناد حقوقی الزاماستک

ن این آور نبوددهند. مسئله الزاممحیطی را شکل میالمللی زیستهای بینگیری دیگر کنوانسیونتوجه شده است و مبانی شکل

کند. به همین دلیل اصل مشارکت را باید دارای جنبه اعالمی دانست، زیرا عمل بسیار کمرنگ میقوانین، زمینه اجرای آن ها را در 

قالب حقوقی که این اصل در آن شکل گرفته است، دربردارنده حقوق اعالمی است. تدوین مقررات در قالب اعالمیه و دیگر اسناد 

بیشتر  شود.الملل میکند و در بلندمدت، باعث توسعه حقوق بیند مینیافته ایجاآور، بستری مناسب برای بروز حقوق قوامغیرالزام

 اند و به همین دلیل این رشتهجمله اصل مشارکت است، در قالب اعالمیه شکل گرفتهالملل محیط زیست که زا آناصول حقوق بین

یافته یا نیافته شرایطی برای توسعه حقوق قوامکند. حقوق قوامنیافته فراهم میای مناسب برای حقوق قوامالملل زمینهاز حقوق بین

صولی شود. االملل محیط زیست نیز میدر قلمروهایی که این حقوق پیشرفتی نداشته، فراهم کرده است و باعث توسعه حقوق بین

... در حقوق کننده و اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین وپرداخت -ساز مختلف چون اصل پیشگیری، اصل احتیاط، اصل آلوده

 (.14: 1386الملل محیط زیست وجود دارد )امیر ارجمند، بین

گر توان این اصل را با اصول دیبعضی از صول چون اصل استفاده غیرزیانبار، جنبه عرفی پیدا کرده است که در این صورت دیگر نمی

 (.74: 1384آبادی، الملل محیط زیست مقایسه کرد )قوامحقوق بین

المللی محیط زیست، مهم و های این اصل و شناسایی آن ها در اسناد بیناجمالی اصل مشارکت، شناخت مؤلفه بعد از بررسی

سازی و محیطی و مشارکت عموم در فرایند تصمیمهای اصل مشارکت به حق دسترسی به اطالعات زیستاساسی است. مؤلفه

ها برای دلیل اهمیت این مؤلفهشود. بهزه محیط زیست تقسیم میگیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی در حوتصمیم

 پردازیم.ها میطور مبسوط به تحلیل هریک از این مؤلفهمحیطی، در ادامه بهتحقق اصل مشارکت زیست

 محیطیحق دسترسی به اطالعات زیست -3

محیط زیست نیست، بلکه این حق، قبل از هر دسترسی عموم به اطالعات و مشارکت آن ها تنها مختص به وضع مقررات در حوزه 

رسانی و های دموکراتیک وجود دارد. در این جا موضوع اطالعچیز موضوعی مربوط به دولت و شهروندان است که در کل نظام

 راییگاطالعات و مشارکت شهروندان بیش از هر چیز اهمیت دارد. رعایت این حق برای شهروندان مبین توجه دولتمردان به کثرت

 (.21: 1385شان است )موالیی، و اشتراک مساعی مردم در اداره امور کشور و حق تعیین سرنوشت

 محیطی اهمیت بسیاریهای مربوط به مسائل زیستتوسعه حق دسترسی شهروندان به اطالعات و مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیم

گیری، متضمن آثاری مستقیم بر سازی و تصمیمر فرایند تصمیممحیطی و مشارکت آن ها دهای زیستدارد، زیرا دسترسی به داده

محیطی به معنای آزادی جستجوی اطالعات است. مطابق این تفسیر مقامات آنان خواهد بود. حق دسترسی به اطالعات زیست

واقع این نوع دهند. در شده را بنا به تقاضای اشخاص حقیقی یا حقوقی در اختیارشان قرار میصالح، اطالعات درخواست

شده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام ربط با توجه به درخواست ارائهرسانی جنبه انفعالی دارد، زیرا مقامات عمومی ذیاطالع

دهند، مگر این که گونه اطالعاتی در اختیار افراد قرار نمیکنند. به عبارت دیگر، این مقامات در ابتدا هیچرسانی میبه اطالع

ای وجود داشته باشد. در حالی که هر شهروند حق دریافت اطالعات مربوط به محیط زیست خود را دارد، قبلی و اولیه درخواست

یفیت صالح درباره کرسانی به شناگران توسط مقامات ذیبدون اینکه نیاز به درخواست قبلی و اولیه داشته باشد. برای مثال اطالع

کنوانسیون اروپایی حقوق  10ی به اطالعات رشد بسیار زیادی داشته است و در زمینه ماده آب فالن دریاچه.در اروپا، حق دسترس

هر شخصی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی دریافت یا ارسال اطالعات یا عقاید بدون مداخله "دارد: بشر چنین مقرر می

، آزادی عقیده و "آزادی بیان"کارگیری واژه کلی با به 10ده بنابراین، ما "شود.مقامات عمومی و بدون مالحظات مرزی اعمال می
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سازد و دیوان اروپایی حقوق بشر با تفاسیر آزادی اطالعات را تضمین و موجبات تحقق یکی از حقوق بنیادین فرد را فراهم می

 (.86-،771385ویژه، پویای خود از این ماده در قضایای مختلف به حق بر محیط زیست توجه و از آن حمایت کرده است )

طور کلی در حوزه محیط زیست اقداماتی گوناگون برای تحقق اهداف مربوط به مشارکت شهروندان در دسترسی به اطالعات به

های صادرشده در چارچوب اتحادیه اروپا و اعالمیه ریو، دستورالعمل 10توان به اصل محیطی صورت گرفته است که میزیست

طور کلی به موضوع تشویق و خود به 20ه کرد. البته الزم به ذکر است که اعالمیه استکهلم نیز در اصل کنوانسیون آرهوس اشار

 (.14: 1385ترین اطالعات و انتقال تجربیات برای حل مسائل محیط زیست توجه کرده است )موالیی، تسهیل و جریان آزادانه تازه

 محیطی و مشارکت سبز شهروندانزیست اعالمیه ریو زیربنای حق دسترسی به اطالعات 10اصل 

محیطی شان به اطالعات زیستاعالمیه ریو عالوه بر تأکید بر بحث مشارکت همه شهروندان، به حق دسترسی 10در صدر اصل 

در دارد که در سطح ملی هر فرد باید کامالً به اطالعاتی که مقامات عمومی درباره محیط زیست شود. این اصل اشعار میاشاره می

ها باید با دادن اطالعات به مردم، حساسیت و ها مشارکت کنند. دولتاختیار دارند دسترسی داشته و در روند اتخاذ تصمیم

(.این اصل با اشعار مشارکت به سطح ملی آن، حق بر اطالعات برای 19: 1385آبادی، مشارکت عموم را تسهیل و تشویق کنند )قوام

متوجه خواهیم شد در کشورهایی  10کند. با مطالعه اصل بینی میعمومی به دادن اطالعات را پیشعموم و تکلیف دولت و مقامات 

محیطی صدچندان است. ضرورت که مشارکت و حق دسترسی آزادانه اطالعات به رسمیت شناخته نشده است، مشکالت زیست

توان به یجمله مدیگر نیز تأکید شده است که از آنالمللی های گوناگون در اسناد بینمحیطی به شکلدسترسی به اطالعات زیست

(. کنوانسیون پاریس که مربوط به حفاظت 135: 1385زاده، اشاره کرد )نقیب 1992و کنوانسیون پاریس  1993کنوانسیون لوگانو 

سی به اطالعات خود را به حق دستر 9از مناطق دریایی آتالنتیک شمال شرقی است در این باره تصریح بیشتری دارد و ماده 

 اختصاص داده است )همان(.

 محیطی در حقوق اروپاییحق دسترسی به اطالعات زیست -4

طور مفصل به تشریح مقررات درباره حق بر اطالعات، حقوق اتحادیه اروپا نقش مؤثری را ایفا کرده است؛ بنابراین به این منظور به

پردازیم. معاهده آمستردام در دوم محیطی میسترسی به اطالعات زیستطور کلی و داروپایی در حوزه دسترسی به اطالعات به

اجرایی شده است. هدف اصلی از ایجاد این معاهده، فراهم کردن  1999های عضو رسیده و از یکم می به امضای دولت 1997اکتبر 

هر شهروند اتحادیه و "دارد: دام مقرر میشرایط و نهادهای الزم برای مقابله با مشکالت پیش روی اتحادیه اروپاست. معاهده آمستر

( و 2های عضو، با توجه به اصول و شرایط مندرج در بندهای )هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم یا دارای اقامتگاه در یکی از دولت

 (18: 1389)احمدی،  "(، حق دسترسی به اسناد پارلمان اروپا، شورا و کمیسیون را دارد.3)

شود، این حق به اشخاص مقیم و دارای اقامتگاه ندرج در این ماده به هیچ وجه محدود به شهروندان نمیحق دسترسی به اسناد م

شود، بلکه اسناد متعدد نیز تسری داده شده است، اما در حقوق اروپایی حق بر اطالعات و دسترسی به آن به این سند محدود نمی

