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 آب
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 هورالعظیم و دریاچه شادگان پر آب شدند

درصد ریزگردها از خارج و کشورهای  07رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: منشاء 

یت افزود: عمده به گزارش ایرنا، خسرو صادق ن .رسندعراق، سوریه و اردن است که گاهی به علت حجیم بودن آن به تهران هم می

های کرمانشاه، ایالم و خوزستان مناطقی که در کشور با معضل ریزگردها درگیر هستند، در حاشیه غربی کشور و به خصوص استان

وی ادامه داد: درباره    .کندشود و مناطق غربی را آلوده میهستند، بیشتر ریزگردها به همراه باد از کشورهای خارجی وارد کشور می

 07ودگی این ریزگردها سازمان محیط زیست باید نظر بدهد اما آنچه مشخص است، این است که عمده این آلودگی و حدود نوع آل

هورالعظیم و دریاچه شادگان پر    .شوندشود و وارد کشور ایران هم میدرصد آن از کشورهای مثل عراق، سوریه و اردن شروع می

زارت بهداشت گفت: گاهی برخی از ریزگردها آن قدر حجیم هستند که تا تهران و رئیس مرکز سالمت محیط و کار و آب شدند

های وی افزود: رسیدگی به این معضل نیازمند پیگیری   .کنندرسند و این مناطق را هم آلوده میشهرهای مرکزی ایران هم می

  .روع کرده است که حتما موثر خواهد بودهای ارزشمندی را در این زمینه شالمللی است که سازمان محیط زیست فعالیتبین

های های قبل بوده و برداشتصادق نیت درباره بخشی از ریزگردها که منشا داخلی دارند، گفت: در کشور ما خشکسالی که از سال 

ا در ردهها شده، منشا ریزگای که از آبهای زیرزمینی صورت گرفته و باعث تشدید خشکسالی و خشک شدن برخی دریاچهرویهبی

های وی افزود: به عنوان مثال در خوزستان هورالعظیم و دریاچه شادگان جزو جاهایی بودند که در سال   .داخل کشور بوده است

گذشته به سمت خشک شدن رفته بودند اما در یکی دو سال گذشته با اقداماتی که انجام شد، دوباره حجم و سطح آب آنها افزایش 

صادق نیت گفت: با این اقدامات بسیاری از   .ب دریاچه شادگان به میزان چشمگیری افزایش یافته استیافته و به خصوص سطح آ

وی در پاسخ به این پرسش    .منشاهای بروز ریزگردها در داخل کشور کاهش یافته است اما توسعه و ادامه این مسیر ضروری است

کدام روش مورد تایید است، مالچ پاشی، ریگ پاشی یا کاشت نهال  که از نظر وزارت بهداشت برای جلوگیری از خیزش ریزگردها

تواند متناسب با شرایط، مورد استفاده قرار های مختلف میتوانند استفاده شوند، منطقه به منطقه روشها، میهمه این روش :گفت

ر وزارت بهداشت افزود: وزارت بهداشت رئیس مرکز سالمت محیط و کا   .گیرد تا ریزگردها کاهش یابد و به سطح استاندارد برسد

های مفصلی در این زمینه صورت گرفته است اما چون ریزیبرای کاهش ریزگردها با سازمان محیط زیست همکاری دارد و برنامه

  .کندهای داخلی کفایت نمیبیشتر منشا ریزگردها خارج از کشور است، فقط برنامه ریزی

http://www.iana.ir/fa/news/48430/%D9%30%D9%33%D3%B1%D3 
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 آب
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

ها برای تامین کنشیرین رسانی روستایی در سیستان و بلوچستان کلید خورد/ توسعه آب سه طرح آب

 نیازهای شرب زاهدان

مقام وزیر نیرو آغاز شد. همچنین وی از توسعه عملیات اجرای سه طرح آبرسانی روستایی در سیستان و بلوچستان امروز با حضور قائم

به گزارش ایانا از پاون، ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به .ها برای تامین نیازهای شرب زاهدان خبردادآب شیرین کن

های ارزشمندی های سطحی در استان سیستان و بلوچستان، از تدوین برنامهنیرو در بخش تأمین آب و مهار آبهای وزارت فعالیت

برداری خواهد رسید که نشان از شتاب گسترده های آبرسانی تا پایان سال جاری به بهرهدرا ین زمینه خبرداد.به گفته وی برخی برنامه

محمودی افزود: در زمینه تأمین آب شهر زاهدان در حال تجدید ساختار .استان استرسانی و توجه دولت یازدهم به این خدمت

ها در دست اقدام قرار گرفته است.در مراسم آغاز عملیات ساخت شبکه توزیع آب حاشیه هستیم و افزایش ظرفیت آب شیرین کن

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری سیستان و میلیارد ریال نیز محسن میرادی  222کیلومتر با اعتبار  117شهر زاهدان به طول 

شرکت آب و فاضالب کشور در مناطق حاشیه شهر زاهدان شامل همت آباد، شیرآباد،  2بلوچستان گفت: این طرح بزرگ با مشارکت 

دود مندی حنه بهرهزودی زمیبرداری از آن بهخیابان سیستان )بابائیان(، کارخانه نمک، کریم آباد و شهرک جهاد آغاز شده که با بهره

وی با اشاره به خدمات دولت یازدهم در سیستان و .هزار نفر از مردم حاشیه این شهر از آب لوله کشی سالم فراهم می شود 177

کیلومتر بود که با تالش دولت یازدهم تا پایان  371، سه هزار و 92بلوچستان گفت: طول شبکه توزیع آب شهری استان در سال 

، 92میرادی ادامه داد: جمعیت زیر پوشش آب شهری سیستان و بلوچستان در سال .از چهار هزار کیلومتر رسید به بیش 99سال 

وی افزود: همچنین شمار مشترکان .هزار نفر رسیده است 497هزار نفر بود که پارسال به بیش از یک میلیون و  287یک میلیون و 

 .افزایش یافت 99فقره در سال  977هزار و  827به  92قره در سال ف 977هزار و  200آب شهری سیستان و بلوچستان از 

کیلومتر، طول خطوط  371طول شبکه توزیع آب سه هزار و  92مدیر عامل شرکت آبفای شهری سیستان و بلوچستان گفت: در سال 

هزار متر مکعب در سال،  217و میلیون  94های آب یک باب، میزان تولید آب خانهکیلومتر، تعداد تصفیه 192انتقال آب هزار و 

های انجام وی یادآور شد: با تالش.باب بود 2نفر و تعداد تصفیه خانه های فاضالب  977هزار و  270جمعیت زیر پوشش فاضالب 

 کیلومتر، تعداد 880شده در چهار سال اخیر طول شبکه توزیع آب به بیش از چهار هزار کیلومتر، طول خطوط انتقال آب به هزار و 

هزار متر مکعب در سال، جمعیت زیر پوشش فاضالب به بیش  377میلیون و  124باب، میزان تولید آب به  2های آب به تصفیه خانه

طرح در دولت تدبیر و امید برای  14میرادی ادامه داد: .هزار نفر و تعداد تصفیه خانه های فاضالب به سه باب رسیده است 298از 

وی گفت: اجرای .های مختلف در حال انجام استستان و بلوچستان تعیین شد که همگی با پیشرفتحوزه آب و فاضالب شهری سی

درصد و اصالح و بازسازی شبکه توزیع  97میلیارد ریال اعتبار باالی  471هزار و  2طرح آبرسانی به شهر زابل و شهرهای مسیر با 

 011ی طرح آبرسانی به شهرهای چابهار و کنارک با اعتبار هزار و درصد و اجرا 07میلیارد ریال باالی  212آب شهری با اعتبار 

این مقام مسئول افزود: اجرای طرح جامع آبرسانی به شهرها و روستاهای استان .درصد پیشرفت فیزیکی دارد 27میلیارد ریال باالی 

 .ها نیز پیشرفت های مختلف دارندیه طرحمیلیارد ریال در حال مطالعه است و اجرای بق 977هزار و  92از دریای عمان با اعتبار 

 17همچنین امروز عملیات ساخت سه طرح آبفای روستایی سیستان و بلوچستان شامل مجتمع پنج روستایی گراغه زاهدان، مجتمع 

ان در حوزه سیست 2استان سیستان و بلوچستان از  .کیلومتر خط انتقال زیردان نیز آغاز شد 14روستایی چاه احمد خاش و اجرای 

های خاش، ایرانشهر، سراوان، های زابل، هیرمند، زهک، هامون و نیمروز و بلوچستان در جنوب با شهرستانشمال شامل شهرستان

ز های زاهدان و میرجاوه نیسیب و سوران، مهرستان، دلگان، فنوج، قصرقند، نیکشهر، سرباز و کنارک تشکیل شده است. شهرستان
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روستای آن دارای سکنه  977هزار و  2هزار روستا و آبادی است که  9این استان دارای حدود  .انددهدر مرکز این استان واقع ش

 هستند

http://www.iana.ir/fa/news/48387/%D3%B8%D9%30%D-3% 
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 آب
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۳تاریخ: 

روستای دولت پیشین/دولت  300روستا در مقابل  1300رسانی روستایی دولت یازدهم، ساالنه عملکرد آب

هزار نفر با عملیات  59یازدهم، بنیانگذار تعریف ردیف بودجه برای آبرسانی روستایی/ اشتغال زایی برای 

 آبرسانی روستایی

روستا را تحت پوشش شبکه  298ره به عملکرد دولت های نهم و دهم در آبرسانی روستایی که به طور متوسط ساالنه وزیر نیرو با اشا

 .روستا در سه سال و نیم فعالیت دولت یازدهم خبر داد 277آب شرب بهداشتی قرار داده است، از آبرسانی به پنج هزار و 

که در سالن اجالس سران  "رسانی آب و برق به روستاهای کشورآیین خدمت" به گزارش خبرنگار ایانا، حمید چیت چیان امروز در

 خبرداد. 99رسانی روستایی در سال فقره قرارداد برای آب 377برگزار شد، از انعقاد دو هزار و 

های کنار این، ایستگاهرسانی روستایی انجام شده است. در گذاری برای آبهزار کیلومتر لوله 11به گفته وی در دو سال گذشته بیش از 

برداری شد، تا آب با بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار کن در کنار دریا احداث و بهرهشرینهای آبها و سامانهخانهپمپاژ، تصفیه

 م سالروستا تحت پوشش شبکه آب سالم و بهداشتی قرار گرفت. این اقدامات در نیمه دو 402، 1892گیرد.وزیر نیرو افزود: در سال 

روستا  993، دو هزار و 99و در سال  982، 94روستا، در سال  348، 98و بالفاصله با روی کار آمدن دولت یازدهم انجام شد. در سال 

رسانی روستا آب 937، 97های قبل در بهترین وضعیت در سال تحت پوشش شبکه آب بهداشتی قرار گرفتند.وی ادامه داد: در سال

روستا آبرسانی انجام شد. در دولت  477عد از آن، میزان آبرسانی روستایی کاهش یافت و در طول این سال، به شده بود که در سال ب

روستا، آبرسانی انجام شده است. در حالی که فقط در سال  298روستا یعنی  877نهم و دهم به طور متوسط در هر سال به کمتر از 

 اند.ذشته آبرسانی شده بود، تحت پوشش این خدمات قرار گرفته، بیش از کل تعداد روستاهایی که در دولت گ99

روستا در دولت یازدهم تحت پوشش شبکه آب شرب بهداشتی قرار گرفته است و  277چیان مجموعا پنج هزار و به گفته چیت

رسانی ال روشن در آبسال اخیر یک جهش کام 8رو بوده است.وی افزود: در جمعیت برخوردار از این نعمت، با روند صعودی روبه

ن اند. به ایروستایی صورت گرفته است. مجموعا چهار میلیون نفر در دولت یازدهم تحت پوشش آب سالم و بهداشتی قرار گرفته

ترتیب دولت یازدهم به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کرده است. نتیجه این تالش نیز تثبیت جمعیت در روستا و ایجاد مهاجرت 

 است. معکوس بوده

 روستا با تانکر 500هزار و  6آبرسانی به 

روستا از طریق تانکر، پیش از روی کار آمدن دولت  977هزار و  2رسانی به وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آب

ها الیفرسوده بودند. خشکسهای روستایی نیز به شدت ای وجود نداشت و برخی شبکهیازدهم، بیان کرد: در برخی روستاها هیچ شبکه

 ها و قنوات را خشکانده بود و مردم مستاصل شده بودند.تنها منابع آب روستایی یعنی چشمه

وی ادامه داد: مردم برای تامین نیازهای آبی خود ناگزیر بودند کیلومترها مسیر را طی کنند و از کیفیت و سالمت آبی که برداشت 

انداخت و سبب شده بود روستاهای ما خالی از این شرایط آسایش و سالمت مردم را به مخاطره میکردند نیز اطمینان نداشتند. می

سکنه شوند. به گفته وزیر نیرو بر اساس قوانین سازمان ملل، آب در دسترس مردم در جوامع مختلف باید دارای پنج شرط باشند. 

صرفه در اختیار مردم کشور خود قرار دهند.وی افزود: ما به این بسنده  ها باید آب کافی، سالم، گوارا، قابل دسترس و مقرون بهدولت

ایم، بلکه هدفی فراتر از این استانداردها برای مردم حتی در دورترین نقاط کشور تعیین کردیم.چیت چیان گفت: با روی کار نکرده

باری مصوبی در بودجه ندارد. برای نخستین بار آمدن دولت یازدهم و بررسی بودجه، دریافتیم که آبرسانی روستایی هیچ ردیف اعت
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یک ردیف بودجه ملی برای این موضوع در نظر گرفتیم که با کمک مجلس، این اعتبارات مصوب شد. تا پیش از روی کار  98در سال 

میلیارد تومان  07 ای روی قبض آب شهری بود که رقم بسیار ناچیزی معادلآمدن دولت یازدهم، تنها اعتبار آبرسانی روستایی تبصره

یعنی نخستین سال بودجه  98داد.وی ادامه داد: در سال های آبرسانی روستایی در اختیار وزارت نیرو قرار میبرای تامین هزینه

نیز  99و  94رسانی روستایی در نظر گرفته شد. در سال میلیارد تومان اعتبار و ردیف ملی خاص برای آب 877نویسی وزارت نیرو، 

ی بینمیلیارد تومان بودجه مصوب برای آبرسانی روستایی پیش 177یک هزار و  92تبارات روند صعودی به خود گرفت. در سال این اع

میلیون دالر  977شده است.وزیر نیرو عنوان کرد: تحول جدی زمانی اتفاق افتاد که با پیشنهاد وزارت نیرو در مجلس تصویب شد که 

 .سععه ملی برای امر آبرسانی روستایی اختصاص یابد، از محل صندوق تو 94در بودجه 

رسانی روستایی خبرداد و گفت: با انجام عملیات آبرسانی روستایی برای های آبوی همچنین از تالش وزارت نیرو برای ایجاد مجتمع

شده که این مسئله اقتصاد هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. همچنین زمینه فعالیت واحدهای کوچک صنعتی در روستاها فراهم  99

هزار نفر جمعیت از نعمت  900روستای دیگر با  032کند.چیت چیان به روستاییان قول داد: تا پایان سال جاری روستا را شکوفا می

 آب سالم و بهداشتی برخوردار شوند.

 روستا دارای انرژی خورشیدی 712

های اقتصاد در قالب برنامه 99کشور دانست و افزود: وزارت نیرو در سال های وزیر نیرو، بخش برق را یکی از پرافتخارترین بخش

خانوار را از نعمت برق برخوردار کند. با مراجعه به آمارهای مرکز آمار ایران، روستاهای  17مقاومتی متعهد شد، روستاهای باالی 

 228ز روستاهای دیگری شناسایی شد که در مجموع، روستا شناسایی شدند. در میانه سال نی 937خانوار به تعداد  17کددار باالی 

 رسانی وزارت نیرو قرار گرفت.هزار خانوار ساکن در آن، در لیست برق 9خانوار بدون برق، با بیش از  17روستای باالی 

و  و سیستاناستان کشور واقع شده بودند و بیشترین میزان برق رسانی به روستاهای استان کرمان  29وی گفت: این روستاها در 

العبوری واقع شده بودند که در برخی مناطق ناچار بودیم با استفاده از بالگرد یا بلوچستان انجام شد. این روستاها در مناطق صعب

، با توجه به آمارهای استخراج شده 94تا  92صخره نوردان، شبکه برق آنها را تکمیل کنیم.چیت چیان بیان کرد: در نیمه دوم سال 

هزار خانوار  82روستا برق رسانی شد. بیش از  192ایی که پیش از این شبکه آنها تکمیل نشده بود، در مجموع به دو هزار و و روستاه

به گفته چیت چیان در برخی مناطق، توسعه شبکه برق انجام .میلیارد تومان هزینه شد 209دارای برق شدند و برای این خدمت، 

 های فتوولتائیک و انرژی خورشیدی، برق را به منازل روستاییان ببرد.است از طریق سیستمنشده است و وزارت نیرو تالش کرده 

مند شده است. های خورشیدی بهرهروستای کشور شبکه برق ندارد اما از انرژی برق به کمک سلول 210وی افزود: در حال حاضر 

های قبل تحت پوشش انرژی پاک قرار ا نیز در دولتروست 177اند و روستا دولت یازدهم مجهز به انرژی خورشیدی شده 110

اند.وزیر نیرو گفت: با تامین برق روستاها امکان استفاده از تکنولوژی و همچنین وسایلی نظیر یخچال و غیره برای روستاییان گرفته

افت. وی امیدوار است: از این شود. همچنین صنایع کوچک نیز در روستاها استقرار خواهد یها تامین میفراهم شده و سالمت انسان

 پس شاهد هیچ روستای بدون آب و برقی در کشور نباشیم./ 

http://www.iana.ir/fa/news/48212/%D3%B9%D9%39%D9 
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 آب
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۳تاریخ: 

برابر دولت قبل، پول گندم به  12معادل هشت سال فعالیت دولت عدالت محور/ آبرسانی در یک سال، 

 میلیون تومان 100های کشاورزی زیر کشاورزان داده شد/ بخشش سود و جرایم وام

سال فعالیت دولت مدعی عدالت محوری،  3به اندازه  99معاون اول رئیس جمهوری گفت: دوستان وزارت نیرو همت کردند، در سال 

رسانی آیین خدمت "به گزارش خبرنگار ایانا، اسحاق جهانگیری امروز در جریان برگزاری .سانی در روستاهای کشور انجام دادندآبر

ها را که در سالن اجالس سران برگزار شد، با اشاره به موفقیت وزارت نیرو در امر آبرسانی روستایی این توفیق "آب و برق در روستا

دانند چگونه باید عمل کنند.این مقام مسئول، کل گندم خریداری شده از روستاییان در سال کرد که می حاصل تالش کسانی معرفی

تومان بود و دولت در این  427هزار تن اعالم کرد و افزود: به ازای هر کیلو گندم، قیمت خرید تضمینی  477را دو میلیون و  91

 میلیون تن گندم نیز از خارج وارد کردیم. 2اورزان پرداخت کرد. میلیارد تومان پول بابت خرید گندم به کش 377سال، 

میلیون تن گندم از کشاورزان  1119  های وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان،با حمایت 99جهانگیری با بیان این که در سال 

 477ازای هر کیلو گندم، به جای روستاییان درد نکند، افزود: در سال گذشته به   خریداری شد که در این زمینه باید گفت دست

برابر دولت  10تومان بهای گندم به کشاورزان، در قالب خرید تضمینی پرداخت شد.وی گفت: دولت یازدهم  207تومان، یک هزار و 

قبل به کشاورزان پول داد و هیچ کشاورزی احساس نکرد که دولت به وی صدقه داده است. پول خرید تضمینی گندم هم که دیر 

 ها به حق بود.اید؟ و البته این اعتراضکشید که چرا پول من را ندادهشد، کشاورز بر سر دولت فریاد میمی

 گزارشی که قلب هر انسان سنگ دلی را هم به درد می آورد

گ انسان سنمعاون اول رئیس جمهوری بیان کرد: در جلسه شورایعالی آب گزارشی توسط وزیر نیرو ارائه شد که آن گزارش قلب هر 

است. آن گزارش اشک خیلی  کنند که اگر مسئوالن از درد مردم بگرید، عوام فریبی کردهآورد. اما برخی فکر میدلی را هم به درد می

د رای را به داز دوستان را درآورد. زنان جوانی که ناگزیر بودند برای تامین نیازهای آبی خود، کیلومترها راه بروند، دل هر انسان آزاده

ها منقلب نشود، مشکل دارد.وی ادامه داد: وزارت نیرو همت کرده است و به این روستاها آب رسانده آورد. اگر کسی از این صحنهمی

هایی که این همه به دولت فحش شود، این عملکردها را ببینند. آن دسته از روزنامهتوانیم و نمیگویند نمیاست. کسانی که می

 مودار خدمت رسانی وزارت نیرو در زمینه آب روستایی را اگر جرات دارند؛ در صفحه نخست خود منتشر کنند.دهند، همین یک نمی

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: کسی که یک روز سابقه اجرایی ندارد و یک برق به روستا نرسانده است، 

ایم.وی با اشاره به اینکه ایران در کشورهای دیگر سد و جا برق تولید کردهنگوید ما در فالکند که قابل قبول نیست و میادعایی می

سازد، خطاب به کسانی که صرفا بر حمایت از تولید داخل و صادرات و واردات تکیه دارند، گفت: شمایی که بر این مسایل نیروگاه می

اول رئیس جمهوری افزود: ایران هیجدمین اقتصاد بزرگ  تاکید دارید، فقط دیدن عملکرد وزارت نیرو برای شما کافی است.معاون

اید و صرفا بر اعداد صادرات و واردات تکیه دهد. این شمایید که کوچک ماندهدنیاست. ایران بزرگ شده است و کارهای مهم انجام می

وی همچنین خدمت رسانی را جزء توانید ایران بزرگ را مدیریت کنید، این گوی و این میدان.کنید. ایران بزرگ است، اگر میمی

 وظایف دولت و مدیران دولتی دانست و تاکید کرد: دولت نباید هیچ منتی بر سر مردم برای ارائه خدمات به آنها داشته باشد.

 افت کیفیت زندگی قشر ضعیف، با وجود شعارها
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کند، باید در پیشگاه خدا و ملت، چنین کاری میگاه منابع کشور را هدر نداده است و اگر کسی جهانگیری افزود: دولت یازدهم هیچ

پاسخگو باشد.به گفته وی، دولت یازدهم در مقطعی از تاریخ مدیریت کشور را به دست گرفته است که ایران درگیر مشکالت زیادی 

 نظیر گرانی، کمبود، تحریم، سوء مدیریت، ندانم کاری و عدم اشراف مدیران بر حوزه مدیریتشان بوده است.

دادن شعار عدالت و رفع محرومیت، در گذشته روز به روز قشر ضعیف جامعه و  معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: با وجود سر

وقتی کار را شروع کردیم، به تعبیر ساده امروزی، سفره روستاییان در اثر تورم  1892شد. در سال روستاییان کشور وضعشان بدتر می

وقتی  39تا  38تر شده بود. یعنی مردم نسبت به سال درصد کوچک 89های گذشته بیش از به سالو رشد منفی اقتصادی، نسبت 

شد. در شهرها هم وضعیت تر میشد وضع سفره آنها روز به روز کوچکهایی که زده میزدند، با وجود حرفبه زندگی خود سر می

درصد است، نرخ تورم  47شود نرخ تورم افه کرد: وقتی گفته میتر شده بود.وی اضدرصد کوچک 29بهتر نبود. سفره مردم شهرنشین 

ها سهم اصلی هزینه خانوار را تشکیل درصد خواهد بود و این در حالی است که در طبقات ضعیف، خوراکی 90برای مواد غذایی 

های ف سفرهای خارجی و آمد و رفتها، صرای ندارد و بیشتر هزینهدار، خوراک در سبد زندگی آنها هزینهدهد اما در طبقات پولمی

برابر بوده است و به این ترتیب خالص شغل ایجاد شده در این  91و  34شود.به گفته جهانگیری تعداد شاغالن در سال آنچنانی می

یز ی ندوره صفر است. درآمد مردم نیز مشابه وضعیت اشتغال در این دوره شرایط مطلوبی نداشته و خدمات آب و برق و راه روستای

، در روستاها به دنبال ارائه این خدمات بودیم، تعطیل شده بود.وی ادامه داد: مهم ترین مسئله این است که مدیر در 90که از سال 

تیجه تواند کشور را به نیک کشور باید مشکل واقعی را بشناسد و راهکار حل مشکل را بداند، بگوید که چه کسی با این راهکارها، می

ویند گتوانند کارهایی که میدهد که مدیران میها و شعارهای من نوعی، گوش کنید. سابقه مدیران نشان میید به حرفبرساند. نبا

های جهان را انجام دهند یا خیر. معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: کشور از یک بحران اساسی عبور داده شده است. همه قدرت

های خارجی ه بودند و یک ایرانی، به جرم داشتن پاسپورت ایرانی حق افتتاح حساب در بانکعلیه یک کشور در حال توسعه، بسیج شد

ها بودند که کمک کردند تا تمدن اروپا شکل بگیرد.وی ادامه داد: با افزایش فشارها و صف کشیدن را نداشت. در حالی که این ایرانی

با مسئوالن عاقل، تحت حمایت رهبری از طریق گفتگو و مناظره  کرد که یک ملت متحدحریف در مقابل ایران، کسی تصور نمی 2

 ها کار کنند.این مشکالت را حل کند. امروز همه دوست دارند با ایرانی

 اقتصاد را به ثبات رسانیدیم

هزار  97کرد. سکه از بهای ای تغییر میبه گفته معاون اول رئیس جمهوری، در دولت نهم و دهم قیمت سکه و ارز به صورت لحظه

های خاص از کمبود دارو رسید. بیماران سرطانی و بیماری 92هزار تومان در سال  297به قیمت یک میلیون و  34تومان در سال 

 کردند داروهای مورد نیاز خود را حتی از مجاری غیر قانونی با هر قیمتی تامین کنند.بردند و تالش میرنج می

ها حل شد. ثبات و آرامش به اقتصاد ایران بازگشت. چهار سال است هم بسیاری از این چالشوی گفت: با روی کار آمدن دولت یازد

های گذشته دالر بود، مشکالت زیادی داشتیم اما در سال 127خورد. در زمانی که قیمت هر بشکه نفت که قیمت دالر تکان نمی

انگیری اضافه کرد: سه سال از فعالیت دولت یازدهم را در هایی خوبی داشتیم.جهکه قیمت یک چهارم شد، پیشرفت 99ویژه سال به

ها لغو شده است. ما ثبات را در دوران تحریم به اقتصاد ایران بازگرداندیم. مردم به تحریم گذرانیدم و تازه یک سال است که تحریم

 نه باید ثبات را به کشور بازگرداند.دانند چگواند، میاین رویه اعتماد پیدا کردند و فهمیدند که مدیرانی که روی کار آورده

های زیادی برای پایان دادن به دعواهای سیاسی در کشور انجام شده و دولت تالش کرده است که همه در یک به گفته وی تالش

کت لمسیر قرار بگیرند تا بهتر به مردم خدمت رسانی کنند.معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: روزهایی بود که رئیس جمهور مم

ای کرد و به افشاگری علیه مسئوالن باال گرفته بود. در همان مقطع نامهدر مجلس نوار علیه رئیس مجلس و وابستگانش پخش می

یم. های سیاسی را با هم رفیق کردنوشتم که این رفتارها از دعوا گذشته و کشور را به فرسودگی رسانده است.وی تاکید کرد: ما جریان

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

9 
 

ی و های فرهنگهای دولتی را بهبود بخشیدیم. در بخشفیق شدند تا مشکالت کشور حل شود. ارتباطات دستگاهها با هم ردستگاه

گونه عمل کردیم. در بدترین شرایط مالی کشور به استان سیستان و بلوچستان گازرسانی کردیم چون ها هم همینسایر بخش

کز، نباید گاز داشته باشد.جهانگیری بیان کرد: بدون اینکه یک ریال از بودجه توانستیم بپذیریم که این استان به دلیل دوری از مرنمی

هزار روستا است که  14هزار روستا گازرسانی کردیم. کل روستاهای گازرسانی شده کشور تا کنون  9دولت هزینه صرف کنیم، به 

 حدود دو سوم آن در دولت یازدهم دارای نعمت گاز شده است.

 کاهش بدهی کشاورزان

میلیون تومان بود. زیرا  177های زیر به گفته معاون اول رئیس جمهوری، یکی از تصمیمات مهم دولت بخشش سود و جرایم وام

 میلیون تومان رسیده بود. 97میلیونی دریافت کرده بودند اما به خاطر دیرکردها و اختصاص جریمه، این رقم به  17کشاورزان وام 

، وام گیرندگان فقط باید اصل پول را به بانک باز گردانند. به این ترتیب، بانک کشاورزی گزارش کرده وی افزود: با این تصمیم دولت

 هزار پرونده این بانک، مختومه شده است. 197است که تا کنون 

 ماشین اقتصاد ایران تازه به راه افتاده است

یم که به فضل الهی هیچ ایرانی رنجی به غیر از مریضی جهانگیری ادامه داد: طرح سالمت مهم ترین دغدغه مردم بود. کاری کرد

ا گفت، کرایه ماشین ترود، بدون پرداختی که رنجش دهد، از بیمارستان بیرون بیاید. امروز فردی مینداشته باشد. بیمارستان می

کمیل کردیم. ساالنه احداث شود.وی گفت: طرح پزشک خانواده را در روستاها تهای بیمارستان تمام میبیمارستان بیش از هزینه

هزار دهیار فعال در  88هزار مسکن روستایی در قالب طرح بهسازی مسکن روستایی را به تصویب رساندیم. مشکل استخدام  277

ایم کشند. از روستاها کدخدا را گرفتهتر حل شود زیرا آنها افراد شریفی هستند که برای روستا زحمت میروستاها باید هرچه سریع

ید کسی باشد که روی سر مردم، بر کار آنها نظارت کرده و برای حل مشکالتشان کوشش کند.معاون اول رئیس جمهوری با اشاره با

به وضعیت پیچیده منطقه عنوان کرد: ماشین اقتصاد ایران تازه به راه افتاده است. نباید اجازه دهیم این ماشین به داخل دره برود. 

 ق شود و دوباره همه دور هم جمع شوند و در یک مسیر قرار گیرند.های سیاسی عمیباید رفاقت

های یریگوی تاکید کرد: مهمترین پیام اقتصاد مقاومتی، رسیدن انسجام داخلی به حد اعلی خود است. حل مشکالت نیاز به تصمیم

 عملکرد خوبی دارند. عاقالنه و عالمانه دارد. حل مشکالت نیازمند مدیران کار کشته است. مدیرانی که سابقه و

http://www.iana.ir/fa/news/48279/%D3%A2%D3%A3%D3%B 
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 آب
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۳تاریخ: 

 های زیرزمینی با آب سدهای تهرانتغذیه مصنوعی سفره

  .های زیرزمینی با آب سدهای تهران خبر دادای تهران از تغذیه مصنوعی سفرهشرکت آب منطقهمدیرعامل  :فارس 

میلیون مترمکعب بیشتر است، گفت: امسال  97سدهای تهران نسبت به پارسال  محمدرضا بختیاری با اشاره به اینکه ذخیره مخازن

ت و آب رها شده به شیوه تغذیه مصنوعی برای تقویت آب برای رهاسازی آب از پشت سدهای تهران اقدام خوبی که صورت گرف

 .های زیرزمینی به کار گرفته شدسفره

http://www.iana.ir/fa/news/48998/%D3%AA%D3%BA%D3%B 
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 آب
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 حلقه چاه برای آبیاری فضای سبز تهران 307حفر 

ابع های آینده که منآیند. این منابع در بسیاری از مناطق برای سالمنابع آب زیرزمینی جزء ذخایر استراتژیک کشورها به حساب می

اما در کالنشهر تهران که با خطر جدی فرونشت مواجه شود برداری نمییابد، محفوظ مانده و از آنها بهرهآب شیرین جهان کاهش می

شود. این در حالی است که به گفته ولی اهلل مظفریان،گیاهشناس، ایجاد حلقه چاه برای آبیاری فضای سبز به کار برده می 872است، 

ده است. همچنین با کاهش فضای سبز متراکم در تهران اقدامی نادرست بوده و زمینه طغیان پشه سفید را در این شهر فراهم کر

 .توان مصرف آب این بخش را کاهش دادتراکم در فضای سبز، می

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

نشیند. همین سانتیمتر، زمین زیر پای تهران فرو می 82تهران رکورددار فرونشست زمین است. روزانه یک میلیمتر و در سال 

متر زیر سطح زمین سر در بیاوریم. فرونشست زمین ارتباط مستقیم با خالی شدن  97خالی شود و از روزهاست که زیر پایمان 

دهد که فشارهای وارده از باال کند، به پوسته زمین اجازه میالی ذرات خاک را اشغال میهای زیرزمینی دارد زیرا آبی که البهسفره

ح نشیند زیرا ما در سطرای تامین نیازهای بشر بیرون کشیده شود، زمین فرو میرا تحمل کنند. حال اگر این آب از طریق حفر چاه ب

های زیرزمینی به حدی است که ایم و از سوی دیگر سرعت تخلیه سفرهخاک با توسعه آسفالت امکان نفوذ آب در زمین را گرفته

 هایی که به طور مداوم ادامه پیدا کند،سازیدارد و برجهای غیر استانمیزان تغذیه، جوابگوی فشارهای ما بر این منابع نیست.بارگذاری

الی ذرات خاک حضور داشته باشد، تا حدودی آورد و آبی که مایه حیات است، اگر البههای زیرین پوسته زمین فشار میبه الیه

 در تهرانی که نه سطح و نه عمق های زیرزمینیهای مخرب را تعدیل کند. بنابراین توجه به وضعیت سفرهتواند اثر این بارگذاریمی

آن از گزند ساخت و ساز بشر محفوظ نمانده، بسیار مهم است. متاسفانه دشت تهران در لیست قرمز وزارت نیرو قرار داد. بر اساس 

های ای ممنوعه است. بر اساس قانون باید حفر چاه جدید در دشتآمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران، دشت تهران منطقه

هایی که به تولید غذای مردم اختصاص دارد هم تعدیل شود و حتی در مواردی که شرایط بحرانی است، پروانه چاهممنوعه متوقف 

رود که قطعا میلیون متر مکعب آب برای آبیاری فضای سبزی به کار می 1481494حلقه چاه با خروجی  872شود، اما در تهران می

رنیا را کند و کالیفر نیست. تهرانی که آب شرب مورد نیاز خود را از خارج حوضه آبریز خود دریافت میاولویت آن از تولید غذا بیشست

های این کالنشهر را بهبود بخشد. در تواند آلودگیبه عنوان الگو در مسایل آب پیش رو دارد، فضای سبزی را توسعه داده که نمی

های تهران حتی یک روز هم آوریم که آبیاری چمنشود اما به خاطر نمیقف میهای خشک متوکالیفرنیا، آبیاری فضای سبز در سال

ابع تر مصرف منریزی درستتوان با برنامهمتوقف شده باشد!برای ساماندهی این فضای نابسامان البته راهکارهایی هم وجود دارد. می

ناس در گفتگو با ایانا معتقد است که تنها با کاهش تراکم اهلل مظفریان به عنوان یک گیاهشآب زیرزمینی پایتخت را کاهش داد. ولی

 توان مصرف آب برای این منظور را تعدیل کرد.های گیاهی در فضای سبز شهر تهران، میگونه

 خاصیتهای بیتوسعه چمن

ترین هدفی که از دهند. در این کالنشهر مهمکاری در تهران هشدار میهاست که کارشناسان درباره توسعه غیر ضروری چمنسال

شود، مقابله با آلودگی هواست. به همین دلیل هم سرانه فضای سبز مناطق مختلف سوی شهرداری برای توسعه فضای سبز مطرح می

گیرد. اما آیا فضای سبزی که شهرداری ایجاد کرده به عنوان شاخصی برای کیفیت زندگی مردم این مناطق مورد بررسی قرار می

ای نظیر تهران تامین کند؟ آنچه مسلم است بخش عمده فضای سبز تهران را چمن و ن هدف را برای کالنشهر آلودهتواند ایاست، می

ها تاثیری در جذب آلودگی هوا تری در این فضا دارند. این در حالی است که چمنهای گل فرا گرفته و درختان حضور کمرنگبوته

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 ها در مقایسه با درختان عدد دقیقیولی اهلل مظفریان گیاهشناس، برای نیاز آبی چمن کنند. به گفتهندارد و آب زیادی هم مصرف می

اند های دائمی، نیازی احساس نکردهایم و مردمان این خطه به دلیل داشتن باراندر دسترس نیست زیرا ما علم خود را از اروپا گرفته

های کند: با توجه به درجه حرارت ایران، آبد.وی به طور کلی بیان میکه میزان نیاز آبی چمن در مقایسه با درختان را محاسبه کنن

های کوچکتری در مقایسه با درختان دارند، برای نگهداری به آب بیشتری ها که ریشهشوند. بنابراین چمنسطحی به سرعت تبخیر می

درباره وضعیت تولید اکسیژن چمن در مقایسه با توانند از آب موجود در عمق استفاده کنند.مظفریان نیاز دارند. زیرا درختان می

د حتی کننها در مقایسه با درختان پهن برگ، میزان کمتری اکسیژن تولید میگوید: از نظر میزان تولید اکسیژن هم چمندرخت می

اک ای خا رنگ قهوهنوازی و مقابله بتر کشت شده باشند.وی علت اصلی کاشت چمن در شهر تهران را چشمها خیلی متراکماگر چمن

کنند ای خشک ساکن هستند، همواره تالش میکند. به گفته مظفریان، ایرانیان به دلیل آنکه در منطقهاین منطقه خشک اعالم می

کارند که درختی همیشه سبز است و ها میای خاک را تعدیل کنند. در مناطقی نظیر خراسان جنوبی کاج تهران در باغچهرنگ قهوه

کند.این گیاهشناس استفاده از پرچین به جای چمن را راهکاری برای تعدیل ای موجود در محیط را تعدیل میرنگ قهوه تا حدودی

شود، حتی پرچین کاری را کند اما به دلیل اقدامات غلطی که در ایران انجام میای محیط و ایجاد چشم نوازی معرفی میرنگ قهوه

کند، در ته وی، پرچین دیوار سبزی است که در مقایسه با چمن اکسیژن بیشتری تولید میکند.به گفهم برای تهران توصیه نمی

کند. اما پرچین یک دیوار است که باید با ایجاد آن و کاشت چند درخت محیط رنگ سبز ایجاد کرده و آب کمتری هم مصرف می

کاشته شود! اصوال گل رز را باید جلوی دیوار کاشت تا در پشت این دیواره، منظره سبز ایجاد کرد نه اینکه در پشت پرچین گل رز 

 شود.ها رعایت نمیچشم آن را ببیند اما این قواعد در طراحی

 کاری کردتوان جنگلبا گیاهان تهران کل ایران را می

م های کن با گونهتواهای کف را میکند: پوششخواه، عنوان میهای پوششی کم آبمظفریان درباره امکان جایگزینی چمن با گونه

آب خواه جایگزین کرد اما همه چیز به نگاه ما برای انجام عمل درست بستگی دارد. در فضای سبز شهر تهران اصال درست عمل 

 ایم.ایم و آن هم به دلیل عجله مقامات برای این است که بگویند شهر را آباد کردهنکرده

توان کل ایران را ای است که با این تعداد گیاه میها و غیره، به گونهنار آزاد راهکند: تراکم گیاهان در شهر تهران، کوی اضافه می

کند: نتیجه کاشت متراکم گیاه، توسعه پشه سفید در تهران است. این حشره قدرت پروازی کاری کرد.این گیاهشناس بیان میجنگل

کاشتیم، حشره به راحتی روی کم از یکدیگر در تهران نمیمتر ندارد. اگر درختان توت را در فاصله  977در حد یک کیلومتر یا 

مُرد. اما با کاشت توت در فواصل یک تا یک و نیم متری، پشه سفید امروز افتاد و میشد و ناگزیر روی خاک میدرختان منتقل نمی

ه کند. به گفتتهران معرفی میرود.وی هرس غلط را بعد از تراکم باال، مصیبت دیگری برای فضای سبز شهر در حلق مردم فرو می

کند. خورد تا رشد کند اما اگر بالفاصله بعد از غذا یک مُسَهِل مصرف کند، تمام آنچه خورده را دفع میمظفریان، یک انسان غذا می

در پاییز کند اما کند. یعنی سم و کود و آب برای رشد گیاه مصرف میگونه عمل میشهرداری هم در مواجه با درختان تهران همین

گوید: هرس برای تولید میوه در باغات کاربرد دارد. نباید ریزد.این گیاهشناس میبا یک هرس سنگین، تمام رشد درخت را دور می

ه ها نور دریافت کردشوند که تمام شاخهدرختان فضای سبز را هرس کنیم تا آنها شکل واقعی خود را بیابند. درختان باغات هرس می

های آنها کج است و شرایط اند که فرم طبیعی ندارند. شاخهقویت شود. اما درختان فضای سبز تهران به قدری هرس شدهدهی تو میوه

ایم که سرسبزی بدهد. اما دهد: چرا باید درخت بید مجنون را هرس کنیم؟ درخت بید مجنون را کاشتهمطلوبی ندارند.وی ادامه می

است،  های گزاف کاشتهمحل پیوند، اقدام به هرس درختان بید مجنونی که شهرداری با قیمتمتاسفانه در پاییز کارگران درست از 

 کنند./ کنند و به این ترتیب یک بید مجنون را به بید معمولی تبدیل میمی

http://www.iana.ir/fa/news/48293D/%3%AD%D9%31%D3%B1-8 
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 آب
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 هزار هکتار شبکه آبیاری در آذربایجان غربی ۴0اجرای 

هزار هکتار شبکه آبیاری در  47وزیر نیرو در آیین افتتاح سد مخزنی سیلوه و کانال انتقال آب جلدیان در آذربایجان غربی گفت: 

برداری از سد به گزارش ایانا از پاون، حمید چیت چیان امدوز در سفر به آذربایجان غربی و در آیین بهره.آذربایجان غربی افتتاح شد

طرح آب و برق  4مخزنی سیلوه و تونل انتقال آب به دشت جلدیان با بیان اینکه امروز با حضور رییس جمهوری به آذربایجانوغربی 

 .ثیر بسیار خوبی در اقتصاد مردم منطقه خواهد داشتشود، بیان کرد: افتتاح سد سیلوه تاافتتاح می

میلیون مترمکعب آب برای شرب و کشاورزی منطقه و استان اختصاص یافته است و نیازهای  277وی ادامه داد: با اجرای این طرح 

ت یازدهم در حوزه آب به میلیارد تومانی این طرح گفت: اقدامات دول 977چیت چیان با اشاره به اعتبار .منطقه را پوشش خواهد داد

 .غرب بسیار بزرگ بوده و این مناطق به کارگاه بزرگ مدیریت منابع آب تبدیل شده استویژه در غرب و شمال

میلیارد تومان در آذربایجان غربی هزینه شده  497هزار و  2و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی  98وی ادامه داد: از آذرماه 

ها گفت: بیش از یک هزار میلیارد تومان نیز برای احیای دریاچه ارومیه هزینه وزیر نیرو با اساره به حجم و سرعت اجرای طرح.است

هزار  47وی اضافه کرد: بیش از .میلیارد تومان نیز از محل اعتبارهای عمومی بخش آب در این استان هزینه شده است 127شده و 

درصد آن تا پایان سال تکمیل خواهد شد  07شی در استان آذربایجان غربی در دست اجرا است که هکتار شبکه های آبیاری و زهک

چیت چیان با اشاره با حوادث زمستان گذشته در اثر بارش شدید .درصد باقیمانده نیز در نیمه اول سال آینده اجرا خواهد شد 87و 

ستانی و برق آذربایجان خطوط برق این منطقه بهسازی و بازسازی برف و قطع برق منطقه، گفت: خوشبختانه با اراده مسئوالن ا

 شده و خدمات پایدار را به مردم ارائه خواهد داد

http://www.iana.ir/fa/news/48928/%D3%A0%D3%AC%D3% 
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 آب
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 رسانی با تانکر و گالنروستا از لیست آب 1000حذف 

ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از نکات مهم طرح آبرسانی روستایی کشور سخن گفت، طرحی که معاون برنامه

روستایی قرار دهد و از شبکه آب شرب  دولت یازدهم را مصمم کرده تا تمامی روستاهای کشور را تحت پوشش شرکت آب و فاضالب

شرکت مهندسی آب و فاضالب  ٔ  ریزی و توسعهبه گزارش ایانا از پاون، علی اصغر قانع معاون برنامه.سالم و بهداشتی برخوردار کند

وسعه صندوق تکشور از آغاز طرح آبرسانی روستایی سخن گفت و افزود: برای اجرایی شدن این طرح قرار بود اعتبار مناسبی از سوی 

 .ملی اختصاص یابد ولی رقمی که در مجلس شورای اسالمی مصوب شد در مقایسه با کاری که قرار است انجام شود رقم ناچیزی بود

های میلیارد تومان داشتیم و در کل برای مجتمع 077هزار و  2های آبرسانی نیاز به اعتباری بالغ بر وی ادامه داد: ما در مجتمع

هزار میلیارد تومان نیاز داریم  12روستایی به منظور برطرف شدن مشکالت آبی روستاهای کشور به اعتباری بالغ بر  آبرسانی و تک

هزار میلیارد تومان یعنی یک ششم اعتبار مورد نیاز ما بود، لذا از یک طرف توقعی را در جامعه  2ولی آنچه که تصویب شد حدود 

یز انتظار داشتند مشکل آبرسانی به تمام روستاها مرتفع شود و از سویی نیز، این اعتبار فقط ایجاد کرده بودیم و نمایندگان مجلس ن

کرد، بنابراین تصمیم گرفتیم بیشترین اثر بخشی را از این اعتبار داشته باشیم و با استفاده از قانون یک ششم نیاز ما را برآورده می

تر درصد اثربخشی ایجاد کنیم تا در این راستا به اهداف خود نزدیک 37تبار درصد اع 27بیست هشتاد، مصمم شدیم با استفاده از 

ریزی دقیقی در این حوضه صورت گرفت و با توجه های نیمه تمام، برنامهها و تکمیل مجتمعقانع افزود: پس از احصای مجتمع.شویم

نامه های خود، کاربندی مناسب در برنامهت با اولویتبه توقع زیادی که در بین نمایندگان مجلس ایجاد شده بود وزارت نیرو توانس

های ای بود تا مردم بتوانند به سرعت اثربخشی طرحها به گونهریزیوی اضافه کرد: برنامه.درخشانی را به دولت و ملت ارائه کند

طور مستمر و مداوم در مرحله افتتاح ها بهاجرایی را مشاهده کنند و کارها با اولویت بندی و سرعت زیاد ادامه داشته باشد و پروژه

های نمایندگان مجلس در خصوص به گفته این مقام مسئول وزارت نیرو از سوی دیگر باید خواسته.قرار گرفته و به بهره برداری برسند

ای از این انتظارات داد. بنابراین تمام سعی خود را بر این امر معطوف کرد تا بخش عمدهای پاسخ میشان را به گونهحوزه انتخابیه

 .اجرایی شود که با اجرای روش تک روستایی رضایت آنان را نیز فراهم کردیم

 استفاده از مدل علمی برای رفع نیازها

شرکت مهندسی آبفای کشور با بیان اینکه، جلب رضایت قوه مقننه با در دست داشتن یک ششم  ٔ  معاون برنامه ریزی و توسعه

ها برای ما بسیار مهم بود لذا با استفاده از یک مدل های توزیع در استانر دشوار بود، اظهار داشت: شاخصاعتبارات مورد نیاز بسیا

ها شامل شاخص بود که این شاخص 9وی گفت: این مدل مبتنی بر .علمی پیشرفته توانستیم بخش زیادی از نیازها را مرتفع کنیم

روستاهای غیر برخوردار، جمعیت روستایی، درصد برخورداری و اعتبار مورد نیاز  تعداد روستاهای موجود در استان مورد نظر، تعداد

 .ها کمک گرفته شدها بود که برای ایجاد این مدل علمی از متخصصان علمی وزارت نیرو و دانشگاهبرای تکمیل این طرح

خت و افزود: در سفر به یکی از روستاهای های آبرسانی به روستاها پرداقانع سپس به بیان خاطراتی مبنی بر ضرورت اجرای طرح

ای وجود دارد که تنها منبع آب روستا برای تمام مصارف بود و بسیار غیر خراسان رضوی مشاهده شد در وسط روستا حوضچه

یم نبهداشتی بود که همان زمان تصمیم گرفتیم بطور موقت آبرسانی با تانکر بخصوص برای شرب روستا اجرایی شود تا بعداً بتوا

وی بیان کرد: زمانی که این تصمیم اتخاذ شد خانمی با چند قرص نان محلی که پخته بود جلو .های بهتری را پیاده سازی کنیمطرح

دهم و شما در عوض به ما آب برسانید و این جز شرمندگی برای ما چیزی در آمد و گفت، این تمام دارایی من است که به شما می
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مان را نادیده گرفته بودیم، لذا مصمم مسئول افزود: ما چگونه متولیان آب در کشور بودیم که تا کنون هموطناناین مقام .بر نداشت

 .شدیم تا هرچه زودتر مشکل آب مردم این روستا را حل کنیم تا در مقابل نگاه پر تمنایشان شرمنده نباشیم

 های غیربهداشتیها از آباستفاده کپرنشین

دیگری که به روستای حسن آباد در منطقه بشاگرد از استان سیستان و بلوچستان داشته اشاره کرد و گفت: در  قانع آنگاه به سفر

کیلومتری روستای حسن آباد که همگی کپر نشین  177هایی تلخ بودیم که بسیار تأسف برانگیز بود، تا منطقه بشاگرد شاهد واقعیت

های فصلی در محلی با پرتگاه خطرناکی ها از ماندآب غیر بهداشتی که بر اثر بارشهستند هیچ منبع آب بهداشتی وجود نداشت و آن

 .کردندهای خود استفاده میکیلومتری ایجاد شده بود به منظور شرب، استحمام، شستن ظروف، لباس و دام 8تا  2در فاصله 

ن از طریق یک پمپ و لوله کشی به محل سکونت وی ادامه داد: تصمیم گرفتیم تا در نزدیکی همان ماندآب چاهی حفر شود و آب آ

 .کپرنشینان منتقل شود تا بتوانند از آب سالم تری بهره مند شوند و این موجبات رضایت وصف ناپذیری در آن روستا ایجاد شد

 با مشقات زیاد از آبوطنان ها این همزند این روستا از ابتدای پیدایش فاقد آب مناسب بوده و سالقانع با اشاره به اینکه حدس می

ی شدند ولهای گوناگونی نیز دچار میها دراثر مصرف آب آلوده به بیماریاند، گفت: مطمئن هستم آنغیربهداشتی استفاده کرده

 .اکنون این امکان برایشان فراهم شده تا با شرایط بهتری به گذران زندگی ادامه دهند

 روستایی در کنار دریا که آب نداشت

ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور افزود: ما با توجه به اینکه قبل از اجرای پروژه وضعیت منطقه را به امهمعاون برن

شویم، بعد از اجرای پروژه نیز شاهد تغییرات مثبتی در رفاه و زندگی مردم کنیم و از نزدیک با زندگی مردم آشنا میخوبی بررسی می

تواند جای شعف و احساس رضایت و شادمانی حساس خوشایندی به ما دست دهد که هیچ چیزی نمیشود اهستیم و این باعث می

وی ادامه داد: در سفر به استان هرمزگان با روستایی .دهد را بگیردو خرسندی را که بعد از کمک به دیگران، به انسان دست می

تأمین آب مواجه بود و ما فقط قادر بودیم هر دو هفته یک بار برای  ها با مشکلمواجه شدیم که به رغم اینکه در کنار دریا بود، سال

های آبرسانی روستایی موفق شدیم با احداث یک دستگاه آب شیرین کن در اهالی آنجا با تانکر آبرسانی کنیم اما بعد از احداث پروژه

با بیان این مطلب که ایران دارای مردم قدرشناسی  قانع.این روستا مشکل آب اهالی را با استفاده از آب دریا برای همیشه رفع کنیم

است، گفت: این مردم آنقدر مهربان هستند که وقتی به همراه وزیر نیرو برای افتتاح آب شیرین کن به همان روستا رفتیم، با صحنه 

وستایی با صفای دل و مفرحی از مراسم محلی به همراه پذیرایی ساده و بی آالیش و اشک شوق مواجه شدیم و در نهایت مردم ر

صداقت و چشمانی قدر شناس و رفتاری مبادی آداب با اهدای لوح تقدیری از طرف انجمن روستا، از نماینده دولت یعنی وزیر نیرو 

 .قدردانی کردند که این رفتار بسیار تأثیر گذار و ارزشمند بود

 ممانعت از اجرای شبکه آبرسانی

 های اصلیشد اشاره کرد و افزود: یکی از چالشها میه موانعی که سبب کندی اجرای پروژهوی در بخش دیگری از این گفت و گو ب

ها، شهرها و االن بین روستاها نیز شاهد هستیم، برخی مواقع برای عبور در زمان حاضر، دعوا بر سر آب است که در کشورها، استان

ها هایی از سوی روستائیان بودیم که بخشی از این مخالفتد ممانعتشبکه انتقال یا انتقال آب از یک روستا به روستای مجاور شاه

ها نیز آسیب ببیند و بخشی دیگری از آن نیز به خاطر ترس و دلهره ای است که مبادا حفر یک چاه در منطقه باعث شود تا سایر چاه

ه برسند، ها با تأخیر زیاد به نتیجضی پروژهبه دلیل عدم توجیه مسئوالن سیاسی و منطقه ای است که اگر کنترل نشود ممکن است بع

لذا اگر از همان ابتدا مردم توجیه شوند و راهکارهای مناسبی ارائه شود بسیاری از این معضالت حل خواهد شد و نیاز به حضور نیروی 

ا تصمیم داریم از این وی عنوان کرد: باید توجه داشته باشیم وقتی روستایی خودش دچار مشکل آب است و م.انتظامی نخواهد بود
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هایی در بین اهالی ایجاد خواهد شد لذا یا بایستی طور حتم حساسیتروستا شبکه انتقال آب برای روستای دیگری ایجاد کنیم به

مشکل آب هردو روستا به طور همزمان حل شود یا اینکه ابتدا مشکل آب این روستا مرتفع شود سپس به بحث انتقال آب به روستای 

قانع ساختار آبرسانی به مناطق عشایری را متفاوت و مربوط به سازمان امور عشایری دانست و با بیان اینکه برای .رداخته شودبعدی پ

اینکار اعتباری نیز از سوی شرکت آب و فاضالب روستایی پرداخت شده است، بیان داشت: با این اعتبار کارهای آبرسانی موقت از 

ب های آب و فاضالتانکر برای عشایر اجرایی شد و بخشی از جمعیت عشایری که تحت پوشش شرکتجمله آبرسانی با استفاده از 

 .رسانی شدندروستایی بودند نیز خدمت

 برخورداری دو میلیون نفر جمعیت روستایی از آب سالم

تا در سال گذشته اشاره کرد شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور آنگاه به آبرسانی حدود سه هزار روس ٔ  معاون برنامه ریزی و توسعه

حدود دو میلیون نفر تحت پوشش آب پایدار و مستمر قرار گرفتند ولی همه مشکالت آب روستایی  99و در ادامه افزود: در سال 

نند لذا بایستی دولت و مجلس همت ک ایم یک سوم مشکل را حل کنیم،کشور حل نشده و با یک ششم اعتبار مورد نیاز فقط توانسته

ها در نظر گرفته شود نمایانگر آن است که نه تنها ها و شاخصوی ادامه داد: اگر نسبت.رای رفع مابقی مشکل نیز پیش قدم شوندو ب

 .ها تعداد زیادی شغل نیز ایجاد شده استرقم باالیی برای این کار هزینه نشده، بلکه در کنار این طرح

های مختلف هزار نفر در بخش 99های مشاور و غیره حدود ها، شرکته در کارگاهقانع با بیان اینکه، برآوردها حاکی از آن است ک

فت: اند، گهای آبرسانی روستایی مشغول به کار شدهاجرایی، پیمانکاری و مشاوره ای و کارخانجات تولید لوله و تجهیزات آب در طرح

شدند روستا از آمار روستاهایی که با تانکر آبرسانی می 1777های آبرسانی روستایی حدود بر اساس آمار موجود پس از اجرای طرح

کم شده است که این بجز صرفه جویی در سوخت، سبب شد تا هزینه زیادی نیز از دوش دولت برداشته شود؛ زیرا آبرسانی تانکری 

 .هزار تومان در هر مترمکعب هزینه در بر داشته است 87تا  19با توجه به مسافت، برای دولت بین 

 جه دولت یازدهم به آبرسانی روستاییتو

میلیارد  277برای اولین بار  98اصالً ردیف بودجه آبرسانی روستایی نداشتیم و در سال  92این مقام مسئول با اشاره به اینکه تا سال 

میلیارد تومان در  887ر اعتبا 99ها در نظر گرفته شد، افزود: در سال میلیارد تومان برای این طرح 877، اعتبار 94تومان و در سال 

 .میلیارد تومان افزایش داشته است 1177تا  92ردیف بودجه آبرسانی روستایی لحاظ شد که این میزان در سال 

وی تاکید کرد: این ارقام غیر از اعتبار صندوق توسعه ملی است که برای اینکار در نظر گرفته شده و نشان از آن دارد که دولت با 

 .های گذشته قابل قیاس نیستزیادی به بخش آبرسانی روستایی دارد و با دولت همکاری مجلس توجه

های آبرسانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور ادامه داد: در زمان حاضر در سطح کشور در قالب مجتمع

کالت شبکه مواجه هستند تحت پوشش شبکه روستای سطح دو که با مش 8877هزار روستای غیر برخوردار و فاقد شبکه و  4حدود 

هزار روستا آبرسانی شود تا تمامی روستاهای کشور تحت پوشش شبکه آبرسانی سالم  3آبرسانی روستایی نیستند لذا بایستی حدود 

 .هزار میلیارد تومان نیاز است 17و بهداشتی قرار گیرند و برای تحقق این امر، اعتباری بالغ بر 

میلیون دالر است که در  877های باقیمانده آبرسانی روستایی میزان اعتبار مصوب طرح 92مطلب که برای سال وی با بیان این 

کنیم بینی میمیلیارد تومان منابع اعتباری داریم و پیش 1777قانون بودجه پیش بینی شده است، گفت: معادل این رقم نیز حدود 

میلیارد تومان ردیف تملک دارایی  1177قانع ادامه داد: برای اولین بار .انی کنیمروستا را در سال جاری آبرس 1477تا  1277بین 

 درصد رشد دارد 877در بودجه پیش بینی شده است، که نسبت به سال گذشته حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/48428/%D3%DAD%3%B7%D9%31- 
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 آب
 فودپرس ۷۹۳1اردیبهشت ماه  ۷1دو شنبه 

 !رفتمیلیون دالر آب هدر می70میلیون دالر چغندرقند، 1۸در دریاچه ارومیه برای 

ک مدل تواند یمدیر دفتربرنامه ریزی و تلفیق کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت: برنامه ارائه شده برای احیاء دریاچه ارومیه می

توان این دوره و شروع احیای دریاچه ارومیه را یک نقطه عطفی بخوانیم که بعد از های کشور باشد؛ االن میاحیای دیگر تاالببرای 

 .های از دست رفته را دوباره زنده کردهای آینده بتوان اکوسیستمآن و در سال

ن کاهش پیدا کرد. این روند خشک شدن دریاچه در سال پیش بود که تراز دریاچه ارومیه از حد اکولوژیکی آ 12نیو صدر: حدود 

خشک می شد، اما با تشکیل ستاد احیا دریاچه ارومیه و  1899حدی بود که به گفته کارشناسان با ادامه آن دریاچه ارومیه تا سال 

زمان حفاظت محیط در این سه سال با تشکیل این ستاد و اقدامات همزمان سا.با روی کار آمدن دولت یازدهم شرایط تغییر کرد

وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی شرایط دریاچه ارومیه کامال تغییر کرد و تقریبا تراز دریاچه ارومیه ثابت و دریاچه در زیست، 

شرایط تثبیت قرار گرفت. در رابطه با اقدامات انجام شده در این فاصله و نقش وزارت نیرو و اقدامات انجام شده توسط سازمان جهاد 

را کشاورزی با دکتر مسعود تجریشی، مدیر دفتربرنامه ریزی و تلفیق کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، گفتگو کردیم که مشروح آن

 :خوانیددر ادامه می

آقای دکتر تجریشی در طول چند سال گذشته برای احیا دریاچه ارومیه و به طور کلی بهبود وضعیت منابع آبی در وزارت 

 های جهاد کشاوزی منطقه چه تغییراتی ایجاد شده است؟ ننیرو و سازما

ببینید به طور کلی، در کشور ما مسئولیت تامین منابع آب با وزارت نیرو و مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی توزیع آب و بخشی که 

پاسخ دادن به سوال شما  باید در مورد کاهش مصرف آب مشارکت کند سازمان های منطقه ای جهاد کشاورزی است. بهتر است برای

رو زیستی کشور به این سمت بود که وزارت نیبه گذشته برگردیم. قبل از اینکه دولت آقای روحانی شکل بگیرد، جهت گیری محیط

در آن زمان سیاست  .زیستی، آب توسط بخش کشاورزی مورد استفاده قرار بگیردهای محیطسد بسازد و بدون در نظر گرفتن نیاز

اد کشاورزی هم این بود که بتوانند از منابع آبی که به آنها داده شده برای توسعه کشاورزی استفاده کنند. یعنی در بخش وزارت جه

محیطی تاالب ها و تعیین نیاز زیست محیطی در تخصیص های وزارت نیرو وجود وزارت نیرو در آن زمان چیزی به نام نیاز زیست

چیان تعیین کردند که اکوسیستم کل کشور به چقدر آب نیاز دارد. در گذشته بخش کشاورزی نداشت تا اینکه سال گذشته آقای چیت

های زیرزمینی کرده هم بدون اینکه توجه ای به محدودیت در برداشت از منابع آب کند، شروع به توسعه کشاورزی و برداشت از آب

 .که هم تراز با بخش کشاورزی باید نیازش دیده می شد بود. در اینجا یک مصرف کننده دیگر هم دیده شد به نام محیط زیست

 با روی کار آمدن دولت یازدهم در این رابطه شرایط چه تغییری کرد؟

بعد از اینکه دولت یازدهم آمد، ستاد احیا دریاچه ارومیه تشکیل شد و آقای روحانی اولویت اولشان را احیا دریاچه ارومیه دانستند. 