طور خاص توجه شده است محیطی و دسترسی به آن بهاطالعات زیستدیگری نیز وجود دارد که به آن در چارچوب آن موضوع 

علت نبوده است، زیرا بعضی از کشورهای گیری حق دسترسی به اطالعات در قالب یک دستورالعمل بی(. شکل36: 1389)توفیقی، 

ده بودند و به این علت اجرای عضو مانند فرانسه قبل از این دستورالعمل، مقرراتی را در این باره در حقوق داخلی خود وضع کر

های عضو به تالش در رسیدن به اهداف کرد. دولتدستورالعمل مزبور اساساً مشکالت خاصی برای این کشورها ایجاد نمی

 شده در دستورالعمل مکلف هستند و در انتخاب شکل و وسایل دسترسی به اهداف، آزادی کامل دارند )همان(.تعیین

 محیطیون آرهوس درباره حق دسترسی به اطالعات زیستهای کنوانسینوآوری -5
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گیری و دسترسی به دادرسی مربوط به محیط زیست کنوانسیون مربوط به دسترسی به اطالعات، مشارکت عموم در فرایند تصمیم

انسیون آرهوس به تصویب رسید. اهمیت کنو 1998ژوئن  25ای ملل متحد برای اروپا در تاریخ زیر نظر کمیسیون اقتصادی منطقه

اطالعیه ریو متبلور شده است. این کنوانسیون در صدد تحقق حق بر محیط زیست  10در این است که در پی تحقق مفاد اصل 

های حق مزبور است، زیرا نام و مفاد ماده نخست کنوانسیون که به سالم از طریق فراهم آوردن بستری مناسب برای اعمال مؤلفه

 ای مهم درباره دسترسی بهعنوان نمونهتواند بهاص یافته، مبین این امر است. کنوانسیون آرهوس میتعیین هدف سند فوق اختص

 16در ماده  2003اطالعات به حساب آید، کما این که کنوانسیون آفریقایی مربوط به منابع طبیعی، محیط زیست و توسعه، مصوب 

موقع و مناسب در دسترسی عموم به اطالعات مربوط به محیط برای تضمین بههای متعاهد را به اتخاذ تدابیر قانونی الزم خود دولت

المللی به تفصیل به موضوع حق دسترسی به (.کنوانسیون آرهوس بر خالف دیگر اسناد بین19: 1386خواند )موالیی، زیست فرا می

ی هایسازد، همان نوآوریلمللی دیگر متمایز میاپردازد. آنچه که این سند را از سایراسناد بیناطالعات در زمینه محیط زیست می

شود. حق دسترسی به اطالعات در قلمروی محیط زیست، یکی از اصول بنیادین است که با بررسی سند مزبور مشخص می

کنوانسیون آرهوس محسوب شده که در عین حال در کنار این حق نیز استثنائاتی وضع شده است که اعمال این حق را محدود 

گفته بر دو محور که یکی حق فردی در دسترسی به آید، این است که کنوانسیون پیشازد. آنچه از محتوای این سند برمیسمی

شده از سوی مقام عمومی اطالعات و دوم تکلیف به داشتن سیاست عمومی فعال برای در اختیار قرار دادن اطالعات درخواست

منظور مقام عمومی را را تعیین کند. بدین "عموم"و  "مقام عمومی"مفاهیم  است، بنا شده است. کنوانسیون سعی کرده است

یا  ایهای مجری قوای قانونگذاری یا قضایی در سطح ملی یا منطقههای عمومی به استثنای ارگانداند که به وسیله ادارهمقامی می

ها ها و گروهها، سازمانص حقیقی و حقوقی، انجمنشود. منظور از عموم در کنوانسیون، به تمامی اشخادیگر سطوح نمایندگی می

ها، شود.با این اوصاف، حق دسترسی به اطالعات در قلمرو محیط زیست برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی، انجمناطالق می

 بهچنین حقی در کنوانسیون آرهوس وضوح بیشتری نسبت ها به رسمیت شناخته شده است. شناسایی اینها و گروهسازمان

طور صریح و کند، اما در مقابل کنوانسیون آرهوس، بهاشاره می "فرد"اعالمیه یادشده تنها به واژه  10اعالمیه ریو دارد، زیرا اصل 

 های غیردولتی نیز ممکنوسیله سازمانروشن دامنه شمول متقاضیان درخواست دسترسی به اطالعات مربوط به محیط زیست را به

ین اعالمیه ریو و کنوانسیون آرهوس در این است که در هر دو سند به نحوی برابری حق دسترسی بدون سازد. وجه مشترک بمی

شود که هر فرد باید کامالً به اطالعات اند، اما در اعالمیه ریو تنها به این موضوع اشاره میبینی کردهتبعیض به اطالعات را پیش

ین که به تابعیت یا اقامتگاه وی اشاره کند. در حالی که کنوانسیون مذکور در مربوط به محیط زیست دسترسی داشته باشد، بدون ا

کند و آن را تحت تأثیر محیطی اشاره می( به برابری دسترسی به اطالعات زیست3( ماده )9این باره تصریح بیشتری دارد و در بند )

تواند در کشور دیگر تقاضای ن غیردولتی در یک کشور میداند. از این رو، برای مثال یک سازماعواملی چون تابعیت و اقامت نمی

های غیردولتی کشور دیگر برخوردار شود، زیرا دسترسی به اطالعات مربوط به محیط زیست کند و از حقوقی برابر، همانند سازمان

های مرکز واقعی فعالیتکند که مقر رسمی یا ( ماده فوق درباره اشخاص حقوقی به این موضوع اشاره می9در قسمت اخیر بند )

(.دومین مشخصه کنوانسیون همان احتیاج 6: 1390شود )نظری، شخص حقوقی باعث تبعیض در دسترسی به اطالعات نمی

نداشتن به وجود نفع متقاضی اطالعات است. بنا بر اصل یادشده، مقامات عمومی باید بدون اثبات وجود یا نبود نفع مستقیم توسط 

محیطی )اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی(، اطالعات مزبور را در اختیار آن ها بگذارند. بررسی اطالعات زیست متقاضی یا متقاضیان

مقررات کنوانسیون مبین شناسایی و تسهیل هرچه بیشتر اجرای حقوق فردی نسبت به دسترسی به تمامی اشکال اطالعات ازجمله 

ای تنها این حق دامنه شمول وسیع و گستردهه محیط زیست است، زیرا نهاطالعات کتبی، شفاهی، دیداری و الکترونیک در زمین

محیطی به نحوی تنظیم شده است که تا حد امکان دسترسی به اطالعات دارد، بلکه آیین دسترسی به اطالعات زیست
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ی به تقدیم عین اطالعات توان به تعهد مقامات عمومرو سازد. برای مثال میمحیطی را با کمترین مانع و محدودیتی روبهزیست

شده متقاضیان در اسرع وقت، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست و در صورت پیچیده و زیاد بودن اسناد ظرف دو درخواست

توانند مبال  معقولی را از متقاضیان اطالعات ماه اشاره کرد. البته الزم به ذکر است که در ازای ارائه خدمات، مقامات عمومی می

 خواست کنند.در

 محیطیگیری زیستسازی و تصمیممشارکت عمومی در فرایند تصمیم -6

طور کلی مشارکت عمومی به این معناست که هر صدایی شنیده شود. به عبارت دیگر در مشارکت، اشخاص قادرند در اموری به

لیت توانند مقدمات مسئومی بازیگران میمختلف مداخله کنند که با سرنوشت ایشان مرتبط است. در سایه مشارکت مسئوالنه تما

هایی فردی و جمعی را سامان دهند و گامی مؤثر در حوزه مورد نظر مشارکت عمومی بردارند. پس مشارکت عمومی در حوزه

گوناگون متصور است و به همین سبب اسناد متعددی در این باره تدوین شده است. اگر بخواهیم شناسه مشارکت عمومی را در 

 المللی بررسی کنیم، بیشترین مشارکت عمومی را در اسناد حقوق بشری و اسناد محیط زیستی خواهیم دید.د بیناسنا

 مشارکت عمومی در اسناد حقوق بشری -7

مفهوم مشارکت عمومی دربردارنده حقی است که هریک از افراد بر اساس آن آزادانه در اداره امور عمومی و مدیریت سیاسی شرکت 

ن اسناد تریعنوان مهمدهند و بهالمللی حقوق بشر را تشکیل میاعالمیه جهانی حقوق بشر به همراه میثاقین، منشور بین کنند.می

های مدنی، سیاسی، اقتصادی، ای از حقوق و آزادیشوند. این اسناد مشتمل بر مجموعهالمللی حقوق بشری محسوب میبین

 (.16: 1385دهد )ویژه، ا را مورد توجه و خطاب قرار میهاجتماعی و فرهنگی است که افراد و دولت

( و میثاق حقوق 25(، میثاق حقوق مدنی و سیاسی )ماده 21ماده  -المللی حقوق بشر )اعالمیه جهانی حقوق بشر منشور بین

در میثاق حقوقی بینی کرده است، اما طور مستقیم موضوع مشارکت عمومی را پیش(، به1اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )ماده 

کند و آن را در قالب حق تعیین تری به این مهم توجه میصورت عاماقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر خالف دو سند دیگر به

هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه "اعالمیه جهانی حقوق بشر  21کند. مطابق ماده سرنوشت مطرح می

این ماده زیربنای مشارکت عمومی در اسناد  "ه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.مستقیم و خواه با واسط

ای در زمینه حقوق بشر مثل اعالمیه امریکایی المللی منطقهدهد و به همین دلیل در دیگر اسناد بینحقوق بشری را تشکیل می

بینی شده است صورت مشابهی پیش( به13ی حقوق بشر و مردم )ماده ( و همچنین منشور آفریقای20حقوق و تکالیف بشر )ماده 

ویژه هالمللی ببینی مشارکت عمومی در اسناد مزبور باید به مطالعه و بازتاب آن در دیگر اسناد بین(. با پیش25: 1386آبادی، )قوام

به مشارکت عموم در صیانت از محیط زیست آگاه المللی نسبت وسیله از رویکرد جامعه بین در حوزه محیط زیست پرداخت تا بدین

 شد.

 محیطیمشارکت عمومی در اسناد زیست -8

طور عام و کلی به موضوع محیطی گواه وجود دو گونه سند است: نخست اسنادی که بهبررسی مشارکت عمومی در اسناد زیست

کنند. گروه موضوع مشارکت عمومی را لحاظ میطور خاص مشارکت عمومی در حفظ محیط زیست توجه دارند. دوم اسنادی که به

ای است که در غالب معاهدات گونهدهند، زیرا ماهیت محیط زیست بهمحیطی را به خود اختصاص مینخست بیشترین اسناد زیست

نی یبای برای مشارکت عمومی و نقش بازیگران مختلف برای حفاظت از محیط زیست پیشمحیطی معموالً مادهچندجانبه زیست

 (.3: 1387شود )حسینی، می
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ای در اختیار یافتهها اغلب وسایل و ابزارهای به نسبت سازمانهایی مختلف چون سندیکاها و انجمنهای غیردولتی و گروهسازمان

یطی به محزیستسازی مداخله کنند و به همین دلیل است در اسناد چندجانبه توانند در فرایند تصمیمدارند که با توسل به آن می

کننده نقش مشارکت عمومی در فرایند بینیشود؛ بنابراین به سبب تعداد انبوه اسناد پیشنقش آن ها توجهی خاص می

طور که پیش از این ذکر شد، شود. همانگیری در زمینه محیط زیست، تنها به بخشی از آن ها اشاره میسازی و تصمیمتصمیم

طور روشن بر ضرورت مشارکت عموم تأکید کند که در آن بهیو موضوع اصل مشارکت را مطرح میاعالمیه ر 10طور کلی اصل به

طور خاص موضوع مشارکت عمومی را لحاظ کرده است همان کنوانسیون آرهوس شده است.عالوه بر اسناد فوق سند دیگری که به

پردازد، در حالی اصل مشارکت در حوزه محیط زیست می طور مجزا به سه مؤلفهدلیل اهمیتی که دارد بهاست. این کنوانسیون به

ش سازی را به سه بخسابقه است. کنوانسیون آرهوس موضوع مشارکت عموم در فرایند تصمیممحیطی بیکه در دیگر اسناد زیست

 تقسیم کرده است:

 سازی مربوط به فعالیت ویژه؛الف( مشارکت در تصمیم

 های مربوط به محیط زیست؛ها یا سیاستن برنامهها و تدویب( مشارکت برای تهیه طرح

 آور.ج( مشارکت در تهیه هنجارهای الزام

ول کند که مشمای میهای ویژهبندی فوق، کنوانسیون در ضمیمه نخست خود اقدام به احصای فعالیتدرباره جنبه نخست تقسیم

های انرژی، صنعت، مواد شیمیایی و ند در بخشمشارکت عموم است. مطابق ضمیمه نخست کنوانسیون، عموم افراد حق دار

های مذکور در این ضمیمه، باید این موضوع به اطالع عموم برسد مدیریت پسماند و... مشارکت کنند. در زمان انجام یکی از فعالیت

ی که زمان کافی برا های مشارکت عمومی طوری سازمان داده شوندوسیله از موضوع فعالیت مطلع شوند. در ضمن باید آیینتا بدین

شده توسط مقامات های اتخاذسازی وجود داشته باشد و همچنین تصمیماطالع عموم و مشارکت مؤثر آن ها در فرایند تصمیم

تنها باید به نتایج مشارکت عمومی را توجه ها نهعمومی باید متضمن نتایج مشارکت عمومی باشد. به عبارت دیگر، این تصمیم

 افراد به دالیل و مالحظاتی دسترسی داشته باشند که بر آن اساس تصمیم اتخاذ شده است. کنند، بلکه عموم

شود و درباره آیین تصمیم تنها به سه اصل مشارکت عموم افراد از باال در فرایند درباره جنبه دوم، کنوانسیون وارد جزئیات نمی

کند. در شده در تصمیم نهایی اشاره میتوجه به مواضع بیان سازی، موعد معقول برای هریک از مراحل مشورت با عموم وتصمیم

شود، مشارکت عموم افراد با مقامات عمومی در زمان تهیه و تنظیم واقع، آنچه بیش از هر چیز در این مرحله بر آن تأکید می

ازی، سدر فرایند تصمیم صورت شفاف است.در نهایت بخش سوم مشارکت عمومیهای مربوط به محیط زیست بهها و سیاستبرنامه

آور. همکاری و مشارکت مستقیم در تهیه هنجارها، گامی مهم در مشارکت شود به مشارکت افراد در تهیه هنجارهای الزاممربوط می

ند، اما با کشود که در این باره کنوانسیون مذکور اقدام به تثبیت تعهدات خاصی نمیمحیطی تلقی میهای زیستعمومی در تصمیم

های جود این، مشارکت مؤثر عموم را از طریق مشورت و در مواعد کافی با امکان تنظیم اطالعات مستقیم یا باواسطه ارگانو

کند، همان رعایت کند.آنچه که در عمل به اجرا درآمدن اصل مشارکت را در حقوق محیط زیست تسهیل میمشورتی فراهم می

کننده سه عنصر حق ررسی محتوای اصل مشارکت مبین نقش اساسی و تعیینمؤثر حقوق شکلی و ماهوی اصل مزبور است. ب

ها ارتباط نزدیکی وجود دسترسی به اطالعات، مشورت و مشارکت عمومی و دسترسی به مراجع اداری و قضایی است. بین این مؤلفه

محیطی را به جرای مقررات زیستدار شدن به اصل مزبور شده و در نهایت اداردو هرگونه عدم تعادل بین آن ها باعث خدشه

محیطی گویای این واقعیت است که این اسناد به نوعی به اصل مشارکت های چندجانبه زیستاندازد. تنوع کنوانسیونمخاطره می

 ها به یک شکل و سیاق نیست.گانه اصل مذکور در این کنوانسیونهای سهاند، اما مورد توجه قرار دادن مؤلفهپرداخته
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 دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیستحق  -۹

سازی باید متضمن سازوکارهایی باشد که محیطی و مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیماصل دسترسی آزاد به اطالعات زیست

منطقی حق  صالح نتیجهاعمال حق بر محیط زیست سالم را برای شهروندان تضمین کند. شناسایی حق توسل به مراجع ذی

ها و مبادی قانونی از تخریب و آلودگی محیط زیست وسیله بتوان از راهمندی هر شخص از محیط زیست سالم است تا بدینبهره

نفع خواهیم پرداخت. (.در این بخش به شناسایی حق دسترسی به مراجع و موضوع نفع و ذی15: 1386پیشگیری کرد )موالیی 

تصار اند که به اخالمللی شکل گرفتههای بینقضایی در حوزه محیط زیست بیشتر در اسناد سازمانحق دسترسی به مراجع اداری و 

 المللی مربوط به حقوقطرح سومین میثاق بینکند، پیشبینی میکنیم. یکی از اسنادی که این حق را پیشآن ها را بیان می

تصویب رسید و حقوق همبستگی را به چهار دسته تقسیم به  1982طرح در سال همبستگی سازمان ملل متحد است. این پیش

کرد: حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست و حق بر میراث مشترک. حق بر محیط زیست سالم یکی از مصادیق مهم 

 ها، واحدهای عمومی ومقوله سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی است که تحقق آن مستلزم کار و کوشش همه افراد، دولت

المللی و حق و (.این حق بر مشارکت جمعی تمامی بازیگران ملی و بین21: 1384المللی است )رفیعی، خصوصی و تمام جامعه بین

تکلیف ایشان داللت دارد و قابل مطالبه و اقامه در برابر دولت بوده و دسترسی به آن بدون همکاری و مشارکت بازیگران فوق مقدور 

های جهانی معرفی شده و بر حقوق مربوط به طور آشکار به منزله یکی از ارزشمزبور، محیط زیست بهطرح نیست. در مقدمه پیش

طرح ضمن تأکید بر این حقوق، تحقق آن را به همکاری شود. در قسمت اخیر مقدمه پیشعنوان حقوق بشر تأکید میآن به