خواستند سهم اکوسیستم را در های اجرایی توسعه کشاورزی بود، یا به عبارتی میه جهت تمام دستگاهدر آن زمان به رغم اینک

کشاورزی مصرف کنند؛ دولت وزارت نیرو را موظف کرد تا سدهای در دست مطالعه و اجرا را متوقف کند و سهم دریاچه ارومیه داده 

 .محیطی در دولت آقای روحانی به وجود بیایدشود. این باعث شد یک تغییر نگاه نسبت به مباحث زیست

 های زیست محیطی بود؟این تغییر نگاه شامل چه تغییراتی در سیاست

یکی از اقداماتی که در بخش نیاز کشاورزی انجام شد و ستاد احیا دریاچه ارومیه با وزارت جهاد کشاورزی درباره آن به صورت 

رویه آب را کاهش دهیم، بلکه که چگونه بتوانیم در بخش کشاورزی نه تنها مصرف بیعملیاتی اقداماتی را انجام دادند این بود 
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وری آب در بخش کشاورزی را افزایش دهیم، زنجیره ارزش را ایجاد کنیم و در پایان بتوانیم آن مقدار آبی که سهم دریاچه ارومیه بهره

زیست رهبری هم به آن اشاره کردند، به صورت عملیاتی سهم محیطبود را به آن برگردانیم. این یعنی بر اساس چیزی که مقام معظم 

که لرا بتوانیم در اقداماتمان مورد توجه قرار داده و نیاز آن را نادیده نگیریم. بنابراین، می ببینیم که در این دولت نه به صورت شعار ب

زیست اقداماتی انجام شده است. همچنین باید حیطبه صورت عملیاتی در رابطه با احیا دریاچه ارومیه و مسائل مربوط به سهم م

شود، بلکه باید به کشاورزی به لحاظ فناوری، آموزش و بدانیم توسعه کشاورزی صرفاً در قسمت آبیاری و گسترش سطح محدود نمی

 .تر و پایدارتر و پیشرفته تری داشته باشیمترویج کمک کنیم. باید کشاورزی توسعه یافته

چه اقداماتی برای تغییر شیوه آبیاری انجام شد؟ و االن شیوه آبیاری در حوضه آبریز دریاچه به چه  در حوضه کشاورزی

 شکل است؟

های نوین کشاورزی و تجمیع چاه یکی از اقداماتی که در این مدت دستگاه های اجرایی انجام داده اند، تقویت استفاده از سیستم

های خارجی به این سو رفتیم ببینیم که اغبانی و ترویج کشاورزی با کمک مجموعههای آبیاری بوده است. ما در بخش زراعت، ب

 ای در منطقه داشته باشیم که فقط تغییر الگوی سیستم آبیاری در آن دیدهالمللی، کشاورزیتوانیم با استفاده از تجربه بینچگونه می

های گیاهی انتخاب شوند که با مصرف با اقلیم منطقه گونه نشود و کل زنجیره ارزش در آن دیده شود. همچنین قرار شد متناسب

هایی که ما انجام دادیم بحث گذاشتن سقف در سطح کمتر آب دارای ارزش بیشتر اقتصادی برای کشاورزان است. یکی دیگر از کار

ای استان هنها خوراک کارخانهکردند و چغندرقند تولیدی نه تزیرکشت چعندرقند بود. در استان آذربایجان غربی چغندرقند کشت می

کرد، بلکه آن را به اصفهان و مشهد صادر می کردند. در آن زمان ما متوجه شدیم ارزش شکر تولید شده از این چغندرقند را تامین می

در کردیم. پس سعی کردیم میلیون هزینه می 27میلیون دالر  13میلیون دالر است ولی ما برای رسیدن به این  13چیزی حدود 

های منطقه استفاده شود و همین امر کاشت چغندرقند محدودیت ایجاد کنیم؛ قرار شد فقط از چغندرقند برای تامین نیاز کارخانه

سال گذشته سطح زیرکشت چغندرقند کاهش پیدا  2وری چغندرقند در حوضه آبریز افزایش پیدا کند، حال در طی باعث شد بهره

ا کرده ولی از سوی دیگر تولید چغندرقند افزایش پیدا کرده است. پس با اعمال این محدودیت کرده و مصرف آب آن هم کاهش پید

 .وری از آب هم افزایش یابدها به سمتی رفته ایم که مصرف آب کاهش پیدا کند و از سویی بهره

 سازمان حفاظت محیط زیست چه نقشی در این فرایند داشته است؟

ان حاکمیتی و بسیار مهم است که باید حتماً تقویت شود، چون وظیفه بسیار مهمی در سازمان حفاظت محیط زیست یک سازم

احیای تاالب های کشور و مخصوصاً دریاچه ارومیه دارد. در بخش جنوبی دریاچه با توجه به از دست دادن حدود یکصدهزار هکتار از 

رودخانه ها تشکیل شده و نمک را پوشانده، االن سازمان  سطح دریاچه و با توجه به شیرین بودن این خاک چون خاک از رسوبات آب

حفاظت محیط زیست وظیفه احیای اکولوژیک آنرا عهده دار شده است. در آینده سازمان بعد از پایان کار ستاد احیای دریاچه ارومیه 

ار شود. االن از سازمان خواسته شده پژوهی کار برنامه ریزی و پایش دریاچه را عهده دباید با ایجاد یک مرکز و تقویت مرکز آینده

است در موضوع تراز اکولوژیکی بررسی هایی را شروع کند و موضوع نیاز زیست محیطی رودخانه های حوضه آبریز را این سازمان به 

 .اتمام رسانده که قرار است با وزارت نیرو سهم هر رودخانه در آورد به درون دریاچه را نهایی کنند

 هم تکرار شود؟ زیست کشورهای دیگر محیطاین اقدامات در بخش کنیدآیا فکر می

ای های دیگر هم قبول کردند که برای احیا دریاچه و تاالبها و همچنین توسعه منطقهوقتی ستاد کارش را شروع کرد، آرام آرام دستگاه

جاد شود. برنامه ارائه شده می تواند یک مدل آبه اکوسیستم و نحوه توسعه کشاورزی باید تغییر نگاهی ایو کشاورزی، در دادن حق

توان این دوره و شروع احیای دریاچه ارومیه را یک نقطه عطفی بخوانیم که بعد از آن برای احیای دیگر تاالبهای کشور باشد؛ االن می
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زیست و هم ، هم محیطهای از دست رفته را دوباره احیا کرد، به صورتی که هم کشاورزیهای آینده بتوان اکوسیستمو در سال

معیشت کشاورزان و توسعه منطقه ای را در کنار یکدیگر ببینیم و نه در تقابل با یکدیگر. این یک آرزو نیست بلکه یک واقعیت و الزام 

 .رو بتوان این تهدید را به یک فرصت برای کشور تبدیل کرداست که برای جلوگیری از بحران های پیش
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 زیست آوردبالیی که هدفمندی یارانه برسرسالمت مردم و محیط

دهم، هنوز محلی های اقتصادی دولتترین طرحها به عنوان یکی از پر سروصداهدفمندی یارانه :حسین نجاتیمحمدخبر آنالین ، 

ها در ایران اما معطوف به پرداخت یارانه نقدی به یارانه ترین بخش از هدفمندیمهم دانان است. مداران و اقتصاداز اختالف سیاست

های آمیزی در آورد و پس از آن چالشدانان را با ادبیات هشدارنخست دولت دهم صدای اقتصادهای مردم بود. طرحی که در سال

های پوپولیستی مداران این طرح را در راستای طرحسیاست .های اجرایی کشور را تحت شعاع قرار داداین قانون زوایای پنهانی از بخش

شناسان ایرانی نیز جامعه .گویندهای اقتصادی کشور میی این طرح با ساختارخوانند و اقتصاددانان از ناسازگارفریبانه میو عوام

زنده شدن دوباره بحث پرداخت نقدی یارانه اما در این  .کنندها جستجو میخوارگی را در این طرحهای چون ترویج مفتتحلیل

های انتخاباتی خود عنوان کرده برای بیکاران تا زمان عدههای انتخاباتی محمدباقر قالیباف گره خورده است. قالیباف در وروزها با وعده

این  ها را اعالم کردبرابری پرداخت یارانه 8تا  2شود و عالوه بر این وعده پرداخت هزارتومانی پرداخت می297پیدا شدن شغل یارانه 

در شرایط فعلی اقتصاد » می عنوان کرد:ترین آنها علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالدر مهم.های زیادی داشتوعده اما واکنش

هزار میلیارد ریال یارانه در  977ساالنه یک میلیون و »الریجانی گفت: « ها را ندارد.برابری یارانه 8یا  2ایران، دولت توان افزایش 

 «.ولی برای پرداخت آن نداردپذیر نیست؛ زیرا دولت پهای دولت افزایش آن امکانشود که با توجه به درآمدها و هزینهکشور داده می

 های قالیبافوعده نامه جاللی به قالبیاف و چالش

ای به محمد باقر قالیباف نوشت و او های مجلس شورای اسالمی نامهاز سوی دیگر اما، امروز کاظم جاللی رییس مرکز پژوهش 

باره با مردم صادقانه صحبت کنیم. کند که در اینمیای او را به چالش کشید. او نوشت: رعایت اصول اخالقی حکم های یارانهوعده

های انرژی اعم از بنزین، گازوییل، برق و گاز و حامل ها، گران کردن قیمترو چندان دشوار نیست. یکی از راههای پیشدرک گزینه

( های تولیددلیل افزایش هزینهو توزیع منابع حاصل از آن بین مردم است که نتیجه آن برای مردم به شکل تورم و رکود )به  ...

دهد اگر یارانه نقدی فقط بخواهد دو برابر شود و منابع آن از محل افزایش آشکار شده است. برخی محاسبات انجام شده نشان می

 اما بخشی از نامه جاللی معطوف بر.تومان افزایش خواهد یافت 3000قیمت بنزین تامین شود، نرخ این فرآورده به حدود لیتری 

ها چه برای همه افراد و چه برای ها بر محیط زیست بود. او نوشت: راه سومی که برای اضافه کردن یارانهضربات پرداخت نقدی یارانه

ها به های انرژی بین مردم و ندادن هزینه تولید این حاملهای خاص وجود دارد، توزیع همه منابع حاصله از فروش حاملگروه

بنزین، گازوییل، برق، نفت، گاز و غیره است. نتیجه اجرای این سیاست که در سه سال نخست اجرای قانون های تولید کننده شرکت

ای ها و عدم تامین کافی منابع برای تعمیر و نگهداری از تجهیزات سرمایهها دنبال شد، تضعیف توان تولید این شرکتهدفمندی یارانه

ای برای مواجه با بحران ریزگردها در خوزستان شاهد تجهیزات سرمایهکشور بود که بخشی از آن به صورت عدم وجود 

 ها احیا شد؟نفتی با مشارکت هورالعظیم چگونه.بودیم

ترین مصداق درباره این اظهارات کاظم جاللی تاالب هورالعظیم است که سهی باالیی در گرد و غبار استان خوزستان داشت اما مهم

آب روی تاالب هورالعظیم بسته و برای رسیدن به نفت تاالب  39و  33های یا شد. به طوریکه در سالهای نفتی احبا مشارکت شرکت

خشک شد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این رابطه اظهار کرده: متاسفانه در دولتهای نهم و دهم برای 

بر روی افزایش گرد و غبار در جنوب کشور تاثیرگذار بود، اما با رسیدن به نفت تاالب هورالعظیم را خشک کردند که این موضوع 

های موثر وزارت نفت در دولت یازدهم، بخش عمده این تاالب آبگیری شده که تاثیر بسزایی در کاهش گرد و غبار در آن منطقه اقدام
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و  2و 1 نفتی آزادگان شمالی در حوضچهشود که طرح توسعه میدان تاالبی هورالعظیم به پنج حوضچه تقسیم می حوزه.داشته است

و  4واقع شده است؛ میدان نفتی یاران شمالی در نوار مرزی ایران و عراق در حوضچه شماره  9و  4، 8آزادگان جنوبی در حوضچه 

ای توسعهشرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( که مجری این طرح های .مشغول فعالیت هستند 9یاران جنوبی در حوضچه شماره 

است، به منظور ارائه راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت برای جلوگیری از بهوجود آمدن هرگونه خسارت و پیامد درباره آبگیری 

های منطقه هورالهویزه و تحت تأثیر قرارگرفتن طرحهای منطقه غرب کارون از مدت ها پیش کمیته بحرانی تشکیل داد که حوضچه

های غرب کارون با ارتفاعی باالتر از سطح زمین، تشکیل تیم واکنش در های دسترسی به پروژهث جادهدر آن مسائلی مانند احدا

های جریانی در هورالعظیم، مبارزه با تبعات زیست محیطی در هورالعظیم، شرایط اضطرار به منظور جلوگیری از خطر نشتی لوله

پیش از این احمدرضا الهیجان  ر پروژه یاران شمالی مورد توجه قرار دارد.خرید تجهیزات مورد استفاده در شرایط بحران و نگهداری د

زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان نیز درباره آثار مثبت احیای تاالب هورالعظیم پس از سالیان سال در این منطقه 

ل شده بود که با احیای آن، این معضل زیست های اصلی ریزگرد در منطقه تبدیعنوان کرده بود: جنوب تاالب به یکی از کانون

میلیارد تومانی از سوی وزارت نفت طی سال گذشته برای احیای تاالب هورالعظیم  87وی با اشاره به تامین اعتبار .محیطی بر طرف شد

رالعظیم کرده است که به در استان خوزستان، اعالم کرده بود: این وزارتخانه اقدام به ساخت ده ها زیرگذر و پل در منطقه تاالب هو

  .های آن که پیش از این مسدود بود، بار دیگر برقرار شدهای مختلف تاالب و حوضچهاین ترتیب ارتباط بین بخش

 ها بر سر سالمت آوردبالیی که یارانه

از حسن روحانی در کلید خورد در واقع واکنشی بود به یکی از مطالبات مردمی  1898طرح تحول نظام سالمت که از ابتدای سال 

های قبل از آن بررسی آمیزی رسید را باید با مصادیق سال. اینکه چرا این طرح اجرا شد و چرا به مراحل موفقیت1892انتخابات سال 

های متعددی صدا و چراغ خاموش آسیبهایی بود که بینژاد بخش سالمت از جمله بخشکرد. در دولت دهم و دوم محمود احمدی

ساز محدود شدن واردات داروهای خاص و مواد اولیه باال گرفت و زمینه 1897های های بانکی در اواسط سالکرد. تحریمرا تجربه 

ای مواجه شود. پس از آن دولت در زمانی که سابقهای که به تنهایی کافی بود بازار دارویی ایران با چالش بیمساله.تولید دارو شد

پزشک خانواده و نظام ارجاع را در سر داشت، پشت این وزارتخانه را با عدم اختصاص اعتبارات به  وزارت بهداشت سودای اجرای طرح

ها به شکل ها بود. قانون هدفمندی یارانهاندازه خالی کرد و تیر آخر به نظام سالمت در دولت دهم، اجرای قانون هدفمندی یارانه

شده خدمات درمانی را باال برد و پزشکان را متقاعد ی را افزایش داد، قیمت تمامهای دولتی و خصوصهای بیمارستانای هزینهسابقهبی

درصد ظرف مدت یک  92های پرداختی مردم از جیب از های ویزیت خود را باال ببرند. همه اینها باعث شد درصد هزینهکرد هزینه

بار غییری محسوس یافت، درصد کسانی که با یکهای کمرشکن درمان نیز تدرصد برسد. عالوه بر این شاخص هزینه 07سال به 

 رسید 1891درصد در سال  18به  1387کردند، از هفت درصد در سال ها به زیر خط فقر سقوط میمراجعه به بیمارستان

http://www.iana.ir/fa/news/48242/%D3%A3%D9%34%D3%A0%DB 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 ماندگی بورس از جریان اقتصادیعقب

 09هزار واحدی نوسانات اندکی را در کانال  37سلیمان کرمی: بورس تهران طی روزهای اخیر با برخورد به مقاومت  -دنیای اقتصاد

های جهانی عامل نوسان قیمتی در برخی نمادها هستند. نگاهی به بازارفضای سیاسی و نیمکند. در این شرایط هزار واحد تجربه می

های ارزندگی سهام هستیم، از این رو برخی توجهی برخی فعاالن به شاخصهنمایی نقدینگی و بیاز سوی دیگر همچنان شاهد قدرت

های بورسی به تدریج در حال برگزاری است و عمدتا شرکت هایمجامع شرکت.دهندهای مداوم خود ادامه میشکنینمادها به سقف

های مالی و تقسیم سود میان سهامداران هستند. موضوع گیری درخصوص صورتدارویی در حال برگزاری مجامع ساالنه برای تصمیم

 طور مثال، میزانه است. بههای مختلفی مواجشود با دیدگاهعنوان بخش شیرین مجامع عنوان میتقسیم سود سهامداران که از آن به

باالی تقسیم سود با نظرات موافق و مخالفی مواجه است. سهامداران و به خصوص سهامداران عمده به دنبال تقسیم سودهای حداکثری 

کنند. یها و همچنان کارشناسان بازار انتقادات زیادی را نسبت به تقسیم سود باال وارد مکه مدیران شرکتدر حالی .در مجامع هستند

های گذشته بورس، باعث شده که سهامداران نیز به این میزان سود تقسیمی عادت کنند و در مجامع روند تقسیم سود باال در سال

اد های گذشته و در شرایط کالن اقتصهمچنان به دنبال کسب سود حداکثری باشند. شاید علت اصلی این موضوع را نیز بتوان در سال

ها سود اسمی قابل توجهی را برای سهامداران خود به ارمغان آورند. در نتیجه بودن نرخ تورم باعث شد که شرکتوجو کرد. باال جست

نداشتند. نگاه به سودهای اسمی بر پایه تورم باعث شد که  سهامداران نیز با مشاهده این سودها انتظار دیگری از مدیران شرکت

ر های خود را بریزیها برنامهثری در مجامع برآیند. به این ترتیب، مدیران این شرکتتمامی سهامداران به دنبال تقسیم سود حداک

های آتی نداشتند. سودهای های توسعه و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در سالهای باال تنظیم کردند و توجهی به طرحمبنای تورم

کنند نیز همچنان ادامه دارد و سهامداران پنجه نرم می تقسیمی باال در برخی صنایع که بعضا با مشکالت شدید نقدینگی دست و

اند. شاید ریشه اصلی این نوع نگاه را بتوان در توجه به این موضوع تنها چشم به درصد باالی تقسیم سود مجامع دوختههمچنان بی

یجه عدم نگاه به آینده و درک های قبل در پیش گرفته شد و در نتسازی ناقص و ناکامی که در دولتهای تورم باال، خصوصینرخ

  .مناسب از شرایط آینده اقتصاد عنوان کرد

 غفلت از آینده

ال رسد. با این حال تقسیم سود باآید در نگاه اول جذاب به نظر میها به دست مینقدینگی که از تقسیم باالی سود در مجامع شرکت

 گذاران با دیدمدت راهکار مناسبی نیست؛ سرمایهگذاران با دید کوتاهسرمایهمدت و چه برای گذاران با دید بلندچه برای سرمایه

شوند. افت قیمت سهم به اندازه سود تقسیمی مجمع پس از بازگشایی ای که معموال پیش از مجمع از سهم خارج میمدت حرفهکوتاه

طور معمول سود تقسیمی توسط نباشد زیرا بهگران جذاب شود که سود تقسیمی در مجمع چندان در نگاه این معاملهباعث می

 های قبلشود و از سوی دیگر رشد قیمت سهم و رسیدن به قیمتچندماه پس از مجمع میان سهامداران تقسیم می ها در بازهشرکت

چندان در نگاه از مجمع )به منظور کسب بازدهی به مقدار سود تقسیمی( خود تابعی از وضعیت آتی بازار خواهد بود که این موارد 

گذاران بلندمدت در نگاه سرمایه.گیردگذاران قرار نمیمدت جذاب نیست و شرکت در مجامع در برنامه این سرمایهگذاران کوتاهسرمایه

یا مالکان اصلی شرکت نیز تقسیم سود باال اثرات متفاوتی را برای آن شرکت به دنبال دارد. سهامداران عمده خود عمدتا به نهادهای 

ها شاهد هستیم، اصرار ها و همچنین در مجامع کنونی شرکتهای اخیر شرکتای که در مجامع سالنکته .باالتری متصل هستند

هایی هستند که برای شناسایی سود به تقسیم ها عمدتا هلدینگسهامداران عمده به تقسیم سود حداکثری است. صاحبان این شرکت

گذاران چندان در خرید و فروش سهام شرکت ندارند و تنها عایدی خود از این . این سرمایهباالی سود در مجامع نیازمند هستند
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از دید  که شرکتها نگاه شود در حالیدانند. بر این اساس اگر به عنوان یک هلدینگ به این شرکتها را سود تقسیمی آنها میشرکت

ر های شرکت نیست. دشده در سال مالی در حسابداشتن سود حاصل آنها به بلوغ کاملی از سودآوری رسیده دیگر دلیلی برای نگه

که طرح توجیهی برای گسترش فعالیت شرکت و همچنین افزایش سودآوری شرکت چیده شده باشد، ممکن است نگه داشتن صورتی

ود گذاری توسط خسرمایه صورتهای توجیهی مناسب باشد، در غیر اینثمر نشاندن طرحسود در شرکت برای استفاده از آن برای به

ها را گذاری در شرکتدر این میان مشکل اصلی و منشا این نوع نگاه به سرمایه.پذیری بیشتری را خواهد داشتسهامدار توجیه

های خصوص در پایان کار دولت قبل تورمهای سنتی به یک شرکت دانست. کشور ما در سالیان گذشته و بهتوان به حاکمیت نگاهمی

ها عالوه بر اثرات واقعی در اقتصاد در نوع نگاه مدیران نیز اثرگذار بوده است. به این ترتیب ای را تجربه کرد. این تورمگسیخته افسار

ریزی قوی برای توسعه شده دلخوش بودند و از برنامهها حاصل میگذاریها تنها به سودهای اسمی که از سرمایهمدیران این شرکت

المللی نیز باعث شد که امکان انتقال دانش و تکنولوژی و همچنین های بینغافل ماندند. در این میان تحریم روزافزون شرکت نیز

های خصوصی تر نیز شاید عدم انتقال واقعی سهام به بخشاز طرفی نکته مهم.های مورد نیاز به صنایع ما بسیار محدود شوددستگاه

اینکه به دنبال ارتقای سطح شرکت زیرمجموعه و تالش برای ارزش افزوده بیشتر با جای باشد. در نتیجه مدیران یک هلدینگ به

اند. این نگاه تا حدی در صنایع داخلی ما ریشه گسترانیده ای بودهباشند تنها به دنبال کسب سودهای لحظه گذاری در شرکتسرمایه

کار نخواهند بود. چه بسا اگر در بخش فناوری اطالعات است که تا الزامی وجود نداشته باشد مسووالن یک شرکت به دنبال راه

عال در های بورسی فهای کنونی در این بخش رخ نداده بود بلکه شرکتتنها پیشرفتشد نهای مشاهده نمیکشورمان نیز رقبای تازه

ل و قب ر و نامناسب دولتسازی ابتمانده بودند. بر این اساس حاکمیت تفکر تورمی، خصوصی این حوزه همچنان در گذشته باقی

شده فروش یا ایجاد های تمامهای جدید در جهت کاهش هزینههمچنین اقتصاد دولتی باعث شده که به جای رفتن به دنبال طرح

ها باشیم. این روند تا جایی پیش رفته که حتی در صنایعی که با ارزش افزوده جدید تنها در پی سود نقدی کنونی از مجامع شرکت

 .هستند )مانند دارو(، سهامداران به خروج تمام نقدینگی از شرکت اصرار داشته باشند روت نقدینگی جدی روبهمشکال

هایی های خصوصی مشغول به فعالیت هستند بعضا تالشها که با سرمایهالبته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در برخی شرکت

ه کشود. در حالیمچنین ارائه محصوالت با کیفیت و تضمین درآمدهای آتی مشاهده میشده تولید و ههای تمامبرای کاهش هزینه

های وابسته به عموم جامعه، ارکان نیمه دولتی، نظامی یا وابسته به نهادهای هایی که سهامداران آنها عمدتا هلدینگدر شرکت

گذاری مشاهده نشود تغییر، تحولی در نگاه این مدیران کنند و تا خطری برای سرمایهحکومتی هستند تنها به عایدی حال توجه می

های قبل عجین شده است، اثر خود را های تورم باالی سالمدت و وابسته به شرایط کنونی صنایع که با نرخدهد. نگاه کوتاهرخ نمی

ن بر زما هایی که آنیاری از طرحاند. بساند، نیز گذاشتههای توجیهی آن دوره که در شرایط کنونی به ثمر نشستهدر تعریف طرح

ه عمدتا ها کگونه طرحاساس وضعیت بازار جهانی یا داخلی تعریف شده بودند، در شرایط کنونی توجیه اقتصادی مناسبی ندارند. این

ن ایهای گذشته تعریف شده و در توجه به وضعیت عرضه و تقاضای جهانی در سالشود بیدر بخش صنایع کاالیی ما مشاهده می

گذاران ها نیز در نگاه سرمایهبرداری از این طرحهای جهانی، بهرهبرداری باعث شده که با نزول قیمتمیان طوالنی شدن مدت بهره

  .جذاب نباشد

 نگاه بورس به بازار جهانی

خود را در معامالت واحدی مواجه شد. شوک پایان هفته بازار جهانی، اثرات  80شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت اندک 

روز شنبه بورس تهران گذاشت. این شوک به خصوص در نمادهای پاالیشی کامال مشخص بود. ریزش قابل توجه نفت در روزهای 

با این حال روز گذشته از شدت این شوک تا حدودی  .پایانی هفته گذشته بازار جهانی واکنش فعاالن بازار سهام را به دنبال داشت

رسد بورس تهران در انتظار بازگشایی بازارهای جهانی در معامالت امروز و رصد روند قیمتی نفت و دیگر نظر میکاسته شد و به 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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المللی مانند گلدمن ساکس اعتقاد دارند که این ریزش تکنیکال بوده و احتماال از کف فعلی کاالها بود. در این خصوص موسسات بین

سوی دیگر قدرت گرفتن دوباره نفت شیل آمریکا باعث شده که برخی کارشناسان بازار شاهد بازگشت قیمتی نفت خواهیم بود. از 

ن نفت در های پاییکه تولیدکنندگان نفت شیل با فشار قیمتها امیدوار نباشند. در حالیجهانی نسبت به بازیابی قدرتمند قیمت

شورهای عضو اوپک با غیر اوپکی محرکی برای رشد قیمت اند از سوی دیگر توافق کهای تولید را کاهش دادههای اخیر هزینهسال

ب ها ارتقا بخشیده است. به این ترتیهای گذشته بود. رشد قیمت نفت و کاهش هزینه تولید در آمریکا حاشیه این شرکتنفت در ماه

پکی بازگشت. در شرایط درصدی به پیش از توافق نفتی اعضای اوپک با کشورهای غیراو 2/ 8قیمت نفت در هفته گذشته با ریزش 

کنونی نیز باید در انتظار نوسانات قیمت نفت در روزهای آتی بود. در بازار فلزات نیز عمدتا به احتمال بازگشت قیمتی فلزات از 

توان شوک قیمتی مس عنوان کرد. افزایش کنند. دلیل اصلی ریزش قیمت فلزات در بازار جهانی را میهای کنونی اشاره میکف

درصدی موجودی انبار مس در بازار جهانی و همچنین نگرانی از تزلزل بیش از پیش اقتصاد چین ریزش قیمتی مس  47به نزدیک 

شنبه را به دنبال داشت. کارشناسان بازار جهانی به رشد اندک مس و دیگر فلزات در بازار جهانی پس از تخلیه شوک قیمتی روز پنج

 .د در آغاز هفته بازار جهانی )امروز( امیدوارنداشاره کرده و نسبت به ادامه این رون

پس از شمارش آرای دور اول به دور دوم کشیده  .نکته دیگری که ممکن است تالطم را در بازار جهانی رقم زند انتخابات فرانسه است

ل که کارشناسان به احتماحالی تواند بر اقتصاد جهانی اثرگذار باشد. درشده و نتایج این انتخابات که از امروز مشخص خواهد شد می

عنوان نامزدی که احتماال راه انگلیس برای خروج از کنند از سوی دیگر همچنان احتمال انتخاب لوپن بهانتخاب ماکرون اشاره می

و انتخاب که قیمت یورو در مقایسه با دالر در روزهای اخیر رشد خوبی داشته است گیرد وجود دارد. در حالیاتحادیه را در پیش می

ماکرون احتماال اثر چندانی در تقویت یورو نداشته باشد از سوی دیگر اما چرخش آرا به سمت لوپن و احتمال تزلزل بیش از پیش 

 .تواند نوسانات شدیدی را در بازار جهانی رقم بزند. البته انتخاب خانم لوپن با احتمال بسیار پایینی مطرح استاتحادیه اروپا می

http://www.iana.ir/fa/news/48984/%D3%B9%D9%32%D3%A3%E2% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 هزار تن انواع محصوالت کشاورزی در روز دوشنبه 57عرضه 

 .تن انواع محصول است 177هزار و  92اردیبهشت ماه میزبان عرضه  13کاالی ایران روز دوشنبه  تاالر محصوالت کشاورزی بورس

 42تن شکر سفید،  377تن روغن، یک هزار و  877به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، در این روز 

تن قیر، گوگرد،  93هزار و  22االر عرضه می شود.بر اساس این گزارش، هزار تن گندم دوروم در این ت 4هزار تن گندم خوراکی و 

وکیوم باتوم و مواد پلیمری نیز در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه می شود.تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این 

تن شمش هزار پوندی  977شمش سرب،  تن 177تن انواع قیر است.این گزارش حاکی است،  177هزار و  17روز شاهد عرضه 

 کیلو گرم شمش طال در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شود./ 9تن سبد میلگرد و  299آلومینیوم، 

http://www.iana.ir/fa/news/48949/%D3%B9%D3%B1%D3% 
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 اقتصاد محصوالت
 اکوناایران  - ۷۹۳۱اردیبهشت / /  ۷۱یکشنبه , 

 اعالم نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را در بازار اعالم کرد و گفت: قیمت این کاال نسبت به هفته گذشته 

مهدی یوسف خانی با اشاره به روند کاهشی قیمت مرغ در بازار اظهارداشت: امروز یکشنبه، قیمت این .تومان ارزان شده است 177

 زنده وی اضافه کرد: همچنین قیمت مرغ .است رسیده تومان 2897تومان کاهش یافته و به 177کاال نسبت به هفته گذشته حدود 

تومان و خرده فروشی واحدهای صنفی  9097تومان، تحویل درب واحدهای صنفی 9277 تومان، فروش درب کشتارگاه 4277

تومان، ران مرغ بی کمر 9897رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزود: قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر نیز   تومان است2897

    .است تومان19777تومان و فیله مرغ 12777تومان، سینه با کتف 11777تومان، سینه بدون کتف 2897

http://iranecona.com/08112/%D3%A0%D3%B9%D9%34%D3 
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 اقتصاد محصوالت
 اکوناایران  - ۷۹۳۱اردیبهشت / /  ۷۱شنبه , 

 چرا ایران در تجارت جهانی مرغ ناکام ماند؟

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی دلیل اصلی ناکامی ایران در بازارهای صادراتی مرغ عدم توان رقابت با کشورهای ترکیه 

 .درصد کاهش داشته است87و برزیل عنوان کرد و گفت:صادرات مرغ در سال قبل

در بحث صادرات مرغ این است که با  اصلی مشکل: اظهارداشت مرغ صادرات در ایران موفقیت عدم دالیل درباره محمد یوسفی

کشتارگاه در اطراف تهران را به عنوان  8وی با بیان اینکه روسیه   .توانیم رقابت کنیمکشورهایی مانند ترکیه و برزیل نمی

ور برزیل سیه با کشتوانیم در روهایی که مجاز به صادرات مرغ به این کشور هستند برگزیده است، افزود: با این وجود ما نمیکشتارگاه

کنند هم رقابت کنیم بخاطر اینکه هزینه حمل تا مسکو بسیار زیاد است و کشورهای برزیل و ترکیه هم مشوق صادراتی دریافت می

شود یعنی قیمت کاالی صادراتی این کشورها از قیمت فروش شان جبران میشان از محل سود فروش داخلاینکه زیان صادرات

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی اضافه کرد:   .ت اما در کشور ما هیچ کدام از این موارد وجود نداردشان کمتر اسداخل

یوسفی با اشاره به اینکه از آبان ماه سال گذشته هم،   .ما از نظر کشتارگاه مشکل چندانی نداریم و این مساله اصلیِ صادرات نیست

تا  97افزود: سال گذشته حدود  است، شده متوقف وانزای فوق حاد پرندگان در کشور صادرات مرغ و تخم مرغ به دلیل شیوع آنفل

درصد کاهش داشت، دلیل این کاهش هم شیوع آنفلوانزا  87تا  27 تقریبا  94هزار تن مرغ از کشور صادر شد که نسبت به سال  27

   .رسیدهزارتن می 177داد میزان صادرات به باالی بود و اگر این اتفاق رخ نمی

http://iranecona.com/08721/%DA%32%D3%B1%D3%A0- 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱/۲۴/۴۹ : تاریخ

 هزار هکتار بحرانی است 370رسانی برای مهار گرد و غبار خوزستان/ وضعیت کیلومتری آب ۴۴احداث کانال 

هزار هکتار از اراضی نقاط مختلف خوزستان  87های گرد و غبار در رئیس هیأت مدیره مؤسسه جهاد نصر گفت: وضعیت کانون 

  .ها در حال حفر استکیلومتر برای رساندن آب به این زمین 44بحرانی است و کانالی به طول 

های گرد و غبار در کشور و ، در مورد آخرین وضعیت کانونخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی علیمراد اکبری در گفت

عظیم به های انجام شده کانون اصلی گرد و غبار در جنوب هورالهای انجام شده در این زمینه، اظهار داشت: طبق بررسیفعالیت

هزار هکتار در جنوب شرق و جنوب اهواز،  112هزار هکتار در شرق اهواز،  12هزار هکتار،  23، شمال خرمشهر هزار هکتار 97وسعت 

هزار هکتار نیز در شرق هندیجان  19هزار هکتار در بین ماهشهر تا هندیجان و  82هزار هکتار در محدوده بندر امام تا امیدیه،  32

بری به اهمیت برخورد با پدیده گرد و غبار اشاره کرد و گفت: در پایان سال گذشته طی بازدیدی که رئیس جمهور و اک.قرار دارد

درصد منشأ  07آقای جهانگیری داشتند، وزارت جهاد کشاورزی را موظف به مهار گرد و غبار با منشا داخلی کردند، چرا که بیش از 

ت های بحرانی، کاشره به اینکه برای پیشگیری از بلند شدن گرد و غبار، خیس کردن کانونوی با اشا.گرد و غبار خارج از کشور است

ها و پاشی در دستور کار قرار دارد، افزود: البته بخشی از این وظایف برعهده سازمان جنگلدرخت متناسب و سازگار با محیط و مالچ

متر برای انتقال  97کیلومتر و به عرض  44م، این است که کانالی به طول ایمراتع قرار گرفته، اما آنچه ما از اسفند ماه شروع کرده

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در مورد جزییات بیشتر این پروژه .ایمآب به اراضی بحرانی و خیس کردن آن حفر کرده

پیمانکار در حال  29بیل مکانیکی توسط دستگاه  977بینی شده و هم اکنون میلیارد تومان برای اجرای این پروژه پیش 87گفت: 

 9دهد که متر مکعب آب در ثانیه را به منطق بحرانی انتقال می 27وی اضافه کرد: کانالی که در حال حفر است بیش از .انجام است

درصد  39توان گفت پروژه حدود میلیون آن انجام شده و می 418میلیون متر مکعب عملیات خاکی پروژه خواهد بود که تاکنون 

هزار هکتار عملیات بیولوژیک و نهال سازی با توجه به محدودیت کاشت  9به گفته اکبری همچنین .پیشرفت فیزیکی داشته است

 .های بحرانی انجام شده استنهال در اسفند ماه در کانون

snews.com/newstext.php?nn=http://www.far18927228777408 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱/۲۴/۴۲ : تاریخ

ابری است به دنبال افزایش روز آینده صاف و نیمه 7کاهش محسوس دما در سواحل خزر از فردا/ آسمان قم 

 دمای هوا در سواحل شمالی کشور از اواخر وقت روز آینده با نفوذ جریانات خنک شمالی

  .دمای هوا در این مناطق به طور محسوس کاهش خواهد یافت و انتظار داریم این وضعیت تا روز یکشنبه هفته آینده تداوم یابد 

یابی هواشناسی بیانگر این است که روز آینده های پیشها و نقشهبررسی آخرین داده خبرگزاری فارس اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .دهدهای زاگرس جنوبی و مرکزی افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق رخ میدر جنوب شرق، جنوب، مرکز و دامنه

های البرز غربی افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق گاهی گری به شمال غرب کشور در برخی مناطق شمال غرب، دامنهفردا با ورود موج دی

های های البرز، مرکز، دامنهب، سواحل خزر، دامنهغر شمال برای جمعه روز شرایط این که شودمی بینیپیش وزش باد شدید موقت

امروز چهارشنبه مناطق مرکزی و شرقی خلیج فارس و شرق .رخ خواهد دادزاگرس جنوبی و مرکزی، جنوب شرق و شرق کشور 

به دنبال افزایش دمای هوا در سواحل شمالی کشور .شودمی بینیپیش دریای عمان مواج خواهد بود و روز جمعه سواحل خزر مواج

حسوس کاهش خواهد یافت و انتظار داریم، از اواخر وقت روز آینده با نفوذ جریانات خنک شمالی دمای هوا در این مناطق به طور م

ابری، اوایل شب ابری با احتمال بارش پراکنده و وزش آسمان تهران فردا نیمه.این وضعیت تا روز یکشنبه هفته آینده تداوم یابد

هران ما فردا در تابری با وزش باد شدید خواهد بود؛ بیشینه و کمینه دشود. همچنین روز جمعه آسمان تهران نیمهی میبینپیش باد

شود، همچنین روز جمعه آسمان استان قم بینی میابری پیش آسمان قم فردا صاف و در بعدازظهر نیمه.درجه خواهد بود 21و  82

  .درجه خواهد بود 10و  81شود؛ بیشینه و کمینه دما روز جمعه در قم بینی میپیش نیمه ابری در برخی ساعات ابری

ترین درجه باالی صفر گرم 48ترین مرکز استان و اهواز با بیشینه دمای درجه باالی صفر خنک 0کمینه دمای روز آینده اردبیل با 

متر ثبت شد، بارش میلی 19319ماه امسال اردیبهشت 14میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا .مرکز استان خواهد بود

 .درصد بارش سال گذشته است 9218تر بود، بنابراین بارش سال جاری تاکنون ممیلی 21918سال گذشته در این بازه زمانی 

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=18927227777989 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 هورالعظیم و دریاچه شادگان پر آب شدند

درصد ریزگردها از خارج و کشورهای  07رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: منشاء 

یت افزود: عمده به گزارش ایرنا، خسرو صادق ن .رسندعراق، سوریه و اردن است که گاهی به علت حجیم بودن آن به تهران هم می

های کرمانشاه، ایالم و خوزستان مناطقی که در کشور با معضل ریزگردها درگیر هستند، در حاشیه غربی کشور و به خصوص استان

وی ادامه داد: درباره    .کندشود و مناطق غربی را آلوده میهستند، بیشتر ریزگردها به همراه باد از کشورهای خارجی وارد کشور می

 07ودگی این ریزگردها سازمان محیط زیست باید نظر بدهد اما آنچه مشخص است، این است که عمده این آلودگی و حدود نوع آل

هورالعظیم و دریاچه شادگان پر    .شوندشود و وارد کشور ایران هم میدرصد آن از کشورهای مثل عراق، سوریه و اردن شروع می

زارت بهداشت گفت: گاهی برخی از ریزگردها آن قدر حجیم هستند که تا تهران و رئیس مرکز سالمت محیط و کار و آب شدند

های وی افزود: رسیدگی به این معضل نیازمند پیگیری   .کنندرسند و این مناطق را هم آلوده میشهرهای مرکزی ایران هم می

  .روع کرده است که حتما موثر خواهد بودهای ارزشمندی را در این زمینه شالمللی است که سازمان محیط زیست فعالیتبین

های های قبل بوده و برداشتصادق نیت درباره بخشی از ریزگردها که منشا داخلی دارند، گفت: در کشور ما خشکسالی که از سال 

ا در ردهها شده، منشا ریزگای که از آبهای زیرزمینی صورت گرفته و باعث تشدید خشکسالی و خشک شدن برخی دریاچهرویهبی

های وی افزود: به عنوان مثال در خوزستان هورالعظیم و دریاچه شادگان جزو جاهایی بودند که در سال   .داخل کشور بوده است

گذشته به سمت خشک شدن رفته بودند اما در یکی دو سال گذشته با اقداماتی که انجام شد، دوباره حجم و سطح آب آنها افزایش 

صادق نیت گفت: با این اقدامات بسیاری از   .ب دریاچه شادگان به میزان چشمگیری افزایش یافته استیافته و به خصوص سطح آ

وی در پاسخ به این پرسش    .منشاهای بروز ریزگردها در داخل کشور کاهش یافته است اما توسعه و ادامه این مسیر ضروری است

کدام روش مورد تایید است، مالچ پاشی، ریگ پاشی یا کاشت نهال  که از نظر وزارت بهداشت برای جلوگیری از خیزش ریزگردها

تواند متناسب با شرایط، مورد استفاده قرار های مختلف میتوانند استفاده شوند، منطقه به منطقه روشها، میهمه این روش :گفت

ر وزارت بهداشت افزود: وزارت بهداشت رئیس مرکز سالمت محیط و کا   .گیرد تا ریزگردها کاهش یابد و به سطح استاندارد برسد

های مفصلی در این زمینه صورت گرفته است اما چون ریزیبرای کاهش ریزگردها با سازمان محیط زیست همکاری دارد و برنامه

  .کندهای داخلی کفایت نمیبیشتر منشا ریزگردها خارج از کشور است، فقط برنامه ریزی

http://www.iana.ir/fa/news/48430/%D9%30%D9%33%D3%B1%D3 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 کارت قرمز ژئو پارک قشم در دولت یازدهم سبز شد

پارک قشم در دولت یازدهم کارت سبز گرفت ، افزود: این ژئوپارک، تنها ژئوپارک با بیان اینکه ژئو  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم،

امروز )شنبه( در نشست خبری در دفتر سازمان های مناطق « حمیدرضا مومنی»به گزارش ایرنا، . ثبت جهانی شده در خاورمیانه است

ت جهانی دست یابد، اما امروز اعالم می کنیم در دولت یازدهم آزاد افزود: بسیاری بر این باور بودند که ایران نمی تواند به این موفقی

 . توانستیم کارت قرمز یونسکو را تبدیل به کارت سبز کنیم

اردیبهشت در فرانسه برگزار شد، کارت سبز  19های یونسکو که وی ادامه داد: ژئوپارک قشم در دویست و یکمین نشست ژئوپارک

 8را تنها ژئوپارک ثبت جهانی شده در خاورمیانه دانست و افزود: ژئو پارک قشم بیش از  مومنی ژئوپارک قشم.گرفت و جهانی شد

 .بار مورد بازرسی ممیزان و نمایندگان یونسکو قرار گرفت تا کارت قرمز آن به کارت سبز تبدیل شد

ر دستور کار قرار دارد، افزود: ثبت به ژئوسایت های منطقه آزاد قشم د« هنگام»و « هرمز»وی با اشاره به اینکه اضافه شدن جزایر 

یک اثر در جهان کاری مهم و در عین حال پیچیده است از این رو تالش می کنیم نمایندگی ژئوپارک های جهانی در منطقه آزاد 

 .قشم ایجاد شود تا هر ژئوپارکی که در منطقه قرار است ثبت شود، در نمایندگی قشم مورد بررسی قرار گیرد

ه اینکه توسعه ژئوپارک قشم می تواند تعریف کاملی از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد ،افزود: با توسعه وی با اشاره ب

ژئوپارک در قشم، یکی از شاخصه های اقتصاد مقاومتی عملیاتی خواهد شد و منطقه به لحاظ اقتصادی و فرهنگی به سمت 

میلیون ورود و خروج به قشم داشتیم و از  14اد توریسم گفت: سال گذشته وی با اشاره به اهمیت اقتص.توانمندسازی پیش می رود

درصد آنها از راه هوایی و بقیه از طریق دریایی وارد  9هزار گردشگر بود که  242فروردین امسال نیز قشم میزبان  19اسفند تا  29

)هفت میلیون ریال( عنوان کرد و افزود: ما شاهد  هزار تومان 077مومنی، درآمد قشم از صنعت گردشگری را برای هر نفر .قشم شدند

کارت  92وی ادامه داد: این ژئوپارک در سال .هزار ریالی( در قشم هستیم 977میلیون و  4هزار تومانی )  497یک گردش مالی 

های  نشود؛ اما فعالیت امید موفق به ثبت جهانی آنکردند که این سازمان در دولت تدبیر و قرمز دریافت کرده بود، بسیاری فکر می

شبانه روزی و تخصیص اعتبارات عمرانی به این موضوع، سبب شد موضوعی که سال ها مغفول مانده بود، بار دیگر در دستور کار 

برای نخستین بار عضو  1839رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اینکه ژئوپارک قشم در سال .یونسکو قرار بگیرد

تقریبا کار عمده ای در زمینه ژئوپارک صورت نگرفته بود بنابراین کارت زرد  1834تا  1832جهانی شده بود، افزود: از سال  شبکه

سال بررسی کارشناسان یونسکو، بحث ژئوپارک به صورت رسمی از دستور کار سازمان یونسکو  2وی یادآور شد: بیس از .گرفتیم

 .سازمان منطقه آزاد قشم این توفیق حاصل شد و توانستیم به این عنوان ارزشمند دست یابیمخارج شده بود اما با تالش همکاران 

بصورت رسمی زیر  2727به گفته مومنی، امروز ژئوپارک قشم به عنوان یک ژئوپارک جهانی در یک دوره چهارساله تایید و تا سال 

افزود: این سازمان افتخار دارد که ژئوپارک بین المللی قشم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم .نظر یونسکو فعالیت خواهد کرد

تواند از درآمد پایدار برخوردار باشد و فضایی برای سرمایه گذاری باز کند تا بومیان منطقه نیز خود بتوانند درآمدزایی داشته می

ون گردشگری در سطح بین الملل و نیز وی ادامه داد: مطرح شدن ژئوپارک بین المللی قشم می تواند زمینه توسعه روزافز.باشند

توسعه اقتصادی و اشتغال بخش قابل توجهی از بومیان جزیره در کنار مراقبت صحیح از میراث ماندگار فرهنگی بر اساس استانداردهای 

افزود: وقتی  مومنی جاذبه های طبیعی را مزیت های عمده گردشگری در جزیره قشم عنوان کرد و.بین المللی یونسکو را فراهم سازد

 .در عرصه های بین المللی معرفی می شویم، مخاطب جدید پیدا می کنیم، جاذبه های طبیعی است

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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وی افزود: توسعه و تکمیل زیرساخت ها از قبیل توسعه مسیرهای دسترسی، اسکله ها و ساخت ترمینال مسافری دریایی و هوایی در 

شم ـ خصب عمان نیز راه اندازی شده و با استقبال خوبی از سوی گردشگران دستور کار قرار دارد و خط دریایی کیش ـ قشم و ق

هزار تخت به ظرفیت های  4رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه در سه سال و نیم گذشته .مواجه شده است