ت طور کلی به حق بر محیط زیسطرح فوق بهداند. پیشمیالمللی منوط المللی و مساعی مشترک کلیه بازیگران عرصه بینبین

به ترتیب به تعهد  16و  15کند و در موارد ( اشاره می14متناسب با توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی )ماده 

افته است. در مواد بعدی دولت در قبال تعرض نکردن به محیط زیست و سالمت اسان و اتخاذ تدابیر مفید در این باره اختصاص ی

صورت مستقیم و بینی و به حق شخص و امکان مداخله و مشارکت وی بههای مهم حق بر محیط زیست را پیشنوعی مؤلفهبه

(، توسل مؤثر به مراجع ملی و حضور در 17ها و تدابیر مربوط به محیط زیست در سطح ملی )ماده غیرمستقیم در تعیین سیاست

 کند )همان(.( اشاره می19( و حق قربانی نسبت به درخواست جبران خسارت )ماده 18ر )ماده پیشگاه مرجع مزبو

های ناشی از یک مسئله هایی است که شخص حقیقی و حقوقی بتواند به سبب آسیبتوسل به مراجع قضایی و اداری شامل روش

دار، محیطی متحمل شده یا احتماالً متحمل شود، دسترسی داشته باشد؛ بنابراین عالوه بر دسترسی به مراجع صالحیتزیست

تواند با طرح دعوی در مراجع دشده ناشی از اقدامات زیانبار شود. شخص میهای وارتواند خواستار جبران خسارتشخص می

شده در حوزه محیط زیست ابراز دارد و از این طریق از ادامه آن اقداماتی که مربوط، عدم رضایت خود را نسبت به اقدامات انجام

های واردشده به وضع سابق و جبران خسارتشود، جلوگیری کند و در صورت امکان، خواستار بازگشت ها میباعث بروز خسارت

المللی در زمینه حقوق محیط زیست دربردارنده تمامی عناصر نیست، زیرا بعضی از آن ها تنها به دو مؤلفه شود. بررسی اسناد بین

ه هر ناد بکنند و نسبت به مؤلفه سوم ساکت هستند و در همین حال بعضی دیگر از این اساولیه اجرای اصل مشارکت بسنده می

هر فردی "دارد: المللی حقوق همبستگی اشعار میطرح سومین میثاق بینپیش 18(.ماده 21: 1390اند )صدقی، سه مؤلفه پرداخته

محیطی متعادل مورد تجاوز قرار گیرد، یا تهدید واقعی مبنی بر چنین تجاوزی که حق او برای داشتن محیطی سالم و از نظر زیست

طور مؤثر به مرجع ملی صالحه شکایت کند، حتی در مواردی صادق است که عامل تجاوز یا حق خواهد داشت بهوجود داشته باشد، 

المللی حقوق طرح سومین میثاق بینپیش 19ماده  "تهدید به تجاوز شخصی باشد که در حال انجام وظایف قانونی خود است.

محیطی متعادل بر خالف مقررات ط زیستی سالم و از نظر زیستفردی که به او حق برای داشتن محی"کند: همبستگی مقرر می

المللی مربوط به حقوق طرح سومین میثاق بینعالوه بر پیش"تجاوز شود، حق درخواست جبران خسارت را دارد. 18تا  14مواد 
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جه و آلودگی محیط زیست توهمبستگی باید به دو اعالمیه استکهلم و ریو اشاره کرد که به موضوع جبران خسارات ناشی از تخریب 

المللی درباره مسئولیت و جبران ها باید در توسعه بیشتر حقوق بیندولت"دارد: خود مقرر می 22اند. اعالمیه استکهلم در اصل کرده

شده در مناطق واقع در حیطه صالحیت یا های انجامخسارت قربانیان آلودگی و دیگر خسارات محیط زیستی، ناشی از فعالیت

اعالمیه  13همین اصل با قدری تغییر در اصل  "ظارت آن ها و در مناطق خارج از محدوده صالحیت ملی آن ها، همکاری کنند.ن

ها باید قوانین ملی درباره مسئولیت ناشی از صدمات آلودگی و دیگر صدمات واردشده به دولت"شود: بینی میصورت پیشریو بدین

جدید  المللیها باید برای تدوین مقررات بینبانیان این خسارات را تدوین کنند. به عالوه دولتمحیط زیست و پرداخت غرامت به قر

شده در تحت صالحیت و اقتدار آن ها به های انجامهایی که در اثر فعالیتدرباره مسئولیت و پرداخت غرامت در قبال خسارت

 دقت و قاطعیت تمام با یکدیگر همکاری کنند.آید، با مناطق واقع در خارج از قلمروی ملی ایشان وارد می

کند. المللی در این زمینه همان کنوانسیون آرهوس است که به تمام عناصر اصل مشارکت به تفکیک اشاره میترین سند بینکامل

های جه دولتبینی کرده است. در صدر این ماده توپیش 9کنوانسیون آرهوس، موضوع توسل به مراجع اداری و قضایی را در ماده 

طرف شود که در مقررات ملی خود امکان توسط به یک مرجع قضایی یا یک مرجع مستقل و بیعضو به این موضوع جلب می

ت توجهی به درخواست وی یا رد درخواسوسیله متقاضی دسترسی به اطالعات در صورت بیبینی شود تا بدینوسیله قانون پیشبه

بررسی نشدن درخواست وی، مطابق با مقررات بتواند به مراجع فوق متوسل شود. اصول صورت کلی یا جزئی یا مداوم به

دارد که برای به اجرا درآوردن اصول مزبور بادی برنامه اعالم می 2002ژوهانسبورگ درباره نقش حقوق و توسعه پایدار مصوب سال 

های مربوط به محیط زیست، دسترسی به مراجع کاری دربردارنده عناصر زیر باشد: تسهیل مشارکت عموم در اتخاذ تصمیم

محیطی و دفاع و رعایت حقوق مربوط به محیط زیست و همچنین دسترسی عموم به منظور حل و فصل اختالفات زیستبه

کند که خود تحت عنوان جامعه مدنی و محیط زیست اعالم می 61در بند  2000و همچنین اعالمیه مالمو  "اطالعات مرتبط

عه مدنی در تمام سطوح باید به لطف آزادی دسترسی به تمام اطالعات مربوط به محیط زیست، مشارکت گسترده در نقش جام"

ایطی ها باید شرگیری مربوط به محیط زیست و دسترسی به مراجع برای دعاوی مربوط به محیط زیست تقویت شود. دولتتصمیم

ای پایدار فراهم کنند. یکی صدا و نقش فعال آن ها را در ساخت آینده های جامعه و شنیدن شدنبرای امکان تسهیل ظرفیت بخش

های بارز کنوانسیون آرهوس احتیاج نداشتن به اثبات وجود نفع متقاضی دسترسی به اطالعات است. وجود این اصل از مشخصه

 (.34ک 1389کند )اکبری، محیطی بازی مینقشی مؤثر در اعمال واقعی حق دسترسی آزاد به اطالعات زیست

 نفع در چارچوب کنوانسیون آرهوسنفع و ذی -10

تواند ادعا شود. یکی از شرایط اساسی و همچنین برای شروع و ادامه طور کلی نفع، امتیاز مادی یا معنوی مشروعی است که میبه

کنند تا از حقوق خود دفاع دعوا در مرحله دادرسی وجود منفعت است. در واقع به لطف این نفع است که اشخاص اجازه پیدا می

ای در آینده کنند. در اصل، حق مورد ادعا باید منجز باشد؛ یعنی این که وجود حق یا نفع مشروط به وقوع یا عدم وقوع حادثه

 نباشد. پس در اساس وجود حق یا منفعت برای خواهان دعوایی متصور است که نفع مورد ادعایش محتمل نباشد.

های غیردولتی یکی از معیارهایی است که با توجه به آن قادر خواهیم بود به مراجع قضایی برای سازمان طور کلی دسترسی بهبه

بلکه  میحطی است،کننده حق دسترسی به اطالعات زیستتنها تضمینجایگاه و اهمیت اصل مشارکت پی ببریم. این دسترسی نه

 کند )همان(.می در روند نظارت و اجرای مقررات این حوزه نقش زیادی بازی

 گیرینتیجه
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الملل و ضرورت وجود اصل مشارکت در این عرصه، کشور ایران محیطی از منظر حقوق بینهای زیستبا توجه به وجود دغدغه

ترین مشکل این کشور در حال و آینده بسیار نزدیک توان بحران محیط زیستی آن را مهمتردید میازجمله کشورهایی است که بی

سازد. بحران آب و خشکسالی و رو میطور جدی حیات آینده کشور را با تهدیدات گوناگون روبهمحیطی ایران بهطر زیستدانست. خ

ترین دغدغه امروز و فردای ایران است که اگر به همین شکل و شیوه فعلی با آن برخورد آلودگی هوا و خطرات ناشی از آن مهم

ایران را تهدید خواهد کرد. بررسی اصل مشارکت در محیط زیست و تحقق اصل  شود، خسارت غیرقابل جبرانی آینده کشور

تواند به واقع الملل به رسمیت شناخته شده است و امکان دسترسی آزاد به اطالعات در این باره میمشارکت که در حقوق بین

 ر بر آن تأکید فراوان شده است.عنوان یکی از مصادیق حقوق بشگشا باشد. شناسایی اصل مشارکت در محیط زیست بهگره

تواند خود را مؤثر نشان دهد؛ به اصل مشارکت تأکید خاص شده است. این مشارکت در سه حوزه می 1992در اعالمیه ریو در سال 

 های خاصگیری درباره فعالیتهای کشور است. دوم در تصمیمها و تدوین برنامههای کالن که شامل طرحگیرینخست در تصمیم

ها و نهادهای غیردولتی است که آور. اصل مشارکت در محیط زیست نیازمند سازمانمحیطی و سوم تهیه هنجارهای الزامیستز

محیطی باال ببرد و این امر در کشورهای دموکراتیک که بتواند میزان مشارکت شهروندان و اطالعات عموم افراد را در حوزه زیست

 محیطی درتر است و به همین دلیل مشکالت زیستشناسند، سادهلتی را کامالً به رسمیت میهای غیردونهادهای مدنی و سازمان

کالت تواند بار مششود؛ بنابراین باید تأکید کرد که دو اصل بسیار مهم که میهای بسته، تبدیل به بحران میکشورهای با نظام

هاد نق مشارکت عمومی است که الزمه آن بها دادن به نهادهای مردممحیطی ایران را در آینده کمتر کند، در ابتدا تأکید بر حزیست

 محیطی.و غیردولتی است و دیگری دسترسی آزاد شهروندان به اطالعات در حوزه زیست

 فهرست منابع

 15، مجلسه تحقیقات حقوقی، شماره "المللیحفاظت از محیط زیست و همبستگی بین"(، 1374امیرارجمند، اردشیر ) -1

، "الملل محیط زیستنگاهی به اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین در حقوق بین"(، 1386آبادی، محمدحسین )قوامضانیرم -2

 علوم محیطی، شماره چهارم

، "محیطیهای غیردولتی در دعاوی کیفری زیستتأملی بر نقش و جایگاه سازمان"(، 1387آبادی، محمدحسین )قوامرمضانی -3

 110-91ره یک، ص شما "نامه حقوقی

، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم "نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم"(، 1386موالیی، یوسف ) -4

 296-273سیاسی، شماره چهارم، ص 

 40شناسی، شماره ، محیط"بررسی حقوق بشر اروپایی -حق دسترسی به اطالعات محیط زیست "(، 1385ویژه، محمدرضا ) -5

 84اکبری، سارا، حق دسترسی به اطالعات آزاد، مجلس اقتصادی سیاسی، شماره  -6

 نامه ارشدالملل، پایانرفیعی، مریم، حقوق محیط زیست از منظر قوانین بین -7

 نظری، نوید، تحلیلی بر کنوانسیون آرهوس، مجله فصلنامه حقوق، شماره هفتم -8

 18ارکت عمومی، تحقیقات حقوقی، شماره محیطی و حق مشصدقی، رسول، حقوق زیست -9

 منبع:نشریه کانون وکال؛ زمستان 

http://www.iana.ir/fa/news/43247/%D8%A7%D8% 
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۵تاریخ: 

 شن بحران آلودگی هوای چین پس از توفان

توفانی از گرد و غبار متعفن، که دیروز )پنجشنبه( پایتخت چین را درنوردید، توده عظیمی از ذرات معلق را وارد هوای خفه این 

 PMها پرواز در فرودگاه پکن، دومین فرودگاه شلوغ جهان لغو شد و پس از اینکه سطح ، دهگاردینبه گزارش ایانا از .شهر دودگرفته کرد

میکروگرم در متر مربع رسید، مقامات از شهروندان پکن  2000های ریوی است به باالی یکی از ریز گردهایی که عامل بسیاری از بیماری10

فعاالن کمپین صلح سبز پکن، پس از اینکه توفان گرد و غبار شمال چین را درنوردید چنین  درخواست کردند در خانه بمانند.لی شو یکی از

 ."این حادثه دیوانه کننده است. توفان شن + آلودگی صنعتی= هجوم ریزگردها در وسط فصل بهار"توییت کرد:

گانسو در غرب تا هبای و هایلونگ  شینهوا خبرگزاری رسمی چین اعالم کرد حداقل نه منطقه در چین از شین جیانگ گرفته تا

ها قرار خواهند داشت. در پکن میدان دید به حدود جیانگ در شرق کشور طی روزهای پنج شنبه و جمعه تحت تاثیر این آالینده

شود از این میزان هم کمتر شود.عکسی که این خبرگزاری دولتی از قبل و بعد از این یک کیلومتر کاهش یافته و پیش بینی می

دهد. مقامات، عمدتا ذرات گرد و خاک که از خاک مغولستان و استان توفان از پکن منتشر کرده، شدت بحران آلودگی را نشان می

اند.مجله چینی کایگزین به خوانندگان خود هشدار داد که شود را عامل این آلودگی معرفی کردهمغولستان چین به هوا متصاعد می

تواند موجب ابتال به سرطان و پوکی استخوان شود.آقای لی، فعال صلح سبز ، میPM 12 و 10PMغلظت شدید ذراتی مثل 

های دو دهه قبل یعنی پیش از اینکه نهضت درختکاری در شمال چین به کاهش وقوع گوید که توفان شن یادآور توفانمی

های شن در این فصل سال خوب داشتیم. توفانما اخیرا چند  "هایی از این دست در پکن کمک کند، بوده است.او می گوید:توفان

طور سنتی یکی از مشکالت پکن و شمال چین بوده است. اما در چند سال اخیر در زمینه مبارزه با های آوریل و می، بهیعنی در ماه

پس در فصل بهار نه بود. س 2000و اوایل دهه  1990ایم. نقطه اوج این آلودگی، در اواخر دهه هایی داشتهها پیشرفتاین توفان

دهد که این آخرین مورد .وی ادامه می"ها و حتی بسیار بدتر از توفان امروز را شاهد بودیمتنها یک بلکه چندین مورد از این توفان

 دکند و باید هشداری باشد مبنی بر اینکه روناز هجوم ریزگردها به پکن، کار چین را برای رسیدن به اهداف کیفیت هوا دشوارتر می

پس از یک دوره پیشرفت، در ماه های اخیر، به دنبال "کند: پیشرفت مبارزه علیه آلودگی هوا دچار سستی شده است.لی ادعا می

 ها هزار تن از.دسامبر گذشته ده"افزایش فعالیت صنایع اطراف پکن، روند بهبود کیفیت هوا شاهد یک افت محسوس بوده است

آلودگی، شمال و مرکز چین را درنوردید، مجبور شدند از مناطق آلوده شمال چین مهاجرت مردم، پس از اینکه موج عظیمی از 

گوید که امیدوار است این آخرین بحران زیست محیطی به مردم یادآوری کند که دود ناشی از آلودگی صنعتی، کنند.لی می

های بزرگ محیط زیست چین ی آن را یکی از چالشازایی که هنوز عدههمچنان یک موضوع خطرناک است اما عالوه بر این، بیابان

 رود./ها، شهرنشینی و رشد صنعتی همچنان از معضالت اساسی این کشور به شمار میدانند، در کنار نابودی جنگلمی

http://www.iana.ir/fa/news/43417/%D8%A8%D8% 
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 هااثرات تغییرات آب و هوایی بر چرخه غذایی در اقیانوس

ی ها و تنوع زیستاند تا تاثیر تغییرات آب و هوایی بر ذخایر ماهیمحققان در دانشگاه آدالید یک چرخه زیست دریایی درست کرده

منتشر  " Global Change Biology" ، محققان در تحقیقی که در مجلهساینس دیلیبه گزارش ایانا از .گیری کننددریایی را اندازه

شود، ا میهد شود و باعث اسیدی شدن اقیانوسرود تا پایان قرن حاضر متصاعاند، دریافتند که میزان باالی دی اکسید کربن که انتظار میکرده

ها با وارد کردن استرس به جانوران دریایی و جلوگیری از استفاده از منابع روزافزون الزم کند اما گرم شدن اقیانوسچرخه غذایی را تقویت می

ه تنوع ها بسیار بانسان"گوید: ه محیط زیست میکند.پروفسور ایوان ناگلکرکن از موسساثر میبرای رشد و بقای آنها این ویژگی مثبت را بی

خوریم و صنایع مرتبط به آن، وابستگی دارند. تا کنون گذارند از جمله غذایی که میهای اقیانوسی در اختیار آنها میخدماتی که اکوسیستم

که تنها سطوح خاصی از چرخه غذایی را مورد  سازی شده آزمایشگاهی محدود بودههای سادهدهد، به سیستمشناخت ما از آنچه احتماال رخ می

وجود آورده و نتایج را در طی چندین ماه مورد سنجش قرار ای از سه چرخه غذایی را بهمطالعه قرار داده است. در این تحقیق ما مجموعه

ذای دریایی مبتنی بر گیاهان درست .محققان، چرخه غ"های غذایی را در شرایط تغییرات آب و هوایی ارزیاب کنیمایم تا آینده چرخهداده