هتل جدید نیز امسال در جزیره قشم  12و  هتل در این مدت به بهره برداری رسیده 12اقامتی جزیره قشم اضافه شده است، افزود: 

 .هزار تخت دیگر به ظرفیت های اقامتی قشم افزوده می شود 4ساخته می شود که در مجموع 

مومنی با اشاره به اینکه ترمینال فعلی فرودگاه قشم شرایط خوبی ندارد، افزود: یک ترمینال جدید بر اساس تقاضاهای جدید و افزایش 

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو « سعداهلل نصیری قیداری»ه خدمات و امکانات بیشتر به مسافران در حال ساخت استپروازها برای ارای

 مسئول پرونده ثبت جهانی ژئو پارک« علیرضا امری کاظمی»و « مهین گزانی مدیر گروه علوم طبیعی کمیسیون یونسکو»در ایران ، 

روز در فرانسه برگزار شد و روز پانزدهم  17های جهان به مدت ژئوپارکنشست شورای .قشم نیز در این نشست حضور داشتند

اردیبهشت در آخرین روز این نشست، جهانی شدن ژئوپارک قشم قطعی شد و سازمان یونسکو تاییدیه کتبی آن را به سازمان منطقه 

کافی است که دربرگیرنده چند پدیده  ای است با مرزهای آشکار و پهنهطبق تعریف یونسکو گستره« ژئوپارک».آزاد قشم فرستاد

 .های طبیعی، تاریخی و فرهنگی ارزشمند نیز یافت شودشناسی کمیاب و برجسته بوده و در آن گستره جاذبهزمین

شناسی های زمیناین محدوده باید بتواند در توسعه اقتصادی جوامع پیرامون خود نقش مؤثری ایفا نماید و ممکن است عالوه بر پدیده

 شناسی و میراث فرهنگی و طبیعی دیگر برخوردار باشدشناسی، باستانآثار تاریخی، بوم از

http://www.iana.ir/fa/news/48409/%DA%A9%D3%A0%D3%B 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

 های سفید به پایتختهجوم لشکر مگس

های رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران کاشت درختان توت و عدم سمپاشی زمستانه درختان را علت اصلی هجوم مگس

لی اینکه مسئولیت اصهای سفید در سطح شهر با بیان محمد حقانی در گفتگو با ایسنا با اشاره به رویت مجدد مگس.سفید دانست

 هایهای سفید در تهران با شهرداری است، گفت: حفاظت از درختان باقیمانده شهر که تا امروز از هجوم مگسکنترل جمعیت مگس

 .دار حفظ بهداشت شهر استاند بر عهده شهرداری است و اصوال شهرداری عهدهسفید جان سالم به در برده

دادند امروز شاهد هجوم گسترده پاشی زمستان درختان را به طور منظم و به موقع انجام میسموی افزود: اگر مسئوالن شهری 

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ظاهرا مدیران شهرداری کارهای .های سفید به تهران نبودیممگس

ت پایتخت و سالمت شهروندان برای آنها از اولویت برخوردار تری از رسیدگی به وضعیت شهر و شهروندان دارند و حفظ بهداشمهم

 .های سفید به جای پرندگان در تهران نبودیمسال شاهد جایگزینی انبوه موش و مگس 12نیست، گفت: اگر غیر از این بود بعد از 

 

گفت: این  کنند،شروع به تکثیر میهای سفید هستند که همزمان با آغاز گرما حقانی با بیان اینکه درختان توت میزبان اصلی مگس

از توانایی باالیی در تولید مثل برخوردار هستند و در محدوده مرکزی تهران که درختان توت بیشتری کاشته « هاشته»حشرات مانند 

ر صورت استمرار وی در پایان با تاکید بر اینکه د.خورندو همچنین کن و ... بیشتر از سایر مناطق به چشم می 2شده به مانند منطقه 

د، گفت: شونهای سفید به مهمانان فصلی پایتخت در نیمه نخست سال تبدیل میروند موجود و عدم انجام اقدامات پیشگیرانه مگس

توجهی شهرداری توانند از بیهای سفید نیز میاند مگسها به مهمانان همیشگی تهران در طول سال تبدیل شدههمانطور که موش

 های سفید شهر خود به عنوان یکمهمانان دائمی پایتخت تبدیل شوند و جالب است شهرداری که قادر به کنترل مگساستفاده و به 

 .تواند کشور را مدیریت کندآفت گیاهی نیست چگونه می

http://www.iana.ir/fa/news/48080/%D9%30%D3%AC%D9%33%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۳تاریخ: 

 دیپلماسی علیه گردوغبار

دهد که منشأ بلندشدن این خاک، داخلی است یا خارجی. آسمان و زمین را تیره گردوغبار که بیاید، کسی به این اهمیت نمی :شرق

رین تترین و مهمروستا را تنگ؛ اما اگر قرار باشد برای حل این معضل کاری کرد، فهمیدن سرمنشأ آن اصلیکند و نفس شهر و می

های درصد گردوغبارهایی که استان 07های متولی مقابله با پدیده گردوغبار، نزدیک به گام است. براساس اعالم مسئوالن و دستگاه

های کشورهای همسایه، از کند، سرمنشأ خارجی دارد و از بیابانساله گرفتار میا هرویژه خوزستان رغربی و جنوب غربی کشور و به

ام ترین گدلیل نیز در صورت وجود عزمی جدی برای حل این مشکل اصلیهمینشود؛ بهعراق و عربستان تا اردن و سوریه بلند می

گردوغبار در چهار سالی که دولت روحانی آغاز به .هاستنامهمذاکره با مقامات این کشورها و استفاده از دیپلماسی برای پیشبرد بر

سال پیش از آن بارها و بارها سر از آسمان شهرها و روستاهای مختلف ایران درآورده است.  19کار کرده است تا امروز، مانند حدود 

ای بار بردلیل چندینهمیناند و بهدر این مدت شهروندان خوزستانی بیشتر از همه طعم تلخ این پدیده را در زندگی خود چشیده

های خود در این زمینه سخن اند. مسئوالن دولتی نیز از اقدامات و تالشآمده تجمعاتی اعتراضی برپا کردهاعتراض به وضعیت پیش

بله با زیست بخشی از اقدامات دولت را در استان خوزستان برای مقادر همین زمینه روز گذشته رئیس سازمان محیط .اندگفته

های نترین کانواز نخستین روز خوزستان یکی از مهم»باره به ایلنا گفته است: اینابتکار در .ریزگردها و کاهش آلودگی هوا تشریح کرد

ای بود که دولت از ابتدای توجه دولت یازدهم بوده و هست، اقداماتی نیز برای بهبود وضعیت این شهر انجام دادیم. گردوغبار مسئله

ه به او در ادامه با اشار«. المللی داشتیمای و بینباره رویکردهای داخلی، منطقهاینشدنش روی آن بسیار تأکید داشت. ما درلتشکی

میلیارد مترمکعب آب شیرین را از کرخه وارد چرخه با همکاری وزارت نیرو توانستیم چهار و نیم»احیای تاالب هورالعظیم عنوان کرد: 

حاضر هورالعظیم دیگر کانون گردوغبار دهند؛ درحالدرصد به این امر گواهی می 03المللی بیش از و ناظران بین کنیم که گردشگران

هزار هکتار نهال برای جلوگیری از سیالب کاشت.  نیست. عالوه بر اقداماتی که گفته شد، سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی هشت

یر و جنوب به باغات اضافه شد. شرایط بسیار دشواری را ما در خوزستان داشتیم که هزار هکتار نیز در منطقه رامش همچنین سه

ابتکار درباره انتقال گردوغبار از خاک عراق به ایران عنوان کرد: مسئله عراق و گردوغبار از همان ابتدای .«خوشبختانه برطرف شد

ای را امضا کنم که دو موشک در فرودگاه خورد و مانع از نامهتفاهمبرای دولت بسیار حائز اهمیت بود، من به بغداد رفتم تا  92سال 

طور که باید به این های تکفیری و داعش آنانجام این کار شد. دولت عراق به ما قول مساعدت داد؛ اما متأسفانه با ورود گروهک

زیست وزیر و رئیس سازمان محیط نخستجمهور عراق، ای را با رئیساو همچنین گفت: دو ماه پیش مکاتبه.مسئله رسیدگی نشد

 .های آموزشی و اجرائی در عراق به وجود بیاوریم. این کار بسیار مهمی بودهکتار در قالب طرح 277این کشور انجام دادم. قرار است 

اجالس سازمان  نامه برای آن صادر شد. قرار است امسال اولینمسئله گردوغبار در سازمان ملل یکی از مسائل مهمی بود که قطع

های مستمر خود توانست رودخانه کارون را احیا کند و شرایط طبق گفته ابتکار دولت با پیگیری.گردوغبار تیرماه در تهران برگزار شود

عالی آب برای ها، دو جلسه خاص موضوع خوزستان در سطح ملی در شورایاین رود را بهبود ببخشد. عالوه بر اقدامات در کارگروه

های خوزستان اقدامات بسیار زیست همچنین عنوان کرد: برای کاهش آلودگیرئیس سازمان محیط .کارون صورت گرفت احیای

مداوم  هایریختند که با پیگیریزیادی انجام شده است. زمانی واحدهای صنعتی و بیمارستانی فاضالب خود را به رودخانه کاروان می

های نه دور شدند. حقابه کارون برای دولت یازدهم بسیار مهم است، براساس ارزیابیو برخوردهای قانونی از بستر این رودخا

شود؛ حتی اگر این انتقال آب بر پایه مسائل سیاسی های کارون داده نمیها و انتقال آب از سرشاخهزیستی مجوز سدسازیمحیط

 .که هدف تأمین آب شرب باشدهم درصورتیست باشد؛ آنزیهای کارون باید براساس محیط باشد. مجوز برای انتقال آب از سرشاخه
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او با اشاره به اینکه دولت یازدهم تمام تالش خود را به کار گرفته تا مشکالت خوزستان را برطرف کند، گفت: متأسفانه در دولت قبل 

یست ز ن مثال بارها سازمان محیطعنوازیست خوزستان و رودخانه کارون شد. بهخطرافتادن محیط اقداماتی صورت گرفت که باعث به

ای رخ اجعهکنیم که فبه دولت گفته بود که سد گتوند نباید آبگیری شود؛ اما متأسفانه دستور آبگیری صادر شد و امروز مشاهده می

ر بیمار با هزا 20زیست به دیگر مشکالت مردم خوزستان اشاره و گفت: مثال در اولین باران ما با  رئیس سازمان محیط.داده است

های این شهر انتقال داده شدند. ما این جریان را تحت بررسی قرار رو شدیم که به اورژانس بیمارستانناراحتی تنفسی و آسم روبه

دادیم و در نهایت به عامل اصلی آن یعنی درختان کنوکارپوس رسیدیم که با همکاری شهرداری، شورای شهر و استانداری و براساس 

 .شدندهزار نفر می 87افشانی خود باعث ناراحتی تنفسی برای حدود این درختان هرس شدند؛ زیرا با گرده کار کارشناسی

حاضر در اهواز، او در ادامه افزود: عالوه بر این اقداماتی که گفته شد، یک برنامه جامع برای کاهش آلودگی خوزستان داریم؛ درحال

شان شوند، در مواقعی فعالیتشود، واحدهایی که باعث مشکالت و آلودگی میتوزیع می 4خرمشهر و آبادان بنزین و گازوئیل یورو

ابتکار با اشاره به طرح آماک .کرد و ما آن را متوقف کردیمهزار بشکه نفت تولید می87شوند. مثل یک واحد فناوری که متوقف می

ل کنیم این طرح کمک بسیار زیادی به ما در کاهش آلودگی ها را کنترشدن آماک توانستیم بسیاری از آالیندهگفت: با اجرائی

عالوه بر معصومه ابتکار .خوزستان کرد. اقدام بعدی گازسوزکردن نیروگاه رامین بود که در درازمدت قطعا تأثیراتش را خواهید دید

کند، کند گردوغبار را در یک دولت حل می تواند ادعانمی ریزیرئیس ستاد ملی مقابله با گردوغبار نیز با تأکید بر اینکه هیچ برنامه

ها برای حل آن، تصریح کرد: حل مشکل گردوغبار در صورت تأمین اعتبارات الزم، وجود امنیت کافی و همچنین تمایل همه طرف

کره، ژاپن و ی مشابه گردوغبار ایران، چهار کشور مهم چین، مورد در: افزود شعاعی ضیاءالدین  سال زمان نیاز دارد. 97حداقل به 

سال سامان  28میلیون هکتار، دست به دست هم دادند و توانستند این میزان اراضی را در مغلوستان برای ساماندهی فقط دو

هایی اساسی صورت برای کاهش گردوغبار حرکت :وی درباره اقدامات دولت یازدهم برای مقابله با گردوغبار کشور، اظهار کرد  .دهند

ات الزم انجام شده، منشأهای گردوغبار شناسایی شده و ستاد مقابله با گردوغبار تشکیل شده است. همچنین در گرفته است. مطالع

 کنند. با وجود این، برایوفتق میهایی تجهیز شده است و موضوع را رتقهای مختلف گردوغبار تیمشرایط حاضر متناسب با بحران

به گزارش ایسنا رئیس ستاد ملی مقابله با گردوغبار با اشاره به اینکه چطور .داریم ساماندهی وضع گردوغبار کشور به زمان احتیاج

یم که گیرمدت حل خواهیم کرد، گفت: ما در برابر این پرسش قرار میتوانیم ادعا کنیم که مشکل گردوغبار خوزستان را در کوتاهمی

کنیم، شبه حل میردیم مشکل گردوغبار خوزستان را یکوقت ادعا نککه هیچچرا مشکل گردوغبار خوزستان حل نشد، درحالی

زدن است و وقتی قرار نیست یک نفر موضوعی را خوابافتد مصداق خود را بهکنیم و جا نمیبنابراین وقتی یک موضوع را تکرار می

 20ایم که برای گردوغباری که بارها تکرار کرده :کرد تأکید وی  آید.درست بفهمد و درست نقل کند، دیگر کاری از دست ما برنمی

توان کار شبه نمیبار آن از منشأ خارجی و سه بار آن از منشأ داخلی بوده است، یک 24در خوزستان اتفاق افتاده و  99بار در سال 

ب همین سیتبع آن آب شد بنابراین از نظر آکرد. البته سه بار توفان گردوغبار خوزستان با منشأ داخلی باعث قطع خطوط برق و به

ای با گردوغبار دهد اقدامات مقابلهبار منشأ گردوغبار خارجی بوده است، این مسئله نشان می 24بار هم اهمیت دارد ولی وقتی  سه

توانند مشکل را حل های گردوغبار طرف عراقی یک یا دو دولت نمیمیلیون هکتار کانون 14،9برای مثال برای  .احتیاج به زمان دارد

 دوره این رد اینکه به اشاره با گردوغبار با مقابله ملی ستاد رئیس  ای برای این موضوع شکل گیرد.الزم است همکاری منطقهکنند و 

در کشور  المللینس بینکنفرا چند تاکنون مگر: گفت است، شده انجام گردوغبار با مقابله زمینه در ایشدهحساب و بنیادین اقدامات

رانس با تصویب شویم. این کنفالمللی گردوغبار میبار است که میزبان کنفرانس بینایم و این برای اولینبرای مقابله با گردوغبار داشته

رسیدیم شود چون در تعامل با کشورهای منطقه به این نتیجه مجمع عمومی سازمان ملل در تیرماه سال جاری در تهران برگزار می

سازمان ملل بگیریم که  01تواند با این مشکالت به مقابله بپردازد بنابراین موفق شدیم این مصوبه را از مجمع تنه نمیکه ایران یک
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المللی گردوغبار در تهران برگزار شود. هدف آن است که الزاماتی برای کشورهای مختلف به منظور گردهمایی و مقابله با اجالس بین

های اخذشده در سازمان ملل در حوزه مقابله با گردوغبار در این دوره که نامهشعاعی با اشاره به قطع.ه فرامرزی فراهم شوداین پدید

وقت ادعا شود؟ هیچای محسوب نمیبا ابتکار عمل جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته است، اظهار کرد: آیا این اقدامات، مقابله

زیست سازمان ملل( برنامه محیط ) UNEP غبار را در تنها چهار سال حل کنیم. خوشبختانه امروزخواهیم مشکل گردونکردیم می

المللی هستند که برگزاری کنفرانس های بیناند و این بخشبرنامه عمران سازمان ملل( پشت این کار قرار گرفته) UNDP و

المللی این است که گذشتگان زود: علت موفقیت کنونی ما در بخش بینوی اف.المللی مقابله با گردوغبار در تهران را برعهده دارندبین

های امروز ما باشد. کارهای هایی را در سطح جهان اخذ کنند تا ابزاری برای اقدامات و فعالیتها و مصوبهنامهما توانستند قطع

ابزار بسیار خوبی برای رسیدن به اهداف است. نامه خوب در سطح سازمان ملل بر است ولی داشتن یک مصوبه و قطعالمللی زمانبین

و جوابمان  کردشد، کسی به ما توجه نمیبرای مثال چهار یا پنج سال گذشته وقتی برای مذاکره و مکاتبه با کشورها تماس گرفته می

المللی مسیر ای بینهنامهرئیس ستاد ملی مقابله با گردوغبار تأکید کرد: در شرایط حاضر به علت صدور این قطع.دادرا نمی

ای برای مقابله با گردوغبار هموار و گشوده شده است. در آینده نیز کسی که قصد پیگیری این موضوع را داشته های منطقههمکاری

ح یگوی عملکرد خود باشند و توضها در سازمان ملل از کشورها بخواهد که پاسخها و مصوبهنامهتواند با استناد به این قطعباشد، می

 وی  ند.دهند، جدی نیستتأثیر قرار میشود و کشور ما را تحتدهند چرا برای مقابله با آسیبی مثل گردوغبار که در کشورشان ایجاد می

 ار،گردوغب با مقابله ایمنطقه مرکز اندازیراه و گردوغبار هایکانون مهار زمینه در عراق و ایران بین گرفتهصورت توافق به اشاره با

 کاری و تعریفها از سوی ایران برای نهالباره نهایی شده ولی چون قرار است بخشی از هزینهها دراینصریح کرد: مذاکرات با عراقیت

های ساخت این مرکز از های تحقیقات مشترک تأمین شود، احتیاج به مجوزهای خاص دولت دارد البته بخش زیادی از هزینهطرح

شده برای مقابله با گردوغبار در دولت های تدوینشعاعی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم برنامه.د شدسوی دولت عراق تأمین خواه

تی های سیاسی و تحوالدوازدهم، اظهار کرد: هر دولتی که به قدرت برسد باید معضل گردوغبار را مشکل اساسی بداند و فارغ از گرایش

کند، این موضوع خاص را با جدیت پیگیری کند بنابراین الزم است فرایند علمی و یکه هر دولت در نظام مدیریتی کشور ایجاد م

 .شدن بحث گردوغبار ایران ادامه یابدبنیادین مقابله با گردوغبار تا حل

http://www.iana.ir/fa/news/48990/%D3%%DBAF%3C%D9%BE%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

 هورالعظیم، کانون ریزگردی که مهار شد

هورالعظیم بزرگ ترین تاالب استان خوزستان در مرز ایران و عراق واقع شده است. چندی است که دعواها بر سر سطح آبگیری شده 

که اقدام مثبت دولت در زمینه آبگیری هورالعظیم و کنترل ریزگردهای خوزستان، تحت الشعاع قرار  این تاالب، سبب شده است

گیرد. اما به گفته فعاالن محیط زیست خوزستان، صرف نظر از دعواها به روی میزان سطحی از تاالب که احیا شده است، این 

یزگردهای آن نه تنها برای مردم خوزستان، بلکه برای ساکنان اکوسیستم در زمان فعالیت دولت یازدهم، آبگیری شده و بحران ر

 .عراقی آن سوی این تاالب نیز کنترل شده است

به گزارش خبرنگار ایانا، هورالعظیم که معیشت مردم غرب خوزستان به آن گره خورد بود، در دولت دهم به عمد خشکانده شد. به 

ران تحریم شده و کشور چین، برای همکاری منعقد شده بود، شرط استخراج نفت گفته سعید متصدی، در بندهای قرادادی که بین ای

کند، شود. بنابراین در شرایطی که تکنولوژی پیشرفته دنیا امکان استخراج نفت از اعماق دریاها را فراهم میاز زمین خشک درج می

ی آن روزهای ایران یعنی چین، در زمینی خشک و گیرد هورالعظیم را بخشکاند تا تنها شریک تجاردولت عدالت محور تصمیم می

بدون دردسر نفت را از هورالعظیم استخراج کند!نفتی که از زمین خشک شده هورالعظیم با سود سرشار برای طرف چینی استخراج 

ی به آن منحرف های درمان در جنوب کشور را به شدت افزایش داد. بستر هورالعظیم که با احداث یک دایک، آب ورودشد، هزینهمی

شد و تبدیل به زمینی خشک شده بود، کانونی بود برای حرکت ریزگردها به سمت خانه و کاشانه مردم خوزستان. به این ترتیب می

های بیمارستانی برای پذیرش مردم شد و در زمان وزش بادها، تختتر میبا افزایش شدت گرد و غبار در خوزستان، نفس مردم تنگ

شد و به همین دلیل هم نمایندگان ملت در مجلس شورای اسالمی، به عمده درآمد خانوار صرف دوا و درمان می جا نداشت. بخش

وضعیت نامناسب محیط زیستی خوزستان همواره انتقاد داشتند.دولت یازدهم پس از استقرار به این اعتراضات رسیدگی کرد و به 

دن دولت تدبیر و امید، بودجه خشکاندن هورالعظیم متوقف شد. وی به ایرنا گفت: گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، با روی کار آم

ریزگردهای کنونی خوزستان ناشی از بدرفتاری با محیط زیست است. برخی با طرح اشتباه، قصد خشک کردن هور را داشتند که با 

زایی برای با اشاره به نقش هورالعظیم در اشتغال وی.ای بودجه برای آن اختصاص ندادیماین تصمیم ها به شدت مخالفت کرده و ذره

 های دولت در زمینه احیای این تاالب و اجرای طرح توسعه در غرب کارون برای ایجاد اشتغال را تشریح کرد.ای از تالشمردم، گوشه

 ها بر سر کیفیت آب ادامه داردجدال

گیری و احیا شده است و این جان دوباره تاالب، مدیون تالش و های انجام شده آببا وجود آنکه بخش عمده هورالعظیم با تالش

های متولیان مرتبط در سازمان حفاظت محیط های انجام شده در دولت یازدهم، اصالح قراردادها توسط وزارت نفت و پیگیریپیگیری

 ژیر کیانی فعال محیط زیست خوزستانکنند که احیا شدن هورالعظیم را انکار کنند. هزیست کشور است، اما باز هم گروهی تالش می

ح های مطرح شده در زمینه سطای قطعی است اما بحثدر گفتگو با ایانا، درباره وضعیت هورالعظیم گفت: آبگیری این تاالب مسئله

 آبگیری و کیفیت آب وارد شده به تاالب، سبب شد که مسایل اصلی خوزستان به فراموشی سپرده شود.

درصد سطح هورالعظیم با توجه به وسعت تاالب  07رفت بر آبگیری یس سازمان حفاظت محیط زیست انتظار میوی ادامه داد: از رئ

توانست بگوید نیمی از هورالعظیم را آبگیری کردیم تا به این ترتیب همه مسایل محیط زیست کرد. میو شرایط منطقه، تاکید نمی

نگیرد.کیانی بیان کرد: هورالعظیم کانون ریزگردهای منطقه است. احیای آن برای خوزستان تحت تاثیر میزان آبگیری هورالعظیم قرار 

های آن توسط ترکیه است و از سوی دیگر انحراف آب آبهکشور خوب است. خشک شدن تاالب از یک سو به دلیل محدود شدن حق
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ی از عملکردهای دولت در زمینه انتقال آب در عراق، زمینه خشک شدن تاالب را فراهم کرده است.وی با وجود نقدهایی که به برخ

 تواند نادیده بگیرد.های کارون دارد اما رویکرد موثر برای احیای هورالعظیم را نیز نمیاز سرشاخه

آب بیشتری داشته و آبگیری آن انجام شده است. ما برای  92این فعال محیط زیست خوزستان تاکید کرد: هورالعظیم نسبت به سال 

های ی موجود در زمینه سطح آبگیری شده تاالب، از مسئوالن درخواست کردیم که یک پرواز هوایی برای نمایندگان سازمانهارفع شبه

ها به جامعه منتقل شود. متاسفانه به این درخواست مردم نهاد، برگزار کنند تا درصد تقریبی سطح آبگیری شده از زبان این سازمان

هایی مطرح است. بخشی از آب وارد شده حاضر بر سر کیفیت آب وارد شده به هورالعظیم نیز بحثپاسخ داده نشد.وی گفت: در حال 

به تاالب از سد کرخه بوده اما بخش دیگر به اعتقاد مردم محلی، کیفیت الزم را نداشته است. برای رفع این شبهه بهتر است دولت با 

 گریدهد: گاهی در سطح مطالبهر به این ابهامات پاسخ دهد.وی ادامه میایجاد امکانات مناسب برای آزمایش کیفیت آب، هرچه زودت

شود که به برخی شایعات دامن زده شود. شود. عدم دسترسی و منع ورود به محدوده تاالب هورالعظیم نیز سبب میافراط می

های رد اما اگر دولت کمک کند، برخی حاشیههای مردم نهاد امکان فراهم کردن پرواز به روی تاالب و یا آزمایش آب آن را نداسازمان

های پیاپی و کاهش آورد رودخانه کارون، پیش آمده نیز از بین خواهد رفت.بر اساس اعالم وزارت نیرو به دلیل وقوع خشکسالی

طبیعی  بنابراینهمچنین افزایش حجم فاضالب وارد شده به این رودخانه، آب بزرگترین رودخانه کشور از کیفیت الزم برخودار نیست. 

 شود، کیفیت الزم را نداشته باشد. بر اساس مصوبهاست که کیفیت آب وارد شده به تاالب هورالعظیم نیز که از این رودخانه تامین می

ای به منظور بهبود کیفیت آب رودخانه کارون تخصیص خواهد شورای عالی آب کشور، در برنامه ششم توسعه، ردیف اعتباری ویژه

 ها، بدون شک وضعیت کیفیت آب تاالب هورالعظیم نیز بهبود خواهد یافت.اجرای این برنامه یافت. با

http://www.iana.ir/fa/news/48021/%D9%30%D9%33%D3%B1%D3%A0 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 بازگشت پرندگان به تهران

تاالب بندعلی خان که یک اکوسیستم آبی دست ساز بشر بوده و حدود یک قرن قدمت دارد، در اثر توسعه کشاورزی در اراضی 

های ده است، با وقوع خشکسالیگذرانی پرندگان بودامداران غیر مجاز، خشک شده است. این تاالب که محل زمستان باالدست و فعالیت

به آن  آبه طبیعی مرتع و این تاالب راکنند تا بار دیگر حقاخیر، پذیرای پرندگان نبوده است. متولیان بخش منابع طبیعی تالش می

 .بازگردانند تا زندگی عشایری در مرز بین دو استان تهران و قم رونق گیرد

 ن:لیال مرگ-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

این گفته مجید رجب زاده از اهالی روستای بند علی خان است. به گفته  "ها سر دسته دارند. بهشون بد بگذره دیگه نمیانپرنده"

ا با شدند امزاده پرندگانی شامل آنغوت و سایر پرندگان زمستان گذران، در فصول سرد سال در تاالب بندعلی خان مستقر میرجب

سرمایی در منطقه ایجاد شده و چند هزار پرنده از  32گوید: در زمستان اند. وی میقه را ترک کردهخشک این تاالب مصنوعی، منط

های تاالب کاهش پیدا کرده است.برای دیدن کل روستا الزم نیست چشم بچرخانی. تمام بین رفتند. بعد از آن هم جمعیت پرنده

شود. بند علی خان روزگاری محل سکونت افراد زیادی بوده خالصه میگیرد و به چند خانه گِلی ها در یک قاب کوچک جا میخانه

ده، خان ساخته شاند اما رونق این بند که توسط شخصی به نام علیرو بودهشود که بخش زیادی از مردم منطقه کوچاست. گفته می

وز از این همه زندگی، خبری نیست.برای رسیدن اند اما امرزبانزد بوده است. خانوارهای عشایری زیادی را در این منطقه سکونت داشته

رسید. تاالب خشکیده کیلومتر مسیر خاکی به تاالب می 14قم را طی کنید. پس از طی -به تاالب بند علی خان باید مسیر تهران

افتی ییاد کویرها ماست. چند شتر در بستر تفتیده تاالبی که چهار هزار هکتار وسعت دارد، مشغول چرا هستند. با دیدن این فضا به 

دهد، های حسن قنبری فعال محیط زیست که از حضور انواع پرندگان حتی فالمینگو در چند قدمی تهران خبر میو پذیرش صحبت

ه در هایی کرویم. درون کانالشود. چندین کیلومتر درون بستر نیمه مرطوب این بند مصنوعی به دنبال آب، راه میبرایت دشوار می

قرار دارد، آب کثیفی جریان دارد که به گفته قنبری، فاضالب چرمشهر است. داخل این آب آلوده، انواع پالستیک،  مسیر حرکت

ان و تواند زمینه مرگ پرندگیونولیت و مواد غیر قابل بازیافت دیگر قابل مشاهده است و قطعا ورود این آب به تاالب بندعلی خان می

ساله دارد. فردی به  177گوید: این تاالب یک قدمت ل محیط زیست درباره تاالب بندعلی خان میها را فراهم کند. این فعاحتی دام

های کشاورزی و دامداری خود را در کنار آن بنا کرده است. به گفته قنبری تاالب بندعلی خان نام علی خان آن را ایجاد کرده و زمین

شده است. در حال حاضر هم فعاالن محیط زیست به آن منتهی می رودخانه به 9ثبت ملی شده است و در گذشته آب هشت تا 

ای دائمی از رودخانه شور حسن آباد فشافوئیه، برای این تاالب دریافت کنند تا این آن را نجات دهند و آبهدنبال آن هستند که حق

 بار دیگر پرندگان زمستان گذران را جذب کنند. 

 توسعه کشاورزی عامل خشک شدن تاالب

 2الب بندعلی خان در حاشیه شهر ورامین واقع شده است. این تاالب در مرز بین دو استان تهران و قم واقع شده است و حدود تا

آمده است و همواره داخل آن آب کیلومتر با شهر ورامین فاصله دارد. حدود یک دهه قبل بندعلی خان، تاالبی دائمی به حساب می

رویه آب، تاالب خشک شده ر، به گفته قنبری به دلیل توسعه کشاورزی در باالدست و مصرف بیوجود داشته است اما در حال حاض

ای بیابانی پیدا کرده است. مردم روستاهای پایین دست بندعلی خان شامل مشک آباد، باقرآباد و غیره به دلیل خشک شدن و منظره

شاورزی به پرورش شتر، گوسفندداری و غیره تغییر دهند. اما آن اند محل کسب درآمد برای معیشت خود را از کتاالب ناگزیر شده

گوید: پرورش شتر در مراتع استپی سبب ها، مراتع و آبخیزداری، میطور که ابوالفضل یاوری مدیر کل امور مراتع سازمان جنگل
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کند: ما مجاز نیستیم در ید میشود این مراتع قدرت ترمیم خود را از دست داده و به سمت بیابانی شدن حرکت کنند.وی تاکمی

استپی مجوز برای چرای شتر صادر کنیم. زیرا امکان ارجاع منطقه به مرتع درجه یک و دو وجود دارد. در چنین مراتعی مناطق نیمه

ا مخاطره بحق نداریم جایگزینی دام انجام دهیم. بنابراین، تغییر سبک زندگی مردم، تداوم حیات گیاهان علفی مراتع جنوب تهران را 

تری برای مردم منطقه به همراه خواهد داشت.تاالبی روبرو کرده است و اگر جلوی این روند مخرب گرفته نشود، تبعات منفی سنگین

اند، خود را با این تغییرات همراه کنند، بار دیگر به که یک قرن قبل توسط بشر در طبیعت ایجاد شده و موجودات زنده تالش کرده

کنند این تاالب را به روزهای اوج ای بیشتر در طبیعت، در حال از بین رفتن است و فعاالن محیط زیست تالش میهدلیل دخالت

کند هایی کار میهای ایران اگرچه روی تاالبخود یعنی یک دهه قبل باز گردانند. ابوالفضل آبشت مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب

های مصنوعی نظیر بندعلی خان نیز غافل نیست. وی در گفتگو با ایانا تاکید اهمیت تاالب المللی دارند اما ازکه بیشتر اهمیت بین

 های مصنوعی نیز از نظر حفظ تنوع زیستی برای کشور اهمیت دارند و باید حفظ شود.کند: تاالبمی

 شودآبه تاالب به آن تحویل میسال آینده حق

ضابطه بشر است که برای دیدن آن الزم نیست از پایتخت فاصله زیادی ای بیهبندعلی خان صدای رسای طبیعت در مقابل دخالت

ل های طبیعی را دید. صد سال قبهای بشر در اکوسیستمتوان تبعات دخالتای از جنوب استان تهران به راحتی میبگیرید. در گوشه

ر های دیگییرات ایجاد شده خو گرفت، دخالتتاالب بندعلی خان به مراتع طبیعی جنوب تهران تحمیل شد و تا این محیط به تغ

های خشبی در بستر تاالب باقی مانده است که مناظر بیابانی را در خاطر سبب شد آب تاالب خشک شود. امروز زمینی مملو از گونه

ری دعلی خان، تدبیکند. به گفته احمد فدایی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ورامین، اگر برای تاالب بنرهگذران زنده می

اندیشیده نشود، بستر این تاالب به کانون ریزگردها برای استان تهران تبدیل خواهد شد. وی همگام با فعاالن محیط زیست تالش 

آبه دائمی تاالب را برای این اکوسیستم مصنوعی تامین کند. این مقام مسئول در گفتگو با ایانا درباره دلیل خشک کند تا حقمی

کرد، گوید: شترداران غیر مجاز منطقه بندی گابیونی که آب را به سمت تاالب بندعلی خان هدایت میب بندعلی خان میشدن تاال

طرح پرورش و "دهد: سازمان اتکای ارتش در قالب یک قرارداد، طرحی تحت عنوان اند.وی ادامه میشکافته و آب را منحرف کرده

کند و در این منطقه مشغول پخش سیالب است. بند گابیونی شکسته شده نیز توسط اجرا میبرای اداره کل منابع طبیعی  "مرتعداری

های اتکای ارتش اجرا شده بود.به گفته فدایی امسال با توجه به بارندگی مناسب، عمال تاالب بندعلی خان احیا شده است اما در سال

شهرستان ری و ورامین، مرتع دچار مشکل شده بود و بندعلی خان هم آبه مرتع توسط کشاورزان رویه از حققبل به دلیل استفاده بی

 که محل استقرار پرندگان زمستان گذران بود، بدون آب باقی ماند و پرندگان به این منطقه مراجعه نکردند.

کنیم نگهداری می هکتاری 277ای کند: این فاضالب را در حوضچهوی درباره ورود فاضالب چرمشهر به تاالب بندعلی خان عنوان می

تا وارد مرتع و بستر تاالب نشود. اقداماتی با کمک مراجع قضایی، محیط زیست و غیره انجام شده که فاضالب چرمشهر در محل 

خانه، به سمت بند علی خان سرازیر شود. البته دبی این فاضالب به حدی نیست که برای احیای تولید تصفیه شده و خروجی تصفیه

آبه مناسب از طریق وی آن حساب باز کرد.رئیس اداره منابع طبیعی ورامین از دریافت مجوزهای الزم برای دریافت حقتاالب بتوان ر

گفته وی از سال آینده تاالب بندعلی خان با توجه به دهد. بهدو رودخانه دره شور و رودخانه واقع در پایین بندعلی خان، خبر می

کند: اگر بندعلی خان احیا ربط، دیگر خشک نخواهد شد.فدایی تاکید میه توسط مراجع ذیآبمجوزهای دریافت شده و تعیین حق

 شود.برداری که زندگی آنها به این تاالب گره خورده است، به طور کامل با خطر مواجه میخانوار بهره 282نشود، معیشت 

ttp://www.iana.ir/fa/news/h48922/%D3%A3%D3%A0%D3 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43562/%D8%A8%D8%A7%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

41 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

میلیون هکتار، به زمین  17کشاورزی پایدار، راهکاری برای حفظ جنگل و کاهش ضایعات غذایی است/ساالنه 

 های تخریب شده افزوده می شود

، 21پالریزاسیون فضای سیاسی( قرن )تنش میان جمعیت شهری و روستایی در کشورهای جهان به صورت نیروی سیاسی پالریزه 

در حال شکل گیری است به طوری که قدرت آن ممکن است در افزایش نابرابری ها تاثیر بگذارد. این درحالی است که شکاف شغلی 

دتر است. در حالی که کشاورزی تکیه گاه سنتی اشتغال روستایی بوده است، اما در قرن میان شهر و روستا از هر مورد دیگری، حا

تنش میان جمعیت شهری و روستایی در کشورهای جهان .با توسعه صنایع ، شهرها و فرصت های شهری، کمتر عملی شده است 27

گیری است به طوری که قدرت آن ممکن  ، در حال شکل21به صورت نیروی سیاسی پالریزه )پالریزاسیون فضای سیاسی( قرن 

است در افزایش نابرابری ها تاثیر بگذارد. این درحالی است که شکاف شغلی میان شهر و روستا از هر مورد دیگری ، حادتر است. در 

هری ، کمتر با توسعه صنایع ، شهرها و فرصت های ش 27حالی که کشاورزی تکیه گاه سنتی اشتغال روستایی بوده است، اما در قرن 

،  2787میلیارد نفر ساکنان زمین تا سال  912پیش بینی شده برای تغذیه پایدار  wri،به گزارش ایانا از وبسایت عملی شده است.

 World Resources Instituteتامین برخی نیازها دارای اهمیت فوری و آنی است. بر اساس پژوهش های موسسه منابع جهانی )

نیاز است، از بین ببریم . این درحالی است  2797رصدی بین مقدار مواد غذایی موجود امروز و آنچه که تا سال د 27(، ما باید شکاف 

که افزایش تقاضا برای مواد غذایی باعث ایجاد فرصت های اقتصادی و اشتغال در بخش کشاورزی می شود، اما به احتمال زیاد، با 

یست محیطی می شود.کشاورزی پایدار با محیط زیست، حتی در برخی از سخت اعمال فشار بیشتر بر زمین، باعث آسیب های ز

ترین محیط ها در جهان می تواند امرار معاش را تامین کند. با این حال، با افزایش تقاضا، کشاورزان ممکن است به سمت پرورش در 

با کشاورزی پایدار در جوامع روستایی به  مناطق بزرگ تر و دست درازی به سرزمین های با ارزش جنگلی بروند. اما می توان،

جلوگیری جنگل زدایی، حفظ منابع، جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و ایجاد شغل کمک کرد.با توجه به گزارش کمیسیون جهانی 

(، این نوع از کشاورزی بدون جنگل زدایی و  Global Commission on Economy and the Climateاقتصاد و آب و هوا )

مراه با کاهش ضایعات مواد غذایی است و از کارآمد ترین روش ها برای کاهش سرعت تخریب زمین های کشاورزی به شمار می ه

یکی از گزینه های مهم برای استفاده بهتر از زمین و برای بازگرداندن دو میلیارد هکتار از مناطق)زمین( تخریب شده در سراسر رود.

اره امریکا جنوبی است. در سراسر جهان، به طور متناوب یک سوم از زمین های کشاورزی تخریب منطقه بزرگ تر از کل ق -جهان 

 میلیارد دالر در سال است. 177میلیون هکتار به زمین های تخریب شده اضافه می شوند، که هزینه آن حدود  12شده اند و ساالنه 

ازگردادن زمین ها با هدف محافظت و ترمیم زمین های تخریب شده، این درحالی است که، برخی از برنامه و سیاست ها در راستای ب

انجام می شود، که در عین حال می تواند بهره وری را افزایش دهد و به گشایش فرصت های اقتصادی کمک کند. استراتژی های 

الر در حدود یک تریلیون د بازسازی زمین در محافظت جنگل تاثیر گذار است که برای داشتن یک اکوسیستم سالم و تولید محصول

سال، ضروری است.در امریکای التین و منطقه کارائیب، طرح های بازسازی )زمین( در مقیاس بزرگ، می تواند با عملکرد محصول 

ساله ، همراه باشد. ترویج توسعه کشاورزی پایدار در حالی که به بهبود معیشت خانواده  97میلیارد دالر ، طی یک دوره  28حدود 

 به عنوان یک ضرورت جهانی برای آینده، کمک می کند، همچنین برای کشورهای در حال توسعه ، تاثیر قابل توجهی دارد. ها

که این مقدار  -به کار مشغول شدند 2714هزار نفر در سال  122برآورد ایاالت متحده نشان می دهد که با ترمیم زمین ها بیش از 

شغل با هر یک میلیون سرمایه گذاری ایجاد می شود و  89-17نگ، آهن و فوالد بود. بین بیش از بخش های الوار، معدن زغال س

نزدیک به دو برابر نسبت به بخش نفت و گاز، شغل ایجاد می کند در حالی که در بخش نفت و گاز پنج شغل با هر یک میلیون 
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مورد تاثیر مثبت صنایع پایدار در اشتغال، ترمیم چشم سرمایه گذاری، ایجاد می شود.در کشورهای در حال توسعه، شواهد موثقی در 

انداز شغل حتی در دهه های آینده وجود دارد. برآورد اولیه از مطالعات انجام شده در آمازون برزیل نشان می دهد که با پروژه های 

اس نتایج که قابل مقایسه با گزارش بر اس شغل با هر یک میلیون سرمایه گذاری ایجاد شده است. 22تا  3بازسازی در این منطقه بین 

می  -تبدیل منابع گیاهی برای سوخت انرژی را گویند به –بانک جهانی است، نشان می دهد که تولید انرژی مبتنی بر زیست توده 

 شغل با هر یک میلیون سرمایه گذاری، در مقایسه با تولید انرژی مبتنی بر سوخت های فسیلی ایجاد کند. 10تواند 

ترمیم)بازسازی( اراضی تخریب شده، می تواند به شغل های اقتصادی و کارآمد کمک کند. برای تحقق بخشیدن به منافع اقتصادی 

و اشتغال مربوط به ترمیم زمین، دولت ها باید از سیاست ها و افزایش آگاهی های عمومی به جای ماندن در بخش سنتی و مسیر 

 Natureاین درحالی است که، همکاری بین موسسه منابع جهانی و حفاظت از طبیعت )نند.ناپایدار وتخریب زمین ها، حمایت ک

Conservancy  )( در راستای توسعه و حمایت از اقتصاد جدید مرمتNew Restoration Economy  ) براساس تجزیه و

ود. این مساله می تواند به آگاهی دولت تحلیل در سطح کشور برای تعیین اشتغال و منافع اقتصادی حاصل از بازسازی، انجام می ش

اگر دولت ها، از این فرصت بازسازی استفاده ها و ایجاد سیاست هایی برای ایجاد شغل کارآمد و یک محیط زیست بهتر کمک کند.

سیاسی می  نیروی -نکنند، باعث شده تا شکاف بین شهر و روستا افزایش یابد، منجر به تبدیل شدن به یک قطب قوی تر و پالریزه 

، " Felipe Calderón Hinojosa"فیلیپه کالدرون هینجسا شود که می تواند تهدید برای آینده ای پایدار برای همگان باشد.

 17937رئیس جمهوری سابق مکزیک ، ودرحالی که کمیسیون جنگلداری ملی مکزیک تحت رهبری وی است، توانسته نزدیک به 

محافظت و ترمیم، و کاشت مجدد درخت انجام دهد.  2711و  2770جنگل ها را بین سال های میلیون هکتار( از  2104مایل مربع )

 Global Restorationهمچنین وی رئیس کمیسیون جهانی اقتصاد و آب و هوا و عضو شورای جهانی مرمت )بازسازی( )

Council.است )  

http://www.iana.ir/fa/news/48990/%DA%A9%D3%B4%D3%A 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۳۱/۲۴/۴۴ : تاریخ

آزاد درآورد/ سودجویی برخی مدیران دولتی های دولتی چرا سر از بازار اند/ پرتقالآمارها را دستکاری کرده

 دهدها را نمیاجازه کاهش قیمت

وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم معتقد است، اقتصاد بازار در مقابل بازار به درستی اجرا نشده، چرا که برخی مدیران دولتی در کار  

  .وارد شده که معلوم نیست، سر از کجا درآورده است 98واردات دست دارند و بیشترین میزان گندم در سال 

، روز گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در همایش فاطمه بیات و بهبود سعیدی کیا گروه اقتصادی،- خبرگزاری فارس

تهم به دروغگویی در ارائه آمار و ارقام کرد. او مسائلی همچون مروجان کشاورزی حسابی از خجالت منتقدان دولت درآمد و آنها را م

ها سر و سامان چندانی را به میان کشید و اینکه بخش کشاورزی در این سال 92تا  34های رویه گندم و شکر در سالواردات بی

شاورزی کشور را در دولت اول سکان بخش ک 33تا  34های محمدرضا اسکندری وزیر اسبق جهاد کشاورزی که در سال.نداشته است

 .های حجتی را دادای دو ساعته پاسخ حرفنژاد برعهده داشت، امروز در مصاحبهاحمدی

دار وزارت جهاد کشاورزی در دوران پس از جنگ تحمیلی و سال عهده 18البته این را هم عنوان کرد که بارها از عیسی کالنتری که 

سازی کنند، اما هر کدام به مهم را برعهده داشتند، خواسته که در مناظره رو در رو شفاف ها اینسال در مجموع دولت 9حجتی که 

های مختلف او که خود از ابتدای تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در این وزراتخانه در بخش.های مختلف زیر بار این مسئله نرفتندبهانه

گوید و اینکه علت واردات باالی گندم و شکر در سال ری در آمارها میاز جمله به عنوان مجری طرح گندم فعالیت داشته، از دستکا

 .کنندعلی رغم تولید داخل برای ذخیره استراتژیک جنگ احتمالی بوده که ابن روزها برخی از این آمارها سوء استفاده می 30

 متولیان دولتی تنظیم بازا در واردات استاسکندری معتقد است، تنظیم بازار رها شده است و علت اصلی آن فعالیت مدیران دولتی و 

 3گوید تراز تجاری بخش کشاورزی را از منفی دولت می :فارس.ها تغییر کنددهد، تا یک سری قیمتکه قطعا سودشان اجازه نمی

ایم، در حالی باال بوده رویه گندم در اعداد و ارقاممیلیارد دالر رسانده و در دولت نهم و دهم شاهد واردات بی 8میلیارد دالر به منفی 

ای اگر چه برای آقای حجتی احترام ویژه :اسکندریکه پیش از آن به خودکفایی گندم رسیده بودیم. پاسخ شما در این مورد چیست؟

 ککنم اگر ایشان یشناسم. اما فکر میاند، میقائلم و ایشان را به عنوان نیروی جهادی که از ابتدا در جهاد سازندگی خدمت کرده

ا عکس ها رشدند تا برخی واقعیتکرد، شاید از انصاف خارج نمیشدند و شرایط ایشان را عصبانی نمیمقدار بر اعصابشان مسلط می

بازار  تواندتواند نیاز کشور را تامین کند، بلکه به قولی میهایی دارد که نه تنها میبه هر حال بخش کشاورزی ظرفیت.جلوه کنند

. کردکند. ای کاش آقای حجتی در مورد قوانین بخش کشاورزی که تصویب شده، اما اجرا نشده هم صحبتی میصادراتی هم ایجاد 

 .بسیاری از قوانین برای بخش کشاورزی وجود نداشت 34چرا که تا قبل از سال 

 بارها خواستم با کالنتری و حجتی مناظره کنم؛نیامدند

سال دوم خود من هم انتقاداتی دارم و بارها از صدا و سیما خواسته  4و در مورد است  33تا  34های توضیحات بنده در مورد سال

ها فریاد زدند که اقتصاد رهبر انقالب اسالمی سال .ای با حضور وزرای جهاد کشاورزی بعد از جنگ داشته باشیمبودم که مناظره

سال سکان کشاورزی  18نیم، اما باید پرسید وزیری که مقاومتی را به ویژه در بخش کشاورزی و خودکفایی در بخش گندم را اجرا ک

اند؟ اند، چه کردهداشته های مختلف در این حوزه فعالیتسال در دولت 9را در اختیار داشته )کالنتری( و آقای حجتی که در مجموع 

 ندازند؟اوزیر با دوره چهار ساله می 2های کشاورزی را گردن هشت سال دولت نهم و دهم و و حاال کسری

 کنندآمارها را دستکاری می
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ایم، ادعا است؛ آقای حجتی سند بیاورد که چرا با شروع دولت یازدهم آمارها را کاهش گوییم این رقم و آن رقم تولید کردهاینکه می

 .انداند و هیچ موقع هم در مورد آن توضیح ندادهاند و به نوعی دستکاری کردهداده

 پذیر است؟های دولتی با وجود این همه مستندات به راحتی امکانآن هم در دستگاهمگر دستکاری آمار  :فارس

میلیون تن اعالم شده بود  113بروید از آقایان بپرسید. در دولت یازدهم و زمان تحویل دولت، تولید محصوالت کشاورزی  :اسکندری

 113شود همان رقم ایم که مییلیون تن رشد تولید داشتهم 21گویند میلیون تن اعالم کرد و االن می 90که دولت یازدهم آن را 

 .میلیون تن و اگر بقیه آمارها هم به این شکل باشد که دیگر حرفی برای گفتن نیست

میلیون تن برنج در  212میلیون تن شلتوک برنج در یک جا و  812گویند این آمارها تکرار دارد. مثال برخی کارشناسان می :فارس

 سبه شده است؟جای دیگر محا

 خواستند آمار را دستکاری کنند اجازه ندادممی

در وزارت جهاد کشاورزی مرکز ارائه آمار جای مشخصی است، ممکن است وزیر یا معاون وزیر در هر دولت تغییر کند، اما  :اسکندری

شد. ولت هشتم، به راحتی آمارسازی میام، شاهدم که در دسال از ابتدای تشکیل وزارت جهاد در این وزارتخانه بوده 81خود من که 

میلیون تن  8زمینی را که تولیدش آن زمان من مجری طرح گندم بودم؛ آمدند، گفتند میزان تولید محصوالت زراعی مانند سیب

د چه میلیون تن که من اجازه ندادم و آقایان بگوین 18میلیون تن است، را بکنیم  11میلیون تن و یا گندم که  819است، بکنیم 

ای برگزار شود که پشت پرده دوست داشتم مناظره.ایماند که به خودکفایی گندم رسیدهاقدامات فنی در دولت هشتم انجام داده

خودکفایی گندم را بگویم. این آقایان اصالً باور به خودکفایی گندم نداشتند و چون این موضوع خواسته مقام معظم رهبری بود، یک 

 17یعنی  91تا  81های شان بازه زمانی سالیی هم برای آن گذاشته بودند که اصالً امکان نداشت. در طرحهاطرح نوشتند و شرط

وزارت جهاد کشاورزی  09های اعتباری برای آن خواسته بودند. وقتی سال سال را برای خودکفایی در نظر گرفته بودند که یک رقم

حات که االن از جریان انقالب اسالمی خارج شده از ریاست سازمان امور عشایر ادغام شد، با دستخط و درخواست یکی از سران اصال

ها ایجاد تر اینجاست که بدانید از وقتی مجری طرح گندم شدیم، انواع محدودیتجالب.ها برداشته شده استبه دلیل همین مقاومت

موقعی که بنده به عنوان وزیر دولت نهم معرفی شدم. هیچ شد و تمام کارشناسان وزارت جهاد که کار را با ما شروع کردند، تا قبل از 

یف ک»دادند. حال بروید از آقای حجتی بپرسید آیا از طرح یک ارتقای شغلی نگرفتند و حتی یک طرح ترافیک ساده را هم نمی

و پیشنهادهای الزم برای هزار کارشناس کشاورزی توزیع شد، خبر دارند. در این کیف انواع اطالعات و مطالعات  19که بین « گندم

 .توسعه کشت گندم داده شده بود

 ها اجرا نشده و یا دولت طرحی در این حوزه نداشته است؟هر کس برنامه خاص خودش را دارد از کجا مطمئنید که این طرح :فارس

وجود آمده پاسخ دهند. ههای نهم و دهم بگویند تمام مشکالت در بخش کشاورزی در این هشت سال دولتآقایان که می :اسکندری

شد، هیچ در ها و مراکز دیگر از طریق دولت تامین میآن زمان گوشت مورد نیاز دانشگاهکه دولت را شروع کردیم و  34در سال 

هزار تن گندم وارد  007میلیون و  2، 37ها! طبق آمار رسمی و موجود در سال انبارها نبود، نه یک کیلو گوشت و مرغ در سردخانه

هزار تن رسیده است.  105هزار و تن و  107های حدود به رقم 34و  38های هزار تن بوده و در سال 008این رقم  32اند. سال ردهک

ماه ذخیره  8که نیاز به واردات نداشتیم و جشن شکرگزاری گندم انجام شد. اما این را هم بگویم که با آنکه همیشه  38سال 

ماه ذخیره استراتژیک گندم  0بیش از  33ماه رسید و در سال  2شتیم در دولت نهم این رقم به استراتژیک گندم برای کشور دا

 .داشتیم که دولت را تحویل دادیم
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هزار تن گندم وارد شده است، تا حدی که مجوز آن را از رهبری  199، یک میلیون و 85گویند در سال اما آقایان می :فارس

ایم که تست سالمت محصول روی کشتی و نزدیک به تخلیه بار انجام شده است؟ از طرفی ذخیره اید و آن قدر عجله داشتهگرفته

 روز بیشتر نبوده است؟ 10استراتژیک 

و  وجود آمدای را داشتیم. یک فضای شدید جهانی در رابطه با ایران بهبحث باز کردن پلمب تاسیسات هسته 39در سال  :اسکندری

گیرد. آن موقع به طور خاص تصمیم گرفته شده بود که زودی جنگ با آمریکا در می بعی اعالم کردند، بهحتی خود این آقایان در منا

توانیم وارد کشور کنیم که هر اتفاقی افتاد در یک دوره دو سه ساله مشکلی وجود نداشته باشد، کاالی اساسی به هر میزان که می

کنند که در کنارش هم بگویند هایی که آقای حجتی اعالم میبود و این عدد و رقم 34مان باالتر از سال تولیدات 85وگرنه در سال 

 .که به چه علت بوده است

 میلیون تن گندم 1913رکورد تولید  *

میلیون تن گندم در کشور تولید  1419تاکنون باالترین رکورد تولید گندم شکسته نشده در آن سال من اعالم کردم که  32از سال 

هزار تن در قالب خرید تضمینی  277میلیون و  11دهد و در آن سال میلیون تن نشان می 1913آمار وزارتخانه آن را  شده که خود

 .گندم وارد سیلوها شد

هایی که در دولت داشتم این بود که ما علم را به سابقه شدیم و یکی از بحثدانند که دچار خشکسالی بیهم همه می 30در سال 

دادیم که به عنوان کارشناسان کشاورزی کار کنند و شرکت فنی مهندسی در کشور تشکیل می 2277یم و باید مزارع انتقال ده

هزار شرکت خدمات فنی مهندسی  2التحصیل بخش کشاورزی در هزار فارغ 27سال نزدیک به  2وری را باال ببریم. حدود بهره

 .یل و در دولت یازدهم هم اتفاق خاصی نیفتادکشاورزی مشغول به کار شدند که در دولت دهم این کار تعط

حاال اینکه در دو سال اخیر شرایط اقلیمی و بارندگی خوب بوده و محصوالت افزایش یافته است، آقایان به حساب خودشان نگذارند. 

 باید پرسید آیا کشاورزان هم از وزارت جهاد کشاورزی راضی هستند؟

تن است آیا این رقم نسبت به زمان شما  4طرح گندم عملکرد برداشت گندم در هر هکتار طبق آخرین مصاحبه ما با مجری  :فارس

 .ایمگویند افزایش تولید داشتهتغییری کرده که اکنون می

در زمان ما هم متوسط برداشت گندم همین رقم بود، مضاف بر آنکه ما طرح الگوی کشت ارائه کردیم که در کجا چه  :اسکندری

نویس را به دولت این پیش 33که هم آب کمتری مصرف کند و هم بازدهی بیشتری داشته باشد. ما مرداد ماه سال محصولی بکاریم 

 .نویس به مجلس نرفته استدادیم و هنوز این پیش

ر هزار مترمکعب آب در ه 3کند، چرا متوسط برداشت ما با مصرف تن در هر هکتار برداشت می 12وقتی گندم کار نمونه کشوری ما 

تن است. ما  9کند، اما متوسط برداشت کشوری زیر تن در هکتار برداشت می 19تن باشد. یا چرا شلتوک کار نمونه ما  4هکتار باید 

 .ریزی کرده بودیم و مستندانش هم موجود استبرای همه اینها در دولت نهم برنامه

همه  !های مختلف کی اتفاق افتادبرنج در استان بپرسید چه کسی برداشت برنج را مکانیزه کرد و ایجاد بانک نشاءیا 

کلینیک فعال  077به  33تا  34های عدد در سال 24های گیاه پزشکی را از اینها در دولت نهم انجام شده است. یک زمانی کلینیک

 .خودش بوده است نالند و اگر هم کسی سر پا است، به همتهایی که انجام نشده میرساندیم، اما همه اکنون به دلیل حمایت

هزار 977میلیون و  9میلیون تن گندم بود، اما وزارت بازرگانی در آن موقع  8دوباره خشکسالی شد که نیاز به واردات  30در سال 

وری کشاورزی تن گندم وارد کشور کرد. آن زمان وزارت جهاد کشاورزی در دولت فقط یک رای داشت برای همین امر در قانون بهره

مد که اختیار واردات و صادرات محصوالت کشاورزی به وزیر جهاد کشاورزی داده شد و کلمه به کلمه پیش نویس این آ 12ماده 
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دولت دهم هم آن را اجرا نکرد و از آقای حجتی بپرسید، آیا آن را  .قانون را من نوشتم که پس از تصویب و ابالغ آن دیگر وزیر نبودم

 .درستی اجرا نکردندایشان هم این قانون را بهاجرا کرده است؟ چرا که من معتقدم 

 93رکورد واردات گندم در سال 

هزار تن گندم وارد کردند. برخی از کشاورزان  927میلیون و  8هزار و  700میلیون و  2، 92و  91های از آقایان بپرسید که چرا سال

ایم و باز رکورد واردات گندم در شغل پدری انجام داده نمونه گندم کار پیش من آمدند و گفتند کشت گندم را تنها به خاطر عرق

 .هزار تن شکسته شده است 249میلیون و  0با  98سال 

 شاید این میزان گندم ورود موقت بوده که تبدیل به آرد یا محصول دیگری شده و صادر شده است؟ :فارس

یا این گندم وارداتی کجا رفته آیا در انبارها مانده است؟ ما  اند،اگر این طور بوده اعالم کنند چه میزان آرد صادر کرده :اسکندری

 .کاران سه برابر شده آیا قیمت خرید تضمینی تغییر محسوسی کرده استدانیم که چگونه درآمد گندمنمی

 اندآمار گندم های وارداتی را کجا محاسبه کرده

 .میلیون تن است 119اما آقای حجتی اعالم کردند که تراز تولید گندم مثبت  :فارس

در کنار تولید داخل وارد شده کجا رفته است. حتی  99تا  98های هایی که طی سالاشکالی ندارد. فقط بگویند گندم :اسکندری

هزار تن گندم وارد کشور شده است.  477ایم و باید گندم صادر کنیم یک میلیون و که گفتند به خودکفایی رسیده 99همین سال 

که گفتند گندم صادر کنیم گندم را  99تومان. همان سال  1297تومان است و خرید تضمینی  377گندم وارداتی قیمت تمام شده 

 .تومان در بورس کاال برای پایه صادرات گذاشتند 077با پایه قیمت 

دهند؟ نجام میپشت پرده واردات گندم چه کسی است؟ چه کسانی در وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت دارند و بعضا کار واردات ا

  پشت پرده واردات گوشت و پرتقال را هم باید بگویند؟

 هزار تومان در بازار فروختند 9پرتقال دولتی را کیلویی 

برای تنظیم بازار شب عید کارگروه تنظیم بازار مجوز واردات داده بود چرا که سرمازدگی بخش زیادی از پرتقال شما را از  :فارس

 .بین برده بود

تر از پرتقال داخلی وارد شود؟ چرا به یکباره اگر قرار است پرتقال وارد شود، چرا باید از ترکیه و آن هم با کیفیت پایین :اسکندری

تر اینکه بنا به اذعان یکی تومان افزایش دادند. جالب 8977تومان و بعدًا به  8977هزار تومان تمام شده اول  2پرتقالی که برایشان 

هزار تومان روانه بازار  9بودند با قیمت کیلویی  درصد پرتقالی که برای تنظیم بازار شب عید آورده 07زیع از همین مسئوالن تو

چه کسی رفت در استان کرمانشاه نشست. از آن طرف مرز پرتقال وارد سال قبل از آن هم که سرمازدگی نداشتیم، .کردند

اگر آقای حجتی خبر ندارد که وامصیبتا. چون برخی از  .ختندکردند، جعبه آن را عوض کرده و به اسم پرتقال جنوب فرو

 .اندمدیرانش همین کارها را کرده

بار مصوبه کاهش تعرفه شکر داشته تا جایی که در نهایت اردیبهشت  9دولت  39تا اردیبهشت  34گویند از مهر سال می :فارس

 .شکر به صفر رسیده است تعرفه 39سال 

بار تعرفه شکر کاهش پیدا کرده باشد، چون  9مستندات ارائه کنند. اصالً چنین چیزی نبوده و این گونه نبوده که آقایان  :اسکندری

ای ندارد. تعرفه برای حمایت از تولید داخل و برای بخش شد که تعرفهها این گونه کاالها توسط خود دولت وارد میدر آن سال

 .شودخصوصی باال و پایین می

 لیون تنی شکر برای ذخیره استراتژیک جنگ احتمالی بود می 7واردات 
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 ایم؛ البته در مورد وارداتهای قند و شکر مجبور به واردات شکر شدهگویند به دلیل سوء مدیریت و تعطیل شدن کارخانهمی :فارس

 میلیون تنی شکر هم همچنان بحث به قوت خود باقی است که چرا این میزان شکر وارد شده است؟ 2

در مورد شکر باید بگویم که مربوط به همان ذخیره استراتژیک برای جنگ احتمالی با آمریکا و بسته شدن خلیج فارس،  :سکندریا

هایشان این رقم را برای مقابله با جنگ احتمالی، شرایط اقتضا کرد که حجم زیادی شکر وارد شود که مدام آقای حجتی در حرف

و ارقامی که آقای حجتی از تولید چغندر قند داده اشتباه است. رکورد تولید چغندر در کشور مربوط  کنند، دیگر آنکه اعدادتکرار می

 .های چغندری در آن سال از چغندرکاران خرید کردندهزار تن کارخانه 477میلیون و  2و دولت نهم است که  32به سال 

قتصاد بازار در مقابل بازار مطرح است از آن طرف شاهدیم که از دو رسیم به بحث تنظیم بازار در دولت یازدهم اعتقاد به امی :فارس

درصدی قیمت  97سال اخیر، افزایش  4سال پیش قانون انتزاع اجرا شد، اما متاسفانه شاهد افزایش صد درصدی قیمت برنج طی 

کنند که دامشان روی دستشان یدرصدی قیمت برخی کاالها مانند حبوبات هستیم؛ همچنین با آنکه دامداران اذعان م 07گوشت و 

 کنید مشکل کجاست؟هزار تومان از بازار بخرند. شما فکر می 97تا  47مانده، مردم باید گوشت را کیلویی 

 شده رها بازار و دهدنمی انجام درستی به را آن ولی است، کشاورزی جهاد وزارت برعهده قانون نظر از وظیفه تنظیم بازار :اسکندری

هزار تومان دست مصرف 9ارز دولتی و از طریق مباشر دولتی وارد شد، ولی چرا به قیمت  با که است عید شب پرتقال آن، مثال. است

توانیم به تمام محصوالت تعمیم بدهیم و به نوعی بازار با دست دالالن افتاده است. مثاًل موقعی که کننده رفت و این موضوع را می

 477دادیم، تومان به مردم می 1600خریدیم و هزار تومان از مرغدار می 2غ را به قیمت کیلویی بنده وزیر جهاد کشاورزی بودم مر

تیم گفکردیم مثال میرغم آنکه مسئولیت تنظیم بازار را نداشتیم، بر بازار نظارت میعلی .شدتومان هم از بودجه دولت پرداخت می

بیشتر از یک رقم مشخص سود دریافت کند. آن موقع تنظیم بازار  تومان است و کسی حق ندارد 8277قیمت تمام شده گوشت 

 .کردیمها و قیمت تمام شده را اعالم میبرعهده وزارت بازرگانی بود و ما میزان موجودی در سردخانه

 فروشندهزار تومان می 75هزار تومانی را  16گوشت وارداتی 

وری تصویب شد و کافی نداشتم، اما هم و غم خود را گذاشته تا قانون بهره آن موقع که من وزیر بودم به دلیل نبود قانون، اختیار

وری نیز به تصویب قانون نظام جامع دامپروری در کنار قانون بهره .تواند ادعا کند که قانون ندارماکنون دیگر هیچ وزیری نمی

تحویل دادیم، قیمت گوشت  33که دولت را در سال روزی   .کنیدها را گرفت که چرا قانون را اجرا نمیرسید و اکنون باید یقه

 8های جهانی تغییری هم نکرده، چرا همان گوشت وارداتی را با دالر تومان بود اکنون که قیمت 4277وارداتی با دالر هزار تومانی 

شان هستند؟ که منفعت هزار تومان. پشت پرده واردات گوشت چه کسانی 29دهند هزار تومان به مردم می 12شود هزار تومانی می

 .ها پایین بیایددهد، قیمتاجازه نمی

 پرسش در این زمینه زیاد است و پاسخ هم بسیار! به عنوان سوال پایانی خود شما اقتصاد بازار در مقابل بازار را قبول دارید؟ :فارس

سیب صادر کن، موز »نشود، همین سیاست یک جاهایی این مسئله درست است، به شرط آنکه کنترل بشود و بازار رها  :اسکندری

شد، اما مشکل اینجا بود که سرخانه هزار تن سیب صادر می 237-207را خود من هم اجرا کردم و در آن سال تا باالی « وارد کن

همم. فیگویند تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت باید برخورد کند و دست ما نیست را نماینکه می.مخصوص نگهداری میوه نداشتیم

ها نظارت کند و بگوید قیمت تمام شده فالن محصول این قدر است و نباید بیشتر از این قدر فروخته تواند بر قیمتوزارت جهاد می

کارها در یک جاهایی با هم قاطی شده چون برخی از وارد کنندگان در بدنه دولت هستند که خود وظیفه تنظیم بازار را هم .شود

 .برعهده دارند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=18927227777240 
 بازار و قیمت ها

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/ نرخ مرغ باز هم پر کشید

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

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

هزار  4امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  :تومانی نرخ مرغ طی دو روز اخیر در بازار خبر داد و گفت 077از افزایش  جوان،

 0و خرده فروشی  097هزار و  2های صنفی تومان، توزیع درب واحد 277هزار و  2تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  377و 

هزار و  0و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  477هزار و  2به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است 477هزار و 

تومان، سینه  977هزار و  11یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف .تومان است 477

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزایش قیمت مرغ طی دو روز اخیر را .هزار تومان است 19و فیله مرغ  977هزار و  12بدون کتف 

شود که نرخ مرغ به روند قبلی خود بازگردد چرا که مرغداران بیش کاذب اعالم کرد و اضافه کرد: از ابتدای هفته آتی پیش بینی می

وی از ثبات نرخ ماهی طی دو هفته گذشته خبر داد و افزود: در حال .ها امتناع نمایندتوانند از عرضه مرغ خود به کشتارگاهاز این نمی

، حلوا سیاه 10، هامور جنوب 18، سفید پرورشی 12ای ، شیر نیزه14، سنگسر شهری 12، کپور 20حاضر نرخ هر کیلو شیر جنوب 

 .هزار تومان است 80و راشگو  19، سرخو 27

http://www.yjc.ir/fa/news/2731912/%D3%A2%D3%AE%D3%B1%DB 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۷تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ پیاز هم به جمع گرانی ها پیوست

 .های نوبرانه خبر داداتحادیه میوه و سبزی از آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی و وضعیت قیمت میوهرئیس 

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

درصدی قیمت هندوانه طی روزهای اخیر در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر با عرضه محصول از اکثر  97از کاهش  جوان،

 .تومان است 377های جنوبی نرخ هر کیلو هندوانه از هزار تا هزار و استان

درصدی  87های اخیر قیمت هر کیلو گوجه فرنگی با کاهش وی با اشاره به آخرین وضعیت نرخ گوجه فرنگی در بازار افزود: طی هفته

شود که با افت شدید قیمت رسد و با عرضه فراوان محصول طی هفته آینده پیش بینی میهزار در میدان به فروش می 8الی  2با نرخ 

 2ای هزار تومان اعالم کرد و گفت: همچنین نرخ هر کیلو خیار گلخانه 8ای را جران نرخ هر کیلو خیار بوتهمها.در بازار روبرو شویم

 9تومان، پرتقال شمال  977هزار و  9تا  977هزار و  4هزار تومان، موز  2هزار تومان، سیب سفید  9تومان، سیب قرمز  977هزار و 

درصدی نسبت به  17به گفته وی نرخ هر کیلو سیب زمینی با کاهش .تومان است 977هزار و  2هزار تومان وپرتقال مصری قاچاق 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به افزایش نرخ پیاز در بازار .تومان است 377تا هزار و  477دو هفته گذشته همچنان هزار و 

 .رسدتومان در میدان به فروش می 377الی هزار و  477درصدی هزار و  17ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو پیاز با افزایش 

هزار تومان،  19تا  14های نوبرانه در بازار اظهار داشت: نرخ هر کیلو گوجه درختی مهاجران در خصوص آخرین وضعیت قیمت میوه

 18ای مان و توت فرنگی گلخانههزار تو 4تا  977هزار تومان، ملون هزار و  87تا  27هزار تومان، زردآلو کاشان  12تا  4چاقاله بادام 

 .هزار تومان است 14تا 

http://www.yjc.ir/fa/news/2731233/%D3%A2%D3%AE%D3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6081688/%D8%A2%D8%AE%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

52 
 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۷تاریخ: 

 وضعیت بازار اقالم مصرفی در ماه رمضانجزییات 

عضو اتحادیه مواد غذایی گفت: با توجه به خرید اقالم پرمصرف ماه رمضان از سوی بنکداران جایگاهی برای افزایش قیمت وجود 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزیقاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار .ندارد

با اشاره به آخرین وضعیت اقالم اساسی در آستانه ماه رمضان اظهار داشت: در نخستین روزهای سال نرخ برخی اقالم حبوبات  جوان،

درصدی را تجربه کرد که در شرایط کنونی از ثبات نسبی در بازار برخوردار  12الی  3به سبب کاهش عرضه نسبت به تقاضا افزایش 

 977هزار و  0نرخ برنج در بازار افزود: در حال حاضر نرخ هر کیلو برنج ایرانی بسته به کیفیت از  وی با اشاره به آخرین وضعیت.است

حسنی ادامه داد: برخی دالالن اقدام به خرید .تومان است 977هزار و  4الی  177هزار و  4تومان و برنج خارجی  977هزار و  14تا 

مین امر ممکن است تنش قیمت در روزهای آتی را به همراه داشته باشد و این ای کردند که ههای زنجیرهانبوه روغن از فروشگاه

 .درحالی است که احتمال افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده وجود ندارد

ن ید اقالم پرمصرف ماه رمضاعضو اتحادیه مواد غذایی با بیان اینکه رکود، سکوت و انتظار بر بازار حاکم است، گفت: با توجه به خر

ها از سوی بنکداران کشورجایگاهی برای افزایش قیمت وجود نظیر حبوبات، برنج، گوشت، مرغ، قند و شکر و ذخیره سازی در انبار

 .ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/2700218/%D3%AC%D3%B2%DB 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

 نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن/ مرغ ارزان می شود

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

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

تومان، مرغ آماده به طبخ  377هزار و  4داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر جوان،

 .تومان است 477هزار و  0و خرده فروشی  097هزار و  2های صنفی تومان، توزیع درب واحد 277هزار و  2در کشتارگاه 

 .تومان است 477هزار و  0مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  تومان و ران 477هزار و  2به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

 977هزار و  12تومان، سینه بدون کتف  977هزار و  11یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف 

طی روزهای آتی در بازار بیان کرد: با رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به وضعیت قیمت مرغ .هزار تومان است 19و فیله مرغ 

تومانی در بازار روبرو شود که این  477شود که نرخ مرغ از فردا با کاهش توجه به افزایش عرضه و افت شدید تقاضا پیش بینی می

 .نرخ برای تولیدکننده و مصرف کننده مقرون به صرفه است

http://www.yjc.ir/fa/news/2739709/%D9%32%D3%B1%D3%%-AE 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس ۷۹۳1اردیبهشت ماه  ۴۹شنبه 

نمایند و تولیدی را از مرغداران بزخری میمچکریم که ما را نابود کردید/ مسئولین حامی دالالن مرغ 

 تولیدکنندگان را به استثمار خود درآورده اند+ تصویر نامه

مرغدارن گوشتی در اعتراض به عدم توجه به مشکالت آنها و ورشکستگی تولید مرغ کشور، نامه سرگشاده تندی به دولت نوشتند و 

 .داری کشور به مسئوالن حامی دالالن تبریک گفتندبه خاطر تمام زحمات این دولت برای نابودی صنعت مرغ

 مصرف بازار در تومان 977 و هزار 2 تا مرغداران گوشتی در اعتراض به عدم توجه به مشکالت آنها و باال رفتن قیمت جوجه یک روزه 

وزارت جهاد کشاورزی و نهاد های  به تندی سرگشاده نامه است، رسانده شده تمام قیمت از تر باال به را آن تولید های هزینه که

 .نظارتی ستاد تنطیم بازار و سازمان حمایت نوشتند و مشکالت خود را مطرح کردند

 :مشروح این نامه به شرح زیر است

دگان های صنفی تولیدکننپور( به عنوان رئیس هیات مدیره کانون انجمنبا سالم و دعای توفیق؛ بدین وسیله اینجانب )بهرام تقی

گوشتی ایران و رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مرغداران گوشتی آذربایجان شرقی به نمایندگی از مرغداران گوشتی ایران مرغ 

روزه در صورتی که قیمت تمام شده برای تولیدکننده  37تومان  4777کنم قیمت مرغ زنده را )خدمت شما محترمین تبریک عرض می

بهره از دسترنج و ثمره تولید ر تبریک به مناسبت ورشکستگی مرغداران زحمتکش و بیهمین طو.(تومان بدون یک ریال سود 4377

تبریک به خاطر عدم گوش شنوای مسئولین محترم نسبت به مظلومیت مرغداران و عم ترتیب اثر تظلم ...پناهخود و مظلوم و بی

 ای نظارتی محترمتومانی به نهاده 2977خواهی آنهادرود و تبریک به خاطر قیمت جوجه یک روزه 

و همین طور تبریک به کلیه مسئولین محترم حامی دالالن که امروز با عدم هر گونه وجاهت قانونی مستقل از تمام ضوابط و مقررات 

نمایند و تولیدکنندگان را به استثمار خود های قانونی، مرغ تولیدی را از مرغداران بزخری میخند به تشکلجاری کشور با ریش

با کمال تاسف این نتیجه برای ما تولیدکنندگان حاصل شده مثل .گردندتر میاند و روز به روز فربهو به خاک سیاه نشانده درآورده

ترین غذای سفره هموطنان در این مملکت بهترین و مرغوب....اینکه ما ایرانی نیستیم اجنبی هستیم و یا از رژیم صهیونیستی و یا

بهره از دسترنج خود و اکنون شاید بیش از پنجاه کنیم و خودمان بیراف و کارگر و کارمند و... را تولید میعزیز خود اعم از اعیان و اش

 .نمایندهای خود را تنفس میدرصد از مرغداران ورشکسته و بقیه آخرین نفس

وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان ها و با پیشکسوتان در جلسات مکرر با معاونت محترم های انجمنحداقل بیست بار با هیات مدیره

ایم ها و مشکالت را تشریح نموده و هر دری را که امکان داشته کوبیدهمحترم کمیسیون کشاورزی مجلس شرکت نموده و تمام علت

 مرغداران کشور به طور خودجوش تجمعی مقابل صدا و سیما همزمان با مناظره.کسی به داد و فریاد ما گوش شنوا نداد که نداد

کاندیداهای محترم ریاست جمهوری را تدارک دیده بودند. قول مالقات با ریاست محترم جمهور را دادند اکنون همه منتظر مالقات 

دوستی و عالقه مرغداران محترم را به ملت و حکومت خود و کنم غیرت و عزت نفس و وطنتحسین می.با ریاست جمهور هستیم

افتخار مملکت خود را ترجیح دادند و ضرر و زیان و ورشکستگی را به جان خریده و صبر و تحمل لی و تعا تعصب بر حفظ پرستیژ. 

نشان دادند و ما منتخبین آنها درخواست کردیم به علت حساسیت زمان و موقعیت صبر و تامل فرمایید و از تجمع در روز جمعه 

خط مقدم و فداکار تولید، قبول کردند. از وزارتخانه قول دادند صد آفرین به غیرت این تولیدکنندگان و سربازان .خودداری نمایید

شود بلکه اشک تمساح نثار ها را ترمیم نموده و برای مشکالت اقدام نمایند اما صدها تاسف نه تنها هیچ اقدامی انجام نمیقیمت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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شر عظیم و زحمتکش و وفادار، تکیه بر نفرین خدا بر مسئولینی که به جای حرمت و قدرشناسی از این ق.فرمایندتولیدکنندگان می

 .دهند فقط با تمام توان حافظ منصب و مقام خود هستندمسند ریاست زده و هیچ اقدام موثر و مفید انجام نمی

دوست و خادم ملت و حکومت و منتخب کشوری از طرف مرغداران سراسر بدین وسیله به عنوان یک فرد مسن و پیشکسوت وطن

ریاست محترم ستاد تنظیم بازار کشور و ریاست  -ملتمسانه از مسئولین به خصوص وزارت جهاد کشاورزی  ایران ضمن درخواست

بار مرغداران گوشتی رسیدگی عاجل نشود، هر دهم چنانچه به وضع اسفمحترم حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکننده اخطار می

 .بودتفاوت و خوش خواب خواهد عمل غیرعادی متوجه مسئولین بی

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=811a29d319c94d0d988ff228e 
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 بازار و قیمت ها
 اکوناایران  - ۷۹۳۱اردیبهشت / /  ۷۳سه شنبه , 

 و مرغ کشیده شد ترمز افزایش قیمت گوشت

قیمت گوشت قرمز با پشت سر گذاشتن نوسانات و روند افزایشی چند ماه اخیر به تعادل رسیده و قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله 

 .های اخیر باز ایستاده استهزار تومان کاهش یافته است و گوشت مرغ نیز چنین وضعی را دارد و تب و تاب افزایش قیمت ماه 83به 

های اخیر با نوسانات زیادی همراه شد و قیمت اقالم مختلف آن روند افزایشی پیدا کرده بود، اکنون به شت قرمز که در ماهبازار گو 

شود، حدود سه ماه اخیر با روند صعودی گوشت قرمز که همواره جزو اقالم اساسی و پر مصرف مردم محسوب می.تعادل رسیده است

هزار تومان هم رسید که این قیمت رکوردی برای قیمت  49وشت گوساله به کیلویی بیش از قیمت روبرو شده بود؛ به طوری که گ

اما به منظور به تعادل رساندن بازار گوشت قرمز، واردات گوشت منجمد و گرم از کشورهای آسیا .گوشت قرمز در سال گذشته بود

ر استراتژیک گوشت قرمز کافی است و واردات این محصول دام، ذخای امور پشتیبانی شرکت عامل مدیر میانه بیشتر شد و به گفته 

رو به صورت منجمد و تازه از کشورهای آسیای میانه ادامه دارد تا بتوان از این طریق نوسانات بازار را کنترل و نیاز ایام پرمصرف پیش

ت رمنستان و ... صورت گرفته است و نوساناهای وارداتی از کشورهایی چون پاکستان، قرقیزستان، ابه گفته ولی، این گوشت.تامین کرد

ی نظارتی هاگری و سودجویی دالالن بود، با این امر مدیریت می شود و البته دستگاهقیمتی در بازار گوشت قرمز را که ناشی از واسطه

ها پس از روند افزایشی قیمتدهد که ها از وضعیت بازار گوشت قرمز نشان میدر حال حاضر آخرین بررسی.باید آن را کنترل کنند

 .های اخیر و ادامه واردات گوشت قرمز، وارد شیب کاهشی شده و تقریبا بیشتر اقالم گوشت قرمز به تعادل رسیده استدر ماه

 977هزار و  88های مرکز شهر تهران به طور متوسط گوشت مخلوط گوساله کیلویی بر این اساس، طبق مشاهدات میدانی از مغازه

هزار تومان، راسته گوساله کیلویی  89هزار تومان، ران گوساله کیلویی  83شود. همچنین گوشت گوساله کیلویی فروخته می تومان

 .هزار تومان قیمت دارد 90هزار تومان و گوشت استیکی کیلویی  49هزار تومان، گوشت ماهیچه کیلویی  40

 49هزار تومان، ران گوسفندی  47هزار تومان، سردست کیلویی  89 در میان اقالم مختلف گوشت گوسفندی، شقه با گردن کیلویی

 .شودهزار تومان عرضه می 43هزار تومان و کله پاچه  93هزار تومان، جگر سیاه  83هزار تومان، گردن گوسفندی 

http://iranecona.com/08210/%D3%AA%D3%B1%D9%39%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 هزار خانوار روستایی 160بخشودگی سود و وجه التزام 

در سال گذشته، مبنی بر بخشودگی سود و وجه التزام تسهیالت  89مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در اجرای مرحله نخست تبصره 

 هزار پرونده تعیین تکلیف شد 127تومان تعداد زیر یکصد میلیون 

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، شهید زاده در همایش سراسری مدیران این بانک ضمن اعالم این خبر افزود: مشکل این 

 . سال برطرف شد 13هزار خانوار که از حوادث و بالیای طبیعی خسارت دیده بودند پس از  127

دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسالمی در اجرایی شدن این طرح خاطر نشان کرد: با توجه به عملکرد  وی با اشاره به نقش

میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم این طرح برای تسهیالت کمتر 1777مناسب بانک کشاورزی و با هماهنگی دکتر نوبخت ، مبلغ 

اینکه استقبال خوبی از این طرح شده است گفت: پیش بینی می شود پرونده  شهیدزاده با بیان.میلیون ریال اختصاص یافت 297از 

میلیارد ریال تسهیالت  077هزار و  44مدیر عامل بانک کشاورزی از پرداخت مبلغ .هزار نفر تعیین تکلیف شود 897حدود 

هزار فقره تسهیالت خرید ماشین  187در قالب مکانیزاسیون به کشاورزان در دولت تدبیر و امید خبر داد و افزود: با پرداخت این مبلغ 

درصد افزایش یافت که این امر سبب بهبود تولید  21آالت کشاورزی سطح مکانیزاسیون کشاورزی در کشور در دولت تدبیر و امید 

و با برنامه  هزار میلیارد ریال خریداری 140هزار تن گندم کشاورزان به مبلغ  977میلیون و  11وی اضافه کرد: سال گذشته .شد

 .ریزی دولت و بانک کشاورزی این مبلغ در کوتاه ترین زمان به کشاورزان پرداخت شد

میلیون تن و میزان واردات 214را ساالنه حدود  92-91مدیرعامل بانک کشاورزی میزان گندم خریداری شده از کشاورزان در سال 

: این درحالی است که سال گذشته و سال جاری علی رغم اینکه این محصول را بیش از شش میلیون تن اعالم کرد و اظهارداشت

 .سطح زیر کشت افزایش نیافت ، در تولید گندم خودکفا شدیم

شهید زاده در بخشی از سخنانش با بیان اینکه متاسفانه در مناظره های گذشته ریاست جمهوری به نظام بانکی ظلم شده است؛ 

زی به صورت ضمانتی و در تسهیالت باالتر از یک میلیارد ریال با گرفتن حداقل وثیقه ها درصد از تسهیالت بانک کشاور 97افزود: 

 .ارائه خدمات می شود که این امر جز با کمک دولت و نظامی که می خواهد به تولید توجه کند، میسر نمی شد

 -هکتار آن اجرایی شده است 077که  -هکتار 1977وی پرداخت تسهیالت به کشت های گلخانه ای و هیدرو پونیک در سطح 

هزار بنگاه اقتصادی به چرخه تولید شد را بخش مهمی از اقدامات بانک 0ریال تسهیالت که موجب بازگشت  هزار میلیارد22پرداخت 

 درصد از برنامه های اقتصاد مقاومتی را اجرا 82کشاورزی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: این بانک حدود 

هزارتن ماهی اضافه کرد: این 27  مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به تعهدات وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تولید.کرده است

 .هزار تن آن در جنوب و شمال کشور به مرحله تولید رسیده است 17میزان از سوی بانک مصوب شده و 

م رهبری و برنامه های دولت تدبیر وامید گفت: بانک کشاورزی به عنوان وی در پایان با الزم االجرا دانستن سیاست های مقام معظ

 سازمان یادگیرنده و منعطف تالش می کند سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های دولت تدبیر وامید را اجرا کند

تر مرتضی شهیدزاده رئیس تعاون،کارو رفاه اجتماعی،دک همایش سراسری مدیران بانک کشاورزی با حضور دکتر علی ربیعی وزیر

مدیرعامل،مدیران امور،روسا و  این بانک، استاندار مازندران، فرماندار بابلسر، اعضای هیئت مدیره، مشاوران هیئت مدیره و مدیرعامل

 اردیبهشت ماه سال جاری در بابلسر 28مدیران شعب این بانک در استا ن ها ، معاونان ادارات مرکزی بانک کشاورزی و همچنین

  ../.برگزار شد

http://www.iana.ir/fa/news/48319/%D3%A3%D3%AE%D3%B4%D9%33% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

گذاری در طول زنجیره ارزش ، برای توسعه توسعه کسب وکار کشاورزی برای همه افراد/ضرورت سرمایه 

 فراگیر تجارت محصوالت کشاورزی

رشد جمعیت، تغییر اشتها و افزایش تقاضای مواد غذایی باعث شده تا بخش غذا و کشاورزی پاسخگوی این نیازها باشد ، در سال 

د هد که می تواند فرصتی برای ایجاد شغل  درصد از افراد فقیر از بخش کشاورزی امرار معاش می کردند و این نشان می 29، 2712

 .و رفاه مشترک ایجاد کند

ال سزی پاسخگوی این نیازها باشد ، دررشد جمعیت، تغییر اشتها و افزایش تقاضای مواد غذایی باعث شده تا بخش غذا و کشاور

که می تواند فرصتی برای ایجاد شغل  درصد از افراد فقیر از بخش کشاورزی امرار معاش می کردند و این نشان می د هد 29، 2712

به گزارش ایانا از بانک جهانی، این درحالی است که سرمایه گذاری زیادی در تمام طول زنجیره ارزش و رفاه مشترک ایجاد کند.

توسعه تجارت محصوالت کشاورزی، نیاز است. چراکه کشاورزان را قادر می سازد تا از فرصت ها استفاده کنند، که این امر برای 

تجارت فراگیر محصوالت کشاورزی مساله ای حیاتی است. ارتباط تولید کنندگان و کارآفرینان به بازارهای داخلی، منطقه ای و جهانی 

به طور مستقیم و یا از طریق ارتباطات دیگر کسب و کار کشاورزی می تواند به افزایش درآمد ، ارائه مواد غذایی بیشتر به مناطقی 

 روبه رو هستند و فراهم کردن منابع متنوع در زمینه رشد و توسعه، کمک کند.که با کمبود 

(، که شامل بانک جهانی، شرکت بین المللی مالی و آژانس سرمایه گذاری چند جانبه است (WBGدر این راستا، گروه بانک جهانی 

 که آن ها بتوانند به افزایش پتانسیل رشدبه کشورها برای بهبود زیرساخت و تقویت خدمات پشتیبانی کمک می کند ، به طوری 

تجارت محصوالت کشاورزی و بهبود دسترسی به بازار کار برای طیف گسترده ای از بازیگران بخش خصوصی، از مزرعه تا سفره دست 

 یابند.

 استراتژی

ارت فراگیر محصوالت گروه بانک جهانی از تخصص چندبخشی خود ، برای حمایت کشورها در شناسایی و اجرای راه حل های تج

کشاورزی استفاده می کند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:ارائه پشتیبانی و مشاوره تحلیلی به کشورها، به طوری که 

والت صآن ها بهتر درک کنند و سیاست ها، قوانین و موارد نظارتی شان را برای کشاورزان خرده پا، کارآفرینان و تجارت امن و موثر مح

 کشاورزی بهبود بخشند.

حمایت از تالش کشورها برای بهبود ارائه محصول با به حداقل رساندن ضایعات با ایجاد ایجاد شبکه های جاده ای و توسعه دسترسی 

 ((ICTبه برق ، تامین آب و فناوری اطالعات و ارتباطات 

فیت های تجارت و زیرساخت در مرزها به منظور کاهش هزینه سرمایه گذاری در همه موارد، از امکانات ذخیره سازی تا تسهیل ظر

 های معامله برای کشاورزان، بهبود رقابت کشاورزان و شرکت ها، بهبود فرآوری محصوالت کشاورزی؛ و کاهش ضایعات پس از برداشت.

فراتر از بازارهای محلی.  کمک به خرده مالکان برای بهبود تجارت و معیشت شان، از طریق برقراری ارتباط با مصرف کنندگان

کمک می کند تا کشاورزان به بازارها و نهاده  WBGهمچنین با حمایت از سازمان های تولید کننده و برنامه های ارتباطاتی بازار، 

حمایت از کارآفرینان بخش تجارت  •ها ، خدمات توسعه کسب و کار، مهارت ها و زیرساخت های بازاریابی دسترسی داشته باشند.

 حصوالت کشاورزی از طریق ارتباط آن ها با بازارها و صنعت داخلی و خارجی برای رشد درآمد و ایجاد شغل پایدار.م

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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کمک به کشورها، کشاورزان و شرکت ها در زمینه کیفیت و استانداردهای ایمنی مواد غذایی، به طوری که آن ها بتوانند در بازارهای 

، دسترسی به آموزش  WBGچنین به سالمت داخلی و تغذیه هم کمک شود. همچنین مختلف محصوال ت شان را بفروشند و هم

ایمنی مواد غذایی از طریق آموزش الکترونیکی و ابزار های دیگر را فراهم می کند، به موسسات ایمنی مواد غذایی محلی و سیستم 

 می کند.ها برای نیازهای بازار و کمک به بهبود درجه بندی و بسته بندی محصوالت کمک 

 نتایج

هزار کشاورز به بازارهای داخلی و بین المللی بین سال های  187در برزیل، به پروژه های رقابتی روستایی کمک شده و بیش از 

 دسترسی یافتند 2712و  2717

ن و افراد در ، تسهیالت اعتباری به کشاورزان کمک شد و صادر کنندگا2714و  2773در کامبوج، ازبکستان و ویتنام بین سال های 

 بخش فرآوری توانستند محصوالت خود را در بازار عرضه کنند.

، به دولت ها معرفی  Warehouse Receipt Systems (WRS)، سیستم 2717در ساحل عاج، کنیا، ماالوی و سنگال، از سال 

ی حرفه ای و اعتبارات کمک شود. در شد تا به تولیدکنندگان، تجار و فرآوران در زمینه بهبود دسترسی آنها به منابع ذخیره ساز

میلیون دالر امریکا، به صورت وام برای فرآوران بادام زمینی ایجاد  12، کمک  WRSاز قانون جدید  WBGساحل عاج، با پشتیبانی 

 در کنیا و ماالوی به صورت میلیون ها دالر وام برای تقریبا پنجاه هزار کشاورز منجر شده است. WRSشد. پایلوت 

کلمبیا، گروه بانک جهانی با همکاری دولت و بخش خصوصی برای باز کردن بازارهای جدید برای کشاورزان خرده پا اقدام کرد. در 

بسیاری از سازمان های تولید کننده در بازار جدید فعال باقی مانده و این به لطف محصوالت با کیفیت باالتر و فرصت های جدید 

، یک هزار 2719در آسام، هند در سال و فرصت های بازار جدید بوده اند به پیدا کردن خریداران جدید بازار بوده و حتی بسیاری قادر

روستا به جاده های بهتر روستایی متصل شدند، تسهیل دسترسی بهتر به بازار برای تولیدکنندگان روستایی و افزایش حجم  98و 

 درصد. 87تجارت به 

خش دولتی و خصوصی در زمینه ذخیره سازی امن و محافظت از مواد غذایی دربرابر فاسد از مشارکت ب WBGاین درحالی است که 

فراهم شد و  2717هزار تن در سال  97شدن، کنترل آفات حمایت کرده است. در پنجاب، هند، امکانات ذخیره سازی دانه با ظرفیت

 ایجاد شد. 2719در مالی، تجهیزات ذخیره سازی سرد در فرودگاه در سال 

ر جمهوری قرقیزستان، خدمات مشاوره به شرکت های تجارت محصوالت کشاورزی کمک کرد تا به افزایش فروش و سود با اتصال د

از بهبود سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی حمایت کرد که  WBG، 2712در سال دست یابند. 2718به بازارهای جدید در سال 

مک کرد و در ویتنام با بهبود استانداردهای بازار صادرات به استاداردهای ایمنی مواد به تولید کشاورزی مواد غذایی در مولدووا ک

 2718کمک کرد تا کشاورزان کوچک به بازارهای جدید و زنجیره ارزش از سال  PRODERSغذایی کمک شد.در پاراگوئه، پروژه 

 دسترسی پیدا کنند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

http://www.iana.ir/fa/news/48928/%D3%AA%D9%33%D3%B8%D3 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۲۱تاریخ: 

 های دیجیتال و همراه ابالغ شدبخشنامه ضوابط پرداخت

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

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

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

ا ت هوشمند ابزارهای از استفاده امنیت اوالً شود می باعث فرایند این. شود می جایگزین  و شماره کارت با نشانه های عددی رمزینه

رای ابزارهای پوشیدنی بسطح استانداردهای بین المللی ارتقا یابد و ثانیاً استفاده از انواع ابزارهای هوشمند نظیر تلفن های همراه و 

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

 .ماه سال جاری به صورت عملیاتی تحقق یابد

 متن بخشنامه ابالغی به این شرح است:

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

 .های جدیدی برای ارایه خدمات بهتر و وسیعتر به مشتریان نظام بانکی پدید آیدرود فرصتشده و در این رهگذر انتظار می

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

  .ای باید حول آن تعریف و تبیین شوندهای توسعهای است که تمام فعالیتهای بانکی، قاعدهامنیت در پرداخت

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

گیری از تجربیات موفق، المللی و بهرههای بینکند؛ از این رو ضرورت دارد، با توجه به استانداردها و بهروشنظام بانکی کشور می

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

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

های خاص نظام پرداخت خُرد کشور و با گردآوری نظرات کارشناسان و مسووالن شبکه بانکی کشور و نظرداشت امکانات و ویژگی

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

در   (tokenization )هیئت عامل بانک مرکزی این موضوع را با تکیه بر اجرایی نمودن فرایند نشان گذاری18921212جلسه مورخ 

برای اطالع شما و همکاران مرتبط و اقدام های همراه مصوب کرد که ذیالً اصول و چارچوب آن های دیجیتال و پرداختپرداخت

 :شودمقتضی اعالم می

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

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

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

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

 :شودر شبکه پرداخت انجام میفرایند نشان گذاری با معرفی دو نهاد د    .2

های الکترونیکی )مانا( : توسط بانک یا موسسه اعتباری صادرکننده یا نهاد طرف قرارداد با آن راهبری شده و مراکز ارایه نشانه .2-1

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

 «مانا» اتصال که  ای است یکتا و مستقر در زیرساخت ملی پرداخت و تسویههای دیجیتال )سهند( : سامانهنشانه سامانه هدایت .2-2

 .پذیردمی صورت آن طریق از پرداخت شبکه به ها
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ذاری را به گتوانند فعالیت نشان بانک یا موسسه اعتباری با حفظ مسوولیت کامل خود در قبال صیانت از اطالعات مشتریان می    .8

 .های مجاز برون سپاری کنند« مانا»

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

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

 .پذیر استامکان« سهند»ها صرفًا از طریق اتصال به « مانا»ارایه خدمات توسط     .9

های نشانگذاری شده تا سقف روزانه تعیین شده برای تراکنشَ های نوع موبایل مجاز تراکنش خرید تلفن همراه برای تراکنش    .2

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

  .شود ی فنی این بخشنامه متعاقبا توسط معاونت فناوری های نوین ابالغ میدستورالعمل ها    .0

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

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

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

http://www.iana.ir/fa/news/48149/%D3%A3%D3%AE%D3%B4% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

توسعه کسب وکار کشاورزی برای همه افراد/ضرورت سرمایه گذاری در طول زنجیره ارزش ، برای توسعه 

 فراگیر تجارت محصوالت کشاورزی

این نیازها باشد ، در سال رشد جمعیت، تغییر اشتها و افزایش تقاضای مواد غذایی باعث شده تا بخش غذا و کشاورزی پاسخگوی 

درصد از افراد فقیر از بخش کشاورزی امرار معاش می کردند و این نشان می د هد که می تواند فرصتی برای ایجاد شغل  29، 2712

رشد جمعیت، تغییر اشتها و افزایش تقاضای مواد غذایی باعث شده تا بخش غذا و کشاورزی پاسخگوی .و رفاه مشترک ایجاد کند

درصد از افراد فقیر از بخش کشاورزی امرار معاش می کردند و این نشان می د هد که می تواند  29، 2712نیازها باشد ، در سال این 

به گزارش ایانا از بانک جهانی، این درحالی است که سرمایه گذاری زیادی در تمام فرصتی برای ایجاد شغل و رفاه مشترک ایجاد کند.

محصوالت کشاورزی، نیاز است. چراکه کشاورزان را قادر می سازد تا از فرصت ها استفاده کنند، که این طول زنجیره ارزش تجارت 

امر برای توسعه تجارت فراگیر محصوالت کشاورزی مساله ای حیاتی است. ارتباط تولید کنندگان و کارآفرینان به بازارهای داخلی، 

تباطات دیگر کسب و کار کشاورزی می تواند به افزایش درآمد ، ارائه مواد غذایی منطقه ای و جهانی به طور مستقیم و یا از طریق ار

بیشتر به مناطقی که با کمبود روبه رو هستند و فراهم کردن منابع متنوع در زمینه رشد و توسعه، کمک کند.در این راستا، گروه 

سرمایه گذاری چند جانبه است به کشورها برای  (، که شامل بانک جهانی، شرکت بین المللی مالی و آژانس(WBGبانک جهانی 

بهبود زیرساخت و تقویت خدمات پشتیبانی کمک می کند ، به طوری که آن ها بتوانند به افزایش پتانسیل رشد تجارت محصوالت 

 ند.کشاورزی و بهبود دسترسی به بازار کار برای طیف گسترده ای از بازیگران بخش خصوصی، از مزرعه تا سفره دست یاب

 استراتژی

گروه بانک جهانی از تخصص چندبخشی خود ، برای حمایت کشورها در شناسایی و اجرای راه حل های تجارت فراگیر محصوالت 

 کشاورزی استفاده می کند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

رک کنند و سیاست ها، قوانین و موارد نظارتی شان را برای ارائه پشتیبانی و مشاوره تحلیلی به کشورها، به طوری که آن ها بهتر د •

 کشاورزان خرده پا، کارآفرینان و تجارت امن و موثر محصوالت کشاورزی بهبود بخشند.

حمایت از تالش کشورها برای بهبود ارائه محصول با به حداقل رساندن ضایعات با ایجاد ایجاد شبکه های جاده ای و توسعه دسترسی  •

 ((ICT، تامین آب و فناوری اطالعات و ارتباطات  به برق

سرمایه گذاری در همه موارد، از امکانات ذخیره سازی تا تسهیل ظرفیت های تجارت و زیرساخت در مرزها به منظور کاهش هزینه  •

 ضایعات پس از برداشت.های معامله برای کشاورزان، بهبود رقابت کشاورزان و شرکت ها، بهبود فرآوری محصوالت کشاورزی؛ و کاهش 

کمک به خرده مالکان برای بهبود تجارت و معیشت شان، از طریق برقراری ارتباط با مصرف کنندگان فراتر از بازارهای محلی.  •

کمک می کند تا کشاورزان به بازارها و نهاده  WBGهمچنین با حمایت از سازمان های تولید کننده و برنامه های ارتباطاتی بازار، 

حمایت از کارآفرینان بخش تجارت  •، خدمات توسعه کسب و کار، مهارت ها و زیرساخت های بازاریابی دسترسی داشته باشند.ها 

 محصوالت کشاورزی از طریق ارتباط آن ها با بازارها و صنعت داخلی و خارجی برای رشد درآمد و ایجاد شغل پایدار.

ه کیفیت و استانداردهای ایمنی مواد غذایی، به طوری که آن ها بتوانند در بازارهای کمک به کشورها، کشاورزان و شرکت ها در زمین •

، دسترسی به آموزش  WBGمختلف محصوال ت شان را بفروشند و همچنین به سالمت داخلی و تغذیه هم کمک شود. همچنین 
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به موسسات ایمنی مواد غذایی محلی و سیستم  ایمنی مواد غذایی از طریق آموزش الکترونیکی و ابزار های دیگر را فراهم می کند،

 ها برای نیازهای بازار و کمک به بهبود درجه بندی و بسته بندی محصوالت کمک می کند.

 نتایج

هزار کشاورز به بازارهای داخلی و بین المللی بین سال های  187در برزیل، به پروژه های رقابتی روستایی کمک شده و بیش از -

 رسی یافتنددست 2712و  2717

، تسهیالت اعتباری به کشاورزان کمک شد و صادر کنندگان و افراد 2714و  2773در کامبوج، ازبکستان و ویتنام بین سال های  -

 در بخش فرآوری توانستند محصوالت خود را در بازار عرضه کنند.

، به دولت ها  Warehouse Receipt Systems (WRS)، سیستم 2717در ساحل عاج، کنیا، ماالوی و سنگال، از سال  -

معرفی شد تا به تولیدکنندگان، تجار و فرآوران در زمینه بهبود دسترسی آنها به منابع ذخیره سازی حرفه ای و اعتبارات کمک شود. 

ینی میلیون دالر امریکا، به صورت وام برای فرآوران بادام زم 12، کمک  WRSاز قانون جدید  WBGدر ساحل عاج، با پشتیبانی 

 در کنیا و ماالوی به صورت میلیون ها دالر وام برای تقریبا پنجاه هزار کشاورز منجر شده است. WRSایجاد شد. پایلوت 

در کلمبیا، گروه بانک جهانی با همکاری دولت و بخش خصوصی برای باز کردن بازارهای جدید برای کشاورزان خرده پا اقدام کرد.  -

کننده در بازار جدید فعال باقی مانده و این به لطف محصوالت با کیفیت باالتر و فرصت های جدید  بسیاری از سازمان های تولید

 بازار بوده و حتی بسیاری قادر به پیدا کردن خریداران جدید و فرصت های بازار جدید بوده اند.

دند، تسهیل دسترسی بهتر به بازار برای روستا به جاده های بهتر روستایی متصل ش 98، یک هزار و 2719در آسام، هند در سال  -

 درصد. 87تولیدکنندگان روستایی و افزایش حجم تجارت به 

از مشارکت بخش دولتی و خصوصی در زمینه ذخیره سازی امن و محافظت از مواد غذایی دربرابر فاسد  WBGاین درحالی است که 

فراهم شد و  2717هزار تن در سال  97ذخیره سازی دانه با ظرفیتشدن، کنترل آفات حمایت کرده است. در پنجاب، هند، امکانات 

در جمهوری قرقیزستان، خدمات مشاوره به شرکت های ایجاد شد. 2719در مالی، تجهیزات ذخیره سازی سرد در فرودگاه در سال 

در سال دست یابند. 2718تجارت محصوالت کشاورزی کمک کرد تا به افزایش فروش و سود با اتصال به بازارهای جدید در سال 

2712 ،WBG  از بهبود سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی حمایت کرد که به تولید کشاورزی مواد غذایی در مولدووا کمک کرد و

 در ویتنام با بهبود استانداردهای بازار صادرات به استاداردهای ایمنی مواد غذایی کمک شد.

دسترسی پیدا  2718شاورزان کوچک به بازارهای جدید و زنجیره ارزش از سال کمک کرد تا ک PRODERSدر پاراگوئه، پروژه 

 ترجمه: فرحناز سپهریکنند.

http://www.iana.ir/fa/news/48928/%D3%AA%D9%33%D3%B8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 اقتصاد مقاومتی تحقیقاتی بخش کشاورزی پروژه 14

متی های اقتصاد مقاوهای اقتصاد مقاومتی در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: پروژهمشاور و مسئول پیگیری برنامه

 هایهای کشور و همچنین مزیتها و قابلیتظرفیتدر جهاد کشاورزی و سازمان همگی براساس اتکاء به تولید داخل و استفاده از 

به گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر ارژنگ جوادی مشاور و مسئول .نسبی آن تدوین شده است

یج کشاورزی در برنامه اقتصاد مقاومتی سازمان تحقیقات آموزش و ترو 14پیگیری برنامه های اقتصاد مقاومتی سازمان ضمن تشریح 

 از انتشار مجلدی از اطالعات و پیشرفت های قابل توجه این برنامه ها خبر داد.  99سال 

وی همچنین همکاری سازمان با سایر معاونت ها و زیرمجموعه های وزارت کشاورزی را از جمله راهبردهای اساسی دانست که برای 

شاور سازمان با اشاره به چگونگی شکل گرفتن برنامه های اقتصاد مقاومتی در م.اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی تحقق یافته است

پس از مطرح شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی و تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد  99این سازمان بیان داشت : از ابتدای سال 

تبع آن متناسب با پروژه های مطرح شده، مقاومتی در دولت، جهاد کشاورزی پروژه های متعددی را در این راستا تدوین کرد. به 

پشتیبانی علمی، فنی، آموزشی و ترویجی این پروژه ها را با تدوین بسته های دانش بنیان اقتصاد مقاومتی به صورت یک مجلد تدوین 

ای تحقیقاتی صفحه ای ارائه داد. وی افزود: در این راستا هریک از مؤسسه ه 977به شکل یک کتاب  99و در اواخر تیرماه سال 

متناسب با تخصص خود، مسوولیت پروژه هایی را برعهده گرفتند و برنامه های خود را در افق پنج ساله ارائه نمودند. در کنار آن 

مؤسسه ها عالوه بر پیوست های پژوهشی پیوست های آموزشی و ترویجی را نیز تدوین کرده، عماًل از تابستان سال گذشته فعالیت 

وی با اشاره به همکاری سازمان با زیرمجموعه های وزارت جهاد .عملیاتی مؤسسه ها در این خصوص شروع شدهای اجرایی و 

پروژه اصلی برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده است که عینًا در سایر معاونت های اجرایی  14کشاورزی اظهار داشت: در سازمان 

ی و فنی و زیرمجموعه های وزارت کشاورزی کارهای اجرایی آن را برعهده پیگیری می شود، با این تفاوت که سازمان بخش های علم

دارند. امروز دانش های فنی که در قالب اقتصاد مقاومتی تدوین می شود، بسیار جدید بوده و رویکرد اصلی سازمان این است که این 

ا سایر زیرمجموعه ها، مهم این است که اهداف دستاوردها به دست کشاورزان برسد و تفاوتی ندارد که ما در بخش علمی باشیم و ی

تحقق یافته و به دست کشاورزان برسد؛ اما قطعاً سازمان در این توفیق مهم نقش مؤثری داشته و کلیدی ترین بخش پروژه ها همین 

ود نا به تخصص خجوادی یادآور شد: مؤسسه های متعدد سازمان ب پشتیبانی علمی و فنی بوده است که سازمان برعهده داشته است.

مسوولیت هایی را تقبل کرده اند، به طور مثال در پروژه افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت زراعی و یا پروژه ضریب خوداتکایی 

گندم، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر مسوولیت هایی را برعهده داشته و برنامه های متعددی را برای آن تدوین کرده 

ی که افزایش ضریب خوداتکایی در برنج را مدنظر قرار دهیم، طبیعتاً مؤسسه تحقیقات برنج مسوولیت را پذیرفته و یا در است، یا زمان

وی با بیان اینکه پروژه های اقتصاد مقاومتی در جهاد مورد شکر، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند مسوولیت دارد. 

ء به تولید داخل و استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های کشور و همچنین مزیت های نسبی کشاورزی و سازمان همگی براساس اتکا

 "پرورش ماهی در فقس"آن تدوین شده است،خاطرنشان ساخت: به طور مثال وقتی ما در شیالت دارای مزیت خوبی هستیم، پروژه 

گیری می شود و یا در ایجاد گلخانه با توجه به محدودیت به عنوان یکی از پتانسیل های ارزشمند کشور در موضوع اقتصاد مقاومتی پی

هایی که در منابع آب وجود دارد، پروژه افزایش تولید در محیط های گلخانه ای تدوین شده است که مؤسسه تحقیقات باغبانی 

 بوطه تدوین شده اند. تأکیدمسئولیت آن را برعهده دارد؛ به همین ترتیب در زمینه شیر، گوشت، تخم مرغ، کود و سم، پروژها های مر

 .براین است که سازمان در کنار فعالیت های جاری خود طرح های اقتصاد مقاومتی را با اولویت و جدیت دنبال می کند
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جوادی با اشاره به مرجع انتخاب و تصویب طرح های بخش کشاورزی بیان داشت: کلیه طرح ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

به تصویب می رسد. این ستاد مرتباً با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل و پس از بحث های کارشناسی، طرح  ریاست جمهوری

عنوان پروژه چهادکشاورزی و سازمان تحقیقات نیز در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تایید شده است.  14ها را اجرایی می نمایند. 