ها و ماهیانی که کنند مثل خرچنگمهرگانی که از گیاهان تغذیه میکنند. بیکردند که از نور خورشید و مواد مغذی برای رشد استفاده می

مختلف ایجاد کردند تا  هایاکواریوم بزرگ با گونه 12کنند در سطوح بعدی این چرخه قرار گرفتند. آنها مهرگان کوچک را شکار میبی

های غذایی در چرخه.ای بازسازی کنندسازی و حرکت جزر و مد را به طور دورهای را شبیههای باز شنی و صخرههای دریایی و زیستگاهعلف

ادی ای بنیشود، قرار گرفت. در طی چند ماه، محققان فرایندهبینی میمعرض سطوح مختلف اسیدی شدن و گرمایشی که تا پایان قرن پیش

سیلوان گلدنبرگ محقق همکار در این طرح  .ها را ارزیابی کردندهای غذایی دخیل هستند مانند شکار و رشد میکروارگانیسمکه در چرخه

 داران کوچک بیشتر بود که این امر بهدی اکسید کربن افزوده شده، رشد گیاهان را بیشتر کرد؛ غذای گیاهی بیشتر به معنی مهره"گوید: می

ها با وارد کردن استرس به جانوران دریایی، خواص مفید افزایش دی اکسید تر رشد کنند. اما گرم شدن اقیانوسداد، سریعها اجازه میماهی

کردند، جلوگیری کرد. در همین حال ها، تولید میکربن را از بین برد و از تولید انرژی بیشتر که گیاهان با وارد شدن به چرخه غذایی ماهی

محققان دریافتند که گرم شدن ."شدند و به تلف کردن شکار خود، یعنی مهره داران کوچک پرداختندها در دمای باالتر بیشتر گرسنه میماهی

کند کند و اثر سودبخش افزایش دی اکسید کربن را خنثی میزای ویرانگر است که کارایی چرخه غذایی را کم میها یک عامل استرساقیانوس

های پیامدهای این تغییرات برای اکوسیستم"گوید: پروفسور ناگلکرکن، می.بردرابطه شکننده بین شکارچیان و شکار را از بین می و تعادل

ویژه حیوانات بزرگتر که در ها در آینده ممکن است ماهی و صدف کمتری برای خوراک ما پرورش دهند و بهدریایی شدید خواهد بود. اقیانوس

تری از آینده که برای مدیریت ماهیگیری ضروری بینند. امیدواریم این مطالعه شناخت دقیقه غذایی هستند بیشتر آسیب میباالی این چرخ

 /"است، در اختیار ما بگذارد.

http://www.iana.ir/fa/news/43392/%D8%A7% 
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 جهانی گزارشات
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 2017بینی سود کوکاکوال و تحلیل عملکرد مالی کوکاکوال در فصل نخست دالیل تعدیل پیش

هستند که طی روزهای اخیر، شرکت  2017های بزرگ آمریکایی در شرایطی در حال انتشار عملکرد مالی سه ماهه نخست شرکت

شده صورت تعدیلرا به 2017این شرکت در فصل نخست  (EPS) بینی سود هر سهمماهه، پیشکوکاکوال با انتشار گزارش سه 

 .دالر بود 0.44دالر ذکر کرد. این در حالی است که برآورد تحلیلگران وال استریت،  0.43

ر سهم در فصل نخست دالر به ازای ه 0.94رقیب دیرینه این شرکت با اعالم درآمد « پپسی»به گزارش ایانا از مارکت رئالیست، 

 درصدی درآمد هر سهم خود بود. 5.6امسال از برآورد تحلیلگران سبقت گرفت و بر خالف کوکاکوال شاهد رشد 

همان طور که در نمودار یک مشاهده می کنید، طی دو سال اخیر فقط در فصل نخست امسال، درآمد ناخالص هر سهم این شرکت، 

شرکت شد، هزینه های مربوط به واگذاری مجدد  EPSیکی از دالیل مهمی که سسب کاهش پایین تر از پیش بینی ها بوده است.

امتیاز به شرکت های دیگر بود. این شرکت هم اکنون در حال واگذاری امتیاز فعالیت های مربوط به پرکردن بطری نوشابه 

(bottling برای مقابله با حاشیه پایین سود این بخش و تمرکز بیشتر بر تجارت ).کنسانتره است 

 وضعیت فروش

از طرفی عایدی ناشی از فروش شرکت کوکاکوال باالتر از پیش بینی تحلیلگران وال استریت بود. این شرکت در فصل نخست امسال 

میلیارد دالری تحلیلگران پیشی گرفت. با این وجود، رقم  8.9میلیارد دالر عواید حاصل از فروش کسب کرد که از پیش بینی  9.1

درصد کاهش یافته است.هرچند کسب و کار کوکاکوال در آمریکای شمالی، ژاپن،  11.3شده در مقایسه با فصل نخست پارسال، یاد

مکزیک و اروپا مناسب بود، اما شرایط اقتصاد کالن در آمریکای التین و تغییر تعطیالت عید پاک به فصل دوم روی حجم فروش 

و ونزوئال بر رشد حجم فروش شرکت تاثیر گذاشتند.در بخش نوشابه های گازدار، این شرکت در فصل نخست تاثیر گذاشت. برزیل 

 3شرکت افت یک درصدی حجم فروش را در فصل نخست امسال تجربه کرد، در حالی که بخش نوشابه های انرژی و آب بطری 

، مدیر ارشد عملیاتی «ز کوئینسیجیم»درصد رشد داشت و آبمیوه و لبنی تغییر خاصی اتفاق نیفتاد. 2درصد و قهوه و چای 

، رشد فروش قابل توجهی در 2017بازار عمده طی فصل نخست  11در « زیرو شوگر»کوکاکوال اعالم کرده که با عرضه محصول 

این بازارها ایجاد کرده است. این شرکت چندین طرح ابتکاری شامل کاهش اندازه قوطی و تولید ترکیبات جدید در بخش نوشابه را 

غنی از فیبر آغاز شده و در کانادا روی توسعه نوشیدنی های سالم تمرکز « زیرو شوگر»ار گرفته است. در ژاپن عرضه محصول به ک

 بیشتری پیدا کرده است.

 سود ناخالص و سود عملیاتی

نخست  درصد افزایش یافت. سود ناخالص این شرکت در فصل 61.5به  2017سود ناخالص )ناویژه( این شرکت در فصل نخست 

درصد افزایش  21.7متاثر از افزایش هزینه کاال و نوسان های ارزی بود. سود عملیاتی شرکت نیز در فصل نخست امسال به  2017

یافت. در عین حال ترکیب قیمتی مناسب، واگذاری امتیاز پرکردن قوطی، ابتکار تولید و تاثیر ساختاری واگذاری امتیاز بر رشد هر 

 ه است.دو مورد تاثیر گذاشت

http://www.iana.ir/fa/news/43354/%D8%AF%D9% 
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 سازان کم نیاوردندمصرف نوشابه در آمریکا باز هم کاهش یافت، اما نوشابه

نشان می دهد که فروش نوشابه های معمولی و بدون الکل در آمریکا  Beverage Digest نشریه تجاریآمار منتشر شده از سوی 

با کاهش مواجه شده و این افت برای دوازدهمین سال اتفاق افتاده است. جست و جو برای انتخاب سالم تر و در  2016طی سال 

 .، وضعیت تقاضای نوشابه ها را هدف قرار داده استنظر گرفتن مالیات باالی شکر با هدف جلوگیری از دیابت و چاقی

، اگرچه سرانه مصرف نوشابه اعم از نوشابه های انرژی زا، پارسال به کم ترین میزان طی بیش از «بیزینس تایمز»به گزارش ایانا از 

لیدکنندگان قوطی های میلیارد دالر رسید، چرا که تو 80.6درصدی به  2سال اخیر کاهش یافت، اما فروش دالری با رشد  30

 کوچک تر را با قیمت های باالتر عرضه کردند و تکیه کمتری روی قوطی های بزرگ دارای تخفیف داشتند.

شرکت های کوکا کوال و پپسی بر قوطی های کوچک و بسته بندی های مرغوب تکیه داشتند تا این کار محرک حاشیه سود آن ها 

ن آن ها در حال تولید نوشابه های بدون گاز و تغییر فرموالسیون نوشابه برای کاهش سطح در بازارهای توسعه یافته باشد. همچنی

شکر و آغاز تولید انواع بدون شکر هستند.گزارش دیگری از این نشریه به نقل از دو غول نوشابه سازی آمریکا نشان می دهد که از 

ادامه داشته است. آب و نوشابه های ورزشی، دو شرکت را از  2016دست رفتن سهم بازار نوشابه های گازدار هر دو شرکت در سال 

تصریح کرد:  Beverage Marketing Corp، مدیر ارشد اجرایی گروه «مایکل بالس»کسادی بخش دیگر نجات داد.از طرفی 

یک  ری به عنوانآب بطری برای نخستین بار به حجم فروش نوشابه های گازدار آسیب وارد کرده است.به گفته وی، پیدایش آب بط

 نوع نوشیدنی درجه یک به وضوح نشانه یک تغییر بنیادی در آن چیزی است که مصرف کنندگان از نوشیدنی ها می خواهند./

http://www.iana.ir/fa/news/43280/%D9%85%D8% 
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 اند؟/ نمودارهای مصرف شکالت در هند و کشورهای جهانخور شدهها شکالتچرا هندی

درصد افزایش یافته است.  50حدود  2011ها از سال دهد، مصرف شکالت هندینشان می "مینتل"بررسی شرکت تحقیقاتی 

 .هزار تن بود 152هزار تن برآورد شد، در حالی که میزان مصرف پنج سال قبل  228، 2016ها در سال مصرف شکالت هندی

گفت: بررسی های ما نشان می دهد که هندی ها بر « مینتل»، مدیر پژوهشی بخش غذا و نوشیدنی شرکت «مارسیا موگلونسکی»

کالت این کشور از نظر حجم و ارزش را این باورند که شکالت سودمند و به راحتی در دسترس است و عامل کلیدی رشد بازار ش

نفر تصور می کند که اسنک های شکری یا  2هندی،  5باید در این موضوع جست و جو کرد.در یک بررسی مشخص شد که از هر 

شیرین مانند شکالت یا کیک، سالم است. همچنین عده ای به اسنک به عنوان یک منبع تامین انرژی نگاه می کنند. عالوه بر این، 

 درصد بیان کردند که بین وعده های ناهار و شام از شکالت، کیک و دیگر اسنک های شیرین استفاده می کنند. 40

« تلهنس»و « موندلز»محبوبیت شکالت در هند به موضوع توان مالی هم مربوط می شود. بازار شکالت این کشور زیر سلطه دو برند 

اعالم کرد که محبوب ترین « مینتل»با قیمت مناسب است. شرکت تحقیقاتی  قرار دارد و راز موفقیت آن ها عرضه محصوالتی

روپیه فروخته می شود.عشق هندی ها به محصوالت شیرین، سبب افزایش تقاضای شکالت در  10تا  5شکالت ها در هند با قیمت 

هزار کرور روپیه برسد  32ی به میالد 2020سال های آتی خواهد شد. پیش بینی می شود ارزش بازار شکالت این کشور تا سال 

رشد خواهد داشت.با این وجود، مصرف شکالت در هند هنوز فاصله زیادی با کشورهای غربی  2015درصد نسبت به سال  160که 

دارد و این موضوع نشان می دهد که فضای بیشتری برای رشد وجود دارد.البته هندی ها در رشد مصرف و تقاضای شکالت تنها 

تاکنون در حال  2013نیز نشان می دهد که مردم استرالیا نیز از سال « روی مورگان»رسی های موسسه تحقیقاتی نیستند. بر

 افزایش مصرف شکالت بوده اند.

http://www.iana.ir/fa/news/43242/%DA%86% 
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	عدم تولید آنتیژن مالئین و توبرکولین در مؤسسه رازی کشور را با خطرات جدی روبهرو میکند
	اجرای برنامه هوشمندسازی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی دو سال گذشته/ انتشار سیمای سازمان در دولت یازدهم
	تجهیز 40 هکتار از اراضی ایستگاه تحقیقات چندمنظوره کشاورزی قزوین به سامانه نوین آبیاری/ پشتیبانیهای بینظیر دولت یازدهم از کشاورزی اقتصادی و تولید انبوه
	معرفی رقم کم آببر چغندر قند دستاورد مهم دولت یازدهم/ تولید چغندر علوفهای برای نخستینبار/ معرفی سه رقم جدید مقاوم به تنشهای زنده، آفات و بیماریهای مهم چغندر قند در سال جاری
	اجرای پروژه اصلاح و تولید نژاد جدید بوقلمون در آذربایجان شرقی
	کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی علم سنجی در مؤسسه علمی - کاربردی جهاد کشاورزی

	تخم مرغ
	تولیدات باغی (سایر )
	دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز واحدهای گلخانه کوچکمقیاس تا نیمه اردیبهشت ابلاغ میشود/ گلخانههای زیر 3000 متر مجوزدار میشوند

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	جای خالی ایران در بازار ۳ میلیون تنی صادرات مرغ منطقه
	ایران جای خالی مراکز عرضه ذبح بهداشتی دام در پایتخت/ شیرهای برگشتی کارخانجات روانه کارگاههای لبنیات سنتی میشود
	ایران جای خالی مراکز عرضه ذبح بهداشتی دام در پایتخت/ شیرهای برگشتی کارخانجات روانه کارگاههای لبنیات سنتی میشود
	ایران جای خالی مراکز عرضه ذبح بهداشتی دام در پایتخت/ شیرهای برگشتی کارخانجات روانه کارگاههای لبنیات سنتی میشود
	پنج راهکار برای ارتقای کارآیی در واحدهای پرواربندی
	افزایش تعداد کشتارگاههای طیور دارای کد IR به 27 واحد/ کشتار بیش از 757 میلیون قطعه طیور در سال گذشته + جدول
	هنوز نژاد "راس" در بازار حرف اول را میزند/ رانت و دستهای پشت پرده وجود ندارد؛ تغییر سهم نژادها مدیریتی است + جدول
	آنفولانزای حاد پرندگان فروکش کرد

	تولیدات زراعی (سایر )
	واکاوی مشکلات زراعت در راستای تقویت جایگاه آن در اقتصاد ملی
	افزایش مشاغل در مزرعه و نظام خارج از مزرعه/ چشمانداز آینده نظام مواد غذایی و اشتغالزایی

	چای
	کاربردی شدن تحقیقات در حوزه چای کشور/ تعامل بیشتر مجموعه تحقیقاتی چای با سازمان چای کشور و معاونت امور باغبانی
	کارگاه آموزشی برای کارشناسان و ناظران خرید برگ سبز سازمان چای کشور
	چایهای فاسد پس از فصل برداشت تعیین تکلیف میشوند

	حبوبات
	خاک
	حفاظت از خاک را در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دهید/ از سه میلیون واحدهای آلاینده اروپا فقط 17000 واحد سالمسازی شدهاند

	خرما
	خرید تضمینی
	خرید تضمینی ۵۶۷ هزارتن گندم و کلزا در استانهای جنوبی کشور

	خشکسالی
	تداوم خشکسالی تا ٣٠ سال آینده
	کشورهای در حال ظهور و در حال توسعه، آسیبپذیر در برابر خشکسالی

	دانه های روغنی
	سقف معافیت واردات دانههای روغنی افزایش یافت

	روغن
	ایران روغن زیتون خود را از کدام کشورها می خرد؟
	فعالیت کارخانههای روغن کشی با ۴۰ درصد ظرفیت

	زعفران
	" سلفخری" در بورس؛ سود یا زیان برای کشاورزان/ اعتبار اولیه راهاندازی "بانک زعفران"؛ 150 میلیارد تومان
	ثبات نرخ طلای سرخ در 2 ماه اخیر/ بازار مشتقه زعفران خوب است یا خیر؟

	زیتون
	سلامت
	پودر نظافت بوته هر گیاهی از جمله هندوانه را خشک میکند
	هیچ موردی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور نداریم/ مشاهده تب کریمه کنگو در سیستان و بلوچستان
	نگرانی از بابت شیوع تب کریمه کنگو وجود ندارد/ خبر شیوع مجدد آنفلوآنزا در شمال کشور، یک اشتباه بود/ نیاز 100 میلیارد تومانی برای مبارزه با تببرفکی
	60 درصد واکسنهای طیور کشور وارداتی است/ برنامهای برای خصوصیسازی مؤسسه رازی نداریم
	رویای کشت زعفران در منطقه سرد آمریکا به حقیقت پیوست
	پیشبینی تولید 26 میلیون دز واکسن تب برفکی در مؤسسه رازی و شرکت روناک در سال جاری
	تولید 70 میلیون دز واکسن آبله طیور در مؤسسه رازی/ جلوگیری از خروج 200 هزار دلار ارز از کشور
	اسامی فرآورده های غذایی غیر مجاز
	به راحتی مرغ سالم را از فاسد تشخیص دهید
	این مواد غذایی را پس از 30 سال نخورید!
	خوراکیهای خوب و بد برای دیابت کدامند؟
	سبزی جاتی که پختن ارزش غذایی آنها را افزایش می دهد

	سیب درختی
	سیب زمینی
	وعده ارزانی سیب زمینی محقق می شود؟

	شیلات
	رشد سرانه مصرف آبزیان در کشور/ رکورد صادرات شیلات شکست
	خروج سالانه 50 میلیون دلار ارز از کشور برای واردات تیلاپیا/ مخالفان، متعصبانه برخورد میکنند/ ایجاد اشتغال برای 400 نفر با پرورش تیلاپیا
	صادرات 110 هزار تن محصولات شیلاتی در سال گذشته/ هدفگذاری افزایش ارزآوری آبزیان به 500 میلیون دلار تا پایان امسال
	پرورش ماهی در قفس و صید فراساحلی در اقیانوس هند از برنامههای شیلات ایران در اقتصاد مقاومتی
	برداشت یک تن ماهی در هکتار در شالیزار/ افزایش عملکرد برنج تا 10 درصد/ تولید برنج ارگانیک
	تولید 910 هزارتن ماهی در قفس در دریاهای جنوب و شمال کشور
	توزيع ۲۵۰ هزار قطعه بچه ماهی در خراسان جنوبی