رش های ادواری پیشرفت کار را پیگیری می کند. امسال پروژه های سازمان که در همچنین ستادی در سازمان تشکیل شد که گزا

شروع شده اند، پس از گذشت حدود یک سال در حال گزارش دهی است.وی با اشاره به بودجه جداگانه برای اجرای طرح  99سال 

تعلق گیرد ولی با توجه به محدودیت های اعتباری،  ها یاد آور شد: اگرچه الزم بود برای فعالیت های ویژه سازمان، اعتبارجداگانه ای

اجرای طرح ها با همان بودجه های موجود انجام شد. باعث افتخار است که کلیه واحدها و مؤسسه های تحقیقاتی سازمان این پروژه 

الیت ها پروژه های اقتصاد ها را یا اعتبارات خود انجام می دهند و به این جهت گیری و رویکرد اصلی اعتقاد دارند که در همه فع

پروژه  14جوادی با بیان اینکه برای هریک از .مقامتی را در اولویت قرار داده، منابع اعتباری خود را به سوی این پروژه ها سوق دهند

تا  17 سازمان، فعالیت های متعددی تدوین شده است، بیان داشت: شاید کمترین تعداد فعالیتی که برای یک پروژه دنبال می شود،

طرح تحقیقاتی  277فعالیت متفاوت باشد که هرکدام از آنها طرح های پژوهشی متعددی را در بر دارد. گاه برای یک پروژه بیش از  12

 977فعالیت بیان شده و حدود یک هزار و  277پروژه، حدود  14اجرا می شود تا به نیازهای فنی پروژه پاسخ دهد. در دسته بندی 

دربر می گیرد. بنابراین ما حجم عظیمی از فعالیت ها را پیگیری می کنیم که به نیازهای طرح های اقتصاد مقاومتی  طرح تحقیقاتی را

پاسخ دهیم. به گفته وی عناوین طرح های اصلی شامل: افزایش ضریب خود اتکایی محصوالت زراعی مانند برنج، شکر، سیب زمینی، 

ریب خوداتکایی گندم، افزایش ضریب خوداتکایی دانه های روغنی، افزایش ضریب حبوبات، پنبه، جو و ذرت، پروژه افزایش ض

که یکی از  -خوداتکایی شیر و گوشت، افزایش ضریب خوداتکایی مرغ و تخم مرغ، توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس 

ی نهال های اصالح شده و زیتون، افزایش افزایش تولید در واحدهای گلخانه ای، تأمین داخل -اولویت های اساسی وزارتخانه است 

فرآورده ها و کاهش ضایعات در محصوالت کشاورزی، تجهیز و نوسازی ناوگان ماشین های کشاورزی،تجهیز و نوسازی اراضی، احداث 

ملیات بر کود، ع و تکمیل شبکه های آبیاری، تأمین نهاده های داخلی مورد نیاز به طور خاص سم، تأمین نهاده های مورد نیاز با تأکید

  آبخیزداری و مقابله با بیابان زایی و کانون های گرد و غبار است که سازمان در آنها فعالیت های متعددی داشته و خواهد داشت.

اظهار داشت: در عمده موارد یا مطابق برنامه پیش بینی شده هستیم و یا حتی  99وی با اشاره به موفقیت طرح های سازمان در سال 

رقم بذر  9از برنامه پیشرفت داشته ایم؛ به عنوان مثال در معرفی بذور اگر سازمان متعهد به معرفی هفت رقم بود توانست  جلوتر

جدید معرفی کند.و همچنین در بخش تولید بذر های پرورشی و یا الیت و سوپر الیت جلوتر از برنامه هستیم. در شیالت و پرورش 

 شته ایم به نحوی که گونه های مستعد برای پرورش در قفس شناسایی و معرفی شده است.ماهی در قفس دستاوردهای خوبی دا

مشاور سازمان در همین زمینه افزود: همچنین ارزیابی و امکان سنجی در سایت های متعددی برای پرورش ماهی در قفس صورت 

عمدتا وارداتی بودند مانند بچه ماهی دریایی شانک و گرفته است و نیاز پرورش دهندگان از جمله تولید بچه ماهی های سازگار که 

صبیتی توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی تأمین شد. در همین راستا کارگاه های آموزشی و دستورالعمل های متعدد برای 

تی بیان کرد: جوادی با اشاره به اهمیت ارقام معرفی شده از سوی مؤسسه های تحقیقا.نحوه پرورش ماهی در قفس ارائه شده است

در پروژه افزایش خوداتکایی محصوالت زراعی عمده محور پروژه ها تولید و معرفی ارقام و بذور جدید مانند گندم، چغندرقند، برنج، 

تنش های  دانه های روغنی، حبوبات است. این ارقام هم از نظر افزایش عملکرد تولید را باال برده و با محیط سازگار تر بوده و

نند کم آبی را تحمل می نمایند. بنابراین ارقامی که معرفی می شوند باید بتوانند از نظر مصرف آب صرفه جویی کرده و محیطی ما

به خشکی متحمل و مقاوم باشند، یا در مقابل تنش های محیطی مثل سرمازدگی شوری و یا خشکسالی بتوانند مقاومت نمایند، یا 

وضعیت نابسامانی در کشور مشاهده می نمودیم و تقریباً هردو مؤسسه تحقیقاتی یعنی در مصرف کود و سم که در سال های اخیر 
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مؤسسه تحقیقات خاک و آب در کود و هم مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در سم به جدیت وارد عرصه شده کار بسیار ارزنده 

افزود: محصوالت چدید زیادی بخصوص کودهای  وی با اشاره به محصوالت جدیدی که در کود و سم تولید شده.ای انجام داده اند

عالی سازگار با محیط زیست معرفی شده است. ساماندهی شایسته ای برای تولیدکنندگان و بازار و رفع مشکالت صورت گرفت. 

کودهای هزاران فرمول کود یا سم مورد ارزیابی قرار گرفت که تعدادی تأیید و یرخی رد شده است. این رویداد هم برای سموم و 

جوادی با اشاره به .داخلی و هم وارداتی اتفاق افتاده است و با جدیت در آزمایشگاه های مرجع ما مورد ارزیابی قرار گرفته است

توسعه سایر محصوالت طرح اقتصاد مقاومتی خاطرنشان ساخت: در پروژه توسعه چغندر قند و یا افزایش ضریب خود اتکایی شکر 

یار ارزنده انجام شد. تمرکز افزایش تولید شکر یا چغندر قند را برای توسعه کشت پاییزه قرار دادند. به همین صورت کارهای بس

تمام نیازهای تحقیقاتی و فنی آن تدوین شد. االن تقریبًا مناطق و رقم های مستعد در کشت پاییزه مشخص و ارائه شده است و 

 .اینکه همه این کارها با مشارکت بخش خصوصی انجام شده استدستورالعمل های مربوطه تدوین گردید و از همه مهمتر 

وی گفت: همین طور در افزایش ضریب خوداتکایی برنج به همین ترتیب ارقام جدید بخصوص ارقام هیبرید که فناوری جدیدی است 

دد و کارگاه های آموزش مورد توجه قرار گرفت. در زمینه فناوری ها مثل صنایع غذایی تجهیزات کشاورزی دستورالعمل های متع

 داشته ایم.  99دستورالعمل فنی در این حوزه ها تا پایان سال  197زیادی ارائه شده و همچنین حدود 

مورد با مشارکت سازمان استاندارد برای پروژه های اقتصاد مقاومتی تدوین  277مشاور سازمان افزود: در زمینه استاندارد فنی بیش از 

عددی نوشته شده و فعالیت های ترویجی زیادی طی یک سال انجام شده است؛ از جمله برگزاری دوره ها، شد. نشریات ترویجی مت

 کالس ها و تعدادی از پایلوت ها به ویژه در نظام نوین ترویج در گندم و دانه های روغنی اجرا شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/48922/14%D-9%BE%D3%B1%D9%33% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 در کشور (Family Farming) ساله اجرای طرح ساماندهی واحدهای کشاورزی خانوادگی 10دالیل تأخیر 

متر مکعب خاک در هکتار ، باغات مرکبات و غیره که در بین مزارع شالیزاری احداث شده اند، حجم جا به جایی بیش از چهار هزار 

عدم موافقت تمام مالکان مزارع ، سنگین بودن هزینه اجرای پروژه، بروز تغییر در نحوه توزیع بودجه های بخش کشاورزی و ... از 

 .در کشور به شمار می رود (Family Farming) خانوادگی ساله اجرای طرح ساماندهی واحد های کشاورزی 17دالیل تأخیر 

به گزارش ایانا از روابط عمومی مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز، در راستای اجرای برنامه های طرح ساماندهی واحد های 

از پایلوت های  در کشور و انتخاب روستای خاص کالی شهرستان آمل به عنوان یکی ( 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 .آوردند و طی نشست های فنی، از نزدیک با توانمندی های این مرکز آشنا شدند

تخصصی با اعضای گروه زیربنایی مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز، با عملکرد این گروه بیشتر آشنا شدند. در ابتدای این  فنی و

نشست، نوراهلل جاللی کوتنایی رئیس گروه زیربنایی مرکز، به تشریح مراحل فنی و مهندسی عملیات بررسی، طراحی و اجرای پروژه 

ی اراضی شالیزاری پرداخت. وی با اشاره به فرآیند اجرای این پروژه ها، افزود: نخست نمایندگان هر تجهیز، نوسازی و یکپارچه ساز

روستا درخواست کتبی خویش را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و از آن طریق به سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه می 

عیت بودجه سازمان مورد نظر مورد تأیید قرار می گیرد و در گام دهند. سپس تعدادی از درخواست های ارائه شده با توجه به وض

های بعدی مهندسان مشاور به نقشه برداری و طراحی و تدوین سایر جزئیات مربوطه اقدام می کنند. به گفته وی واگذاری کار به 

در ادامه .ژه به مرحله اجرا وارد خواهد شدمهندسان مشاور و پیمانکار نیز براساس مناقصه و قوانین موضوعه خواهد بود. در ادامه، پرو

ساله از زمان طراحی تاکنون و عدم اجرای پروژه روستای خاص کالی  17این نشست علمی، یکی از نمایندگان فائو در خصوص تاخیر 

یل فنی بود بخش نخست دال :آمل پرسید که در پاسخ، کارشناسان مرکز هراز دلیل این امر را در دو بخش مورد بررسی قرار دادند

حجم جا به جایی خاک در این پروژه بیش از چهار هزار متر مکعب در هکتار است، باغات مرکبات و غیره که در بین  :که عبارتند از

آنان افزودند: بخش دوم دالیل مرتبط با بخش دولت .مزارع شالیزاری احداث شده اند و عدم موافقت تمام مالکان مزارع با اجرای پروژه

به دلیل حجم باالی عملیات خاکی، هزینه اجرای پروژه بسیار سنگین بود، بروز تغییر در نحوه توزیع بودجه های  :عبارتند از بود که

در ادامه این .بخش کشاورزی به گونه ای که در طی یک دوره چندساله، هیچ یک از پروژه تجهیز و نوسازی به مرحله اجرا وارد نشد

یسات موجود از جمله آزمایشگاه های مکانیک خاک، سیمان و سنگدانه و بتن بازدید به عمل آمد و نشست فنی، از امکانات و تأس

طی آن نحوه انجام آزمایش ها، تعداد و کاربرد آنها در پروژه های آبیاری و زهکشی توسط علی اکبر زارعی کارشناس مسئول آبیاری 

 شد.و زهکشی گروه زیربنایی مرکز برای بازدیدکنندگان تشریح 

 در پایان از پایلوت شالیزاری تجهیز و یکپارچه شده مرکز هراز بازدید به عمل آمد.

http://www.iana.ir/fa/news/48409/%D3%AF%D9%34%D3%A0% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 حوزه تحقیقات اقتصاد کشاورزی 15عنوان پروژه در  212

در این کارگروه نظام های بهره برداری، اقتصاد تولید، مدیریت مزرعه، اقتصاد منابع، محیط زیست، بهره وری تولید، توسعه کسب و 

آینده پژوهی، تجاری سازی، اثربخشی  کار کشاورزی، توسعه روستایی و کاهش فقر و امنیت غذایی، اقتصاد مدیریت منابع آب و خاک،

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساختار بازار و بازاریابی محصوالت کشاورزی، مدیریت بحران و ریسک و بیمه محصوالت 

 .حوزه تحقیقات اقتصاد کشاورزی مورد تصویب قرار گرفت 19کشاورزی و پدافند غیرعامل در کشاورزی به عنوان 

از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در این نشست پروژه های تحقیقاتی در حوزه تحقیقات اقتصاد به گزارش ایانا 

محور تحقیقاتی در زمینه نظام های بهره برداری، اقتصاد تولید،  19عنوان پروژه در  212کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 

ه وری تولید، توسعه کسب و کار کشاورزی، توسعه روستایی و کاهش فقر و امنیت مدیریت مزرعه، اقتصاد منابع، محیط زیست، بهر

غذایی، اقتصاد مدیریت منابع آب و خاک، آینده پژوهی، تجاری سازی، اثربخشی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساختار بازار 

 .ی و پدافند غیرعامل در کشاورزی تصویب شدو بازاریابی محصوالت کشاورزی، مدیریت بحران و ریسک و بیمه محصوالت کشاورز

تن از محققان اقتصاد کشاورزی  19گفتنی است در نشست کارگروه مشورتی تدوین برنامه استراتژیک تحقیقات اقتصادی کشاورزی 

برگزار مراکز استان ها که به مدت دو روز در دو نوبت صبح و بعداز ظهر در ستاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

 شد،حضور داشتند.

http://www.iana.ir/fa/news/48207/212%D-3%B9%D9%32% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 شدههای ارائه/ نظارت و ارزیابی آموزش1396سال های کشاورزی در توسعه کمی و کیفی آموزش

رتبه بندی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان ها درحیطه آموزش های کارکنان، بهره برداران، علمی کاربردی و کاردانش، 

ه امه پنج سالکاربردی بخش خصوصی فعال در بخش کشاورزی و ارزیابی عملکرد برن -ارزیابی فعالیت های مراکز آموزشی علمی 

مه های مدیریت نظارت و ارزیابی در سال جاری برنا از...  و کاربردی –مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منتخب درحیطه علمی 

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، مجید محمدی با بیان این که  -روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی علمی ایانا از به گزارش .است

بهبود فرآیندها برای حصول نتایج مطلوب، رصد کلیه برنامه ها به شمار می رود، گفت: در این راستا این مدیریت در یکی از راه های 

نظر دارد نظارت و ارزیابی آموزش های ارایه شده در بخش کشاورزی را در زمینه کارکنان، بهره برداران، علمی کاربردی و کاردانش 

برنامه هایی را پیش بینی کردیم که از جمله آنها  1892یگیری کند. وی افزود: برای سال را با همکاری سایر بخش های مؤسسه پ

می توان به رتبه بندی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان ها درحیطه آموزش های کارکنان، بهره برداران، علمی کاربردی و 

ارزیابی عملکرد برنامه پنج  خصوصی فعال در بخش کشاورزی وکاربردی بخش  -فعالیت های مراکز آموزشی علمی  کاردانش، ارزیابی

 .کاربردی اشاره کرد -ساله مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منتخب درحیطه علمی 

کاربردی، پایش و ارزیابی فرآیند های مؤسسه، ارزیابی طرح ها و پروژه  - محمدی پایش و ردیابی دانش آموختگان دوره های علمی

پروژه های کارحین تحصیل، کارآفرینی  کاربردی و -آموزش های بهره برداران، کارکنان، زنان روستایی و عشایری، علمی های ویژه 

و ساماندهی کمیته  و منطقه مکران، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه درحیطه های آموزش، ساماندهی مأموریت های استانی همکاران

مدیر نظارت و ارزیابی .برنامه های مدیریت نظارت و ارزیابی در سال جاری اعالم کرد گرهای نظارت و ارزشیابی استان ها را از دی

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی در پایان خاطرنشان ساخت: امیدوارم بتوانیم با اجرای برنامه ها در  -مؤسسه آموزش عالی علمی 

 توسعه کمی و کیفی آموزش های بخش کشاورزی حرکت کنیمپایان سال به وظایف ذاتی خود به شایستگی عمل کرده باشیم و در 

http://www.iana.ir/fa/news/48499/%D3%AA%D9%33% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

 همانند نیروهای مسلح برخوردار خواهند شدبانان ازحمایت قانونی محیط

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: الیحه حمایت از محیط بانان منجر به افزایش 

اهند حمایت های قانونی از محیط بانان خواهد شد و محیط بانان در این الیحه از حمایت های قانونی نیروهای مسلح برخوردار خو

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس .شد

سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری اینکه به دلیل اهمیت موضوعی، حمایت از محیط بانان از جمله مسائل در اولویتی بود که 

های متعدد و مناسبی نیز برای بهبود وضعیت محیط پیگیری قرار گرفت، گفت: در همین راستا، اقدام از ابتدای دولت یازدهم مورد

محیط بان از قراردادی به پیمانی با توجه به اینکه  977به گفته مجابی، تعداد قابل توجه تبدیل وضعیت بیش از .بانان صورت گرفت

ستند، حل مشکالت محیط بانانی که به لحاظ احکام قضایی محکوم به هزار محیط بان مشغول خدمت ه 8در حال حاضر کمتر از 

ط های آموزشی محیدیه و دیگر مباحث حقوقی بودند، افزایش سقف سختی کار محیط بانان با مصوبه هیئت وزیران، برگزاری دوره

های آموزشی برخوردار شدند، برخی از  ای که تمامی محیط بانان در دولت یازدهم از دورهالمللی به گونهبانی در سطح داخلی و بین

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: همچنین برای آنکه محیط بانان در شرایط بهتر حمایتی .اقدام های صورت گرفته است

باط تقرار گیرند، دو الیحه تهیه شد که الیحه نخست به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و بر اساس آن با اضافه شدن بندی در ار

با جرائم زیست محیطی به قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد افرادی که برای 

 .کنند، از امکان کمک و مساعدت برخوردار شوندبانان و سازمان حفاظت محیط زیست همکاری میکشف و تعقیب جرایم با محیط

های مختلف از جمله حق کشف، تواند برای پرداختین قانون، سازمان حفاظت محیط زیست میوی ادامه داد: بر اساس اصالحیه ا

 .خسارات، دیه و کمک به ماموران یا مخبران اقدام کند

 پیشنهاد اعمال سقف حمایت قانونی از نیروهای مسلح در کشور برای محیط بانان

ه هایی کضایی از محیط بانان است و از این رو برای اینکه سقف حمایتهای قترین اقدام، افزایش حمایتمجابی عنوان کرد: اما مهم

ای به مجلس شورای اسالمی تقدیم شود، برای محیط بانان نیز در نظر گرفته شود؛ دولت الیحهاز نیروهای مسلح در کشور انجام می

پذیرد را به بانان امنیت کشور صورت میکرد که در آن باالترین سطح حمایتی که از نیروهای مسلح به عنوان مرزداران و نگه

معاون سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: بر اساس آنچه که در این الیحه آمده، .بانان و جنگلبانان نیز تسری بخشدمحیط

در  هاماموران اجرایی محیط زیست از حیث مدیریت جزایی، مدنی و خسارات وارده به اشخاص ثالث، جبران خسارت وارده به آن

هایشان در دوران تعقیب و شوند، کمک مالی به آنان و خانودهقبال صدمات جانی و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می

این مقام مسئول در تشریح ماده .شوندکارگیری سالح توسط نیروهای مسلح میقانون به 19تا  12بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد 

کارگیری سالح حین انجام وظیفه، ، ماموران مشمول، در به12سالح توسط نیروهای مسلح، گفت: بر اساس ماده  کارگیریقانون به 12

بان همچون نیروهای مسلحی که در دفاع از کیان و مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت و این منجر بدان خواهد شد که محیط

 .رخوردار شودامنیت کشور در حال خدمت هستند، از شرایط مبرزی ب

 شوددولت مکلف به تخصیص بودجه ساالنه برای رفع احکام صادره علیه محیط بانان می

کارگیری سالح، بیان کرد: در صورت صدور حکم در محاکم صالحه علیه محیط بانان، قانون به 18مجابی همچنین در تشریح ماده 

 بانان از امنیت خاطر در این زمینه نیزاقدام کند و بنابراین محیط دولت مکلف است با تخصیص بودجه ساالنه، برای رفع این احکام

بانان برای پرداخت دیه های گذشته شاهد آن بودیم که برخی از محیطاین مقام مسئول با بیان اینکه طی سال.برخوردار خواهند شد
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 کند مفاد این ماده در مورد کسانی که پیشا بیان میرو بودند، گفت: تبصره این ماده از اهمیت باالیی برخوردار است زیربا چالش روبه

به گفته معاون سازمان حفاظت محیط .از این قانون مرتکب اعمالی شدند که منجر به صدور حکم شده است نیز قابل اجرا است

قبال صدمات وارد شده  توان اضافه بر جبران خسارات وارده، درشود که میکارگیری سالح نیز تاکید میقانون به 14زیست، در ماده 

گذار دستوراتی برای نحوه اجرای نیز قانون 19این مقام مسئول افزود: در ماده .ها داشتبانان، حمایت و کمک مالی از آنبه محیط

بانان در مورد بیمه عمر )سرمایه گذاری( و حوادث داشت و ای هم به موضوع مهم بیمه محیطوی اشاره.آئین نامه صادر کرده است

های متداول، همچنین تامین حق بیمه، مشمول قانون بیمه عمر و حوادث بازنشستگان، وظیفه بگیران نیروهای فزود: انواع بیمها

ها نیز متقاضی مجابی ادامه داد: از آنجایی که دیگر یگان گیرند.مسلح و تمامی نیروهایی که در این حوزه هستند این افراد قرار می

 دارد، مراحل طی واخذ نظر دستگاه قضایی در این ماده که نحوه برخورد جدی با متخلفان و متجریان را اعالم میعلت بودند و نیز به

 در اسفند ماه سال گذشته به تصویب دولت رسید و هم اکنون در هیات رییسه مجلس شورای اسالمی است

http://www.iana.ir/fa/news/48094/%D9%39%D3%AD%DB%3C%D3 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 امضای یادداشت تفاهم همکاری میان شهرهای سانچئون کره جنوبی و رامسر

سونگچئون از کره جنوبی جهت توسعه روابط بین دو شهر با محوریت حفظ تفاهم نامه همکاری میان شهرداری رامسر و شهرداری 

 .محیط زیست و توسعه روابط و همکاری بین دو شهر امضا شد

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، طی هشتمین نشست اعضاء متعاهد کنوانسیون رامسر 

ر والنسیای اسپانیا، تاسیس مرکز منطقه ای رامسر با هدف آموزش و تحقیق در منطقه غرب و مرکز د 2772نوامبر  13-22در تاریخ 

 .مورد توافق و تصویب اعضاء قرار گرفت 13آسیا در شهر رامسر جمهوری اسالمی ایران بر اساس قطعنامه 

برنامه های آموزشی، پژوهشی، حمایتی و در این ارتباط هدف کلی این مرکز تقویت اجرای کنوانسیون رامسر در منطقه از طریق 

این مرکز توسعه همکاری میان شهرهای میزبان  2710آگاهی رسانی عمومی می باشد. در همین راستا یکی از برنامه های اصلی سال 

عت یمراکز منطقه ای رامسر جهت افزایش همکاری بمنظور انجام تالش های مشارکتی در خصوص توسعه اقتصادی بواسطه تقویت طب

لذا پس از برنامه ریزی و هماهنگی .گردی پایدار و توسعه تنوع زیستی از طریق حفاظت و بهره برداری پایدار از تاالب ها می باشد

های اولیه توسط مرکز منطقه ای رامسر در مرکز و غرب آسیا و همچنین مرکز منطقه ای رامسر در شرق آسیا هیاتی از جمهوری 

اردیبهشت ماه سالجاری  9-17مضای یادداشت تفاهمی دو جانبه میان شهرهای رامسر و سانچئون در تاریخ اسالمی ایران به منظور ا

به کشور کره جنوبی اعزام گردید. اعضای هیات اعزامی شامل شهردار رامسر، معاون امور عمرانی استانداری مازندران، مسئول بخش 

ت محیط زیست شهرستان رامسر و همچنین مدیر اجرایی مرکز منطقه ای امور سرمایه گذاری شهرداری رامسر، رئیس اداره حفاظ

 .رامسر در مرکز و غرب آسیا بودند

 :در همین ارتباط موضوعات مورد توافق یادداشت تفاهم همکاری عبارتند از

 های دو جانبه در خصوص خط مشی های حفاظتی بمنظور ارتفاء جهانی حفاظت تنوع زیستی.همکاری-1

 گردی پایدار.گذاری منابع فرهنگی و اکولوژیکی جهت توسعه اقتصاد محلی از طریق ترویج طبیعتر به اشتراکمشارکت د-2

 منظور تقویت طبیعت گردی.به اشتراک گذاشتن مطالعات موردی موفق و تبادل کارشناسان و اطالعات به-8

های مشترک طبیعت برای مانند برگزاری کمپ (CEPA) "ارتباطات، آموزش و تنویر افکار عمومی"های همکاری در فعالیت-4

 .منظور اجرای کنوانسیون رامسرگردی، نمایشگاه و نظایر آن بههای آنالین، جشنواره طبیعتدهندگان، نشستدانش آموزان، آموزش

فکیک مچنین تطی سفر مذکور برخی مراکز و تاسیسات شامل مرکز بازدید کنندگان و خلیج سانچئون، مراکز تصفیه فاضالب و ه

از باغ  ایزباله شهر سانچئون مورد بازدید قرار گرفتند. همچنین طی بازدید مذکور و بر اساس پیشنهاد طرف ایرانی مقرر شد محوطه

عنوان مازندرانی رامسر و با هدف شناسایی و معرفی کشور به-منظور تاسیس باغ ایرانی با مشخصات فرهنگی ایرانیملی سانچئون به

نوانسیون در کنار سایت سایر کشورها جهت اجرا به شهرداری رامسر تحویل شود. در راستای اجرایی کردن مفاد یادداشت زادگاه ک

تفاهم، قرار است طی چند ماه آینده هیاتی از شهر سانچئون کره جنوبی به میزبانی شهرداری رامسر به جمهوری اسالمی ایران سفر 

ها، سایت تصفیه فاضالب شهری، سازمان ردار رامسر، از بازدید از رامسر سایت، باغ ملی، تاالبگر شهکند.در ادامه، نصرت اهلل کوزه

 .بهسازی و نوسازی و بافت فرسوده جهت تبادل تجربیات با نمایندگان کنوانسیون در قاره آسیا با حضور دو شهردار خبرداد

حمدرضا نیاستی رییس محیط زیست رامسر، صادق صادقی زادگان وی بیان کرد: در این جلسه علی نبیان معاون عمرانی استاندار، م

 .مدیر مرکز و غرب آسیای کنوانسیون رامسر و مسعود غالمی مسئول سرمایه گذاری شهرداری رامسر حضور داشتند

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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س طرفین و شهر رامسر جمهوری اسالمی ایران )از این پ ېکوزه گر یادآور شد: براساس این تفاهم نامه شهر سانچئون کره جنوب

وع زیستی تن های مشارکتی در زمینه توسعه اقتصادی به واسطه تقویت طبیعت گردی پایدار و توسعههمکاری( به منظور انجام تالش

وی افزود: در این تفاهم نامه طرفین همکاری به صورت دو .ها همکاری خواهند کرداز طریق حفاظت و بهره برداری پایدار از تاالب

انی حفاظت تنوع زیستی تبادل خواهند کرد و نیز طرفین همکاری منابع ھحفاظتی خود را به منظور ارتقای ج هایجانبه سیاست

فرهنگی و اکولوژیکی خود را به اشتراک خواهند گذاشت و جهت توسعه اقتصاد محلی از طریق ترویج طبیعت گردی پایدار مشارکت 

به منظور تقویت طبیعت گردی از طریق به اشتراک گذاشتن مطالعات مورد شهردار رامسر عنوان کرد: طرفین همکاری .خواهند کرد

ارتباطات، آموزش و تنویر افکار  "هاییا موفق، و تبادل کارکنان و اطالعات همکاری خواهند کرد و نیز طرفین همکاری فعالیت

های آنالین، جشنواره ان، نشستهای مشترک طبیعت برای دانش آموزان، آموزش دهندگمانند برگزاری کمپ ( CEPA) "عمومی

 طبیعت گردی، نمایشگاه و نظایر آن را به منظور اجرای آتی کنوانسیون رامسر توسعه خواهند داد

http://www.iana.ir/fa/news/48499/%D3%A0%D9%39%D3%B2% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

اش را انجام داد/ ذخیره سیلوهای ذرت، در روزهای ابتدایی خوبی وظیفهدولت یازدهم با دست خالی، به

 دولت، کمتر از دو هفته بود

ع رو بود و تمام صنایای خالی روبهدوره، با خزانهمشاور انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: واقعیت این است که دولت در این 

 .های دولت داشتندنیز چشم امید به کمک

ت: آل نرسیده است، گفوگو با خبرنگار ایانا با اشاره به اینکه وضعیت مرغداران هنوز به سطح ایدهمصطفی مصطفوی امروز در گفت

ای خالی را تحویل گرفته صورت جامع دید. زیرا دولت با وجود اینکه خزانهبهباید منصفانه با موضوع برخورد کرد و تمام مسائل را 

 رسید از تسهیل کارها در این بخش، کوتاهی نداشت.شک برای صنعت مرغداری خوب عمل کرد و تا جایی که توانش میبود، اما بدون

ه دارد و ها را راضی نگتواند همه بخشداشته باشد، نمیبه گفته وی، این بدیهی است که وقتی دولتی به اندازه کافی پول در اختیار ن

کار بسیار سخت خواهد شد؛ بنابراین باید بخش خصوصی هم این وضعیت را درک کند. اگر خزانه خالی نبود و آنگاه مسائل به دلخواه 

 وجو کرد.ها جستتولیدکننده پیش نرفت، باید ریشه تمام مشکالت و معضالت را در ناکارآمدی و سوءمدیریت

مشاور انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه افزود: حال با توجه به وضعیت حاد و بحرانی گفته شده، اما کنترل نوسان قیمتی خوراک 

 عنوان مثال، نرخ سویا که قبل از آن باالهایی بود که دولت یازدهم حداقل در این زمینه سربلند بیرون آمد. بهطیور، از بهترین برنامه

بود، کاهش یافت و ذرت نیز در سطح مناسبی تثبیت شد.مصطفوی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: روزهای نخستی رفته 

روز تامین نیاز این نهاده، ذخیره داشت؛  19تا  17عنوان رئیس دولت انتخاب شده بود، سیلوهای ذرت تنها برای که آقای روحانی به

کشتی از این محصول به سرعت  97تا  47خش خصوصی هم در آن حضور داشت، مقرر شد که بنابراین با برگزاری جلسات فوری که ب

 رو هستند.وارد شود. البته به مرور، روند تجارت تسهیل شد و امروز، تاجران با مشکالت کمتری در زمینه بازرگانی روبه

ها ندارد. زیرا در طول هر سال، به مناسبت ایام خاصی لتوی درباره نوسان قیمت مرغ در بازار ادامه داد: این نوسانات، ارتباطی به دو

بع عرضه ها بیشتر تایابد؛ بنابراین باال و پایین شدن قیمتمانند محرم، رمضان و یا حتی شروع گرما، مصرف مرغ افزایش یا کاهش می

اندازد. می ها را به گردن دولتولیتکشد و تمام مسئو تقاضاست.مصطفوی تأکید کرد: متأسفانه بخش خصوصی بیشتر خود را کنار می

خوبی در دست داشته باشد. چه اشکالی دارد که بخش خصوصی، در حالی که باید به قدری قدرت بگیرد تا بتواند مدیریت بازار را به

رای هاد کشاورزی بمدیریت میدان بهمن را انجام داده و کنترل را در اختیار بگیرد؟وی در پایان با بیان اینکه اکنون سیاست وزارت ج

د به توانها سیاست حمایتی است، یادآور شد: داشتن توقع زیاد از دولت، اشتباه است. زیرا این بخش نمیگریواگذاری این تصدی

 دار شود./ای از کار را عهدهتمام نیازها پاسخ دهد؛ بنابراین بخش خصوصی نیز باید گوشه

http://www.iana.ir/fa/news/48382/%D3%AF%D9%33%D9%34% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 هزار هکتار اراضی باغی کشور در برنامه ششم توسعه 500اصالح 

ملی مبارزه با آفت پسیل پسته در پژوهشکده پسته اظهار کرد:  به گزارش ایرنا شکراهلل حاجی وند عصر سه شنبه در گردهمایی 

هزار هکتار اراضی انجام خواهد شد که پسته نیز در گروه این محصوالت قرار  09برنامه اصالح و جایگزینی محصوالت باغی امسال در 

در آنها اقدام به کشاورزی کرده که نیاز است  وی بیان کرد: باغ هایی در کشور با قدمت باال وجود دارد یا باغدار به صورت سنتی .دارد

حاجی وند اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه های وزارت جهاد  .در این باغ ها اصالح و جایگزینی ارقام تجاری و مرغوب صورت گیرد

ضی برای کشت انواع هزار هکتار ارا 94کشاورزی اجرای طرح توسعه ای در اراضی غیر شیبدار است که در برنامه شم توسعه بایستی 

مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: کشت دیم در برنامه ششم توسعه .محصوالت توسعه یابد

انجام می  ... هزار هکتار در کشور برای محصوالتی از جمله گیاهان دارویی، گل محمدی، عناب و 977در اراضی شیبدار به میزان 

وی تصریح کرد: در این راستا ستاد ملی کشت دیم در اراضی شیبدار اواخر  .هزار هکتار است 27یده شده در امسال شود و سهم د

سال گذشته تشکیل شد تا با اجرای این طرح در راستای منویات مقام معظم رهبری که دغدغه اقتصاد مقاومتی است در زمینه 

میلیمتر باشد این طرح قابلیت  877ت: در مناطقی که میزان بارندگی باالی جاجی وند گف.کشاورزی گام های موثری برداشته شود

درصد پسته دنیا در ایران تولید می شود و بایستی برای رفع و  99وی در زمینه رفع مشکل پسیل پسته اظهار کرد:  .اجرایی دارد

ر این گردهمایی بیان کرد: برای دفع آفت رئیس پژوهشکده پسته نیز د .دفع این آفت از نظرات علمی صاحبنظران استفاده شود

  .پسیل پسته بایستی از روش های علمی استفاده کرد و برای این کار تحقیقات و انجام پژوهش های علمی نیاز است

ان با استان کرم.میلیارد ریال بودجه است 17تا  9امان اهلل جوانشاه افزود: برای کاهش مصرف سموم و تحقیقات موثر نیاز به سالیانه 

هزار هکتار از این باغ ها در  39هزار هکتار باغ پسته، مهمترین قطب تولید این محصول در کشور محسوب می شود که  227بیش از 

 .شهرستان رفسنجان است

http://www.iana.ir/fa/news/48224/%D3%A0%D3%B9%D9%3 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۷تاریخ: 

کشور/ در  ۴2به  6درصد/ افزایش مراودات تجاری از  ۸0تسهیل تجارت محصوالت کشاورزی و دامی تا 

 ماه صادرات دام زنده صورت گرفت 6دولت نهم و دهم، تنها 

کنند این اتفاق، هیچ ثمری برای کشور نداشته، اما را نادیده گرفته و تصور می اگرچه برخی منتقدان دولت، دستاوردهای برجام

به گزارش خبرنگار ایانا، اواخر دی ماه .نمایندگان بخش خصوصی تجارت در حوزه دام زنده، نظر بسیار متفاوتی در این زمینه دارند

ه ای خود بکشورهای طرف مذاکره در زمینه برنامه هستهگیر توانست با بود که ایران پس از برگزاری مذاکرات فشرده و نفس 94

ها از همان زمان به اجرا در آمد. درست در همین مقطع زمانی بود که تاجران ایرانی، توافق برسد و بر این اساس، روند لغو تحریم

وگو رکنندگان دام ایران در گفتتغییرات به وجود آمده در مراودات بانکی را به وضوح لمس کردند؛ موضوعی که رئیس مجمع ملی صاد

نخستین باری که پول صادرات دام زنده، به طور مستقیم و بدون دردسر از طرف کشورهای "کند: با ایانا آن را مطرح و اظهار می

ر حداقل د-برخالف ادعای برخی منتقدان دولت، اثرات مثبت برجام "بود. 94سال  17عربی به حساب صادرکنندگان واریز شد، برج 

میلیارد  814میلیارد دالر به  311بالفاصله آغاز شد و بهبود تراز تجاری مواد غذایی از منفی  -حوزه تجارت محصوالت کشاورزی و دامی

دالر در سال گذشته، خود سندی معتبر برای اثبات این ادعاست. ضمن اینکه برای نخستین بار در تاریخ ایران، محصوالت لبنی کشور 

اکنون سهم ایران در بازار کشورهایی مانند اروپایی و حتی آمریکا رسید.اما در صادرات دام زنده، باید گفت که هم به برخی کشورهای

ماه موفق به ارسال دام زنده  2سال تنها  4درصد است؛ این در حالی است که در دولت نهم، تاجران ایرانی طی  37کویت و عمان، 

ال بعد )دولت دهم( به حدی رسید که به طور کلی صادراتی صورت نگرفت. گذشته از اینها س 4به خارج از کشور شدند و وضعیت در 

به گفته رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده، بازرگانان ایران در آن دوران مجبور بودند برای صادر کردن دام، مجوز دریافت 

ه، رانت و فسادهای بسیاری را به دنبال داشت و شاید این برگه ای که عالوه بر ایجاد دردسرهای فراوان برای صادرکنندکنند؛ برگه

های چرخید.حذف رسم و رسوم اخذ مجوز در دولت یازدهم و تسهیل روند بروکراسیقبل از رسیدن به دست تاجر، چند دست می

ای که به ی اتفاق افتاد. به گونهترین مواردی بود که به موازات برجام و رفع موانع تجاراداری برای صادرات دام زنده، یکی از مهم

درصد مشکالت تجارت با خارج از کشور از بین رفت و بازرگانانی که در زمان تحریم، ورشکست  37ادعای تجار بخش خصوصی، تا 

ور به طاندازی کنند.رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده که وکار خود را مجددا راهشده بودند، دوباره وارد میدان شدند تا کسب

در زمان تحریم، امکان صادرات دام به "گوید: مستقیم با روند تجارت در قبل و بعد از برجام آشناست در این ارتباط به ایانا می

کشورهای عربی وجود داشت، اما نحوه نقل و انتقال پول و مشکالت ناشی از آن، به قدری زیاد بود که بسیاری از تاجران، عطای 

منصور پوریان معتقد است که کشورهای عربی در زمینه تجارت، قانون خوبی دارند، از این جهت "بخشیدند.می تجارت را به لقایش

فته ها از بین رکنند. این امتیاز برای ایران در زمان تحریمکه درست هنگام تحویل محموله، کل مبلغ را به حساب فروشنده واریز می

 رسید. زیرا مراودات، توسطت، مبلغ مورد نظر به صورت جزء به جزء به دست صادرکننده میهای فراوانی که داشبود و عالوه بر ریسک

های درشت در یک مقطع نبود. ضمن اینکه صادرکننده ایرانی، جایی پولگرفت و این سیستم قادر به جابهسیستم صرافی صورت می

این گرفت. بنابروی دام، در کشور مقصد و توسط اعراب صورت میگذاری رکرد و قیمتهای فراوان، محموله را ارسال میبا تقبل ریسک

بعد از توافق برجام، وضعیت مراودات تجاری، درست به "افزاید: کند، بپذیرد.پوریان میتاجر، مجبور بود هر مبلغی را که دریافت می

 97ها بخشی از پول را )مثال تخاب و تایید دامها بازگشت. یعنی اکنون نماینده کشور خریدار در ایران، پس از انزمان قبل از تحریم

کند. به عبارتی در حال حاضر، قبل از خروج دام درصد( به حساب تاجر واریز کرده و مابقی آن را هنگام تحویل در بندر پرداخت می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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هزار یم، صادرات هر یکبه گفته این نماینده بخش خصوصی، در زمان تحر"شود.از کشور، به طور کامل با فروشنده، تسویه حساب می

 میلیون تومان ضرر اقتصادی برای تاجر به همراه داشت؛ مبلغی که بعد از توافق برجام، به صفر رسید. 97تا  47راس دام، حداقل 

در پسابرجام، از کشورهای جهان برای از سر گیری تجارت با "گوید: کند و مییاد می "نامه اقتصادیصلح"وی از برجام به عنوان 

 2های متعددی صورت گرفته و تعداد کشورهایی که با ایران مراوده تجاری در زمینه محصوالت کشاورزی دارند، از یران درخواستا

کشور در دولت یازدهم رسیده است. حتی در زمان تحریم، برای واردات گوساله، دست به دامن کنیا هم  40کشور در دولت قبل به 

ش خصوصی در حالی است که معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، سال گذشته های این نماینده بخصحبت"شدیم.

در بخش بازرگانی، مشکالت تجارت از بین رفته و تبدیل ارز "در ارتباط با تاثیر برجام بر روند صادرات محصوالت دامی گفته بود: 

ن تحریم، تاجران باید ابتدا ارز را به لیر ترکیه یا درهم دوبی تبدیل در زما"حسن رکنی افزود: "برای بازرگانان ایران تسهیل شده است.

 "های بسیاری برای صادرکنندگان در پی داشت.کردند و این موضوع هزینهکرده و سپس آن را به دالر یا یورو پرداخت می

 اند.د به ایران، اعالم آمادگی کردهگذاری و ورود دستاوردهای جدیکشور اروپایی برای سرمایه 17به گفته رکنی، اکنون بیش از 

کسب رتبه نخست منطقه و رتبه نهم "کند: منصور پوریان، در بخش دیگری از سخنان خود درباره رشد تولید در زمینه دام اظهار می

گین، این به طور میان رود. زیرا دامدار متوسط ایرانی، پیش ازنظیر دولت یازدهم به شمار میهای بیدنیا در تولید دام، یکی از موفقیت

 "تن رسیده است. 2یک تا دو تن در سال تولید داشت، در حالی که این عدد امروز به باالی 

کند که برنامه آن در سال گذشته های مهم معاونت تولیدات دامی اشاره میرئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده به یکی از برنامه

بندی گوشت با شرایط نگهداری باال در کشور هزار واحد بسته 2است در سال جاری، بیش از  ریزی شده است. به گفته وی، قرارطرح

درصد دام سبک مورد  99کند: تا افتتاح شود که این موضوع در تامین گوشت بازار بسیار موثر خواهد بود.پوریان در پایان تاکید می

و به همین دلیل آمار دقیقی از آن در دست نیست. بر این اساس،  های سنتی و عشایری استنیاز کشور برای تولید گوشت، از دام

روز پرورش، دام را  27تا  49توانند در عرض وزارت جهاد کشاورزی در احداث واحدهای پرواربندی دام سبک متمرکز شده که می

از لبته کار این واحدها مدتی است آغکند. اتر میبرای تولید گوشت به کشتارگاه ارسال کنند. این موضوع آمارگیری را بسیار دقیق

 شده و تا قبل از ماه مبارک رمضان، مقداری از گوشت بازار را همین واحدها تامین خواهند کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/48294/%D3%AA%D3%B8%D9%30%DB%3C%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

آغاز رایزنی برای حضور دوباره در بازارهای از دست رفته/ ترکیه برخالف تعهدش، آلودگی به آنفلوآنزا را 

 گزارش نکرد

از طیور بومی و صنعتی شد، اما خوشبختانه اگرچه طی چند ماه گذشته، شیوع آنفلوآنزا در کشور موجب از بین رفتن تعداد بسیاری 

به گزارش خبرنگار ایانا، آخرین آماری که از تعداد تلفات طیور به دلیل هجوم آنفلوآنزا .در حال حاضر این ویروس در ایران مهار شده است

از شیوع مجدد  OIEعنوان شده است. البته  میلیون قطعه 12حدود ماه است که در آن این تعداد در دست است، مربوط به تاریخ ششم اردیبهشت

 بود. آن گزارش، یک اشتباهاین بیماری در روستای محمودآباد شمال خبر داد که به گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور، 

مپزشکی کشور، از پاک شدن ایران از دوشنبه هفته گذشته به گذار و مشاور بهداشتی سازمان دادر همین زمینه دبیر کانون مرغ تخم

تواند بعد از گذشت مدتی معین و شناسایی نشدن کانونی ایانا خبر داد و گفت: با توجه به ضوابطی که وجود دارد، هر کشوری می

ماه از آخرین  8نون ضمن اینکه جدید در آن مرز و بوم، به سازمان جهانی بهداشت دام، اعالم پاکی کند.فرزاد طالکش، افزود: اک

گذرد. بنابراین روز هم از آخرین درگیری واحدهای صنعتی می 27های واگیر گذشته، حدود المللی بیماریگزارش ایران به دفتر بین

شور ن کتوانند با اطمینان خاطر از ایهای خارجی میالمللی، ایران اکنون جزو کشورهای پاک تلقی شده و مشتریطبق مقررات بین

مرغ صورت نگرفته و تجار ما در حال محصوالت طیور را خرید کنند.به گفته طالکش، تا این لحظه هنوز درخواستی برای خرید تخم

رایزنی برای گرفتن سهمی از بازار هستند. این در حالی است که در مدت شیوع آنفلوآنزا در ایران، بازار کشورهایی مانند عراق و 

محصول اشباع بود و رقبا به نوعی سهم ایران را تصاحب کردند. بنابراین مجبوریم برای از سرگیری صادرات، یک  افغانستان، از این

های گذشته، صادرات به طور میانگین بین هفت تا مزیت نسبی در محصوالت خود ایجاد کنیم.وی معتقد است که طی ارزیابی سال

م بازارهای خارجی را راضی نگه دارد و هم میزان نیاز داخلی را تامین کند. به هر تواند همرغ در ماه از کشور میهزار تن تخم 11

تر است. در حالی که متاسفانه مشوق صادراتی به لبنیات تعلق ترتیب، باید در نظر داشت که پایداری در صادرات از خود صادرات مهم

ا بیان اینکه ترکیه نیز درگیر آنفلوآنزا شده بود، گفت: حتی در مرغ نه.مشاور بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور، بگرفت، اما به تخم

ائل شد، با این حال به دلیل مسآخرین اجالسی که در این ارتباط برگزار شد، آلودگی ترکیه مانند یک شوخی بین حضار رد و بدل می

د. در حالی که ایران به تعهد خود پایبند اقتصادی، این کشور آلودگی خود را گزارش نکرد و توانست بازارهایش را همچنان حفظ کن

 ماند و مو به مو وقایع را گزارش کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/48404/%D3%A2%D3%BA%D3% 
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http://www.iana.ir/fa/news/43223/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-100-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D9%81%DA%A9%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/news/43474/%D8%A2%D8%BA%D8%25
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 توسعه آبیاری میکرو، اولویت وزارت جهاد کشاورزی

های مدیرکل دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی گفت: از آنجا که آبیاری میکرو راندمان بسیار باالتری نسبت به سایر روش

 .آبیاری دارد، توسعه این سامانه در سراسر کشور اولویت وزارت جهاد کشاورزی است

های آبیاری و زهکشی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: آبیاری میکرو نسبت به سایر دفتر توسعه شبکه جالل ابوالحسنی مدیرکل

کند این شیوه آبیاری را در وری مطلوبی دارد. به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی تالش میهای آبیاری، راندمان باال و بهرهروش

مان آبیاری میکرو با طرح یک مثال پاسخ داد: آبیاری میکرو در میزان مصرف آب خیلی ایران توسعه دهد.وی به پرسشی درباره راند

 ماند که با سرنگ گلدان را آبیاری کنید به جای آینکه با پارچ، آب پای گل بریزید.گذارد مثل این میتاثیر می

ی هادهد و با توسعه روشعه را افزایش میابوالحسنی به این پرسش که آیا آبیاری غرقابی نیاز به اجرای عملیات زهکشی در مزر

های آبیاری غرقابی، آن طور که تصور یابد، این گونه پاسخ داد: روشآبیاری میکرو، این نیاز رفع شده و هزینه کشاورزان کاهش می

های نوین ی توسعه روشدرصد اعتبارات مورد نیاز برا 39شود.به گفته وی بر اساس قانون، شود، باعث افزایش نیاز به زهکشی نمیمی

کند با همین اعتبارات پردازند. وزارت جهاد کشاورزی تالش میدرصد بقیه را کشاورزان می 19شود و آبیاری توسط دولت پرداخت می

، افزایش رشد تقاضای غذا در غرب آسیا و شمال آفریقا که ایران کارشناسانموجود، سامانه آبیاری میکرو را توسعه دهد.بر اساس نظر 

رسد. برای پاسخ به این نیاز، باید اراضی جدید تحت کشت آبی قرار گیرند و درصد می 813نیز جزئی از آن است، ساالنه به حدود 

به رشد این منطقه تامین شود. در چنین شرایطی با توجه میلیون هکتار در این منطقه زیر کشت بروند تا نیاز جمعیت رو  9ساالنه 

به محدودیت منابع آب، مدیریت صحیح منابع، ضروری است. افزایش نیاز غذایی بیشتر هشداری در رابطه با مسئله تقاضای روز افزون 

ه آبیاری است. این مسئله در خاورمیان وریهای مدیریت فعلی، در راستای باال بردن بهرهبرای تامین آب آبیاری و نیاز به تحول در روش

 27شود. در حال حاضر حدود درصد نیاز آبی کشورهای این منطقه صرف کشاورزی می 37کند زیرا بیش از بسیار اهمیت پیدا می

ان نیست، میلیون هکتار از اراضی تحت آبیاری جهان در خطر شوری و باتالقی شدن قرار دارد. کشور ما ایران نیز از این خطر در ام

بردار شده است. متاسفانه آمار دقیقی از میزان های بهرهبرداری، مسایل فوق دامنگیر سازمانهای آبیاری تحت بهرهدر اغلب شبکه

دار شدن نسبی بخش های آبیاری کشور در دسترس نیست، اما شواهد موجود دال بر زهدار شدن اراضی در شبکهصدمات شوری و زه

خصوص در نواحی گرم و خشک کشور است. برای باال بردن تولید محصول به ازاء هر مراه با بروز مشکل شوری بهوسیعی از اراضی ه

های نو آبیاری، اعمال مدیریت مناسب توسط کارگیری تکنولوژیهای متعددی وجود دارد که شامل بهواحد حجم آب مصرفی، راه حل

جویی ی توزیع آب است. استفاده از تکنولوژی آبیاری میکرو تا حدود زیادی در صرفههازارعان و متصدیان آب و اصالح ساختار سازمان

 آب و کاهش این مشکالت موثر خواهد بود./

http://www.iana.ir/fa/news/48490/%D3%AA%D9%33%D3%B8% 
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 سیاست هابرنامه و 
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

بندی زعفران دو ای و تکنولوژی بستهتوان منابع آب را نجات داد/ تکنولوژی هستهبا برجام پاره شده، نمی

 مقوله جدا از هم هستند

وری بخش کشاورزی و جذب بهرهمدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران با اشاره به اثرات مثبت برجام بر بهبود 

با بهبود  توانیمهای نو به کشور نخواهیم بود و نمیگذار خارجی گفت: در صورت عدم پایبندی به برجام، قادر به ورود تکنولوژیسرمایه

کرد: برجام ارسالن قاسمی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان .وری، سطح زیر کشت را کاهش داده و منابع آب را نجات دهیمبهره

های از دست رفته دستاوردهای زیادی برای بخش کشاورزی داشت و به ما اجازه داد که بار دیگر وارد بازارهای جهانی شده و فرصت

گذار خارجی هستیم تا شغل بیشتر در کشور ایجاد را احیا کنیم.وی افزود: برای بهبود وضعیت بخش کشاورزی نیازمند جذب سرمایه

 پذیر نیست.المللی امکاننق گیرد. این مسئله جز در سایه تعامالت بینشود و تولید رو

های آبی که در کشور وجود دارد، سطح زیر کشت دهد با توجه به محدودیتهای روز دنیا به ما اجازه میبه گفته قاسمی تکنولوژی

 نیم.وری را در بخش کشاورزی با تکیه بر کمبود آب، اصالح کخود را کاهش دهیم و بهره

های گذشته نیز خاویار وی ادامه داد: بخش کشاورزی در ایران چند کاالی صادراتی مهم شامل زعفران، پسته و میگو دارد. در سال

آیند و در سبد غذای مردم عادی کردیم. این محصوالت، کاالهای لوکس در همه جای دنیا به شمار میبه خارج از کشور صادر می

 مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایرانریان این کاالها نیز کشورهای توسعه یافته هستند.شوند. مشتکمتر یافت می

درصد بازار زعفران دنیا در دست  93تا  90کند. این در حالی است که بین درصد زعفران دنیا را ایران تولید می 93گفت: بیش از 

کند. دلیل این موفقیت اسپانیا و عقب بندی و صادر میری کرده و به اسم خود بستهاسپانیاست. این کشور زعفران ایران را خریدا

 ماندن ایران، قطع رابطه ما با دنیاست.

 پذیر نیستبندی شده با برجام پاره شده امکانفروش محصوالت بسته

این  بندیعفران و پسته از کشور، بستهای زمحمد ابراهیم رئیسی کاندیدای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با انتقاد از صدور فله

های زیادی در ایران معرفی کرد. قاسمی نیز درباره سخنان این کاندیدای ریاست جمهوری محصوالت کشاورزی را عامل ایجاد شغل

کرد  دبندی محصوالت کشاورزی سخن درستی است. ما هم معتقدیم باید ارزش افزوده در داخل کشور ایجاگفت: ایجاد شغل با بسته

شاورزی بندی محصوالت کو حاشیه سود کشاورزان را باال برد تا امنیت شغلی آن ها بیشتر شود. اما یک نکته کوچک در رابطه با بسته

بندی شده خود را به چه کسی خواهیم وجود دارد و آن این است که در صورت نداشتن تعامل با دنیای بیرون، محصوالت بسته

تی، جزایر توانیم به بورکینافاسو، جیبوالمللی است. ما نمیالمللی نیازمند تعامالت بینتیابی به بازار بینفروخت؟وی اضافه کرد: دس

کومور و کشورهایی که خود گرفتار تامین نیازهای اولیه زندگی هستند، محصوالت لوکس ایرانی را صادر کنیم. از سوی دیگر به دلیل 

 عفران یا پسته، محصول دیگری کشت کرده و شغل کشاورزان را حفظ کنیم.کمبود منابع آب، قادر نیستیم به جای ز

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران تاکید کرد: ما ناگزیریم برای صادرات محصوالت خود، با کشورهای توسعه 

 خرد. راسی دارد، کاالی ما را نمیترسد و ایران های که از ایران مییافته ارتباط داشته باشیم. کشور توسعه یافته

میلیارد دالر مثبت شده است. زیرا  911به گفته وی با رفع ایران هراسی و نهایی شدن برجام، تراز تجاری محصوالت کشاورزی ایران 

دهد تراز ینشان م 99میلیارد دالر بخش کشاورزی را تحویل گرفت و آمارهای انتهای سال  311دولت یازدهم با تراز تجاری منهای 

تجاری بخش کشاورزی به منهای سه میلیارد دالر رسیده است.قاسمی افزود: مثبت شدن تراز کشاورزی، حاصل کاهش واردات یا 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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دهد در دولت یازدهم صادرات افزایش یافته و واردات محصوالت کشاورزی با وجود افزایش افزایش صادرات است. آمارها نشان می

توان عملی کرد ، اما برای انجام هر های این کاندیدای ریاست جمهوری را میی بیان کرد: تمام وعدهجمعیت، کاهش داشته است.و

توانیم خواهیم درهای کشور را به روی همه ببندیم و برجام را پاره کنیم، چگونه مینیاز آماده کرد. وقتی میکاری باید یکسری پیش

رعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران با اشاره به اینکه برجام سبب محصوالت خود را به سایر کشورها صادر کنیم؟مدی

 پذیر دانست.گذاری را در سایه برجام امکانشد با دنیا آشتی کنیم، حل مشکل قدیمی بخش کشاورزی یعنی کمبود سرمایه

جدید کمتر به این بخش وارد شده است. این دو آوری گذاری در بخش کشاورزی همواره نامناسب بوده و فنوی ادامه داد: سرمایه

زی گذاری در بخش کشاورالمللی قابل حل است.قاسمی گفت: منابع داخلی کشور اجازه سرمایهمشکل از طریق تعامل با نهادهای بین

 بخش کشاورزی باقی گذاری درشود، پولی برای سرمایهدهد. وقتی معادل بودجه عمرانی یارانه نقدی بین مردم توزیع میبه ما نمی

گذار خارجی برویم.وی ادامه داد: اگر کشورهای دیگر با ایران ارتباط نداشته باشند، پول ماند. بنابراین باید به سمت جذب سرمایهنمی

 کند.خواهد و با ایجاد کوچک ترین ناامنی، سرمایه فرار میخود را به کشور ما نخواهند آورد. سرمایه امنیت می

بازار جهانی  بندی قدیمی بهتوان زعفران را با بستهحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران با اشاره به اینکه دیگر نمیمدیرعامل ات

بندی زعفران را کاری ساده تلقی ای، ایجاد تکنولوژی برای بستههای هستهصادر کرد، به اظهارات برخی که با تکیه بر پیشرفت

بندی زعفران دو مقوله جدا از هم هستند. ایران برای توسعه ای و تکنولوژی بستهاد: تکنولوژی هستهکنند، این گونه پاسخ دمی

کنیم. اما ای خود، گروهی جوان را تربیت کرده و این افراد هم خوب کار کردند. نتیجه مثبت این اقدام را هم لمس میآوری هستهفن

 ایم تا محصوالتمان را به فروش برسانند.زی تربیت نکردهها را برای بازاریابی محصوالت کشاورهمین جوان

گذاری گذاری کالن انجام دهیم و اگر بخواهیم سرمایههای کشور سرمایهدهد که در تمام بخشوی افزود: منابع داخلی ما اجازه نمی

 ود.شگذار خارجی این مشکل حل میها کم کنیم. اما با جذب سرمایهدر بخش کشاورزی را توسعه دهیم، باید از سرمایه دیگر بخش

ای شهر خراب است. وقتی ما تکنولوژی هسته 177گوید یک ده آباد بهتر از قاسمی تاکید کرد: در ایران ضرب المثلی داریم که می

 .رسیمگذار خارجی هستیم که با برجام پاره شده قطعا به هدف نمیرا آباد کردیم، برای آباد کردن یک ده دیگر نیازمند سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/48040/%D3%A3%D3%A0%D-3%A3% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۳تاریخ: 

کشاورزی اتاق ایران/ ارتقای روابط تشکیل کمیسیون کشاورزی مستقل از کارگروه کشاورزی کمیسیون 

 بخش کشاورزی ایران با بخش کشاورزی اتحادیه اروپا

امروز با حضور معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی،  92نخستین جلسه کارگروه کشاورزی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در سال 

در محل ساختمان اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و رئیس کارگروه کشاورزی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و تعدادی از اعضاء 

رای ریزی بهای اصلی این جلسه بررسی مشکالت بخش کشاورزی و برنامهبه گزارش خبرنگار ایانا، محوریت.کشاورزی ایران برگزار شد

 قانون اساسی بود. 44اصل ریزی برای سفر آینده بخش کشاورزی اتحادیه اروپا به ایران و بررسی راهکارهای اجرای ، برنامه92سال 

در این جلسه عباس کشاورز، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به برخی از اقدامات دولت یازدهم در صنعت کشاورزی، 

درصد کاهش  09درصد به  99درصد رسید و وابستگی غذا نیز از  412درصد به  213گفت: در دولت یازدهم رشد بخش کشاورزی از 

این به معنی افزایش امنیت غذایی کشور در یک دوره سه ساله است.وی اضافه کرد: بر اساس اعالم فائو میزان تولیدات یافت و 

شده و مدیریت درست در دولت یازدهم این های انجامریزیمیلیون تن بود که با برنامه 99کشاورزی کشور در پایان دولت گذشته 

 میلیون تن رسید. 113تولیدات به 

 ل کمیسیون کشاورزی مستقل از کارگروه کشاورزی کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایرانتشکی

های یزدی، رئیس کارگروه کشاورزی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، با تأکید بر اینکه دولت یازدهم قدمدر ادامه جلسه مهدی حسینی

د: هرچند میزان مشکالت این صنعت نسبت به دولت گذشته کاهش مثبتی را برای حل مشکالت کشاورزان برداشته است، اظهار کر

 هایریزیداشته است و آمار نشان از رشد نسبی این صنعت دارد اما، رفع کامل برخی از مشکالت نیازمند توجه بیشتر و برنامه

 ی، باال بودن سود تسهیالتریزی برای حل مشکالتی همچون کمبود سرمایه در بخش کشاورزتر است.وی خواستار برنامهکارشناسی

ها، ضعف در آموزش و شده نهادهوری آب، کاهش قیمت تمامهای کشاورزی، بهرهبانکی در این بخش، محدویت اختیارات تشکل

آالت، تقویت بخش تحقیقات و توجه به فرسایش خاک با ترویج، اصالح روش خرید تضمینی، نوسازی و بازسازی تجهیزات و ماشین

یزدی از پیشنهاد تشکیل کمیسیون کشاورزی مستقل از کارگروه کشاورزی کمیسیون کشاورزی خصوصی شد.حسینیهمکاری بخش 

تواند برای ارتقای روابط بخش کشاورزی ایران با بخش کشاورزی اتحادیه اروپا مؤثر اتاق ایران خبر داد و گفت: این کمیسیون می

 رهای خارجی اقدام کند.باشد، همچنین در تسهیل کردن روابط تجاری با کشو

 قانون اساسی توسط دولت ۴۴تأکید بر اجرای اصل 

سرشت، مشاوره کارگروه کشاورزی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، از دیگر سخنرانان این جلسه، برون سپاری وظایف و اسداهلل پاک

توجه بودند و این امر را موجب زیان ه آن بیها نسبت بهایی برشمرد که دولتترین موضوعقانون اساسی را از مهم 44اجرای اصل 

های کشاورزی، اظهار کرد: در گذشته های دولتی در تأمین نهادهها و ارگانکشاورزان عنوان کرد.وی با انتقاد از حضور برخی از شرکت

یار قیمت مناسب و کیفیت بس ها باشد و نهادهها بر عهده بخش خصوصی بود، این بخش با بهترین شکل اداره میکه تأمین این نهاده

درصد امور به دست  93سرشت با بیان اینکه در کشورهای پیش رو در بخش کشاورزی رسید.پاککننده میباال به دست مصرف

 قانون اساسی در واگذار امور به بخش خصوصی شد. 44تر اصل شود، خواستار اجرای هرچه سریعهای کشاورزی انجام میتشکل

 های کشاورزی افتاده استبیماری که به جان زمینخرد شدن اراضی 
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در این جلسه همچنین ابوالقاسم سوزنچی، رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست همدان، با تأکید بر اینکه برخی قوانین در 

یاز روش خرید نحوزه کشاورزی نیاز به اصالح دارند، گفت: قانون خرید تضمینی برای کمک به کشاورزان تدوین شده است، اما این 

 به اصالح دارد و باید بر اساس الگوی کشت و حاکمیت آب دوباره بازبینی و اصالح شود.

محصول در فهرست بیمه رتبه خوبی را در این زمینه به خود  270وی ادامه داد: ایران یکی از کشورهای است که با قرار دادن 

 شوند.به معنای واقعی از بیمه و مزایای آن برخوردار میاختصاص داده است، اما در عمل تنها چهار تا پنج محصول 

سوزنچی پرداخت تسهیالت برای آبیاری تحت فشار را قابل تقدیر دانست، اما معتقد بود که باید تسهیالتی نیز برای بازسازی آن با 

 د شدن اراضی را بیماری دانستسود و بهره پایین در نظر گرفته شود.رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست همدان، در پایان خر

 ای بر اصالح قوانین آن داشته باشند./های زراعی کشور افتاده است و باید بخش دولتی نگاه ویژهکه به جان زمین

http://www.iana.ir/fa/news/48212/%D3%AA%D3%B4%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 های مشاوره و خدماتی کشاورزی، درگیر مناقشه دو سازمان + تصویر نامهبندی شرکترتبه

ازمان در اختیار س وری بایدای و خدماتی در زمینه کشاورزی، با توجه به قانون افزایش بهرههای مشاورهبندی برای شرکتتعیین رتبه

 .پذیردنظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشد، اما سازمان برنامه و بودجه این قانون را نمی

ظام های کشاورزی باید به سازمان نبندی شرکتوری، تعیین صالحیت و رتبهبه گزارش خبرنگار ایانا، اگرچه طبق قانون افزایش بهره

کشور واگذار شود، اما سازمان برنامه و بودجه از اجرای آن امتناع کرده و معتقد است که مرجع مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

ای به معاون اول رئیس جمهوری دار برای این موضوع، سازمان متبوع است.بر این اساس، ریاست سازمان برنامه و بودجه، نامهصالحیت

بندی، بر اساس نظر مجلس شورای اسالمی امری ضوع تشخیص صالحیت و رتبهبا توجه به اینکه مو"ارسال و در آن عنوان کرده بود: 

این در حالی است که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع "حاکمیتی است، امکان واگذاری آن به سازمان غیردولتی وجود ندارد.

ند حکم نیست و گذشته از آن، بر اساس باستناد دکتر نوبخت به نظر مجلس شورای اسالمی، استنادی م "طبیعی کشور معتقد است 

ای، نظیر کانون کارشناسان رسمی ماده یک قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، مؤسسات خصوصی حرفه "ب"

ه دتوانند مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهدادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی می

در همین راستا معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، یکشنبه هفته گذشته، دهم اردیبهشت "داشته باشند.

ای به مدیر کل دفتر وزارتی این وزارتخانه، توضیحاتی را در این مورد ارائه و در آن به شبهاتی که رئیس سازمان با ارسال نامه 92

ن کرده، پاسخ داده است. در حقیقت، وزارت جهاد کشاورزی، در راستای اجرای قانون قدم برداشته و در حمایت برنامه و بودجه عنوا

السابق وزارتخانه کما فی"از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، اقدام کرده است.در قسمتی از این نامه آمده است: 

نماید و پیشنهادی جز اجرای قانون صالح پیگیری میهای اجرایی را از مراجع ذیدستگاه مجدانه و مصرانه، اجرای قانون مذکور در

مراکز "محمدعلی جوادی همچنین در این نامه، پیشنهاد مطرح شده از طرف سازمان برنامه و بودجه مبنی بر حذف عبارت "ندارد.

نامه اجرایی ماده قانونی را فاقد وجاهت قانونی دانسته ( آیین1از بند )ب( ماده ) "مدیریتی -اجرایی  -مهندسی و خدمات مشاوره فنی 

 و بر امکان واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی با استناد به قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، تأکید کرده است./

http://www.iana.ir/fa/news/48929/%D3%B1%D3%AA%D3%A3%D9%30% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 یابدهای حمایتی در دولت دوازدهم ادامه میهای کشاورزی را متحول کرد/ سیاستدولت یازدهم زیرساخت

های کشاورزی ایجاد شد و با توجه به اقتصاد مقاومتی، افزایش تحولی در زیرساختدولت یازدهم وزیر جهاد کشاورزی گفت: در 

به گزارش ایلنا، محمود حجتی در حاشیه جلسه هیات دولت در .وری در دستور کار قرار گرفتتولید محصوالت، خود اتکایی و بهروه

های که با حمایت ه باید باشد، گفت: همین سیاستجمع خبرنگاران درباره اینکه اولویت وزارت جهاد کشاورزی دولت دوازدهم چ

های صورت گرفته در بخش گذاریوزیر جهاد کشاورزی سرمایه.آمده، باید ادامه پیدا کند دولت و پشتیانی مجلس به دست

ها و شبکهها در دولت یازدهم را خوب توصیف کرد و ادامه داد: در این دولت اقدامات خوبی در بحث خاک و آب، توسعه زیرساخت

او افزود: برای .های نوین آبرسانی، آبخیزداری، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی صورت گرفته استتامین آب، استفاده از سیستم

سال گذشته در نظر گرفته شد و در  2های خوبی در یکی ها و رویکردهای وزارت جهاد کشاوری ردیف بودجهحمایت از سیاست

مسائلی مربوط به پشتیبانی در افزایش تولید محصوالت، خوداتکایی  حجتی اظهار کرد:.دامه داشته استسال جاری نیز این حمایت ا

وری در دستور کار دولت یازدهم و اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس ما طرح افزایش محصول به خصوص محصوالت و افزایش بهره

 .را پیگیری کردیمها و ماهی در قفس باغی، گیاهان دارویی، توسعه گلخانه

http://www.iana.ir/fa/news/ 48449/%D3%AF%D9%33%D9%34% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 وجود ندارد امکان استخدام قرقبانان در مجموعه دولت

ای خطاب به رئیس سازمان کردند، طی نامههای جنگلداری فعالیت میقرقبانانی که تاکنون زیر نظر بخش خصوصی در قالب طرح

ها، خواستار انتقال به بدنه دولت هستند. به اعتقاد این حافظان جنگل، قرقبانان نباید زیر نظر بخش خصوصی فعال باشند و جنگل

ها در پاسخ به درخواست اما معاون امور جنگل سازمان جنگل .ر جریان اجرای طرح تنفس، به استخدام دولت در آیندباید این افراد د

ها و دریافت حقوق و مزایا از محل اعتبارات آن ها اعالم کرده است که از نظر قانونی، امکان انتقال نیروهای قرقبانان به سازمان جنگل

برداری به گزارش خبرنگار ایانا، نیروهای حفاظتی جنگل که تا قبل از تصویب قانون توقف بهره.پذیر نیستامکاندولتی، در حال حاضر 

کردند، در حال حاضر به های شمال موسوم به طرح تنفس به عنوان نیروهای بخش خصوصی در جنگل فعالیت میتجاری از جنگل

ای خطاب به گانه خود را در قالب نامه 17های های طبیعی، درخواستیستمدنبال تصمیم دولت برای تغییر رویکرد در این اکوس

 ها پاسخ داده شده است.اند. به این نامه، توسط عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگلها نوشتهرئیس سازمان جنگل

های جنگلداری شمال کشور، ضمن آگاهی حدر نامه قرقبانان آمده است: اینجانبان امضاء کنندگان ذیل، نیروهای حفاظت در طر

کامل از وظایف و تعهدات شرعی، ملی و اخالقی خود نسبت به حفاظت و صیانت از منابع طبیعی به عنوان بخشی از انفال، در راستای 

احیای  های مقام معظم رهبری در خصوص حفظ وایم تا به خواستهی همت خود را معطوف نمودهی خطیر، همهانجام این وظیفه

ها و منابع ملی متعلق به ملت ایران، جلوگیری نماییم. اما از آنجایی عمل پوشانده و از نابودی سرمایه منابع طبیعی و جنگل، جامه

که شغل ما ارتباط تنگاتنگی با مردم و جوامع محلی دارد و برای مقابله با آزمندان و متخلفانی که توجهی به قوانین و مفهوم انفال 

باشد، باید شرایط و الزامات خاصی نیز برای تحقق عملکرد بهینه در بخش حفاظت مهیا باشد همواره مخاطراتی متوجه ما می ندارند

. خصوصاً اکنون که از نظر اقتصادی، کشور با مشکالتی روبروست و افراد زیادی بیکار هستند، متعاقبًا تعدی به جنگل برای استفاده 

های جنگلداری، اذهان برداری از طرحیز افزایش یافته است و از سویی با انتشار خبر حذف مولفه بهرهاز چوب آالت و تعلیف دام ن

ها هستند، مشوش شده است، لذا با جنگل که از نظر معیشتی وابسته به این طرح عمومی خصوصا در شهرها و روستاهای حاشیه

شود، میزان مواجهه و درگیری نیروهای حفاظتی بینی میگلداری، پیشهای جنتوجه به تجربیات سنوات گذشته در زمان تعطیلی طرح

پذیر و در با این افراد بیشتر شود که این مسئله با وجود شرایط شغلی )حقوقی و امنیتی( در نظر گرفته شده برای ما، به شدت آسیب

ی موجود را فهرست کرده و به پیوست این هانتیجه دلسردمان کرده است. به همین منظور برای رفع این مشکل، نواقص و کاستی

کنیم و امید آن داریم که با نگاه مثبت، های جنگلداری، خدمت جنابعالی تقدیم مینامه، به عنوان مطالبات نیروهای حفاظت طرح

 به وظایف شرعیدوراندیش و خیرخواهانه حضرتعالی، ضمن رفع این نواقص، بتوانیم با قدرت هر چه بیشتر به کار خود ادامه داده و 

و قانونی خویش عمل کنیم تا هم خداوند را به جهت حفاظت از آیات حضورش، خشنود ساخته و هم به وطن خویش خدمت مفید 

 کرده باشیم ؛ لذا خواهشمندیم مساعدت الزم را در این زمینه مبذول داشته و اقدامات مورد نیاز را معمول فرمایید.

های با توجه به پایان یافتن قرارداد برخی طرح -1آورده شده است: های جنگلداریهای طرحدر پیوست نامه تشریح وضعیت نیرو

جنگلداری در سال جاری و عدم انعقاد قرار جدید با مجریان، نحوه پرداخت حقوق به نیروها نامشخص است زیرا با پایان یافتن قرارداد 

ل ندارند و تا تعیین تکلیف نهایی طرح تنفس و مشخص شدن منبع ها، مجریان دیگر تعهدی در قبال پرداخت حقوق به پرسنطرح

گیرند. لذا در نخستین گام، قبل از هر پرداخت حقوق به پرسنل، این نیروها بال تکلیف مانده و تحت فشار اقتصادی زیادی قرار می

و پرداخت حقوق به نیروهای نحوه محاسبه -2 تصمیمی خواهشمندیم وضعیت حقوق این نیروها را در این مدت مشخص نمایید.

که ما کارگر ساده نیستیم و طبق قانون جزء حفاظت طبق قوانین کارگری اداره کار بوده و تفاوتی با یک کارگر ساده ندارد در حالی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ی ساعت کار 3مشاغل سخت محسوب شده و باید میزان حقوق نیز با افراد معمولی فرق داشته باشد. زیرا مسئولیت ما پس از پایان 

رسد و در هر زمانی از شبانه روز باید برای انجام وظیفه حاضر شویم؛ مانند دستگیری متخلفین، مهار آتش مطابق قانون، به پایان نمی

گردد و این در حالیست که طبق شود و نه به عنوان اضافه کار پرداخت میسوزی و کشیک اداره که نه در حقوق پایه محاسبه می

هزار تومان است و ما از همین حداقل حقوق نیز  37، حداقل هزینه یک خانوار در ماه حدود دو میلیون و عالم رسمی اداره کار

 .برخوردار نیستیم

شود تا افراد، خود را نیروی گیرد که این مسئله باعث میهای جنگلداری پرداخت حقوق توسط مجریان طرح صورت میدر طرح -8

برداری توانند وظیفه حفاظتی خود را در قبال بهرها زیر دین او بینند! مسلماً با این ذهنیت نمیمجری دانسته و از نظر اخالقی خود ر

شود. و گاهاً برخی تخلفات، به خوبی انجام دهند و این رویه عالوه بر فسادآور بودن شدید، باعث تناقض در انجام وظایف قانونی آنها می

برداری تجاری ممنوع و بنا شده است که داره یا نظارت طرح انتقال یابد. اکنون که بهرهلذا نیاز است که پرداخت حقوق از مجری به ا

صورت قراردادی یا رسمی دراختیار خود شود این نیروها بهدولت هزینه حفاظت و احیا را در جنگل به عهده بگیرد، پیشنهاد می

  سازمان قرار گیرند.

و امنیتی برای این شغل وجود ندارد و با اینکه از حیث وظایف محوله و نحوه عملکرد،  باتوجه به شرکتی بودن نیروها، هیچ تضمین -4

صورت یک ساله و موقت است که با خروج در هر زمانی از یک شغل حساس و درگیر با منافع ملی است اما نحوه قرار داد با نیروها به

شتن تخصص برای انجام کار جدید، جایگاه اجتماعی خود را نیز شوند. زیراعالوه بر نداشدت متضرر میاین سیستم، این افراد به

شوند. لذا دهند و از دید مردم به عنوان دشمن دیده شده و از بین آنان طرد میخاطر اعمال جریمه برای افراد مختلف از دست میبه

زمان بازنشستگی چه؟ اما آنان این مسئله را  کنند پس دربرای این افراد نیاز به امنیت شغلی وجود دارد. )برخی از دوستان اظهار می

ها بخشی از شود، تنکنند ولی کسی که با پنج یا ده سال سابقه اخراج میگیرند که بازنشستگان حقوق کامل دریافت میدر نظر نمی

 (.کند که باید مد نظر دوستان تصمیم گیرنده قرار گیردحقوق را دریافت می

صورت تجربی بوده و نسبت به بسیاری از قوانین برای یادگیری قوانین و نحوه برخورد با مسائل به متاسفانه نحوه آموزش نیروها-9

شود تا در اکثر مواقع اعمالشان به ضرر خودشان تمام شود .لذا نیاز اند. که موجب میرا فرا گرفتهاطالع هستند و یا به غلط آنبی

 .دشدید به آموزش جامع قوانین به نیروها وجود دار

در حال حاضر بین نیروهای حفاظت و یک شخص عادی از نظر اختیارات قانونی هیچ تفاوتی وجود ندارد و نیروها تنها به عنوان -2

کنند. لذا خواستار آن هستیم که تمام نیروها تحت تعلیم دادستانی قرار گرفته و به عنوان ضابط شاهد و گزارش دهنده عمل می

 دهند. دادگستری به کار خود ادامه

تاکنون محموالت قاچاق فراوانی توسط این نیروها کشف و تحویل مراجع قضایی شده است اما هیچ مبلغی بابت حق کشف به -0

 درصد حق کشف به مامورین مرتبط تعلق گیرد. 87که طبق قانون باید شود. در حالیمامورین پرداخت نمی

نیروها، هیچ ابزار دفاعی برای آنان در نظر گرفته نشده است که خواستار تخصیص با وجود مخاطرات فراوان جانی و مالی برای -3

 یافتن حداقل یک نوع از ابزار دفاعی برای این نیروها هستیم.

های جنگلداری و تحصیل علوم دانشگاهی توسط ایشان، اکنون این نیروها با توجه به سابقه کار و تجربیات میدانی نیروها در طرح-9

اند . لذا اکنون که ادارات منابع طبیعی از نیروهای استخدام رسمی تهی اسانی ماهر در امر جنگلداری و حفاظت تبدیل شدهبه کارشن

شده است، اگر استخدامی در دستور کار دولت محترم قرار بگیرد، بهترین گزینه برای انجام امور اداری و حفاظتی همین نیروهای 

 های جنگلداری رعایت شود.ت که جانب انصاف نسبت به جذب نیرو از طرحطرح هستند. لذا خواهش ما این اس
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پذیری نیروهای طرح مشخص نشده است. لذا خواهشمندیم متاسفانه در هیچ سندی، شرح وظایف، حیطه اختیارات و نحوه فرمان-17

اختیارات و نحوه فعالیت خود آگاه کنید و در صورت وجود چنین سندی آن را در اختیار نیروها قرار داده و آنان را نسبت به وظایف، 

 .در صورت عدم وجود چنین اسنادی آن را تدوین نمایید

 های مطرح شده از سوی معاون امور جنگلپاسخ به درخواست

ها خطاب به نگهدار اسکندری، مدیر های قرقبانان و نیروهای حفاظتی جنگل معاون امور جنگل سازمان جنگلدر پاسخ به درخواست

های جنگلداری شمال که دفتر حوزه ریاست و مدیریت عملکرد این سازمان، نوشته است: تعدادی از نیروهای حفاظتی طرح کل

های جنگلداری حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان مشغول هستند، در رابطه با حیطه اکثریت آنها در طرح

واست های شمال، درخویژه جنگلشان در راستای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و بهوظایف شغلی و با عنایت به مسئولیت خطیر

ها و نیز بسترسازی مناسب جهت بند به منظور تحقق بخشیدن به عملکرد ناشی از حفظ و حراست از جنگل 17و مطالباتشان را در 

 کند:طرحه را به شرح زیر اعالم میاند که نتایج بررسی هر یک از موارد مارتقاء و امنیت شغلی عنوان داشته

گاه به منزله تعطیلی های شمال هیچبرداری تجاری چوب در دوره تنفس از جنگلتغییر رویکرد سازمان به منظور اجتناب از بهره-1

روهای ری نیکارگیها بههای جنگلداری نبوده و نیست زیرا اعمال مدیریت چند منظوره در راستای حفظ، توسعه و پایداری جنگلطرح

بابت  گونه نگرانی ازکند و هیچشود بلکه در چارچوب سازمان کار ساماندهی منسجمی پیدا میحفاظتی و نظارتی نه تنها متوقف نمی

 وضعیت اشتغال نیروها وجود ندارد.

ر شود و در تعیین میهای جنگلداری با توجه به سابقه کانحوه محاسبه و میزان پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای شاغل در طرح-2

 شوند. برایاین زمینه با عنایت به شرح وظایف و دستورالعمل مربوطه و ضوابط قانون کار، نیروهای حفاظتی به کار گمارده می

 های خارج از وقت مقرر در قرارداد، پرداخت اضافه کار و سایر مطالبات در چارچوب مقررات منعی وجود ندارد.زمان

های جنگلداری حقوق و ها و از طریق مجریان طرحهای جنگلداری از محل درآمد طرحنیروهای شاغل در طرحتاکنون طبق روال -8

ها به سازمان و دریافت حقوق و مزایا از محل اعتبارات کنند. انتقال نیروهای حفاظتی طرحمزایا مطابق با قانون کار دریافت کرده و می

 باشد.در حال حاضر مقدور نمیدولتی تابع شرایط و ضوابط خاصی است که 

 ها و به خصوصکارگیری نیروهای شاغل در طرحشود بنابراین بهها تعطیل نمیبا توجه به اینکه در دوره تنفس، مدیریت طرح-4

افتد از آن گذشته یابد و امنیت شغلی هیچیک از نیروهای شاغل به خطر نمینیروهای حفاظتی در چارچوب سازمان کار تداوم می

های مدیریت چند منظوره در رویکرد جدید سعی بر این است که تمام مطالبات و مزایای نیروها مد نظر قرار ر طول اجرای طرحد

 گیرد.

ویژه قرقبانان به منظور آشنایی به قوانین و مقررات قانونی در دستور کار سازمان قرار دارد و مقرر آموزش نیروهای حفاظتی به-9

های آموزشی اقدام شود که در برخی از ادارات کل منابع ها و کالسمقاطع زمانی مختلف نسبت به برگزاری کارگاهاست که ساالنه در 

 نوشهر( مسبوق به سابقه-طبیعی و آبخیزداری چهارگانه شمال )به عنوان مثال اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران

 است.

وابط و مقررات دادگاه هاست و در حال حاضر فقط برای نیروهای حفاظتی دولتی با هماهنگی صدور کارت ضابط دادگستری تابع ض-2

گیرد. چنانچه بر اساس های خاص زیر نظر دادستان شهرستان صورت میادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری با برگزاری دوره

حفاظتی خارج از تشکیالت دولتی و برای نیروهای  های شهرستان مجوز صدور کارت برای نیروهایدستورالعمل مربوطه دادگاه

 گیرد.کنند را اعالم دارند، اقدام الزم صورت میویژه قرقبانان که از محل اعتبارات مجریان حقوق و مزایا دریافت میحفاظتی به
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نوان مخبر تا مرحله کشف رسانی به عطبق قانون پرداخت حق کشف در رابطه با قاچاق چوب به کلیه افرادی که از مرحله اطالع -0

گیرد و در این زمینه قرقبانان و نیروهای و ضبط چوب آالت و یا سایر تخلفات نظیر قطع غیر مجاز درختان و ... دخالت دارند تعلق می

د نیاز های اخیر اعتبارات مورحفاظتی که در این امر شرکت دارند در اولویت قرار خواهند داشت اما در مواردی و به خصوص در سال

 خوبی ادا نشود.شود که زحمات همکاران و سایر نیروهای مردمی بهتامین نشده و یا تخصیص نیافته است و گاهی مشاهده می

های جنگلداری منعی ندارد اختصاص ابزار دفاعی مطابق دستورالعمل مربوطه از سوی یگان حفاظت برای نیروهای حفاظتی طرح-3

حه برای سایر ابزار دفاعی با هماهنگی واحدهای حفاظتی و یگان حفاظت در چارچوب دستورالعمل و در این رابطه به جز حمل اسل

 مربوطه اقدام خواهد شد. لذا ضروری است که پیگیری الزم انجام شود.

صالح استخدام نیروهای کارشناس در سازمان تابع ضوابط و مقررات خاصی است و در درجه اول باید مجوزهای الزم از مراجع ذی-9

اخذ شود. چنانچه مجوز جذب نیروهای کارشناسی صادر شود در شرایط و ضوابط آگهی استخدام، جذب نیروهای باسابقه اجرایی با 

 های جنگلداری مد نظر خواهند بود.ارائه مدارک و مستندات در اولویت قرار خواهد داشت. در این رابطه نیروهای شاغل در طرح

رات نیروهای حفاظتی بویژه قرقبانان تهیه و تدوین شده است و باید از طریق ادارات کل منابع طبیعی شرح وظایف و حیطه اختیا-17

 /شود.های الزم انجام میهای جنگلداری قرار گیرند که در این زمینه پیگیریچهارگانه در اختیار واحدهای حفاظتی و نظارتی طرح

http://www.iana.ir/fa/news/48441/%D3%A0%D9%39% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43441/%D8%A7%D9%85%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

90 
 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 فروشگاه های زنجیره ای دانش بنیان خواهد شد

راستای دانش بنیان کردن این صنعت بوده و بهبود زیرساخت رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای گفت: اکثر اقدامات در 

 .ها برای توسعه فروشگاه های زنجیره ای از برنامه های اجرایی است

امیر خسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری ،قتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه ا صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

فروشگاه های زنجیره ای در نخستین همایش گردهمایی اعضای فروشگاه های زنجیره ای با اشاره به اینکه این اتحادیه از اردیبهشت 

فعالیت های این اتحادیه پیرامون تبیین آئین سال گذشته تشکیل و آغاز به کار کرده است اظهار کرد: سال گذشته بخش زیادی از 

وی با توجه به اینکه تا قبل از تشکیل این اتحادیه .نامه و تنظیم دستورالعمل ها و ایجاد ارتباط با سازمان های دولتی ذیربط بود

سات بسیاری برای طرح داد: جل ادامه شد، می گرفته اصناف اتاق توسط ای زنجیره های فروشگاه با ارتباط  تصمیم و اقدامات در

برنامه با اعضا اتاق اصناف در خصوص توسعه زیر ساخت هایی برای گسترش فروشگاه های زنجیره ای انجام شده است . در حال 

ه همرا به مطلوبی اثرات امر این که دارد قرار کار دستور در دیگر عضو 92 پیوستن که بوده نفر  29حاضر تعداد اعضای این اتحادیه 

جلسه هیات مدیره برگزار شده است، افزود: شناسایی  89رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای با بیان اینکه .داشتخواهد 

فقره در شهرستانها یکی  877فقره در تهران و  197مشکالت برای بهبود فضای کسب و کار ، نظارت و بررسی فروشگاه ها که شامل 

ریان در خصوص دیگر برنامه های اتحادیه گفت: اکثر اقدامات در راستای دانش بنیان کردن این فخ.دیگر از اقدامات انجام شده است

صنعت بوده و بهبود زیرساخت ها برای توسعه فروشگاه های زنجیره ای از برنامه های اجرایی است، همچنین برنامه هایی در خصوص 

ستای سرمایه گذاری از برنامه هایی است که در دستور کار قرار برگزاری نمایشگاه های تخصصی برای حضور کشورهای خارجی در را

وی با اشاره به اینکه طرح هایی برای مشاوره به افرادی که مستعد سرمایه گذاری در این صنعت هستند تنظیم شده است ،اظهار .دارد

خدماتی کشور با هدف توسعه صنایع  کرد: شناسایی و اعالم نیاز کسب و کار فروشگاه های زنجیره ای به مجموعه های تولیدی و

هزار  9خسرو فخریان افزود: برای تسهیل در روند توسعه این صنعت در کشور حدود .داخلی از اقدامات انجام شده این اتحادیه است

 .میلیارد از بخش خصوصی و دولتی سرمایه گذاری شده است

 تسیاست گذاری ها در راستای توسعه فروشگاه های زنجیره ای اس**

صادقی معاون وزیر صنعت معدن تجارت در این راستا بیان کرد: در حال حاضر مشکلی برای توسعه و گسترش این صنعت وجود 

وی همچنین اظهار کرد: فروشگاه های زنجیره ای باید گسترش یابد زیرا سبب .ندارد و سیاست گذاری ها در راستای توسعه آن است

 .ین صنعت خواهد شدایجاد آرامش برای مردم و ذینفعان ا

http://www.yjc.ir/fa/news/2703313/%D9%31%D3%B1%D9%33%D3%B4 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۴تاریخ: 

 مرغداری را به چالش کشیدکالف سردرگم صدور بی رویه مجوز، صنعت 

یکی از نتایج صدور مجوزهای بی رویه مازاد تولید تخم مرغ و فزونی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا است که یکی از چالش برانگیزترین 

 گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  عت، تجارت و کشاورزیصنبه گزارش خبرنگار .رودمعضالت فعاالن عرصه طیور به شمار می

 .های گذشته این صنعت را با مشکالتی روبرو کرده استصدور مجوز بی رویه مرغداری مرغ تخم گذار در دولت

 هاست که در صورت استمرار اینها ناشی از عدم واگذاری امور به تشکلامانیدر این میان برخی کارشناسان امر معتقدند که این نابس

البته ناگفته نماند که یکی از نتایج صدور مجوزهای بی رویه مازاد تولید تخم .روند مرغداران خسارات سنگینی را متحمل خواهند شد

 .رودمعضالت فعاالن عرصه طیور به شمار می مرغ و فزونی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا است که یکی از چالش برانگیزترین

 :حال به سراغ مسئوالن مربوطه رفتیم تا از آخرین وضعیت صنعت مرغداری مرغ تخم گذار و مشکالت فعاالن با خبر شویم

گفت:یکی از دالیل اصلی مازاد  صنعت، تجارت و کشاورزیرضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در گفتگو با خبرنگار 

هزارتن ظرفیت تولید تخم مرغ کشور است، این  177به گفته وی بیش از یک میلیون و .تخم مرغ، صدور مجوز باالتر از حد نیاز است

ند با بیان اینکه مازاد تولید در شرایط ترکاشو.هزارتن نیست 997درحالی است که در شرایط کنونی نیاز داخلی با صادرات بیش از 

یابد، افزود: بدین منظور باید از صدور مجوزهای بی رویه جلوگیری نمود چرا که بازار جدیدی برای شیوع آنفوالنزاپرندگان افزایش می

پرندگان صادرات تخم مرغ وی ادامه داد: طی چند ماه اخیر به دنبال شیوع آنفوالنزای حاد .توسعه ظرفیت تولید داخل وجود ندارد

های اخیر سازمان دامپزشکی پاکی کشور را اعالم کرد و هم اکنون متوقف شد که با وجود عدم گزارش شیوع آنفوالنزا طی هفته

 .رایزنی برای برقراری صادرات مجدد در حال انجام است

 .هدف داردبه گفته ترکاشوند میزان صادرات تخم مرغ بسته به عرضه و رقابت در بازارهای 

 تخم مرغ های قهوه ای دردسرساز شدند***

کالت با اشاره به مشصنعت، تجارت و کشاورزی فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار 

ها دستور داد که هیچ گونه مجوز ، وزیر جهاد کشاورزی به کلیه استان98ر ماه سال اخیر صنعت مرغ تخم گذار اظهار کرد: در آذ

جدیدی برای مرغ مادر، گوشتی و تخم گذار صادر نشود و این درحالی است که بخشی از افراد در آن زمان پروانه احداث از قبل در 

های قضایی توان دامپزشکی به سبب عدم حمایت دستگاه وی افزود: معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و سازمان.دست داشتند

های غیر مجاز از سوی مرغداران متخلف را به های غیر مجاز را ندارند که درنهایت این امر پرورش مرغ در واحدجلوگیری از واحد

، عنوان کرد: از آن جا که دهدهای غیر متخلف مرغداری بحث بیماری طیور را افزایش میطالکش با بیان اینکه واحد.دنبال دارد

کنند که این امر خطر جدی برای های غیر مجاز شامل بیمه نیستند از این رو در زمان شیوع آنفوالنزا بیماری خود را پنهان میواحد

هزار  های صادر شده یکدبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به اینکه مجموع پروانه.روداین صنعت به شمار می

های مختلف به ویژه در حوزه های غیر مجاز در استانواحد است، اظهار داشت: این درحالی است که تعداد قابل توجهی واحد 289و 

ای فاقد بسته بندی مجاز و فله خودداری های قهوهتخم مرغ رنگی مشغول فعالیت هستند که از مردم تقاضا داریم که از خرید تخم مرغ

صوص مازاد تولید تخم مرغ در سال گذشته بیان کرد: با توجه به شیوع آنفوالنزا حاد پرندگان از آبان ماه سال گذشته وی در خ.نمایند

 .میلیون قطعه، تولید تخم مرغ به اندازه نیاز کشور بود 12و معدوم سازی 

مرغ روبرو هستیم افزود: از این رو دولت هزارتن تخم  197طالکش با بیان اینکه در صورت عدم شیوع بیماری ساالنه با مازاد حداقل 

های پیر از چرخه تولید باید اتحادیه میهن را حمایت نماید چرا که در سال گذشته به سبب حفظ تولید این در جهت حذف مرغ
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افزایش  دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به اقدامات اساسی در جهت.ها در گردونه تولید باقی ماندندمرغ

های های تولید و قیمت تمام شده محصول دولت در جهت رقابت صادراتی در بازارصادرات تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه

 .تومان مشوق صادراتی پرداخت نماید چرا که این امر تاثیر بسزایی در روند نزولی مازاد تولید دارد 877هدف حداقل باید کیلویی 

 ر مجاز عامل اصلی شیوع آنفوالنزا پرندگانمرغداری های غی***

یان اینکه با بصنعت، تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

گیرد، افزود: با توجه به تولید ساالنه یک میلیون تن تخم مرغ د استفاده قرار میهزارتن تخم مرغ در داخل مور 397ساالنه حدود 

توان گفت: در صورت میلیون پروانه مرغداری در شرف ساخت می 27وی افزود: با وجود  .هزارتنی روبرو هستیم 197حداقل با مازاد 

های نبی پور با بیان اینکه دولت باید از ادامه فعالیت واحد.م شدهزارتنی روبرو خواهی 477ورود به چرخه بازار با مازاد ساالنه حداقل 

وی با بیان اینکه .های مرغداری غیر مجاز گرفتار شیوع آنفوالنزا حاد پرندگان بودغیر بهداشتی جلوگیری نماید، گفت: بسیاری از واحد

میلیون قطعه در حال فعالیت است، یادآور شد: این درحالی است که در  39هزار واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت  077یک میلیون و 

میلیون قطعه مواجه هستیم از این رو الزم است که درجهت  179میلیون واحد دیگر ظرف چهار سال آینده با تولید  27صورت ساخت 

 .جلوگیری از مازاد بی رویه تولید اصالح ساختار صورت گیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/2700043/%DA%A9%D9%34%D3% 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۷۹۳1اردیبهشت ماه  ۴2یک شنبه 

 کشاورزی به بانک کشاورزی ابالغ شدمصوبه دولت درمورد انتقال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات 

معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره انتقال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی 

به پیشنهاد  1892فروردین  28 جلسه در وزیران هیات میزان، خبرگزاری به گزارش.را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابالغ کرد

پذیر قانون رفع موانع تولید رقابت( 2وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ) 1899اسفند  21مورخ  90/  241223شماره 

  :تصویب کرد - 1894مصوب  - وارتقای نظام مالی کشور

ز(، نامه اجرایی بندهای )مقرر در آیین بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی - 1 

تیرماه  11مورخ  .ک 80229ت / 94991های شماره نامهکل کشور، موضوع تصویب 1832قانون بودجه سال ( 2)ح( و )ل( تبصره )

 19میلیارد و  289بابت اصل و سود تسهیالت دریافتی به مبلغ  1832دی ماه  22هـ مورخ  83908ت / 108992و شماره  1832

 :شودهزار و چهار ریال که به تایید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر به بدهی دولت منتقل می 123میلیون و 

 مادرتخصصی خدمات کشاورزی، بانک کشاورزیشرکت  - 

زی جهادکشاوریابد. وزارت سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی، معادل مبلغ بدهی انتقال یافته افزایش می - 2  

 .موظف است مراتب اجرای این بند را با ارایه تاییدیه سازمان حسابرسی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم نماید

نامه طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یا از محل اعتبارات های موضوع این تصویببدهی - 8  

 .گیردنین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار میمصوب مربوط در قوا

 .های الزم را در قوانین بودجه سنواتی معمول نمایدبینیسازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش - 4  

های امور اقتصادی و دارایی، به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه 

 .ادکشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کردجه

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=3341c0e207474ecc349489e9ef2 
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 برنج
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

 گیری آب مصرفی برنجبرگزاری کارگاه آموزشی اندازه

گیری آب در شالیزار، اهمیت و نحوه ثبت اطالعات زراعی مزارع تحت پوشش و چگونگی استفاده های اندازهدر این دوره آموزشی روش

 .داده شد گیری آب مصرفی برنج آموزشاز نرم افزارهای مربوطه گارگاه آموزشی تحت عنوان اندازه

گیری آب در شالیزار، اهمیت و نحوه ثبت اطالعات های اندازهبه گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات برنج کشور، دراین دوره آموزشی روش

 گیری آب مصرفی برنج توسطزراعی مزارع تحت پوشش و چگونگی استفاده از نرم افزارهای مربوطه گارگاه آموزشی تحت عنوان اندازه

گیری آب پور از همکاران مؤسسه آموزش داده شد. در پایان کارگاه آموزشی اندازهنی عضو هیأت علمی و خانم دکتر علیدکتر یزدا

مصرفی برنج نیز مهندس جفرودی و دکتر آقابیگی از همکاران جهاد کشاورزی در خصوص کلیات اجرای این طرح مطالبی را ارائه 

عاونان و همکاران مؤسسه تحقیقات برنج کشور، کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی کردند.گفتنی است در این کارگاه آموزشی م

ها و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در بخش آب و شود، کارشناسان ستادی شهرستانشهرستان هایی که طرح در آنجا اجرا می

 د، حضور داشتند.خاک و معاونت بهبود تولیدات گیاهی که در محل سالن اندیشه این مؤسسه برگزار ش

گیری آب مصرفی برنج تعیین آب مصرفی در شرایط مختلف کشت برنج مانند اینکه تفاوت در منابع آبی، اهداف اجرای پروژه اندازه

ها، تفاوت در نوع مزرعه )مدرن و سنتی( و... است که هرکدام از اینها میزان آب مصرفی گوناگونی ها، تنوع در خاکاختالف در اقلیم

سازد آب مصرفی کم یا زیاد اختصاص ها و... را که معلوم میریزی آبیاری، مدیریت منابع آبی، مدیریت سدها، مدیریت چاهد. برنامهدارن

 گیری آب مصرفی برنج به شمار می رود.های اجرای پروژه اندازهیافته و آن را باید مدیریت کرد، از فایده

http://www.iana.ir/fa/news/48000/%D3%A3%D3%B1% 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 درصدی برنج ایرانی در سال جاری 10افزایش 

رئیس جهاد کشاورزی مازندران گفت: با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی، توزیع مناسب بذر، کود، سم و ماشین آالت، پیش بینی 

 .درصد افزایش یابد 19الی  17شود که تولید در مقایسه با سال گذشته می

بخش کشاورزی از حیث شرایط آب و هوایی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  نعت، تجارت و کشاورزیصبه گزارش خبرنگار 

اگر  د کهشوترین محصوالت راهبردی پیش بینی میبا توجه به وضعیت مناسب تولید برنج به عنوان یکی از مهم.مشکل خاصی ندارد

 .های شدید در تولید پیش نیاید در زمان برداشت با کاهش نرخ برنج در بازار روبرو خواهیم شدمشکل خاصی از قبیل: سیل، باران

با اشاره به آخرین وضعیت تولید برنج اظهار  صنعت، تجارت و کشاورزیعلی اکبریان نائب رئیس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار 

 877میلیون و  2شود که امسال ها پیش بینی میداشت: با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و محدودیت کشت در سایر استان

 .های شمالی تولید شودهزارتن برنج در استان 897میلیون و  2الی 

 درصدی تولید در راه است 15الی  10افزایش  

با توجه به شرایط مساعد آب  :گفت صنعت، تجارت و کشاورزیور حیدرپور رئیس جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار دال

درصد  19الی  17ل گذشته شود که تولید در مقایسه با ساو هوایی، توزیع مناسب بذر، کود، سم و ماشین آالت، پیش بینی می

رود امسال به یک هزارتن شلتوک تولید شد که انتظار می 237حدود یک میلیون و  99 - 94به گفته وی سال زراعی .افزایش یابد

هزار هکتار  219الی  217حیدرپور تصریح کرد: کشت رِتون سال گذشته در .هزارتن برسد 477الی یک میلیون و  897میلیون و 

 .درصد افزایش داشته است 12الی  17برای جبران کاهش سطح کشت به دنبال محدودیت تولید امسال سال گذشته 

http://www.yjc.ir/fa/news/2709299/%D3%A0%D9%31% 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۷تاریخ: 

 پشت پرده گرانی برنج چه می گذرد؟/عواملی که نوسانات نرخ برنج ایرانی را رقم زد

های اقشار کم درآمد نمایندگان مجلس معتقدند برخی از سودجویان با احتکار برنج، قصد دارند که برنج خارجی را مهمان سفره

اگرچه بسیاری از مسئوالن برای حفظ  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .نمایند

 .اقالم اساسی پیشی گرفته استها نرخ برنج از سایر دهند، اما در میان کاروان گرانیها خبر میآرامش بازار از ثبات قیمت

کنند به طوریکه اخیرا نمایندگان مجلس معتقدند برخی از سودجویان مسئولین مربوطه هر کدام دالیلی برای این نوسانات مطرح می

خ برنج حال با وجودآنکه افزایش تصاعدی نر.های اقشار کم درآمد نمایندبا احتکار برنج، قصد دارند که برنج خارجی را مهمان سفره

ها توان در آشفته بازار نوسانات قیمتهاست به راستی چه کسی را میتهدیدی برای حذف این کاالی استراتژیک از سبد غذایی خانوار

ها افزود: با رد احتکار برنج در انبار اورزیصنعت، تجارت و کشمقصر دانست؟علی اکبریان نائب رئیس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار 

 .ها و مغازه داران آماده عرضه ارقام کیفی و پرمحصول هستند از این رو احتکار برنج ایرانی صحت نداردبا وجود آنکه کارخانه

ایام ماه رمضان از برنج ایرانی کنند در ها سعی میوی با اشاره به نوسانات اخیر برنج ایرانی در بازار گفت: طبق روال همه ساله خانوار

 .های خود استفاده نمایند از این رو افزایش جزئی قیمت برنج تا ابتدای فصل برداشت امری طبیعی استدر سفره

هزار تومان است و این درحالی است که به سبب سودجویی دالالن با  12به گفته اکبریان نرخ هر کیلو برنج طارم کیفی در شمال 

 .های مربوطه باید نظارت کافی بر این امور را داشته باشندرسد که دستگاهتر از این رقم در بازار تهران به فروش میهای باالنرخ

ها تصریح کرد: دولت همزمان با فصل نائب رئیس انجمن برنج با اشاره به راهکارهای اساسی در جهت جلوگیری از نوسانات قیمت

 .ها در فصل غیر تولید نوسان چندانی در بازار نداشته باشدرید توافقی انجام دهد تا قیمتبرداشت باید از برنج کاران میزانی خ

 ثبات نرخ برنج در ماه رمضان***

شت: با توجه به آغاز فصل برداشت اظهار دا صنعت، تجارت و کشاورزیقاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار 

 .ها امری بدیهی استبرنج طی دو ماه آینده و محدودیت تولید داخل نوسانان جزئی قیمت

های ایرانی نمایند، افزود: مصرف وی با رد این امر که سودجویان قصد دارند با احتکار برنج داخلی، برنج خارجی را مهمان سفره

 .اری معدود به سبب طعم و کیفیت باالی محصول به سمت و سوی برنج خارجی نخواهند رفتکنندگان برنج ایرانی به جز اقش

حسنی با اشاره به وضعیت قیمت برنج در ماه رمضان تصریح کرد: با توجه به نوسانات اخیر و عدم کشش تقاضا در بازار بعید است که 

 .نرخ برنج ایرانی در این ماه افزایش یابد

 .های باالی تولید نرخ برنج در شرایط کنونی گران نیستراعت سخت این محصول و هزینهبه گفته وی با وجود ز

 چه عواملی نوسانات نرخ برنج ایرانی را رقم زد؟***

با اشاره به روند فزونی تقاضا برای  کشاورزی صنعت، تجارت ودالور حیدرپور رئیس جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار 

های اخیر تقاضا برای مصرف برنج ایرانی به سبب سالمت و کیفیت باال افزایش یافته که همین مصرف برنج ایرانی بیان کرد: طی سال

عرضه برنج نو طی دو ماه آتی وی با بیان اینکه احتکار برنج ایرانی معنا ندارد، افزود: با وجود .امر نوسانات قیمت را رقم زده است

شود، گفت: درصد نیاز کشور از تولید داخل تامین می 09الی  07حیدرپور با اشاره به اینکه .احتکار از سوی سودجویان معنایی ندارد

از این رو تقاضای چندانی برای برنج خارجی در بازار وجود ندارد که همین امر موجب شده کشاورزان عرضه برنج خود به بازار را 

برداشت محصول خود را رئیس جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: طی سالیان گذشته کشاورزان همزمان با فصل .مدیریت نمایند

کردند که درنهایت این امر افزایش بی رویه قیمت در فصل غیر تولید را به همراه داشت از این رو برای تعادل یکجا به بازار عرضه می
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کاهش واردات های اخیر با وی با اشاره به تاثیر مدیریت واردات بر تولید داخل گفت: طی سال.بازار برنج کاران از این امر امتناع کردند

های بایر که امکان تامین آب وجود داشت از سوی کشاورزان به سطح رضایت مندی برنج کاران داخلی باال رفت به طوریکه در زمین

 .به گفته حیدر پور علی رغم نوسانات نرخ برنج داخلی طی یکسال اخیر افزایش مجدد در ماه رمضان بعید است.زیر کشت اضافه شد

http://www.yjc.ir/fa/news/2709201/%D9%BE%D3%B4%D3%%D-AA9%B 
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 پسته
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

 /مقاوم به کمبود آبتوانمندسازی باغداران پسته در مدیریت آب در دولت یازدهم/ معرفی رقم جدید پسته 

 نیاز صنعت پسته به ساالنه هشت میلیارد تومان اعتبار برای تحقیقات

ای، با توجه به کمبود و کاهش کیفیت آب، فعالیت پژوهشکده بر توانمندسازی باغداران پسته در مدیریت استفاده از آبیاری قطره

برجسته  هایوگو با خبرنگار ایانا با اشاره به فعالیتامروز در گفترئیس پژوهشکده پسته صبح .فشار متمرکز شده استزیرسطحی و کم

گیرد، حائز اهمیت فراوان است؛ اما هایی که در زمینه پسته صورت میاین پژوهشکده در طی چهار سال گذشته، گفت: تمام فعالیت

سازی باغداران پسته در مدیریت استفاده از های اخیر، فعالیت پژوهشکده بر توانمند با توجه به کمبود و کاهش کیفیت آب در سال

پایه جدید که در  47اهلل جوانشاه افزود: عالوه بر معرفی ارقام گذشته، ای، زیرسطحی و کم فشار متمرکز شده است.امانآبیاری قطره

 زیکی مقاوم و سازگاریشود نیز در حال معرفی به باغداران پسته است که این رقم از لحاظ قدرت فینهایت به رقم جدیدی منجر می

بیشتری نسبت به کمبود آب دارد.وی با بیان اینکه پژوهشکده در زمینه کنترل آب، مبارزه با آفات و معرفی ارقام با بخش خصوصی 

که اخیراً گزارش -های قارچی های جدیدی مانند بیماریکند، بیان کرد: همچنین در پژوهشکده روی یکسری بیماریهمکاری می

ها چگونه باید صورت گیرد های مبارزه با آن بیماریاند و روششود تا مشخص گردد آنها در چه سطحی شیوع یافتهسی میبرر -شده

ساز نباشد. هرچند در حال حاضر جای نگرانی نیست، اما اگر کنترل نشود، در آینده های آینده برای باغداران پسته مشکلتا در سال

ها به سوی مناطقی که دارای آب فراوان و ارزش افزوده برای بخش خصوصی موضوع مهاجرت باغتولید مشکل خواهد کرد.جوانشاه 

ها های پسته خیز در سایر استانای برای توسعه کشت پسته عالوه بر استانباشد، طیبعی دانست و ادامه داد: جهاد کشاورزی برنامه

رویه این حرکت گرفته شود، برای این منظور چند دستورالعمل جلوی بینیز دارد؛ اما با سرعتی که بخش خصوصی وارد شده سعی شده 

شود، باید به نکاتی همچون: سازگاری ارقام با منطقه، عملکرد ها احداث میها ارسال شده تا چنانچه باغ پسته در آن استانبه استان

های اغداران محلی و... توجه شود.وی انتقال یافتهاقتصادی، پایداری تأمین آب، انتقال دانش مدیریت باغ از سوی کارشناسان به ب

های برجسته این پژوهشکده نام برد و تأکید کرد: یکسری تحقیقاتی به باغداران پسته از سوی پژوهشکده پسته را از دیگر فعالیت