	شکر (چغندر / نیشکر)
	ظرفیت نصب شده کارخانجات قند و شکر ۲.۴ میلیون تن است/ چرا ۷۰۰ هزار تن شکر وارد کردیم؟

	شیر و فراوردهها
	عرضه محصولات لبنی با نرخ سال گذشته در بازار
	فرجام افزایش نرخ محصولات لبنی به کجا می رسد؟
	مشوق صادراتی لبنیات در سرازیری پرداخت/ بی مهری به دامداران پایان می یابد؟
	مردم سردر گم شده اند؛ شیر سنتی بخرند یا پاستوریزه؟

	صادرات و واردات
	صادرات 2 هزار تن سس سویا به روسیه و کانادا

	صنایع غذایی
	ایران کشور سبز است/ عملکرد بسیار قوی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه غذا/ آرد ایران با ریزمغذیها غنیسازی میشود/ کمبود منابع مهمترین چالش ما است/ روغن دادیم تا دختران درس بخوانند
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	پایان کابوس کنه واروا برای زنبورستانها
	20 محصول کشاورزی که با نابودی زنبورها کمیاب و گران میشوند
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	گل و گیاهان صنعتی
	ظرفیت بالای تزئین محیط زندگی جهانیان با گیاهان زینتی بومی ایران
	نخستین سمپوزیوم بینالمللی گلهای بومی امروز در رامسر برگزار میشود/ معرفی گلهای بومی مقاوم به خشکی برای فضای سبز شهرها
	نفس جنگل به شماره افتاده است/ گیاهان زینتی بهانهای برای قاچاق خاک
	غفلت از ظرفیت ویژه گیاهان درآمدزا در کشور/ نیازمند شبکههای قدرتمند بازاریابی هستیم

	گندم
	حجم خرید تضمینی گندم از نیم میلیون تن گذشت
	گندم مازاد دردسر ساز شد/ عرضه گندم در بورس کالا دردی دوا نمیکند

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	فارس از وضعیت نابسامان بازار گوشت گزارش میدهد
	دلالانی که سرِ گردنه گوشت ایستادهاند/ گوشت قرمز رکورددار گرانی
	قیمت گوشت قرمز همچنان بالاست/هیچ ارادهای برای کاهش نرخ گوشت قرمز وجود ندارد
	سفره فقرا بی نصیب از گوشت ۴۰ هزار تومانی

	گوشت مرغ
	نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن/ قیمت مرغ در ماه رمضان جانی دوباره میگیرد
	پر و بال مرغ چیده شد/ نرخ هر کیلو مرغ 6 هزار و 450 تومان

	ماشین آلات
	استاندارد مکانیزاسیون در صنعت مرغداری تعریف شده نیست/ لزوم اجباری شدن مکانیزاسیون
	سهم برنج کاران از توسعه مکانیزاسیون چقدر است؟

	متفرقه
	بانک کشاورزی: هر گونه معامله املاک فقط از طریق کمیسیون معاملات انجام می شود
	چرا دانشمندان به صدای بال حشرات گوش میدهند؟
	جزییات معمای واردات «چوب بستنی»

	مرکبات
	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	غفلت از صادرات محصولات پر آب و کشت آن در نقاط بحرانی
	ملون تراریخته نیست/ باقی مانده سموم در گوجه فرنگی؛ رگههای سفید رنگ را دور بریزید
	دو هفته مانده به انتخابات عملکرد دولت روی دور تند افتاد/ پرداخت همه خسارت کشاورزان
	تولید کود کشاورزی از زبالههای شهری در تهران، قانونی است!؟
	منعی برای صدور مجوز اجرایی طرحهای دارای توجیه اقتصادی وجود ندارد/ حمایت تلویحی معاون دام وزیر جهاد کشاورزی از طرح استفاده از جوجه مقاوم به سرما
	شکایت از اتحادیه گوشت گوسفندی بهدلیل شایعهپراکنی/ دام زنده نه صادر میشود و نه قاچاق
	افزایش بهرهوری کلید نجات آب و توسعه کشاورزی/ الگوی غذایی ایرانیان مناسب شرایط آبی کشور نیست/ آب و اقتصاد وابستگی زیادی به هم دارند/ میزان اسراف مواد غذایی را باید به نصف کاهش دهیم
	آب مجازی باید در سطح ملی عملیاتی شود
	آب مجازی یک راه حل اساسی برای حل مشکل فقر آبی نیست/مفهوم آب مجازی ساختار روستاها را تغییر میدهد/آب مجازی زمینهساز صلح
	افزایش تولید ۲۱ میلیون تن محصولات کشاورزی در دولت یازدهم/ بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی
	برگزاری جشنواره کارآفرینی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
	تبدیل اراضی به گلخانه نیاز به اخذ مجوز و تغییر کاریری ندارند
	ابتکار در همایش روز جهانی آسم: تغییر اقلیم تهدیدی جدید برای تنفس سالم است
	علمکرد بخش کشاورزی قابل قبول است؟/عدم پیوستگی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره مردم
	ارگانيك كردن محصولات كشاورزي امري ضروريست

	نهاده
	بذر تاریخگذشته وارد نمیکنیم/ ۹۶ درصد واردات و توزیع کود کشور در اختیار ماست/ پورسانت در واردات بذر و کود نداریم
	توزیع نهادههای کشاورزی به ارزش 9.5 میلیارد نایرا میان کشاورزان/ نیجریه در فصل خشک کشاورزی موفقیتآمیزی انجام داد
	سموم کشاورزی ارز مبادلهای میگیرند

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	بررسی تجربیات موفق بازرگانی کشاورزی جهان-۱ ابزار بازرگانی در خدمت مدیریت تولید کشاورزی
	تاجران اروپایی اعلام کردند ایران ۱۶۰ هزار تن برنج از تایلند خریداری کرد
	محدودیتهای صادراتی مواد غذایی بین ترکیه و روسیه برداشته شد
	کارخانههای نساجی در زامبیا راهاندازی میشوند/ زامبیا روی صنعت نساجی پنبه و اشتغالزایی آن به جای صادرات کار میکند
	گزارش آنفلوآنزای پرندگان در مکزیک
	چگونه دامها با کمترین استرس، جابهجا میشوند؟/ تجربیات و توصیههای کارشناسی در کشورهای مختلف جهان
	ژاپن برای گوشت به بازار بریتانیا چشم دوخته است/ مصرف گوشت در ژاپن افزایش یافته است
	درگیری ترامپ با گاوداران آمریکایی
	کاهش 20 درصدی ارزش محصولات طیور در سال 2016 نسبت به سال قبل از آن
	لغو اقدامات امنیتی برای مقابله با آنفلوآنزای پرندگان تا کمتر از سه هفته دیگر
	پروژه تحقیقاتی آبزیپروری تحت برنامه افق 2020 اتحادیه اروپا/ حمایت از رشد پایدار در بخش آبزیپروری اروپا
	استان کین جیانگ ویتنام 63 هزار تن میگو تولید میکند/ مقامات محلی بر کنترل بیماریهای میگو نظارت میکنند
	ظرفیت بازار عسل چین رو به رشد است/ مردم چین به عسلهای تولید داخل اعتماد ندارند
	استفاده از اطلاعات ماهوارهای برای پیگیری مصرف بهینه آب در کشاورزی
	میکروبهای خاک پاسخ معمای آب و هوایی
	مطالعات جدید نشان میدهد که لبنیات "بهترین" منبع تأمین پروتئین برای کودکان است/ بودجه این پژوهش توسط نهاد غیردولتی شورای ملی لبنیات تأمین شد
	افزایش تأثیر مخلوط سبزیجات و تخممرغ در جذب مواد مغذی به بدن/ خوردن تخممرغ با سبزیجات خام جذب ویتامین E را افزایش میدهد
	موبایلهای هوشمند، عینک میشوند
	رباتی ارزانتر برای نظارت بر گیاهان ساخته شد
	آنتیاکسیدانها و پلاستیک را میتوان از محصولات جانبی سبوس گندم تولید کرد
	خدمات ژاپنی برای سنجش آلودگی هوا
	اصل مشارکت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در حقوق بینالملل محیط زیست/ دو اصل حق مشارکت و دسترسی شهروندان به اطلاعات بحران محیط زیست را کاهش میدهد
	بحران آلودگی هوای چین پس از توفان شن
	اثرات تغییرات آب و هوایی بر چرخه غذایی در اقیانوسها
	دلایل تعدیل پیشبینی سود کوکاکولا و تحلیل عملکرد مالی کوکاکولا در فصل نخست 2017
	مصرف نوشابه در آمریکا باز هم کاهش یافت، اما نوشابهسازان کم نیاوردند
	چرا هندیها شکلاتخور شدهاند؟/ نمودارهای مصرف شکلات در هند و کشورهای جهان