 ر بوده است؛ زیرا کشاورزانهای کاربردی و الگویی در مناطقی از کشور در حال انجام است که برای باغداران پسته خیلی مؤثفعالیت

طرح الگویی با همکاری  19بینند. در این راستا در استان کرمان های تحقیقاتی را در مدیریت باغ میبه عینه و از نزدیک اثرات داده

خش انه بسازمان جهاد کشاورزی استان به مورد اجراء در آمده است که نتایج خوبی برای باغداران پسته در پی داشته است. خوشبخت

گذاری کرده است.رئیس پژوهشکده پسته مشکالت ها خوب سرمایهویژه در انتخاب پایهخصوصی نیز در این زمینه وارد شده و به

های رویه سموم، تغذیه نامتناسب )استفاده از کودهای خاص با غلظت یا ترکیبباغداران پسته را کاهش میزان و کیفیت آب، استفاده بی

رفت از این معضالت را برخورد علمی و ارتباط مؤثر باغداران پسته حل برونها و... اعالم کرد و راهدیریت نادرست باغغیرکارشناسی(، م

های پژوهشکده پسته در سال جاری، عنوان کرد: امسال در صورت ها علمی برشمرد.جوانشاه با اشاره به برنامهبا مراکز و پژوهشکده

ادی های اقتصنژادی، فرآوری پسته، طرحهای آبیاری، تغذیه، مدیریت باغبانی، ژنتیک، بهدر زمینه طرح تحقیقاتی 42تأمین اعتبار 

پسته و... به مورد اجرا در خواهد آمد.وی در پایان درآمدزایی پژوهشکده پسته از محل فروش دانش فنی را یک میلیارد تومان اعالم 

رشد کند، باید ساالنه هشت میلیارد تومان اعتبار برای انجام تحقیقات  کرد و یادآور شد: چنانچه بخواهیم صنعت پسته کشور

 227های کشور به کشت پسته اختصاص دارد که از این میزان هزار هکتار از باغ 972گذاری شود.گفتنی است، در حال حاضر سرمایه

 شود./هزار هکتار در استان کرمان کشت می
  http://www.iana.ir/fa/news/48099/%D3%AA%D9%33%D3%A0 
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 پسته
 اکوناایران  - ۷۹۳۱اردیبهشت / /  ۷۱یکشنبه , 

 طوفان باغ های پسته گناباد را ویران کرد

میلیون ریال خسارت به باغ های پسته  200معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی گناباد گفت: طوفان دو روز گذشته یکصد میلیارد و 

احمد صادقی ا افزود: از مجموع شش هزار هکتار باغ پسته شهرستان گناباد، .دهستان پسکلوت بخش مرکزی این شهرستان وارد کرد

ت وی ادامه داد: به جز باغ های پسته دهستان پسکلوت، بقیه باغ های پسته و محصوال.یکهزار و یکصد هکتار خسارت دیده است

 .کیلومتر بر ساعت دو روز گذشته شهرستان گناباد را در نوردید 27طوفان با سرعت .زراعی شهرستان دچار خشارت نشده اند

هزار بهره  14هزار راس دام با  977هکتار دیمزار و  077هزار هکتار کشتزار آبی، یکهزار و  27شهرستان گناباد در مجموع حدود 

 .هزار تن محصوالت زراعی، باغی و دامی در این شهرستان تولید می شود 30نه بردار دراین بخش ها دارد و ساال

 .کیلومتری مشهد و جنوب استان خراسان رضوی واقع است 230شهرستان گناباد در فاصله 

http://iranecona.com/08739/%D3%B0%D9%33%D9%31%D3% 
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 پنبه
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

حجتی خواستار افزایش تولید پنبه در کشور شد/ حمایت وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری زنجیره تولید 

 هاپنبه به تعاونی

عرضه پنبه، تولید این محصول بینی کاهش های آینده و پیشوزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به افزایش جمعیت جهان در دهه

به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی، محمود حجتی در جلسه بررسی سیاست ها و اقدامات طرح خوداتکایی .در کشور باید افزایش یابد

وجه تپنبه که با حضور مدیران ارشد این وزارت و نمایندگان تشکل ها و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: با 

به افزایش جمعیت جهان در دهه های آینده با کاهش عرضه جهانی پنبه روبرو خواهیم شد، بنابراین تولید پنبه متناسب با نیاز صنایع 

نساجی باید در کشور افزایش یابد.وی تصریح کرد: بذور گواهی شده، زودرس، مقاوم به آفات و با عملکرد باال و مصرف آب کمتر با 

ید به میزان کافی تامین و در اختیار کشاورزان قرار گیرد.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که توسعه کشت دوم اولویت داخل با

پنبه در تناوب کشت گندم و کلزا از راه های افزایش تولید و درآمد کشاورزان است، تاکید کرد: نهاده های تولید اعم از کود و سم و 

 ع معتبر تامین و در زمینه تولید مشترک و یا تحت لیسانس این نهاده ها در داخل کشور اقدام شود.ماشین آالت برداشت باید از مناب

حجتی، تقویت تعاونی های تولید را ضروری عنوان کرد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری مدیریت زنجیره تولید پنبه شامل 

به تعاونی های تولید حمایت می کند.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیگیری تامین و توزیع نهاده ها و همچنین فعالیت های تجاری 

های نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت کشور در دولت یازدهم از افزایش تولید داخلی پنبه،این امر را 

رای مشارکت در خرید پنبه کشاورزان مذاکراتی انجام های نساجی بامتیازی بزرگ برای بخش تولید برشمرد و اضافه کرد: با کارخانه

 شده است./

http://www.iana.ir/fa/news/48910/%D3%AD%D3%AC%D3%A 
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 پنبه
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

هزار تن پنبه  700بینی تولید زنجیره تولید از مزرعه تا کارخانه در صنعت نساجی/ پیشاندازی آغاز طرح راه

 در سال جاری

 .هزار تن برسد 277هزار تنی به  47شود تولید پنبه کشور در سال زارعی جاری با افزایش بینی میپیش

هزار تن بود،  127وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه میزان تولید این محصول در سال گذشته زراعی مجری طرح پنبه امروز در گفت

گفت: افزایش میزان تولید بر اساس برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای رسیدن به خودکفایی تولید پنبه کشور است که برای آن یک 

 1474نظر گرفته شده است.ابراهیم هزارجریبی بیان کرد: در طرح افزایش ضریب خوداتکایی پنبه تا افق  ساله در 17بازه زمانی 

هزار تن خواهد رسید،  109هزارتن و میزان پنبه محلوج به  479هزار هکتار، تولید وش به  117سطح زیر کشت این محصول به 

 یابد.افزایش می 812تن در حال حاضر به  212همچنین تولید در واحد سطح از 

درصد نیاز صنعت نساجی از داخل  37هزار تن عنوان کرد و افزود: تا پایان این طرح  127وی نیاز صنایع نساجی کشور به پنبه را 

هایی موقع و کافی نهادهشده برای اجرای طرح خودکفایی پنبه را تأمین بهشود.هزارجریبی نخستین اقدامات انجامکشور تأمین می

 ها برشمرد.بذر، کود و سم و دسترسی آسان کشاورزان به این نهادههمچون 

اندازی زنجیره تولید از مزرعه تا نساجی است، اظهار کرد: این زنجیره با همکاری وی با بیان اینکه اولویت بعدی در اجرای این طرح راه

 شود تا بخشاندازی میصنعت، معدن و تجارت راه های کشاورزی، انجمن صنایع نساجی ایران و دفتر نساجی و پوشاک وزارتتعاونی

 اندازی این زنجیره تعیینزیادی از کار به بخش خصوصی واگذار شود.مجری طرح پنبه در پاسخ به این پرسش که چه زمانی برای راه

یدوارم بتوانیم تا پایان سال زراعی ای به امضاء نرسیده است، اما امنامهشده است، ادامه داد: مذاکرات اولیه انجام شده، اما هنوز تفاهم

اندازی کنیم.هزارجریبی با تأکید بر اینکه نقش نظارتی و حمایتی جاری و قبل از رسیدن به زمان برداشت بخشی از این زنجیره را راه

های ، برنامهایهای یارانهماند، اضافه کرد: این صنعت همچنان از حمایتبخش دولتی و وزارت جهاد کشاورزی همچنان باقی می

 آموزشی، معرفی و ورود دانش فنی به مزارع، تحقیقات، عملیات حفظ نباتات و... توسط بخش دولتی برخوردار خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: در سال زراعی جاری نیز در صورت نیاز خرید تضمینی این محصول انجام خواهد شد، اما با شرایطی که بر 

 رسد امسال نیازی به ورود وزارت جهاد کشاورزی به خرید تضمینی نباشد./می نظرصنعت حاکم است به

http://www.iana.ir/fa/news/48379/%D3%A2%D3%BA%D3% 
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 پنبه
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 افزایش تولید پنبه در کشور/ از واگذاری زنجیره تولید پنبه به تعاونی ها حمایت می کنیمتاکید بر 

حجتی گفت:با توجه به افزایش جمعیت جهان در دهه های آینده و پیش بینی کاهش عرضه پنبه،تولید این محصول در کشور باید 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .افزایش یابد

در جلسه بررسی سیاست ها و اقدامات طرح خوداتکایی پنبه که با حضور مدیران ارشد این وزارت و نمایندگان تشکل ها و سایر 

ر داشت: با توجه به افزایش جمعیت جهان در دهه های آینده با کاهش عرضه جهانی پنبه دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد،اظها

 .روبرو خواهیم شد بنابراین تولید پنبه متناسب با نیاز صنایع نساجی باید در کشور افزایش یابد

ن داخل باید به میزان کافی تامی وی تصریح کرد:بذور گواهی شده،زودرس،مقاوم به آفات و با عملکرد باال و مصرف آب کمتر با اولویت

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که توسعه کشت دوم پنبه در تناوب کشت گندم و کلزا از راه .و در اختیار کشاورزان قرار گیرد

بر ز منابع معتهای افزایش تولید و درآمد کشاورزان است،تاکید کرد:نهاده های تولید اعم از کود و سم و ماشین آالت برداشت باید ا

 .تامین و در زمینه تولید مشترک و یا تحت لیسانس این نهاده ها در داخل کشور اقدام شود

حجتی، تقویت تعاونی های تولید را ضروری عنوان کرد و افزود:وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری مدیریت زنجیره تولید پنبه شامل 

 .جاری به تعاونی های تولید حمایت می کندتامین و توزیع نهاده ها و همچنین فعالیت های ت

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیگیری های نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت کشور در دولت یازدهم 

ارکت جی برای مشاز افزایش تولید داخلی پنبه،این امر را امتیازی بزرگ برای بخش تولید برشمرد و اضافه کرد:با کارخانه های نسا

 .در خرید پنبه کشاورزان مذاکراتی انجام شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/2703792/%D3%AA%D3%A0%DA%A9%D 
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 پنبه

 اکوناایران  – ۷۹۳۱اردیبهشت / /  ۷۱یکشنبه , 

 مذاکره با کارخانجات برای خرید پنبه کشاورزان

های آینده و پیش بینی کاهش عرضه پنبه، تولید این محصول وزیر جهاد کشاورزی گفت:با توجه به افزایش جمعیت جهان در دهه

ها و اقدامات سیاست به گزارش ایران اکونا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در جلسه بررسی.در کشور باید افزایش یابد

های آینده با کاهش عرضه جهانی پنبه روبرو خواهیم طرح خوداتکایی پنبه، اظهار داشت: با توجه به افزایش جمعیت جهان در دهه

 .شد بنابراین تولید پنبه متناسب با نیاز صنایع نساجی باید در کشور افزایش یابد

آفات و با عملکرد باال و مصرف آب کمتر با اولویت داخل باید به میزان کافی  وی تصریح کرد: بذور گواهی شده، زودرس، مقاوم به

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که توسعه کشت دوم پنبه در تناوب کشت گندم و کلزا .تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گیرد

تولید اعم از کود و سم و ماشین آالت برداشت باید از منابع های های افزایش تولید و درآمد کشاورزان است، تاکید کرد:نهادهاز راه

های تولید را حجتی، تقویت تعاونی.ها در داخل کشور اقدام شودمعتبر تأمین و در زمینه تولید مشترک و یا تحت لیسانس این نهاده

ها و همچنین امل تأمین و توزیع نهادهضروری عنوان کرد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری مدیریت زنجیره تولید پنبه ش

 .کندهای تولید حمایت میهای تجاری به تعاونیفعالیت

های وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت کشور، این امر را امتیازی بزرگ وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیگیری

 .ی برای مشارکت در خرید پنبه کشاورزان مذاکراتی انجام شده استهای نساجبرای بخش تولید برشمرد و اضافه کرد: با کارخانه

http://iranecona.com/08129/%D9%39%D3%B7%D3%A0%DA%A9%D3%B1 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۳۱/۲۴/۷1 : تاریخ

 میلیون ریال در بانک کشاورزی  750بخشودگی سود و وجه التزام تسهیالت کمتر از 

میلیون ریال  297طبق ابالغ بانک مرکزی، جزئیات بخشودگی سود و وجه التزام مشتریان بانک کشاورزی که بدهی آنان کمتر از 

  .میلیون تومان( است اعالم شد 29)

به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، مشتریانی که برابر با دستور العمل ابالغی  خبرگزاری فارسبه گزراش خبرنگار کشاورزی 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نسبت به تسویه نقدی اصل بدهی خود اقدام کنند، سود و وجه التزام بدهی آنان بخشوده خواهد 

ده فقط یک پرونالک اصلی محاسبه اصل بدهی، آخرین قرار داد منعقد شده بین بانک و مشتری بوده و بر اساس این گزارش، م.شد

 .تسهیالتی مشمول استفاده از این قانون خواهد شد

اند و این گزارش می افزاید: خسارت دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه، بدهکارانی که از تسهیالت مسکن روستایی استفاده کرده

 بخش ن آن دسته از آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه که بدهی آنان استمهال شده است، در اولویت هستند و سایر بدهکارانهمچنی

 .دارند قرار بعدی هایاولویت در قانون این مشمول کشاورزی

 بانک این شعب به مراجعه با تا دارند فرصت جاری سال ماه اردیبهشت شوند، از امروز هجدهمبدهکارانی که مشمول این قانون می

چنین بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته شعب این بانک به صورت .راسر کشور، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنندس در

 و شعب به پاسخگویی  تمام وقت آماده خدمت رسانی به مشتریان خواهند بود و عالوه بر آن میز امداد با هدف مشاوره،راهنمایی و

 .( ایجاد شده است721-31871نک )شماره تلفن با این سبز ارتباط مرکز در مشتریان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=18927213771079 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

وضعیت صعودی نسبت کفایت سرمایه در بانک کشاورزی و روند کاهش اضافه برداشت/ نقش آموزش به 

 مثابۀ فرهنگ در مدیریت رفتار حرفه ای کارکنان

مسعود شریفات عضو هیات مدیره ناظر بر سرمایه انسانی بانک کشاورزی، در آخرین روز از سلسله همایش های روسای شعب این 

بندی نتایج و آموزه های این نشست ها و تشریح نقش آموزش به مثابۀ فرهنگ در مدیریت رفتار حرفه ای کارکنان  بانک به جمع

به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، شریفات در جمع مدیران و روسای شعب بانک کشاورزی ضمن اظهار .پرداخت

انی از همکاری و تالش صمیمانه روسای شعب این بانک در نیل به اهداف خرسندی از حضور در جمع فعاالن عرصه کشاورزی و قدرد

و تحقق برنامه های بانک کشاورزی، با تأسی به سخنان مقام معظم رهبری، خواستار حضور فعال کارکنان بانک کشاورزی در انتخابات 

 را  لت و مجلس شورای اسالمی به بانک شاورزیریاست جمهوری و انجام این وظیفه ملی شد.وی در ادامه سخنان خود، نگاه و توجه دو

 تحقق رسانی، خدمت عرصه در بانک این توجه قابل های موفقیت و همکاران تالش درخشان، عملکرد سازی، اعتماد از برخاسته

البًا امروزه غ.شریفات در این همایش با بیان این که دانست اخیر های سال در کشور اقتصادی توسعه در اثرگذاری و مقاومتی اقتصاد

 و ها مهارت و سازمانی دانش انتقال بر رفتاری، و فکری الگوهای تحّول و تغییر بر  روش های آموزشی و یادگیری به جای تمرکز

 گویال براساس شعب اجرایی مدیران ویژه به و کارکنان برای که است حالی در این: ،گفت است شده متمرکز ای حرفه های قابلیت

ز بر انتقال دانش سازمانی و مهارت ها و قابلیت های حرفه ای باید هدف قرار تمرک جای به رفتاری و فکری تحول رفتاری، رویکرد

وزش به آم"گیرد.وی افزود: ترویج رویکرد فرهنگی به آموزش و یادگیری حرفه ای و سازمانی بیش از پیش اهمیت یافته زیرا نگرش 

ر رفتار سازمانی و تغییررفتار حرفه ای کارکنان تاکید کرده و به مفهوم آن است که به ضرورت تحّول فکری و تغیی "مثابه فرهنگ

بایستی الگوهای کارآمد جدید را جایگزین الگوهای ناکارآمد کنونی کنند.شریفات تصریح کرد: بدین ترتیب تحّول فکری و رفتاری 

غییر نگرش حرفه ای و تغییر رفتار حرفه ای است و اولین کارکنان براساس الگوی رویکرد رفتاری ، شامل تغییر دانش سازمانی ، ت

گام این تحّول فکری و رفتاری آن است که فرد بیاموزد که ارزشمند است و این که دیگران هم در جایگاه سازمانی و حرفه ای خود 

 مانی برطرف خواهد شد.دارای ارزش هستند و اگر این امر، در دورن سازمان نهادینه شود بسیاری از مشکالت در روابط ساز

وی عناصر اساسی و پایه ای که بر طبق نیازهای اصلی هر سازمان در شعب شکل می گیرد را شامل خودآگاهی سازمانی، تعلّق خاطر 

 و  مهارت دانش، از هایی صورت شعب، در  سازمانی و اهمیّت تالش برای رسیدن به اهداف سازمانی دانست و افزود: سرمایه فرهنگی

.عضو هیات مدیره بانک کشاورزی در ادامه سخنان خود گفت: امروزه، مرز سازمان های معاصر، همان است رفتاری و فکری ایالگوه

 مرز فرهنگی است و چنانچه هر عاملی، سازمان را از پویایی و چاالکی باز دارد موجب انقیاد و جمود سازمانی می شود.

وی سازمانی و بسط ظرفیت های انسانی، مسئول تکثیر و تربیت الگوهای سالم انسانی وی افزود: سازمان های معاصر در راستای تکاپ

 مثابه به آموزش "نگرش پرتو در سالم الگوهای این امروزه سازمان محیط در  هستند که رفتار آنان در قالب رفتار حرفه ای است.

اساس تربیت و پرورش الگوهای سالم انسانی در قالب کارکنان .شریفات تشریح کرد: بر این است "انسانی سرمایه" قالب در و "فرهنگ

 کلیه ها آن در که کرد معرفی شعبی  را "سالم شعب"است .وی در ادامه ، « بانک سالم، شعب سالم» حرفه ای، شالوده و بنیاد 

 ، ودش می ناشی بانک بر حاکم ساختار بررسی از شعب مدیریت بر حاکم شرایط و اصول هستند، سالم اجرایی، عملیات و فرایندها

ت دارایی های بانک از نرخ تسهیالت جاری ناشی می شود، در صورت های مالی و طبقه بندی دارایی ها و سود پرداختی بانک کیفیّ

داخت و رشفافیت وجود دارد، توان ایفای تعهداّت بانک را در مقابل مشتریان و سهامداران دارند، کیفیّت سود که با نگاه به زمان بازپ

عدم استمهال در پرداخت سود قابل بررسی است و سودآوردی بانک که آیا واقعی و یا غیرواقعی بوده است. شریفات تصریح کرد: 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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رؤسای شعب به عنوان مدیران اجرایی بانک عالوه بر مدیریت رفتار حرفه ای کارکنان، الزم است عملکرد شعب خود را در چارچوب 

 به نحوی تنظیم کنند که همسو با کنترل های داخلی به بهبود عملکرد شعب نیز بینجامد.قوانین و مقررات بانکی 

 با  وی در پایان سخنان خود ضمن جمع بندی نتایج و آموزه های این همایش و اظهار خرسندی از کیفیت پیشنهادات مطرح شده،

زی در از بانک مرک بانک این برداشت اضافه کاهش روند و کشاورزی بانک در سرمایه کفایت نسبت صعودی وضعیت از گزارشی ارائه

دولت تدبیر و امید، اظهار امیدواری کرد با تداوم حمایت دولت، روش های نوین مدیریتی و تالش نیروی انسانی توانمند، بانک 

 متی، توسعه اقتصادی کشور وکشاورزی بتواند با استفاده از فرصت ها و شرایط مثبت به وجود آمده، در راه تحقق اهداف اقتصاد مقاو

 .بردارد  خدمت به تولیدکنندگان، گام های بلندی

http://www.iana.ir/fa/news/48941/%D9%33%D3%B2%D 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

زودی/ ابالغ مرحله دوم دستورالعمل بخشودگی هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک کشاورزی؛ به 3۸افزایش 

 96میلیون ریال در سال  750سود و جرایم تسهیالت کمتر از 

زودی مرحله ، به99قانون بودجه در سال  89رئیس کل بانک مرکزی گفت: در پی عملکرد درخشان بانک کشاورزی در اجرای تبصره 

 .ابالغ خواهد شد 92میلیون ریال در سال  297دوم این دستورالعمل برای بخشودگی سود و جرایم تسهیالت کمتر از 

 سراسری همایش از مرحله سومین در اردیبهشت 12 شنبه امروز که سیف اهلل ولی  به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی،

 بودیم کرده بینی پیش 99 سال بودجه قانون 89 تبصره در: افزود خبر این اعالم با گفت، می سخن بابلسر در بانک این شعب روسای

مرکزی برای اصالح ساختار نظام بانکی، کمبود کفایت سرمایه بانک هاو جبران بدهی های دولت به نظام بانکی  بانک ازظرفیت که

میلیارد  89777میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفتیم که  49777 رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: مبلغ.استفاده کنیم

هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود مطالبات کمتر  17تومان برای افزایش سرمایه و کاهش بدهی های دولت تخصیص یافت و 

ارد تومان برای بخشودگی سود و جرایم میلی 2297اولویت به تخصیص مبلغ  :وی افزود  .میلیون تومان در نظر گرفته شد 177از 

تسهیالت کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه داده شد که عملکرد بانک کشاورزی در این زمینه بسیار درخشان بود. 

که میلیون ریال طبق دستورالعملی  297نیز تمدید ومقرر شد سود وجرایم تسهیالت کمتر از  92خوشبختانه این مکانیزم برای سال 

سیف در این همایش با بیان این که از اساسی ترین سرمایه هایی که سازمان را .بزودی ابالغ خواهد شد، مورد بخشودگی قرار گیرند

به سوی اهداف پیش بینی شده هدایت می کند هم سویی، انسجام و هم افزایی نیروی انسانی است، گفت: مدیریت موفق، جامعیت 

و هدایت هماهنگ همه عوامل به سوی رشد، جهت گیری ها و اقدامات مثبتی است که خوشبختانه نگاه به مجموعه تحت مدیریت 

مدیرکل بانک مرکزی با اشاره به این که مدیران خوش نام و باتجربه ای در بانک کشاورزی بوده .در بانک کشاورزی انجام شده است

ویژگی منحصر به فرد و برجسته  "نک دچار تزلزل نشود، گفت:اند که سبب شده اند فرهنگ سازمانی درون سرمایه انسانی این با

بانک کشاورزی که باعث می شود تا این بانک موفق عمل کند، فرهنگ باالی سازمانی سرمایه انسانی در این بانک است و دکتر شهید 

د با تاکید بر اهمیت بخش وی در ادامه سخنان خو".زاده مدیرعامل این بانک برای حفظ این فرهنگ تالش های خوبی کرده است

کشاورزی در استقالل اقتصادی کشور و تحقق رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، بانک کشاورزی را ابزار و نهاد اصلی در جهت تقویت و 

سیف شکل امروزی بانک کشاورزی را بانکی تخصصی دانست که عالوه بر فعالیت های جاری .توسعه بخش کشاورزی اعالم کرد

مرکز ویژه ای بر حمایت از بخش کشاورزی دارد و این مهم را از طریق جامعه گسترده سپرده گذاران در سطح کشور بانکداری، ت

وی تصریح کرد: سرمایه جدی نظام و حاکمیت برای اعتال و توسعه .انجام می دهد که جزو ویژگی های منحصر به فرد این بانک است

این دلیل تقویت سرمایه بانک کشاورزی مورد توجه و تاکید قرار دارد و در پی  بخش کشاورزی ، به حق بانک کشاورزی است و به

 خواهد ادامه نیز 92 سال در بانک این سرمایه افزایش روند ،99 سال در  قانون بودجه وافزایش سرمایه این بانک 89تصویب تبصره 

سیف با اشاره به این مطلب که رسالت  .یافت خواهد افزایش تومان میلیارد 8377 تا 8077 کشاورزی بانک سرمایه قریب عن و داشت

اصلی بانک ها جمع آوری منابع کوچک و فراهم کردن منابع عظیم برای اهداف تولیدی، عمرانی وتوسعه ای است گفت: بانک هم 

ه ای بین نظام بانکی وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دوران تحریم فاصل.یک بنگاه اجتماعی و هم یک بنگاه اقتصادی است

ما ونظام بانکی بین المللی ایجاد کرده است و اگرچه برجام منجر به رفع کلیه تحریم های هسته ای شد، ولی ازسرگیری روابط بانکی 

ید دبین المللی به دلیل تغییر استانداردهای بانکداری بین المللی نیازمند اصالح استانداردهای نظام بانکی است و مقتضیات شرایط ج

سیف در ادامه تشریح کرد: رعایت .باید تامین شود تا ارتباطات بین المللی جریان یابد لذا نظام بانکی ما باید به سرعت اصالح شود

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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حدنصاب های مورد نظر صنعت بانکداری از قبیل کفایت سرمایه، صورت های مالی استانداردو شرایط مستتر در صورت های مالی و 

دهای عملیاتی و همچنین استانداردهای بین المللی چون قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضرورت اجرای استاندار

وی با بیان این که نظام بانکی ما از یکسری عدم تعادل رنج می برد به .بایستی برای برقراری مجدد روابط بین المللی لحاظ شوند

تعادل در هزینه و درآمد یکی از این مشکالت است که بایستی از طریق تقویت توصیف بخشی از این مشکالت پرداخت و گفت: عدم 

سیف عدم تعادل در دارایی و بدهی بانک و مدیریت منابع .منابع کسب درآمد، حرکت به سوی سودآوری و خلق ارزش برطرف شود

 نسبت تسهیالت اعطایی به سپرده های و مصارف را مشکل دیگر نظام بانکی اعالم کرد و از سیستم بانکی خواست تا بهینه سازی

وی افزود: بایستی با جهت گیری صحیح ، موانع موجود را برطرف کرده و از یک نظام .جمع آوری شده را در دستور کار داشته باشد

را به  مومیبانکی مستحکم برخوردار شویم و امیدوارم بانک کشاورزی بتواند به عنوان بانکی با ثبات و محکم روز به روز اعتماد ع

است -حتی در دوران تحریم  -سمت خود جذب کند و با سرمایه معنوی که برخاسته از اعتماد بین المللی و عملکرد مثبت این بانک 

سیف ضمن قدردانی از توجه ویژه نوبخت و طیب نیا به نظام بانکی ،گفت: نظام بانکی ما .، به استحکام سیستم بانکی کمک کند

به اقتصاد جامعه بوده است ولی فرصتی برای تقویت خود نداشته است و لی در دولت یازدهم خوشبختانه از  همواره در حال خدمت

 .ابتدا با جهت گیری مثبت توجه ویژه ای به نظام بانکی شده و از هر فرصتی برای افزایش سرمایه بانک ها استفاده می شود

درصد بود که  7.7رشد اقتصادی منفی  1897کشور ایجاد کرد؛ در سال  وی افزود: شروع کار دولت یازدهم نقطه عطفی در اقتصاد

درصد رسید و طی این مدت شرایط رکود و رشد منفی اقتصادی را به رشد اقتصادی دو رقمی و  1112مثبت   به 1899در پایان آذر 

به این که نوسانات نگران کننده نرخ سیف با اشاره .سال( تغییر داد که دستاورد بسیار ارزشمندی است 22پس از  )تورم تک رقمی

ارز در چهار سال اخیر به ثبات رسیده که منجر به آرامش و ثبات در کل اقتصاد شده است تصریح کرد: اقتصاد ما نیازمند سرمایه 

ر شدن ذیگذاری داخلی و خارجی است تا ظرفیت های زیاد و نیروی انسانی جوان و متخصص جویای کار را به کار گیرد. پیش بینی پ

اقتصاد از شرایط الزم برای کاهش ریسک سرمایه گذارهاست، در این شرایط سرمایه گذاری ها بلند مدت تر و با ثبات تر شده و مهم 

ترین بستری که برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ایجاد شده همین ثبات اقتصادی است و بانک مرکزی مامور حراست از این ویژگی  

وی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای مدیران و کارکنان بانک کشاورزی به ویژه دکتر .شوک های ناگهانی استامور جلوگیری از 

شهید زاده، گفت: بانک مرکزی توقع باالیی 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

http://www.iana.ir/fa/news/48402/%D3%A0%D9%31%D3%B2%D 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۲۴تاریخ: 

 سهم بانک کشاورزی در وضعیت امروز بخش کشاورزی

ی روسای شعب بانک کشاورزی با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه نخستین مرحله از همایش سراسر

کشور، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این بانک، استاندار مازندران و روسای شعب این بانک از سراسر کشور، امروز دوم اردیبهشت 

کشاورزی، نخستین روز از مرحله اول همایش نوبخت طی سخنانی با به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک .ماه در بابلسر برگزار شد

ابراز خرسندی از حضور در جمع کارکنان این بانک به عنوان نماینده دولت از همکاری صمیمانه، نقش و سهمی که در توسعه اقتصادی 

، بخش کشاورزی را یکی از محور وی ضمن تشریح عملکرد تیم اقتصادی دولت برای خروج از رکود و تورم.کشور دارند تشکر کرد

های اصلی اقتصاد مقاومتی به لحاظ تأمین امنیت غذایی کشور معرفی و خاطر نشان کرد بانک کشاورزی در رشد و توسعه این بخش 

معاون رئیس جمهوری در خاتمه سخنانش، با اهدای لوح به مرتضی شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی، از .سهم به سزایی دارد

درادامه همایش، اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی به بیان .ها و اقدامات وی و مجموعه کارکنان این بانک قدردانی کرد تالش

مشتریان و بانکداری »،«اعتبارات و بانکداری شرکتی»دیدگاه ها و نظرات خود در حوزه های مربوطه پرداختند و برنامه های حوزه های 

توسط  «سرمایه انسانی و ساختاری»و « بین الملل»، «مالی و پشتیبانی»،«نظارت،بازرسی و حقوق»،«بانکداری الکترونیک»عمومی و 

 "،«تطبیق ومبارزه با پولشویی»کارگاه آموزش با عنوان های  17این گزارش می افزاید، تشکیل .مدیران امور این حوزه ها تشریح شد

وصول »، «بانکداری اسالمی، اعتبارات و بانکداری شرکتی»، «رف، انضباط مالی و مدیریت منابع ومصا" it الزامات امنیت

ابی و بازاری» ،«توسعه و فروش خدمات الکترونیکی»، «نظارت، بازرسی و امالک تملیکی»، «مطالبات،چالش ها و پیشنهادهای اجرایی

به در تقویت رفتار حرفه ای نقش رئیس شع»و « مدیریت عملکرد و بهره وری»، «تأمین منابع ارزان قیمت برای بخش کشاورزی

در حاشیه برگزاری همایش، نمایشگاهی از آخرین دستاوردها و اقدامات اداره .از دیگر برنامه های نخستین روز همایش بود« کارکنان

ضور و ح کل حراست، اداره کل بازاریابی و فروش خدمات، اداره کل خدمات بانکداری نوین برپا شد که هریک از ادارات با برپایی غرفه

سخنرانی شهیدزاده همچنین ارائه نتایج کارگاه های آموزشی از سوی نمایندگان  .کارشناسان مطلع، پاسخگوی شرکت کنندگان بودند

 این کارگاه ها از اهم برنامه های دومین روز همایش در سوم اردیبهشت ماه خواهد بود

http://www.iana.ir/fa/news/42997/%D3%B8%D9%30%D9% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۷۹۳۱فروردین  ۴۳تاریخ: 

 1395هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک کشاورزی در سال  ۴3افزایش 

هزار میلیارد ریال هزار میلیارد ریال شامل پنج 48با نظر مساعد دولت و مجلس شورای اسالمی، افزایش سرمایه این بانک به میزان 

 89هزار میلیارد ریال از محل مانده بدهی دولت به بانک کشاورزی بر اساس تبصره  83و  1394افزایش سرمایه نقدی مصوب سال 

 .اجرا شد 1899مورد موافقت قرار گرفت و در سال  1899ل قانون اصالح بودجه سا 82و 

سابقه که در طول تاریخ نظام بانکی کشور بی 99های بزرگ بانک کشاورزی در سال به گزارش خبرنگار ایانا، یکی دیگر از موفقیت

 21ال و رساندن آن به بیش از هزار میلیارد ری 48بوده است، جلب موافقت دولت و مجلس برای افزایش سرمایه این بانک به میزان 

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

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

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

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

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

اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به هیأت وزیران ارائه داد که با نظر مساعد دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسالمی، 

 83و  1894هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه نقدی مصوب سال زار میلیارد ریال شامل پنجه 48افزایش سرمایه این بانک به میزان 

مورد  1899قانون اصالح بودجه سال  82و  89هزار میلیارد ریال از محل مانده بدهی دولت به بانک کشاورزی بر اساس تبصره 

که از دستاوردهای دولت تدبیر و امید و در راستای اهداف  هااجرا شد.با افزایش سرمایه بانک 1899موافقت قرار گرفت و در سال 

لی بخش ها نیز برای تأمین ماالمللی کاهش می یابد و توان بانکهای بیناقتصاد مقاومتی است، ریسک شبکه بانکی ایران در ارزیابی

های ست و تنگنای اعتباری و تنگنای بدهیواقعی اقتصاد افزایش خواهد یافت که این مهم راهکار موثری برای خروج از رکود اقتصادی ا

ها برطرف خواهد شد.با افزایش حجم پایه پولی کشور، افزایش دولت که از مشکالت اصلی اقتصاد کشور است با افزایش سرمایه بانک

اتی عملیهای ها امری ضروری است که پیامدهای مثبتی چون اصالح و بهبود نسبت کفایت سرمایه، افزایش ظرفیتسرمایه بانک

های عملکردی از دیدگاه سود و زیان، نامه و...، بهبود شاخصها، شامل اعطای تسهیالت، صدور ضمانتهای اعتباری و بانکمؤسسه

ریسک و بازار، گسترش روابط کارگزاری بانک برای ارائه خدمات اعتبارات اسنادی و سایر خدمات ارزی نظیر حوالجات و هموارسازی 

یجاد بسترهای قانونی در ایجاد بازار ثانویه، پذیرش سهام و افزایش نقد شوندگی سهام آنها در بازار بورس و اوراق فرآیند پذیرش و ا

که با -خورشیدی  1899دنبال دست یافتن به موفقیت در زمینه افزایش سرمایه در سال بهادار خواهد داشت.بانک کشاورزی به

با  1892در سال  -و امید و برپایه رهنمودهای مقام معظم رهبری به وقوع پیوستحمایت و درایت مدیران اقتصادی دولت تدبیر 

مدیره و مدیرعامل این بانک، از تمام توان و امکانات خود برای استفاده بهینه ریزی و مدیریت مرتضی شهیدزاده، رئیس هیأتبرنامه

 شور تالش خواهد کرد./از این فرصت طالیی در مسیر خدمت رسانی، شکوفایی اقتصادی و اعتالی ک

http://www.iana.ir/fa/news/42307/%D3%A0%D9%31%D3%B2%D3 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

 هزارمیلیاردتومان به کشاورزان پرداخت شد 14 / ساله پرداخت به کشاورزان چگونه شکست؟ 30رکورد 

هزار میلیارد تومان از بودجه دولت  14میلیون تن افزایش یافته که این به معنای خروج بیش از  11،9خرید تضمینی به  99در سال 

روژه های از پ به نفع طبقه تولید کنندگان محصوالت کشاورزی هزینه شده است این در حالی است که دولت در تامین مالی بسیاری

ترین عملیات دولت یازدهم و وزارت هادکشاورزی،تخصیص یکی از موفق»گوید: علی قنبری می. خود با مشکالت جدی روبرو بوده است

گران حذف شوند که موضوع در راستای تقویت مجوز واردات به تولیدکنندگان بود این موضوع موجب شد،طبقه وسیعی از واسطه

آخرین روزهای دولت یازدهم با استعفای مقاماتی همراه است که حضور همزمان در ستاد «.فیت اقتصادی بودتولید و افزایش شفا

انتخاباتی حسن روحانی و دولت را بر تابیدند . علی قنبری از آن جمله است. وی که مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی 

 .روزهای دولت یازدهم در ستاد روحانی فعالیت داشته باشدو معاون وزیر جهاد کشاورزی بود، ترجیح داد آخرین 

قنبری که نمایندگی مجلس شورای اسالمی را پیش از این در کارنامه کاری خود ثبت کرده است، از عملکرد دولت یازدهم در حوزه 

پی داشت و هم موجب تامین  تامین کاالهای اساسی دفاع کرده و معتقد است آنچه دولت انجام داد، هم حمایت از کشاورزان را در

در سال هایی که گذشت گاه و بیگاه سخنانی درباره آزادسازی قیمت نان به گوش می رسید، اما قنبری صراحتا .امنیت غذایی شد

می گوید که این موضوع در دستور کار نبود و از منظر مقام اجرایی و موقعیت کارشناسی اش، آزادسازی قیمت نان، پیش از آزادسازی 

 .قتصاد را به صالح نمی داندا

 . خبرآنالین این گفت وگو را پیش از استعفای علی قنبری از سمت خود انجام داده است که می خوانید
*** 

بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت یازدهم در اعالم وضعیت کشور در زمان ورود به پاستور کمی قصور کرده است، 

ی فعالیت خود را آغاز کرد و میزان ذخایر غذایی و وضعیت کشور در این حوزه بفرمایید دولت یازدهم در چه شرایط

 چگونه بود؟

به لحاظ ذخایر استراتژیک وضعیت خوبی نداشت و به عنوان نمونه  1892دولت یازدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور در سال 

 1892ماه ذخیره گندم وجود دارد که ایجاد ثبات می کند. سال  27در بعضی استانها ذخیره گندم کمتر از یک ماه بود اما امروز برای 

یکی از سالی هایی است که دولت باالترین درآمدهای نفتی خود را تجربه کرده بود با این حال دولت نهم و دهم که خود را حامی 

عطای یارانه غیر نقدی به کشاورزان و طبقه کم درآمد و اقشار آسیب پذیر اعالم می کرد، به جای آنکه ایجاد سیاست هایی مانند ا

طبقه تولید کننده داخلی را در دستور کار قرار دهد ، مبادرت به تزریق مستقیم پول نمود. بررسی ها نشان می دهد دولت یازدهم 

در  د باالییدر طول چهار سال عملکرد خود، باالترین سطح خرید تضمینی از کشاورزان را انجام داد و به این ترتیب ، موفق شد رش

بخش کشاورزی رقم بزند. دولت در حالی باالترین پرداخت به کشاورزان در تاریخ سی سال اخیر را رکورد زد که در برخی سال ها 

دالر می فروخت و وضعیت درآمدی مناسبی نداشت. به هر روی عملکرد دولت را می توان به مثابه گذر  47نفت را با قیمت کمتر از 

 .لی شدید با کمک بسته های سیاستی موفق دانستاز یک تنگنای ما

مساله رانت در واردات کاالهای اساسی و مواد غذایی یکی از مسائلی است که هر از گاهی رسانه های جمعی را به خود 

 مشغول می کند. اقدامات خود را برای شفافیت در این حوزه توضیح دهید؟

جهاد کشاورزی ، تخصیص مجوز واردات به تولید کنندگان بود این موضوع موجب  یکی از موفق ترین عملیات دولت یازدهم و وزارت

شد که طبقه وسیعی از واسطه گران حذف شوند که موضوع در راستای تقویت تولید و افزایش شفافیت اقتصادی بود، اما در اجرای 
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ر تبدیل شود ولی با واردات به موقع و این سیاست موضع گیری صورت پذیرفت و این موضوع می توانست به بحران در عرضه شک

واکنش سریع دولت در تامین نیاز داخلی کشور به شکر و بهره گیری از ظرفیت بورس کاالی تهران برای عرضه داخلی ، این معضل 

یع مهار شد و دولت توانست در حین اجرای سیاست های مقاومتی خود ، همزمان موفق به کنترل بازار و سالمت سازی شبکه توز

 . داخلی شود

میزان واردات کاالهای اساسی نظیر برنج ، روغن ، گندم ، شکر و ... در دوره فعالیت دولت یازدهم چه تغییراتی را تجربه 

 کرده است ؟

کاهش شدید میزان واردات ، به علت افزایش تولید داخلی و حمایت از تولید داخلی بوده است یعنی بیشترین تمرکز بازرگانی دولتی 

 . ران بر خرید تضمینی از کشاورزان داخلی به منظور تشویق تولید داخلی و برخورد حمایتی بوده استای

افزایش تولید گندم در سال گذشته یکی از محرک های رشد اقتصادی اعالم شد، بفرمایید با تغییر این شرایط میزان 

 خروج ارز چه تغییراتی را تجربه کرد؟

نی گندم و میزان واردات گندم مشاهده شد که افزایش تولید منجر به کاهش واردات در نتیجه خروج با نگاهی به وضعیت خرید تضمی

ارز از کشور است و این موضوع الفبای رشد اقتصادی درونگراست که از مهمترین اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است . به دنبال آن 

به خودکفایی و واردات صفر رسید و مازاد بر این مسیر وارداتی به  1891میلیون تن واردات در سال  2گندم از میزان نزدیک به 

هزار میلیارد  14میلیون تن افزایش یافته که این به معنای خروج بیش از  11،9خرید تضمینی به  99در سال .صادرات تبدیل شد

ر حالی است که دولت در تامین مالی تومان از بودجه دولت به نفع طبقه تولید کنندگان محصوالت کشاورزی هزینه شده است این د

  . بسیاری از پروژه های خود با مشکالت جدی روبرو بوده است

بحث بر سر بی تاثیری لغو تحریم ها بر سفره مردم این روزها ، بحث داغی است تحریم ها چه تاثیری بر تامین غذای 

ن توانست در خدمت سفره مردم باشد؟به عبارت مردم به جا گذاشته بود و لغو تحریم و اجرایی شدن برجام تا چه میزا

 کلی تر تاثیر برجام بر سفره خانوار چه بود؟

اتفاقا تحریم ها هزینه ریسک معامالت بین المللی با ایران را شدیدا افزایش داده بود و موجب شده بود که مکانیسم انتقال ارز و 

بسیار زیادی انجام شود که موضوع به فساد گسترده در کشور دامن زده و خریدهای خارجی با مشکالت بسیار زیاد و با واسطه گران 

در عین حال موجب کاهش امنیت غذایی کشور شود . لغو تحریم ها مسیر ورود کاال به یاران را عادی کرد و دست واسطه گران از 

 .سفره مردم کوتاه شد

دید ، با توجه به اینکه قیمت نان و بنزین و ... در شما پیش از این درباره ضرورت آزادسازی قیمت نان صحبت کرده بو

 ایران تقریبا مساله ای سیاسی است ، بفرمایید تاخیر در پیشبرد این هدف آیا ناشی از نزدیکی انتخابات بود ؟

 مانندخیر ، این تاخیر، نتیجه تصمیم دولت برای زمینه سازی و بسترسازی الزم برای آزادسازی است. دیدیم اجرای طرح هایی 

هدفمندسازی یارانه ها که به میزان کافی مطالعه در مورد آن نشده بود، چه عوارضی را برای اقتصاد ایجاد کرد . تجربه ناموفق اجرای 

طرح هدفمندی یارانه ها و پایبندی دولت به منطق در طرح ها و برنامه هایش ، سبب شد دولت تدبیر و امید هیچ برنامه ای را شتاب 

نکند . ساختار سازی برای آزادسازی امر پیش نیاز و ضروری است که نمی توان انتظار داشت که بدون مطالعه کافی موفق  زده اجرایی

 .شود . حساسیت محصوالت غذایی چون با سالمت و معیشت مردم مواجه است از اهمیت به سزایی برخوردار است

 ؟به نظر شما چه زمانی امکان آزادسازی قیمت نان وجود دارد
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وقتی که اقتصاد کشور به طور یکپارچه آزادسازی شده باشد. در غیر این صورت چون نان قوت قالب مردم کشور است در صورت 

آزادسازی ریسک چالش برای تامین قوت قالب مردم وجود دارد لذا باید ابتدا زیر ساخت های الزم برای آزادسازی و نهادسازی الزم 

می توان بدون ایجاد بسترهای مناسب با قوت قالب مردم و سفره مردم بازی کرد. این موضوع نیازمند برای این مضوع صورت بگیرد . ن

 .مطالعه تطبیقی و تشکیل سندیکاها و اتحادیه هاست در غیر این صورت وضعیت معیشتی مردم می تواند با چالش روبرو شود

ین حوزه هستید، بفرمایید وضعیت جامعه ایرانی از منظر تامین شما گذشته از مسئولیت دولتی خود یک استاد اقتصاد و کارشناس ا

غذایی به چه صورتی است و در دولت یازدهم چه تغییراتی در این حوزه مشاهده می شود ؟باید بر اساس روند قیمت های جهانی و 

ی قرار گیرد و ارتقا یابد . کاالهای با نگاهی به مزیت های اقتصادی برنامه های بازرگانی و تجاری در امر مواد غذایی مورد بازنگر

کشاورزی از مدل تار عنکبوتی تبعیت می کنند و به طور فصلی سطح زیر کشت مزارع در کلیه نقاط دنیا عوض می شود لذا پایش 

 یرهعملکرد جهانی در حوزه غذا مهم است . نمی توان بدون مطالعه وضعیت جهانی و به طور درونگرایی صرف برنامه ریزی برای ذخ

 .سازی ، تولید و واردات داشت

 در این حوزه مهم ترین اولویت دولت دوازدهم را چه می دانید ؟

مهم ترین اولویت دولت یازده می بایست اشتغال و تولید باشد تولید در حوزه کشاورزی به وضعیت مطلوب رسیده در حوزه صنعت و 

 .معدن نیز نیاز به بازسازی و بازنگری جدی وجود دارد

 ا از کارنامه دولت در حوزه تنظیم بازار دفاع می کنید؟آی

دولت در تنظیم بازار بسیار موفق عمل کرده است و اگر اشکاالتی در مسیر بوده ، ناشی از تحوالت قیمت جهانی کاالهای وارداتی و 

آنها بوده است . در این میان در نتیجه درخواست وارد کنندگان به منظور افزایش قیمت داخلی برای پوشش هزینه های تمام شده 

سازمان حمایت از مصرف کننده موضوع را با دقت فراوان پیگیری کرده تا با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ، حمایت از تولید کننده 

نندگان ک و کاهش حاشیه سود ناشی از فرآیند واردات و به بیان دیگر کاهش رانت وارداتی با این موضوع تقابل شود . طبیعی است وارد

با موضوع دچار چالش شده و از این امر حمایت نکرده اند اما دولت در تالش بوده است که با ایجاد هماهنگی درون دستگاهی آسیب 

های ناشی از تحقق خودکفایی ، کاهش واردات و کاهش حاشیه سود وارداتی کشور را در مسیر درست تولید محور و خوداتکایی قرار 

 دهد.

http://www.iana.ir/fa/news/48022/%D3%B1%DA%A9%D9%33% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 بخشی آباعتبارات تخصیص یافته طرح تعادل

درصد آن  19بخشی آب تنها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه از اعتبار تعیین شده برای اجرای طرح تعادل

بخشی آب امسال از اوراق مشارکت و خزانه اسالمی استفاده خواهیم کرد. تخصیص یافته است، گفت: برای اجرای بهتر طرح تعادل

رود و اعتبارات در نظر گرفته بخشی آب با کندی پیش میها، در پاسخ به این سوال که ظاهرا طرح احیا و تعادلرسولیمحمد حاج

سال  27های زیرزمینی را به خوبی اجرا کنیم در بخشی آبد، گفت: به هر حال اگر بتوانیم طرح احیا و تعادلیابشده تخصیص نمی

 477از  99آینده به سطح ایستایی خواهیم رسید، بنابراین اجرای این طرح نیازمند تخصیص منابع است. وی افزود: در اواخر سال 

ها خاطرنشان رسولیمیلیارد تومان تخصیص یافت. حاج 27درصد آن یعنی حدود  19ده میلیارد تومان اعتبار مصوب و در نظر گرفته ش

 .ای اجرایی شد و ادامه داردهای آب منطقهکرد: به هر حال این طرح با منابع داخلی شرکت

http://www.iana.ir/fa/news/48997/%D3%A0%D3%B 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 استفاده از منابع اعتباری خارجی برای اجرای عملیات

هزار هکتار از اراضی گلستان با استفاده از  237های زهکشی در مدیرکل دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح

 .اعتباری خارجی انجام خواهد شدمنابع 

های خوزستان، گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کرمان، رضا سرافرازی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: اراضی کشاورزی استان

 گیالن، مازندران، یزد و بوشهر بیش از سایر مناطق کشور نیاز به اجرای عملیات زهکشی دارند.

هزار هکتار از اراضی استان گلستان را با کمک منابع  237های زهکشی در راستا معاونت آب و خاک، اجرای طرحوی افزود: در همین 

اعتباری خارجی در دست اقدام دارد. همچنین اراضی خوزستان نیز توسط موسسه جهاد نصر تحت پوشش عملیات زهکشی قرار 

هوم خارج کردن آب و نمک اضافی از زمین است. تا شرایط برای رشد طور کلی زهکشی به مفخواهد کرد.سرافرازی ادامه داد: به

گیاهان زراعی بهبود یابد. در ایران زهکشی مناطق مرطوب با هدف خارج کردن آب اضافی از زمین و پایین آوردن سطح ایستابی، 

وسعت اراضی کشاورزی نیازمند به رود. وی درباره شود ولی در مناطق خشک و شور، به منظور اصالح اراضی به کار میانجام می

، در حدود یک و نیم تا دو میلیون هکتار برآورد شده 1809دار بحرانی کشور در سال عملیات زهکشی در کشور، گفت: اراضی زه

 هزار هکتار است.به گفته مدیر کل دفتر امور آب و خاک وزارت 077های مدرن آبیاری و زهکشی نیز دار تحت شبکهاست. اراضی زه

های هزار هکتار زهکشی، احیا و اصالح خاک 997های انجام شده، معادل جهاد کشاورزی در برنامه ششم توسعه بر اساس بررسی

هزار هکتار در سال است.وی درباره هزینه  477کشاورزی در اولویت اجرا قرار دارد. عملکرد زهکشی اراضی کشاورزی کشور در حدود 

ار از اراضی کشاورزی عنوان کرد: به طور متوسط هزینه زهکشی در اراضی کشاورزی در شرایط اجرای عملیات زهکشی در هر هکت

 های مختلف بسته به شرایط آنها متفاوت است.میلیون ریال است که این رقم در استان 09فعلی به ازای هر هکتار حدود 

میلیون هکتار اراضی قابل کشت و محصوالت  1992،93از مجموع  کمیته ملی آبیاری و زهکشی،بر اساس آمار منتشر شده توسط 

درصد از اراضی زراعی جهان تحت پوشش عملیات زهکشی قرار دارد. در ایران نیز  18172میلیون هکتار یعنی  27219دائمی جهان، 

درصد اراضی زراعی تحت پوشش عملیات  1139ن هکتار معادل میلیو 7123میلیون هکتار اراضی زراعی دائمی،  14،3از مجموع 

 آبیاری و زهکشی قرار گرفته است./ 

http://www.iana.ir/fa/news/48948/%D3%A0%D3%B8%D3%AA%D9% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

 (افتتاح ایستگاه حفاظت از منابع ژنتیکی دام های شمال کشور )گاو دشت

رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور گفت: امروز مفتخریم که کشور از یک وارد کننده دام و محصوالت دامی به تولید کننده و یکی از 

 .اد ژنتیکی )اسپرم، جنین( تبدیل شده استدام سبک(، مواد لبنی و مو)صادرکنندگان دام زنده دنیا 

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، در این مراسم دکتر مرتضی رضایی رئیس این مؤسسه با بیان اینکه تاکنون تنها 

ور علوم دامی کش درصد از پتانسیل این مجموعه مورد بهره برداری قرار گرفته است، گفت: تمامی دستاوردهای مؤسسه تحقیقات 27

 کار مشترک بین مؤسسه و معاونت بهبود تولیدات دامی و مرکز اصالح نژاد بوده است.

رئیس مرکز بهبود و اصالح نژاد دام نیز در این مراسم اظهار داشت: امروز مفتخریم که کشور از یک وارد کننده دام و محصوالت دامی 

 .دنیا )دام سبک(، مواد لبنی و مواد ژنتیکی )اسپرم، جنین( تبدیل شده است به تولید کننده و یکی از صادرکنندگان دام زنده

 محمدرضا مالصالحی افزود: اولویت نخست کشور از پرورش دام تولید شیر است و تولید گوشت در مرحله بعدی قرار دارد. 

ک روستایی دانست و یادآور شد: پیشرفت گری، دام سبک را مناسب برای استفاده در واحدهای دامداری کوچوی با تأکید بر آمیخته

در این امر می تواند موجب کاهش اتکاء دام به مرتع شود و اجرای طرح سنتز نژادهای بز دو منظوره نیز می تواند بخشی از نیازهای 

اکنون نژاد  کارشناس ایستگاه گاو دشت نیز درخصوص نژادهای موجود در این ایستگاه گفت: هم.شیر و گوشت جامعه را تأمین کند

می  درصد در ایستگاه نگهداری 09و  97هلشتاین و آمیخته های آن با نژادهای سمینتال و مونت بیلیارد در نسل اول و دوم با خلوص 

کیلوگرم شیر تولید می کنند. شیر  277رأس گاو دوشا در ایستگاه وجود دارند که روزانه چهار تن و  127نیکبختی افزود: .شوند

شیر  17هزار است و از این نظر جزو  97کت کاله آمل تحویل داده می شود که بنا بر گزارش کاله بار میکروبی آن زیر تولیدی به شر

رأس گوساله نر اصالح نژادی به دامداران محلی واگذار شد  47برتر تولید شده در کشور به شمار می رود.وی یاد آورشد: سال گذشته 

همچنین جایگاه های تحقیقاتی انفرادی و گروهی در این قسمت وجود دارد که آماده برای انجام که با استقبال خوبی مواجه گردید. 

نیکبختی با بیان اینکه گوساله های از شیر گرفته شده این مرکز نیز از نظر جثه و سالمت نمونه هستند و .کارهای تحقیقاتی است

در حال تجهیز است و قرار است تولید جنین سکس شده  IVF/IVM آمار تلفات گوساله ها زیر یک درصد است، افزود: آزمایشگاه

در پایان این مراسم شرکت کنندگان از قسمت های مختلف گاوداری ایستگاه گاو دشت شامل: جایگاه نگهداری .در آن انجام گیرد

یردوشی و اتاق سرد کننده تلیسه ها و گوساله های نر، جایگاه نگهداری گوساله های شیرخوار، جایگاه نگهداری گاوهای خشک، ش

شیر بازدید کردند.گفتنی است در مراسم افتتاح ایستگاه حفاظت از منابع ژنتیکی دام های شمال کشور رضایی رئیس موأسسه 

تحقیقات علوم دامی کشور، مال صالحی مدیر مرکز اصالح نژاد دام، سعیدیان نمایندگی ولی فقیه سازمان تحقیقات، شجاع نمایندگی 

ه در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و شماری از اعضای هیات علمی، پژوهشگران و کارشناسان مؤسسه تحقیقات علوم ولی فقی

 دامی کشور حضور داشتند.

http://www.iana.ir/fa/news/48003/%D3%A0%D9%31%D3%AA% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 انتشار کتاب احیای مناطق خشک و بیابانی

دکتر احسان زنداصفهانی عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و از اعضای گروه تألیف کننده کتاب گفت: در 

ز مؤسسه تحقیقات جنگل ها ومراتع، دانشگاه تهران و کاشان تألیف شده این کتاب که که به زبان انگلیسی است و از سوی استادانی ا

 .تصویری کلی از شرایط، ویژگی ها، روش های مدیریت، حفاظت، بهره برداری و احیاء مناطق خشک و نیمه خشک ارائه شده است

انگلیسی صورت گرفته است، حاصل  به گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تألیف این کتاب که به زبان

 همکاری های مشترک مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشو، دانشگاه تهران و دانشگاه کاشان است.

براساس این گزارش، دکتر احسان زنداصفهانی عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و از اعضای گروه تألیف 

صفحه توسط استادانی از مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع،  977در  مناطق خشک و بیابانیکننده کتاب گفت: کتاب احیای 

دانشگاه تهران و کاشان تألیف شده و در متن این کتاب سعی شده تا تصویری کلی از شرایط، ویژگی ها، روش های مدیریت، حفاظت، 

چنین دراین کتاب به چگونگی استفاده از پتانسیل اراضی بهره برداری و احیاء مناطق خشک و نیمه خشک ارائه شود.وی گفت: هم

وی افزود: مناطق خشک و نیمه خشک بخش عمده ای از اکوسیستم های طبیعی .خشک با حداقل دستکاری و تغییر اشاره شده است

ن مناطق می تواند به را نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان را تشکیل می دهند و سوء مدیریت و بهره برداری نامناسب از ای

تخریب تدریجی و بیشترمراتع و مزارع منجر شود. بنابراین، برای حفاظت جدی این مناطق الزم است مردم درک درستی از ویژگی 

کتاب احیای مناطق خشک و بیابانیکه اخیراً وارد بازار جهانی کتاب شده توسط انتشارات .های این مناطق داشته باشند

منتشر شده است، در زمینه چاپ ژورنال ها و کتاب های علمی فعال است. این شرکت  (Springer Publishing)  اسپرینگر

 است گذاری شدهبنیان 1997انتشاراتی از سوی برنهارد اسپرینگر در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/82014/%D3%A0%D9%32%D3%AA%D3%B4 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 کاربردی جهاد کشاورزی -عنوان کتاب مؤسسه علمی  16رونمایی از 

کی، علوم دامی، دامپزشاین کتاب ها در زمینه منابع طبیعی، علوم زراعی، علوم باغی، شیالت و آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی، 

کاربردی جهاد کشاورزی به چاپ رسید و در سی امین  -مدیریت برنامه ریزی و توسعه کشاورزی توسط انتشارات مؤسسه علمی 

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، فرهاد  -به گزارش ایانا از مؤسسه آموزش عالی علمی .نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شد

فناوری اطالعات و اطالع رسانی با اعالم این مطلب گفت: این کتاب ها در زمینه منابع طبیعی، علوم زراعی، علوم باغی،  فتحی مدیر

شیالت و آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی، علوم دامی، دامپزشکی، مدیریت برنامه ریزی و توسعه کشاورزی توسط انتشارات مؤسسه 

وی عناوین کتاب های منتشر شده را ترسیب کربن در .اه بین المللی کتاب تهران عرضه شدبه چاپ رسید و در سی امین نمایشگ

حشره شناسی و آفات برنج، حرکت توده های زمین و روش های پهنه  اکوسیستم های جنگلی، طراحی و مدیریت پارک های جنگلی،

دستیار اجرایی موفق، سال دانش  کنترل آفات مرکبات، شناخت و بهره برداری و نگهداری سامانه ها و شبکه های زهکشی، بندی آنها،

اصول اصالح نژاد کاربردی  بیوشیمی گیاهی جلد اول و دوم، نگهداری مواد غذایی در سردخانه، مکتوب فرش ایران، بازاریابی شیالتی،

شایی و نمونه گیری از حیوانات مقید سازی، کالبدگ آیین نگارش نوشته های اداری آموزشی، گاو، اصول و مبانی تسهیلگری حرفه ای،

ناشران  170دیر فناوری اطالعات و اطالع رسانی در پایان خاطر نشان کرد: انتشارات مؤسسه در سالن  آزمایشگاهی اعالم کرد.

پذیرای همکاران و عالقه مندان به حوزه نشر کتاب های کشاورزی است. همچنین از کلیه مولفان برای تألیف  877دانشگاهی غرفه 

 کتب ویژه بهره برداران کشاورزی دعوت به همکاری می کنیم.

http://www.iana.ir/fa/news/48298/%D3%B1%D9%33%D9%32%D9%39 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 بردارانتولید و چگونگی توزیع اراضی زراعی در میان بهره

 فاطمه پاسبان. کارشناس کشاورزی 

سطح برداشت  94-1898در بخش زراعت در ایران، براساس اطالعات سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی  / شرق

درصد سهم اراضی با کشت آبی و  92198بوده که از این مقدار  94میلیون هکتار در سال زراعی 11،83کل محصوالت زراعی حدود 

درصد سهم اراضی با کشت دیم بوده است. از همین میزان سطح زیر کشت میزان تولید کل انواع محصوالت زراعی در حدود  40170

درصد مربوط به اراضی با  312درصد میزان تولید محصوالت زراعی متعلق به اراضی با کشت آبی و  9113میلیون تن بوده که  00

درصد اراضی زیر کشت  40های بخش زراعت ایران این است که گرچه در حدود کشت دیم است. به توجه به آمار، یکی از ویژگی

دیم است اما تنها حدود هشت درصد تولید مربوط به این اراضی است و در واقع تولید زراعت مرتبط با اراضی آبی است و سهم دیم 

بودن عملکرد محصوالت زراعی در اراضی دیم باعث شده سهم این اراضی از تولید محصوالت زراعی کشور پایین پایین اندک است.

تن برای هکتار بوده که در عملکرد  1174تن برای هر هکتار و عملکرد گندم دیم در حدود  819عنوان نمونه عملکرد گندم آبی باشد. به

 18تن در هر هکتار و دیم در حدود  82زمینی عملکرد آبی در حدود م دیم است. یا برای سیببرابر عملکرد گند 818آبی در حدود 

میلیون تن از انواع محصوالت زراعی، غالت  00برابر دیم بوده است. در این سال از مجموع  214تن در هر هکتار بوده که عملکرد آبی 

درصد، نباتات  9130درصد، محصوالت جالیزی  2219سبزیجات  درصد، 1019درصد، محصوالت صنعتی  710درصد، حبوبات  2810

ای، غالت و دهد نباتات علوفهاند. ارقام نشان میدرصد سهم را به خود اختصاص داده 7128درصد و سایر محصوالت  2912ای علوفه

 .زراعی کشور هستند های عمده محصوالتاند و گروهدرصد تولیدات زراعی را از آنِ خود کرده 0113سبزیجات در حدود 

فرنگی درصد، گوجه 912درصد، نیشکر  14،9ای درصد، ذرت علوفه 19میان به تفکیک محصول، بیشترین تولید مربوط به گندم با دراین

اند. درصد سهم را داشته 412درصد و جو  413درصد، هندوانه  018درصد، چغندرقند  210زمینی درصد، سیب 010درصد، یونجه  013

شده است. در کنار این خصوصیات بخش تولید زراعی محصول عنوان  9درصد از کل تولیدات زراعی مربوط به  0019این بالغ بر بنابر

برداران هم مسئله قابل تأملی است. براساس آمار سرشماری کشاورزی کشور، چگونگی و نحوه توزیع اراضی زیر کشت در میان بهره

میلیون هکتار اراضی را در اختیار  1410برداری زراعی در کشور که میلیون تعداد بهره 219موع مرکز آمار ایران، از مج 1898سال 

درصد اراضی زراعی را به خود اختصاص  114ها کمتر از یک هکتار بوده و در حدود برداریدرصد تعداد بهره 19دارند در حدود 

درصد اراضی زراعی را از آنِ خود  19هکتاری بوده که در حدود از پنج ها یک تا کمتربرداریدرصد تعداد بهره 48همچنین  .اندداده

درصد اراضی زراعی را دارا  1219هکتاری بوده و در حدود های زراعی کمتر از پنجبرداریدرصد تعداد بهره 20اند. در مجموع کرده

درصد(  20ر مقیاس کوچک که از نظر تعداد زیاد )های زراعی دبرداریدهد اراضی زراعی کوچک بوده و بهرههستند. ارقام نشان می

ها یکی از مشکالتی برداریکوچکی اراضی زراعی بهره .درصد( متعلق به آنان بوده است 10اما از نظر اراضی در اختیار، سهم پایینی )

انداز در پذیری پایین پسامکان بردار وبودن درآمد بهرهکند. پایینرو میاست که توسعه پایدار بخش کشاورزی را به مشکالتی روبه

رداران بهای جدید به دلیل اندازه کوچک زمین و قدرت درآمدی پایین بهرهکارگیری فناوری، دانش و نوآوریبودن بهمیان آنان، پایین

راضی زراعی بودن اترین پیامدهای کوچکمقیاس، از جمله مهمهای کوچکبرداریوری در بهرهپذیری ضعیف افزایش بهرهو امکان

درصد از مواد غذایی مصرفی  37میلیون مزارع کوچک وجود دارد که بیش از  977دهد است. اطالعات آماری جهان نیز نشان می

کنند اما خود با مشکالت مختلفی درخصوص طور قابل توجهی به کاهش فقر و امنیت غذایی کمک میکنند که بهجهان را تهیه می

رو هستند. وجود مشکالت متعدد برای مزارع کوچک در مالی، فناوری و دانش، فقر و تأمین اجتماعی روبهدسترسی به بازار، تأمین 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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یکی از این راهکارها  .جهان باعث شده که اندیشمندان جهانی به دنبال راهکارهایی برای مشکالت این گروه از تولیدکنندگان برآیند

گیری از قابلیت و توان رویکرد کشاورزی خانوادگی نگاه عالمانه به بهره .ستهای خانوادگی کشاورزی اتشکیل و ساماندهی گروه

 گیری از این رویکرد و مشارکتبالفعل و بالقوه آن در جهت ارتقای امنیت غذایی و کاهش فقر است. بسیاری از کشورهای جهان با بهره

های توسعه روستایی و کشاورزی موفق شوند. ی از پروژهاند در بسیارزنان و مردان روستایی به صورت خانوادگی تاکنون توانسته

هایی برای ایجاد و تواند درسهای خانوادگی در بخش زراعت میبررسی تجربیات جهانی درخصوص چگونگی ساماندهی گروه

 .های خانوادگی برای ایران داشته باشدساماندهی گروه

http://www.iana.ir/fa/news/48447/%D3%AA%D9%33%D9%34%DB% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43440/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

121 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

غذای چهارم درصد غذای جهان در شهرها/ تأمین یک15کند/ تولید کشاورزی شهری، غذا و شغل ایجاد می

 جمعیت شهری جهان از مزارع شهری

میلیون ها نفر از ساکنان شهری به کشت سبزیجات و درختان میوه در باغ خانه به منظور مصرف خانواده و فروش مشغول هستند. 

 .خانواده در فضاهای کوچک خانه )مانند پاسیو، بالکن و...( مجصول پرورش می دهند977در داکا، هفت هزار و 

مشغول هستند.  فر از ساکنان شهری به کشت سبزیجات و درختان میوه در باغ خانه به منظور مصرف خانواده و فروشمیلیون ها ن

 خانواده در فضاهای کوچک خانه )مانند پاسیو، بالکن و...( مجصول پرورش می دهند.977در داکا، هفت هزار و 

ز ساکنان شهری به فعالیت باغداری به منظور رفع نیازهای غذایی خود هزار ا 077به گزارش ایانا از وبسایت بانک جهانی در ماالوی، 

و کسب درآمد اضافی مشغول هستند. در شهرهایی مانند باماکو )پایتخت مالی(، آکرا )پایتخت غنا( و کوماسی )شهری در غنا(، بسته 

هزار شغل ایجاد شده  19ها از هزار تا درصد از سبزیجات برگ دار مصرف می شود در این شهر 177تا  27به محصول و فصل، بین 

درصد رشد جمعیت در هر سال، کشاورزی شهری را به عنوان بخش مهمی از  19است. حتی کالنشهری مانند شانگهای، با حدود 

درصد از مواد غذایی جهان در حال حاضر در مناطق شهری تولید می شود. به گفته  19سیستم اقتصادی خود می بیند.در حدود 

میلیون تن از ساکنان شهرها، حدود یک چهارم از جمعیت شهری جهان را تامین می  077، مزارع شهری مواد غذایی حدود فائو

کنند.بسیاری از شهرها در کشورهای در حال توسعه با چالش ایجاد فرصت های شغلی رسمی رو به رو هستند. این در حالی است که 

در افزایش امنیت مواد غذایی بلکه به بهبود تغذیه، کاهش فقر، توسعه اقتصاد محلی  کشاورزی شهری می تواند نقش مهمی نه تنها

و ایجاد شغل و همچنین بازیافت زباله های شهری کمک کند. کوبا دارای سیستمی از مزارع ارگانیک شهری به نام 

Organopónicosمحله ها، زیباسازی مناطق شهری ،  ، است که برای فراهم کردن منبع تازه ای از مواد غذایی ارگانیک، توسعه

باغ در هاوانا )پایتخت  277است؛  organopónicosهمچنین فرصت های شغلی ایجاد شده است. کوبا دارای بیش از هفت هزار 

درصد میوه و سبزیجات شهروندان را تامین  97هزار هکتار از زمین را پوشش می دهد، همچنین  89کوبا( قرار دارد و حدود بیش از 

هزار خانواده کم درآمد به طور مستقیم توسط کشاورزی شهری و نیمه 197هزار شغل ایجاد شده و درآمد  110می کند. در هاوانا، 

درصد از جمعیت فعال اقتصادی در بخش کشاورزی مشغول به کار  9در شهر کاگایان دو اورو در فیلیپین، شهری تامین می شود.

 07درصد از کل خانوارها دارای باغ در حیاط خلوت هستند و  47قه نیمه شهری وجود دارد؛ هزار کشاورز در منط 18شده اند که 

( Vertical Farming Associationدر بمبئی ، یک انجمن کشاورزی عمودی )درصد از تقاضا برای ماهی در شهرتولید می شود.

، رشد گیاه مبتنی بر هوا گویند که  aeroponicsاست؛  aeroponicsایجاد شده است که هدف اش، ترویج کشاورزی عمودی و 

درصد کاهش می  99ها استفاده می شود( و به طور چشمگیری مصرف آب را تقریبا تا  LEDد )از نیاز به خاک و نور خورشید ندار

این در حالی است که ماموریت گروه، ارایه برای صنایع غذایی، صاحبان خانه سبز، صنعتگران و بانکداران است که می خواهند دهد.

قابل توجهی از داکا پایتخت بنگالدش و پیرامون آن به فعالیت  همچنین، منطقهفضایی سبز در پشت بام ساختمان خود ایجاد کنند.

درصد از زمین ها  83در مرکز داکا، فعالیت کشاورزی در حدود  Tejgaonهای کشاورزی اختصاص دارد. به عنوان مثال، در منطقه 

است که برای  Dhaka City Corporationکیلومتر مربع از پشت بام در اختیار شرکت  17انجام می شود. عالوه بر این، حدود 

تولید مواد غذایی استفاده می شود.در کشورهای توسعه یافته کشاورزی شهری می تواند با توزیع محلی از طریق بازارهای کشاورزی 

و مغازه های تخصصی، در کاهش زمان رسیدن مواد غذایی به دست مصرف کننده، کمک کند. در جنوب لندن، هفت هزار فوت مربع 

در حالی که میوه و سبزیجات را برای عمده فروشان و رستوران های تعلق دارد .  Growing Undergroundعه شهری به مزر

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://timesofindia.indiatimes.com/home/science/Agri-futurologist-all-set-to-introduce-next-generation-cropping-technologies-in-India/articleshow/49610440.cms
http://growing-underground.com/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

122 
 

کارخانه فوالد سابق، به هزار فوت مربع یک  29محلی در لندن فراهم می کند. به طور مشابه در نیوآرک، نیوجرسی ایاالت متحده، 

کشاورزی شهری نه تنها دارای پتانسیل برای ارائه مواد غذایی تازه و مغذی برای بزرگ ترین مزرعه شهری جهان تبدیل شده است.

  مصرف کنندگان شهری است بلکه به ایجاد شغل بیشتر و سریع تر برای جمعیت رو به رشد جوانان هم کمک می کند.

شهری بتواند به عنوان ابزار مناسب استفاده شود باید در مورد عملکرد این بخش اطمینان حاصل کرد. عالوه  برای این که کشاورزی

 بر این، ظرفیت نهادی قوی در تمام سطوح اقتصاد ملی برای مقابله با چالش های کشاورزی شهری مورد نیاز است.

http://www.iana.ir/fa/news/48483/%DA%A9%D3%B4%D3%A0%D9%33% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 حشرات، جایگزینی مناسب برای گوشت قرمز

های معمولی باشند که در حال حاضر مردم دنیا از آن برای گوشتتوانند جایگزین مناسبی های مصنوعی، میحشرات و گوشت

 .شوندوجو کرد که پرورش حیوانات اهلی موجب آن میمحیطی جستکنند. علت این جایگزینی را باید در مشکالت زیستاستفاده می

رعت رو به افزایش است و بر این اکنون اشتیاق جهانی برای مصرف گوشت قرمز به س theguardian.comبه گزارش ایانا به نقل از 

ای انهکنند. در نتیجه سهم انتشار گازهای گلخاساس تولیدکنندگان نیز برای کسب سود بیشتر، محصول بیشتری به بازار عرضه می

 مکندرصد بود، سر به فلک کشیده و جلوگیری از روند رو به رشد گرم شدن زمین، غیرم 12از پرورش حیوانات اهلی که بیش از این 

خواهد شد؛ مگر اینکه چنین فرایندی معکوس شده و تقاضا برای مصرف گوشت قرمز تنزل یابد. در این شرایط است که تبدیل منابع 

 های طبیعی است.ای که دلیل اصلی انقراض بسیاری از گونهافتد؛ مسئلههای کشاورزی اتفاق نمیطبیعی به زمین

برابر میزان  2شود، ش حیوانات مختلف مانند گاو، گوسفند، خوک و غیره استفاده میهایی که برای پروراکنون در جهان، زمین

هایی است که برای زراعت و باغبانی در نظر گرفته شده است. عالوه بر آن، یک سوم محصوالتی که از مزارع کشاورزی برداشت زمین

ای اصولی، اثر غذاها با منابع مختلف را بررسی کرده و به شود به خوراک دام تبدیل خواهد شد.تحقیقات جدید با انجام مقایسهمی

تواند به سرعت، رشد پرورش حیوانات اهلی اند که استفاده از حشرات و موادغذایی از این دست راهی است که میاین نتیجه رسیده

نها نیمی از گوشت مصرفی جهان کند که اگر ترا کاهش دهد.گزارش این تحقیق که در مجله امنیت جهانی غذا منتشر شده، ثابت می

های مورد استفاده برای های دیگر مانند حشرات، جایگزین شود، حداقل یک سوم زمینهای سنتی فاصله گرفته و با گوشتاز روش

های پرورش حیوانات آزاد شده و در راستای تولید محصوالت دیگر کشاورزی به کار خواهد رفت. همچنین آنها دریافتند که روش

ها چنین مزیت بزرگی را در پی ندارد.سرپرست این تحقیقات در دانشگاه ادینبورگ ر جایگزین مانند رشد گوشت در آزمایشگاهدیگ

کشور جهان از  119شود. با این حال اکنون اسکاتلند تاکید کرد که خوردن حشرات برای کشورهای غربی یک چالش محسوب می

 های خوراکی است.ها و کرمند که شامل انواع جیرجیرککنهزار گونه حشره استفاده می 2بیش از 

 های گوناگون به ویژه درآور باشد، اما استفاده از آن در میان ملتها شاید برای برخی از مردم چندشپیتر الکساندر گفت: این خوراک

 کنند.شان به عنوان یک امر غیرمعمول به آن نگاه نمیآسیا بسیار گسترده بوده و در فرهنگ

های تولید گوشت نداریم، بلکه هدف ما از این تحقیق، الکساندر عنوان کرد: ما سعی در اجباری شدن مصرف حشرات، یا تغییر سیاست

شوند بسیاری از غذاهایی که تواند در پی داشته باشد. محققان همچنین یادآور مینشان دادن مزایایی است که این جایگزینی می

شود. درست مانند همان اتفاقی که در مورد کنند، بعد از یکبار مصرف، به یک امر عادی تبدیل میمی مردم از خوردن آن امتناع

های های مصنوعی مانند توفو )کشکها.گوشتهای آمریکاییفرنگی بعد از دو قرن در اروپا افتاد و یا نفوذ البستر در سفرهمصرف گوجه

های گیاهی در گذشته طیف بسیار شود( و پروتئینسیایی و گیاهی مصرف میمتشکل از سویای له شده که عمدتا در غذاهای آ

ه شود کمحدودی از انواع غذاها را پاسخگو بود، اما اکنون دایره تنوع غذایی این مواد افزایش یافته و حتی برگرهایی از آنها تهیه می

ه تامین تواند از عهدت که این مواد غذایی، به طور حتم میمزه آن با گوشت واقعی به طور باورنکردنی یکسان است.الکساندر معتقد اس

راستا با توسعه جهان، مصرف گوشت نیز افزایش یافته و این آور جهانی برای گوشت قرمز برآید. شک نیست که هماشتیاق سرسام

د، باید از عواقب آن اظهار نگرانی کرد. ای پاسخ داده شود، اما اگر این روند، رشد پرورش حیوانات اهلی را دامن بزننیاز باید به گونه

ها به مصرف گوشت قرمز عادت کنند، آنگاه نگهداری از زمین بسیار دشوار خواهد شد. ضمن تک افراد بشر مانند آمریکاییاگر تک

جاد آل، ایایده حلدهد.به گفته وی، راههای تولید در حال حاضر کفاف تامین کل نیازهای بشر برای این محصول را نمیاینکه شیوه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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گیرند. ها گوشت کمتری مصرف کنند؛ هرچند هنوز این توصیه را جدی نمیتوازن در مصرف گوشت جهانی است. الزم است غربی

البته من با گیاهخواری صرف نیز مخالفم؛ زیرا اگرچه این موضوع ممکن است مصرف گوشت را در یک کشور کاهش دهد، اما در 

 برد.ده در کشورهای دیگر را که دسترسی کمتر به این محصول داشتند، باال میمقابل میزان گوشت مصرف ش

لف های مختسطوح باالی مصرف گوشت قرمز عالوه بر آسیب به سالمت عمومی و شیوع چاقی در میان مردم، احتمال ابتال به بیماری

محیطی، تولید گوشت و شیر را های زیسته اگر مالیاتدهد. البته یک مطالعه جدید نشان داد کها را افزایش میقلبی و انواع سرطان

 یابد.هزار جاندار از مرگ نجات یافته و همچنین انتشار کربن به شدت کاهش می 977هم شامل شود، ساالنه جان 

رف این برای مص ای در ارتباط با تولید گوشت انجام داد، اما افزایش تقاضاتوان کارهای بسیاری برای کاهش انتشار گازهای گلخانهمی

 کند.رود، گرم میمحصول و در امتداد آن، گسترش پرورش حیوانات، زمین را زودتر از آنچه انتظار می

در این باره اظهار کرد: تغییر در رژیم غذایی مردم، پیش شرط الزم برای اجتناب  "چتم هاوس"زیست در مدیر تحقیق انرژی و محیط

ختلف، بر های مد به آن مانند یک فاجعه نگریست.راب بیلی، با اشاره به اینکه تعیین استراتژیاز تغییرات آب و هوایی است که بای

هایی گیرد. بنابراین ما باید به دنبال راهاساس نیازهای کره زمین بسیار مهم است، افزود: رقابت برای تصاحب زمین در آینده شدت می

ه وی، به ها تامین کنیم.به گفتوابستگی به توسعه کشاورزی و با تکیه بر جنگلباشیم که بتوانیم نیاز غذایی مردم جهان را بدون 

محیطی را از بین خواهد برد. نباید فراموش کرد که به عنوان مثال، هر سادگی مصرف کمتر گوشت قرمز، بیشتر اثرات منفی زیست

کند. بنابراین چنین فرایندی از دو جهت وشت مصرف میبرابر بیشتر از حد مورد نیاز خود گ 8تا  2فرد بریتانیایی به طور میانگین 

آل، آسان نیست و محیطی. با این حال، رسیدن به هدف ایدهها و دیگری اثرات زیستبسیار حائز اهمیت است؛ یکی سالمت انسان

رف ارزه با افزایش مصهای گروهی، تمایل کمتری برای مبهایی برای جایگزین کردن مصرف گوشت پیدا کرد.دولت و کمپینباید راه

 گوشت در جهان دارند. این در حالی است که الکساندر به افزایش آگاهی با وجود اقدام کم در این زمینه معتقد است.

و  بینی وجود دارداو در پایان با بیان اینکه جهان راه درست را پیدا کرده است، تاکید کرد: در این مسیر هم دالیل زیادی برای خوش

 ی برای بدبینی. این بستگی به مردم دارد که کدام یک را انتخاب کنند./اهم ادله

http://www.iana.ir/fa/news/48489/%D3%AD%D3%B4%D3%B1% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

 هزارتومان/گرانی مجدد تخم مرغ در راه است ۸منطقی هر شانه تخم مرغ نرخ 

 .هزار تومان باید به دست مصرف کننده برسد 3ها با نرخ عددی تخم مرغ درب مغازه 87نبی پور گفت: هر شانه 

گروه اقتصادی   صنعت، تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

تومانی نرخ تخم مرغ طی روزهای اخیر در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر حداکثر نرخ  877از افزایش باشگاه خبرنگاران جوان، 

 .تومان است 227ای تومان معادل دانه 177هزار و  4هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

 
های درحالی است که با نرخهزار تومان باشد، افزود: این  3ها باید عددی تخم مرغ درب مغازه 87وی با اشاره به اینکه نرخ هر شانه 

نبی پور درخصوص دالیل .رسد که این سودجویی مغازه داران هیچ ارتباطی به تولیدکننده نداردها به فروش میباالتر درب مغازه

یت اهای پیر از گردونه تولید در پی شیوع آنفوالنزا حاد پرندگان، کاهش تولید و درنهنوسانات قیمت تخم مرغ گفت: معدوم سازی مرغ

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم .شود این روند تا پایان خردادماه ادامه یابدنوسانات قیمت در بازار را رقم زد که پیش بینی می

گذار استان تهران با اشاره به اینکه صادرات تخم مرغ همچنان متوقف است، بیان کرد: علی رغم اعالم پاک بودن کشور از سوی 

توان زمان مشخصی برای صادرات اعالم ما تا کنون تقاضایی از سوی کشورهای هدف وجود نداشته از این رو نمیسازمان دامپزشکی، ا

 .ها وجود داردبه گفته وی با سرگیری صادرات به سبب شوک وارده به بازار امکان افزایش مجدد قیمت.کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/2739470/%D9%32%D3%B1%D3% 
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 تخم مرغ
 فودپرس ۷۹۳1اردیبهشت ماه  ۷1دو شنبه 

 ازسرگیری صادرات تخم مرغ مشروط به اختصاص یارانه است

برای ازسرگیری صادرات تخم مرغ تاکید دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار کشور بر لزوم اختصاص یارانه صادراتی  <مواد غذایی

 آنفلوانزای از ایران شدن پاک به اشاره با سید فرزاد طالکش.توانیم صادر کنیمهزارتن تخم مرغ نمی 97 از بیشتر امسال کرد و گفت:

 صادرات شود،می اعالم پاک پرندگان حاد فوق آنفلوانزای بیماری از کشور یک که روزی همان از: اظهارداشت پرندگان، حاد فوق

   .دارد بازار شرایط به بستگی چیز همه اما شود گرفته سر از تواندمی آن مرغ تخم و مرغ محصوالت

وی با بیان اینکه در حال حاضر ما مشکل بهداشتی نداریم، افزود: از این پس همه چیز بستگی به صادرکنندگان ما و نوع بازاریابی 

   مشتریان خود جذابیت ایجاد کنند و آنان را به سمت بازار ما بکشانند؟توانند برای آنان دارد که آیا می

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار کشور تاکید کرد: با قیمتی که در حال حاضر تخم مرغ دارد، بنده خیلی خوشبین نیستم که 

ار ای را پیش بینی کند و در اختیو کار یارانهما بتوانیم صادرات موفقی داشته باشیم، مگر اینکه دولت برای رونق صادرات یک ساز 

طالکش ادامه داد: در این چند ماهی که ما در بازار عراق و افغانستان حضور نداشتیم، رقبایی وارد این بازارها و   .صنف قرار دهد

و روی  ناسبی را ایجاد کنیمجانشین ما شدند بنابراین اگر ما بخواهیم دوباره به جای قبلی خود بازگردیم باید یک شرایط قیمتی م

وی با بیان اینکه درحال حاضر میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری   .مان دوباره برگردندآن پایدار بمانیم تا مشتریان

تومان یارانه بدهد؛  877تا  297تومان است، گفت: امروز دولت برای صادرات هرکیلوگرم تخم مرغ باید فعال حداقل بین  8977حدود 

تومان یارانه بدهد تا صادرات شروع شود و ممکن است این رقم بعدها بیشتر  877در واقع فعال دولت باید به هر کیلوگرم تخم مرغ 

هزارتن اعالم کرد و افزود:  47دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران میزان صادرات تخم مرغ را در سال گذشته حداکثر   .شود

طالکش پیش بینی کرد: میزان صادرات تخم مرغ در سال جاری   .بوده است 94هزار تن کمتر از سال  99ین میزان صادرات، ا

هزارتن نباشد، چون دولت تاکنون هیچ کمکی نکرد است ضمن اینکه ما به دلیل آنفلوانزا تلفات قابل توجهی در جمعیت  97بیشتر از 

  .هزارتن هم که صادر کنیم عددخوبی است 97ه نیاز داخل را پوشش خواهد داد بنابراین مرغ کشور داشتیم و جبران این مسال

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=fa0434322f2e49daa7a93a0e 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

آگاهی در سال ها/ افزایش عملیات پیشها با ادامه بارندگیافزایش احتمال طغیان بیماری و آفات در باغ

 جاری

کند و باغداران ها را نیز فراهم میسال پرباران نشان از روزهای پرمحصول و فراوانی دارد اما، بارندگی شرایط طغیان آفات و بیماری

ترین بیماری و آفاتی که در فصل بهار و با افزایش و ادامه بارندگی ای مبارزه را داشته باشند. برای آگاهی از مهمباید آمادگی کامل بر

های وگویی داشتیم با یحیی ابطالی، معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور، تا از توصیهکند، گفتهای کشور را تهدید میباغ

وگو با معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفت.ی تخفیف خسارات بهره ببریمکارشناسی وی به باغداران، برا

پاشی دارد، خبرنگار ایانا با بیان اینکه میزان بارندگی تا حدی است که در برخی مناطق مانند کشورهای اروپایی نیاز به هفت بار سم

های درختان میوه را ترین بیماریافتاده و در راه است زمینه برای طغیان مهم های خوبی که در کشور اتفاقکند: بارندگیاضافه می

 فراهم کرده است.

 های شناسایی و مبارزه با آنها بگویید.ترین این بیماری را و روشاز مهم

این  گی فراوانی درهای آذربایجان غربی و شرقی است که با بارندهای سیب استانتهدید جدی باغ "لکه سیاه سیب"بیماری با نام 

های تولیدکننده این محصول را های سیب استان دماوند و سایر استانکند، این بیماری همچنین باغزودی تظاهر پیدا میمناطق به

های تولیدکننده این محصول ارسال کرده های الزم را به استانکند به همین دلیل سازمان حفظ نباتات کشور دستورالعملتهدید می

رسانی به باغداران در حال انجام است.پیشگیری و مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارد چرا العو اط

های ترین بیماریبرداری یکی از پرخسارتکه این بیماری با کاهش مقدار محصول، کاهش کیفیت و کمیت آن و افزایش هزینه بهره

تواند روی برگ و دمبرگ، گلبرگ، کاسبرگ، تخمدان، دمگل، الئم بیماری لکه سیاه سیب میشود.عسیب در کشور محسوب می

های سبز زیتونی با حاشیه نامنظم ظاهر و سپس به صورت لکهطور معمول آلودگی در برگ ابتدا بههای جوان ظاهر شود، اما بهشاخه

 آیند.ای تند درمیای روشن تا قهوهبه رنگ قهوه ها ابتدا شفاف و با گذشت زمانیابد و این لکهتدریج گسترش می

پاشی را ادامه دهند و اطمینان حاصل ها سمبار بر حسب میزان بارندگی تا ریزش گلبرگباغداران در بهار هر پنج تا هفت روز یک

های قارچی مهم یماریاز دیگر ب "شتری هلو لب"های جوان و حساس را فراگرفته است.بیماری کنند که پوششی از سم روی بافت

های آذربایجان غربی و شرقی های شمال و استاناکنون در تعدادی از باغکند. این بیماری همهای کشور را تهدید میاست که باغ

ر وها انجام شده است. باغداران باید نسبت به ظههای این استانپاشی در باغشیوع پیدا کرده و عملیات مبارزه با آن در دو نوبت سم

ترین اداره جهاد کشاورزی اقدامات این بیماری هوشیار باشند و به محض مشاهده عالئم این بیماری ضمن اعالم موضوع به نزدیک

ها و باالخره ضعف عمومی در توان پیچیدگی، تورم، تغییر رنگ و خشکیدگی سرشاخهالزم را انجام دهند.از عالئم این بیماری را می

های آوری و معدوم کردن برگهای مناسب و جمعکشپاشی با قارچرزه با این بیماری در فصل بهار سمدرختان برشمرد.روش مبا

های انگور استان خراسان شمالی بیماری مهم دیگری است که سال گذشته خسارات سنگین به باغ "سفیدک کرکی مو"آلوده است.

تن این بیماری هستند به همین دلیل سازمان حفظ نباتات عالوه بر های شمالی آبسهای این استان و همچنین استانوارد کرد. باغ

 آگاهی نیز کرده است تا از تکرار تجربه سال گذشته جلوگیری شود.توزیع سم بین موکاران این مناطق اقدام به پیش
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نگ که حالت روغنی ها عالئمی همچون نقاط روشن غیرمشخص و زردربر اثر حمله عامل این بیماری به درختان مو در پشت برگ

پاشی گیرد.برای عملیات مبارزه با این بیماری نوبت نخست سمها توسعه یافته و سطح برگ را میشود سپس این لکهدارند ظاهر می

 روز بر اساس نیاز و همچنین هرس سبز در کاهش خسارات مؤثر است. 17قبل از گلدهی و تکرار آن هر هفت تا 

های صحبت کردید همگی عامل قارچی دارند، آیا افزایش بارندگی در شیوع بیماری هایی که درباره آنهابیماری

 ترین آنها و روش مبارزه را بگویید؟غیرقارچی نیز مؤثر است، در این صورت مهم

اکتریایی، بعنوان سوختگی باکتریایی، صمغ هایی است که منشاء غیرقارچی دارد بهدار، از بیماریهای هستهمیوه "شانکر باکتریایی"

انگومک )گموز(، بالست شکوفه، سرخشکیدگی نیز مشهور است. در این بیماری میزبان اصلی درختان هلو، زردآلو و بادام هستند که 

 شود، پشتها ظاهر میتواند درختان گیالس و آلبالو را نیز مورد حمله قرار دهد.عالئم این بیماری معموالً در پشت برگهمچنین می

دا ها از روی برگ جشود پس از آن این لکهسبز کمرنگ شده سپس تغییر رنگ داده و آلودگی به باالی برگ منتقل میبرگ ابتدا 

های ها نیز با ایجاد زخمریزند. همچنین این بیماری روی میوهها زرد شده میدهد و در نهایت برگشده و به آن حالت غربالی می

شود که انتخاب سم مناسب و مقدار و پاشی بهاره توصیه میرای مبازره با این بیماری نیز سمدهد.بسیاه و فرورفته خود را نشان می

 تعداد دفعات مصرف آن باید با مشورت کارشناسان تعیین شود.

کنند و نحوه کنترل و مبارزه با آن ها های کشور را در بهار و ادامه بارندگی تهدید میو مهمی که باغ "آفات کلیدی"از 

 د؟بگویی

شود از آفات مهم نخلیات در ایران است. این آفت جنوب کرمان را که در جنوب به آن آفت شیره یا عسلک گفته می "زنجره خرما"

های خرما به تعداد ویژه خوشهها و بهماه ظاهر و در روی برگدهد و در اوایل فروردینبیش از هر جای دیگر کشور مورد حمله قرار می

شود. در درختان مبتال، ها شده و باعث براق به نظر رسیدن آنها مید. این آفت باعث پژمردگی و زردی برگشوزیادی دیده می

دهند. با توجه شوند و حالت بازارپسندی خود را از دست میشهد و الغر میها چروک خورده و کمها به تدریج خشکیده و میوهبرگچه

 ترینکند مبارزه آن در جنوب کشور دارای اهمیت فراوانی است.یکی دیگر از مهمد میها واربه خسارات باالی اقتصادی که به باغ

. است "مگس زیتون"های اخیر با کاهش کیفیت و کمیت محصول به زیتون کران خسارات زیادی وارد کرده است آفات که در سال

ویژه کشورهای عراق و ترکیه وارد کشور شد و به بهدرختان زیتون تنها میزبان طبیعی این آفت هستند که از طریق مرزهای غربی و 

ا هکشور پراکنده شد.الروهای این آفت از گوشت میوه زیتون تغذیه کرده و باعث ریزش میوه  خیزسرعت در تمامی مناطق زیتون

 ر نامرغوب است.اند بسیاهای که مورد حمله این آفت قرار گرفتهشود همچنین روغن استحصالی از زیتونقبل از برداشت می

های زیتون کشور خسارت وارد کرد، اما با تالش سازمان حفظ نباتات در سه درصد از باغ 97به  92و  91مگس زیتون در سال های 

 خیر کشور از جمله گالن، زنجان و قزوین به کمتر از پنج درصد رسید.های مهم زیتونسال گذشته این خسارات در استان

ر این یابد. دها امکان طغیان آن افزایش مینیز از دیگر آفاتی است که در این فصل و با افزایش بارندگی "ایمدیترانهمگس میوه "

کند و الرو از گوشت میوه تغذیه کرده بر اثر تغذیه الرو و فعل و انفعاالتی که در ریزی میآفت نیز مگس ماده در پوست میوه تخم

شود.در مجموع برای مبارزه با انواع آفات دو یک نوع لهیدگی و تغییر رنگ مخصوصی در میوه دیده میشود، معمواًل میوه انجام می

های کنندهپاشی( و غیرشیمیایی از جمله مبارزه زراعی، مبارزه مکانیکی، مبارزه بیولوژیکی، استفاده از جلبروش شیمیای )سم

 شود.ای در کنترل آفات استفاده میتههای دیگر مبارزه مثل استفاده از انرژی هسحشرات، روش

 شده سازمان حفظ نباتات برای مبارزه با بیماری و آفات بگویید.در پایان از مجموع اقدامات انجام
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هزار هکتار مبازره  929پاشی(، یک میلیون و هزار هکتار مبارزه شیمیایی )سم 837بیش از دو میلیون و  99این سازمان در سال 

های کشور داشته است و در سال جاری میزان آگاهی در مزارع و باغهزار هکتار عملیات پیش 207از یک میلیون و مکانیکی و بیش 

 آگاهی بیشتر از سال گذشته خواهد بود./عملیات پیش

http://www.iana.ir/fa/news/48892/%D3%A0%D9%31%D3 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۷تاریخ: 

 باغداران مازندرانی همچنان چشم به راه دریافت خسارت

صندوق بیمه  مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران گفت: با توجه به حجم سنگین خسارت هایی که هرساله به باغداران وارد شد اما

محمدرضا شعبانی مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در گفتگو .به سبب کمبود منابع مالی توان پرداخت تمامی خسارت ها را ندارد

در خصوص آخرین وضعیت پرداخت خسارت باغداران  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی با خبرنگار 

 توان گفت که دولتمازندرانی اظهار داشت: با توجه به خسارت سنگینی که آذر ماه سال گذشته به باغداران مازندرانی وارد شد، می

مجموع  :هزار میلیارد تومانی باغات مرکبات مازندران افزود 8وی با اشاره به خسارت .خت خسارت به تمامی باغداران را نداردتوان پردا

 .میلیارد تومان بوده و مراحل بعدی خسارت تاکنون صورت نگرفته است 97پرداخت خسارت باغداران در مرحله اول 

میلیارد  277ها دولت قول پرداخت ها و فساد و از بین رفتن بخشی از میوهن، سرشاخهشعبانی ادامه داد: با توجه به خشکیدگی درختا

های عامل در اختیار باغداران خسارت درصد را به باغداران داده بود که تا کنون این رقم از سوی بانک 17تومان تسهیالت با بهره 

ت کشاورزی گفت: با توجه به ریسک باالی بخش کشاورزی و وی با انتقاد از عملکرد ضعیف بیمه محصوال.دیده قرار نگرفته است

داخت توان انتظار پرها نمیشد از اینرو به سبب کمبود منابع مالی در بیمهحجم سنگین خسارت هایی که هر ساله به باغداران وارد می

ر در پرداخت غرامت از سوی صندوق بیمه، مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران ادامه داد: با وجود تاخی.ها را داشتتمامی خسارت

کشاورزان رغبت چندانی به بیمه محصوالت خود ندارند از این رو الزم است که در پی تغییرات آب و هوایی و شرایط اقلیمی تمهیدات 

شاره به اینکه حمایت وی با ا.خاصی برای بیمه محصوالت زراعی و باغی به کار گرفته شود تا رضایت کشاورزان را به همراه داشته باشد

دولت از بیمه محصوالت کشاورزی امری ضروری است، عنوان کرد: عدم پایبندی بیمه به تعهدات موجب دلسرد شدن کشاورزان از 

های شمالی در بخش محصوالتی نظیر برنج و مرکبات شعبانی با بیان اینکه ریسک کشاورزی در استان.شودبیمه کردن مزارع می

های حمایتی در این زمینه توان از صندوقها تمایلی به افزایش سقف بیمه خود ندارند، اما میرد: از این رو بیمهباالست، اظهار ک

 .استفاده کرد تا خسارت باغداران را جبران نماید و این درحالی است که این امر از سوی مسئوالن استان مورد استقبال قرار نگرفت

سالم،  هایسوی دولت در بخش باغبانی تصریح کرد: دولت در زمینه تسهیالت بانکی، توزیع نهال های ویژه ازوی با اشاره به حمایت

برنامه جامع در زمینه الگوی کشت و حرکت به سمت و سوی ارقام تجاری باید باغداران را حمایت نماید چرا که بخش زراعت با 

 .باغبانی متفاوت است

http://www.yjc.ir/fa/news/2737730/%D3%A3%D3%A0%D3%BA% 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 هکتار از مزارع کشاورزی البرز به کشت ذرت اختصاص یافت 3000

 .هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد 927هزار و  8مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از آغاز عملیات کشت ذرت در 

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاوزی استان قزوین، علی همت زاده با اعالم این خبر افزود: از این میزان سطح زیر 

 22وی افزود: پیش بینی می شود .ردهکتار به ذرت علوفه ای اختصاص دا 127هکتار به ذرت دانه ای و هزارو  477هزار و 2کشت؛ 

همت زاده گفت : همچنین پیش بینی می شود از هزار .تن در هکتار تولید شود 919تن ذرت دانه ای با متوسط عملکرد  377هزار و 

کرد تن محصول ذرت علوفه ای با متوسط عمل 927هزا و  24هکتار از اراضی کشاورزی که به زیر کشت ذرت علوفه ای بیش از  127و 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز با اشاره به واگذاری توزیع بذر به بخش خصوصی؛ به بهره برداران .تن در هکتار تولید شود 93

و کشاورزان توصیه کرد: ضمن استفاده از بذور زودرس و میان رس، بذور مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان بخش خصوصی و تعاونی 

 دیه موسسه تحقیقات تهیه کنند./های مجاز دارای تأیی

http://www.iana.ir/fa/news/48328/8777%D-9%30%DA%A9%D3%AA% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 آزمایشگاهی گوسفند افشاریهای طرح تولید رویان

جاری صورت تویژه گاو، امری عادی و تقریباً مرسوم است، اما تاکنون این مقوله برای دام سبک بههای سنگین بهانتقال جنین در دام

 .سازی آن هستنددنبال راهی برای تجاریصورت نگرفته و محققان ایرانی در استان زنجان به

 ستی دانشگاه زنجانهای نوین زیپژوهشکده فناوری

 های نوین زیستی دانشگاه زنجانوحید سلمانی، هیأت علمی گروه علوم دامی پژوهشکده فناوری

 های نوین زیستیرضا معصومی، استادیار و مدیر گروه علوم دامی پژوهشکده فناوری

جاری صورت تتاکنون این مقوله برای دام سبک بهویژه گاو، امری عادی و تقریباً مرسوم است، اما های سنگین بهانتقال جنین در دام

 سازی آن هستند.دنبال راهی برای تجاریصورت نگرفته و محققان ایرانی در استان زنجان به

درصد کل گوشت قرمز تولیدی در کشور  42به گزارش خبرنگار ایانا، بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، در حال حاضر، بیش از 

شود؛ اگرچه، این مقدار نژاد تولید می 20میلیون رأس گوسفند در قالب  97زار تن در سال است، توسط حدود ه 98که نزدیک به 

 های اخیر، با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و به تبع آنگوشت تولید شده پاسخگوی نیاز رو به افزایش جمعیت کشور نیست. در سال

های سبک جهت تولید گوشت و شیر مورد نیاز کشور در مقایسه با نگهداری و پرورش ای به دامهای دولت، توجه ویژهتغییر سیاست

 های بومی وگاو شده است.در این میان، افزایش بازدهی در تولید گوشت گوسفند از اهمیت خاصی برخوردار است. با اصالح نژاد دام

گوشت کشور را افزایش داد. در شرایط حاضر با توجه به  توان تا حدی تولیدای و تولید مثلی مناسب میهای تغذیهاجرای برنامه

صرفه به تر هستند کمترعلت شرایط آب و هوایی نامناسب مراتع فقیرهایی که بهویژه در سالوری پایین، گوسفندداری سنتی بهبهره

ر چنین شرایطی افزایش عملکرد شده نیست. دهای انجامداری سنتی متناسب با هزینهطوری که درآمد ناشی از گوسفندبوده؛ به

ندداری آوری بیشتر برای صنعت گوسفتواند باعث سودهای مناسب مدیریتی میتولیدی و تولید مثلی گوسفندان از طریق اعمال شیوه

مل اویژه بازدهی پایین تولیدات دامی قادر به تأمین کدلیل تغییر شرایط اقلیمی بهشود.به هر ترتیب، صنعت دامپروری کشور به

تن گوشت قرمز به ارزش  277هزار و  177گوشت قرمز مورد نیاز کشور نیست. بر اساس آمار رسمی منتشر شده در سال گذشته، 

هزار دالر از کشورهای مختلفی مانند چین، آلمان، استرالیا، امارات، برزیل، ترکیه، عمان، هلند و... به کشور وارد  977میلیون و  429

 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. 2718درصد و از نظر ارزشی  4413شده که از نظر وزنی 

های اصالحی منسجم، ایران توان تولید و تأمین تمامی این در حالی است که از نظر تمامی متخصصان دامپروری کشور، با انجام برنامه

های تولید مثلی در گوسفند مانند تولید سازی تکنولوژیسازی و تجاریگوشت مورد نیاز کشور را دارا است.در همین راستا، بومی

های آزمایشگاهی روند اصالح نژاد، پیشرفت ژنتیکی، راندمان تولید مثل و تولید این حیوان را به شدت افزایش خواهد داد و رویان

جهاد کشاورزی در امور دام،  کمک شایانی به افزایش تولید گوشت گوسفند خواهد کرد. بنا بر اظهارات مکرر وزیر و معاون وزیر

سازی تکنولوژی تولید های وزارت کشاورزی قرار دارد.تحقق این طرح و بومیخودکفایی در تولید گوشت قرمز در اولویت برنامه

های گوسفند و به تبع آن افزایش تولید تنها باعث افزایش راندمان تولید مثلی گلههای آزمایشگاهی در استان زنجان نهرویان

های پژوهشی و تولید علم در دانشگاه زنجان های دامی )شیر و گوشت( خواهد شد، بلکه باعث گسترش فعالیتراوردهف

 سازی آن توسط همکارانگونه که طرح افزایش دوقلوزایی گوسفند نژاد افشاری و همچنین تولید اسپرم منجمد و بومیشود.همانمی

های گذشته تاکنون، کمک شایان توجهی به دامداران استان زنجان و همچنین استان هایگروه علوم دامی دانشگاه زنجان در سال

های نوین زیستی دانشگاه زنجان، عالوه های منجمد گوسفند توسط پژوهشکده فناوریرود که تولید رویاندیگر کرده است. امید می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ری در صنعت گوسفندداری، محلی جهت درآمدزایی برای وبر کمک به تأمین گوشت و شیر مورد نیاز مردم و افزایش اشتغال و بهره

 شود، دو هدف عمده را دنبالبار در گوسفند نژاد افشاری اجرا میدانشگاه زنجان و البته کل کشور باشد.این طرح که برای نخستین

 کشور. هایی گلهکند؛ یکی تولید بیشتر جنین از یک دام با ارزش ژنتیکی باال و دیگری افزایش سرعت پیشرفت ژنتیکمی

شود. یها منتقل مخالصه طرح به این شکل است که در آزمایشگاه، تولید جنین گوسفند انجام گرفته و سپس تعدادی از آنها به دام

تانسیل پطور طبیعی یا بعد از انجام اصالح نژاد، ها افزایش خواهد یافت.نژادهایی که بهضمن اینکه پتانسیل دوقلوزایی نیز در این دام

 شوند؛ بنابراین محققانشان تعداد محدودی قادر به زایش بوده و بعد از آن حذف میدوقلوزایی پیدا کرده باشند، در طول دوره زندگی

ل های بیشتری بگیرند. به همین دلیدنبال راهی هستند تا بتوانند از این دام که ارزش ژنتیکی باالیی دارد، تعداد برهعلوم دامی به

های دیگری که شاید از لحاظ ژنتیکی ها تهیه و جنین حاصل شده را به دامهای آزمایشگاهی را از همین دامان پایه تولید جنینتومی

گرفته در دانشگاه زنجان، اکنون گوسفند افشاری، بهترین نژادی است ارزش چندانی نداشته باشند، انتقال داد. طبق تحقیقات صورت

های اقتصاد مقاومتی دانشگاه زنجان بوده های آزمایشگاهی از آن استفاده کرد. این طرح، جزو طرحرویان توان در طرح تولیدکه می

و در این استان به تأیید رسیده است. البته طرح مورد نظر در سطح کشور مطرح شده و در حال حاضر توسط پژوهشگران در حال 

 اجرا است./

http://www.iana.ir/fa/news/48248/%D3%B0%D3%B 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 خسارت به مرغدران پرداخت شد؟/ مرغداری ها در یک قدمی ورشستگی

خسارتِ ناشی از آنفوالنزای مرغی به واحد های پرورش طیور)مرغداری ها( خبر داده،اما اگر چه سازمان دامپزشکی از پرداخت کامل 

 .برخی از گزارشات منشر شده موید عدم تامین و پرداخت کامل این خسارات می باشد

بروز آنفوالنزای مرغی )موسوم به آنفوالنزای ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

در سال گذشته نیز این معضل،باعث .فوق حاد پرندگان( از معضالتی است که عموما ضریب شیوع آن در نیمه دوم سال تشدید می شود

میلیون مرغ تخم گذار،عدد و رقمی  11معدوم ساختن .ری از مرغدران فعال در کشور شدتحمیل خساراتی سنگین و جدی به بسیا

اساسا مرغ و تخم مرغ،جزء محصوالت .بزرگ به نظر می رسد که موید عمق و میزان خسارت شدید تحمیل شده به مرغداران می باشد

به واقع بسیاری از خانوارهای .وسی ایفاء می کندو اقالم غذایی محسوب می شود که در سبد غذایی خانوارها نقش پر رنگ و ملم

 .ایرانی،وعده های غذایی روزمره و میهمانی های خویش را با تهیه و استفاده از این محصوالت،تامین و فراهم می کنند

هد آن شا به دلیل شیوع این عارضه که البته چندان نوظهور نیز به نظر نمی رسد و در سال های گذشته نیز با شدت و ضعف هایی

محسن خادمی،دامپزشک،در .بوده ایم،نرخ و قیمت تخم مرغ نیز افزایش می یابد و به تبع،مسبب بی ثباتی ها در بازار مذکور می شود

نفوالنزای فوق حاد پرندگان(اظهار ،با اشاره به مخاطرات احتمالی این عارضه)آصنعت،تجارت و کشاورزیگفت و گو با خبرنگار 

داشت:خوشبختانه تاکنون موردی مبنی بر انتقال و سرایت ویروس آنفوالنزای مرغی به انسان گزارش نشده،اما بررسی های و تحقیقات 

نگینی ت سعلمی و پژوهشی انجام شده،موید این واقعیت است که در صورت سرایت و شیوع این بیماری و انتقال آن به انسان،با تلفا

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه .مواجه خواهیم شد که کنترل و مهار آن بسیار دشوار و هزینه ساز خواهد بود

خبرنگاران جوان،در خصوص راهکارهای موثر برای پیشگیری از ظهور و بروز این عارضه گفت:به واقع،نمی توان هیچگونه تضمینی را 

خادمی عنوان کرد:ریشه اصلی این بیماری،در حیات وحش است و به .عی از شیوع این بیماری خاص ارائه کردبرای پیشگیری قط

تبع،مهاجرت پرندگان و هرگونه تماس احتمالی می تواند عامل سرایت و شیوعِ این عارضه،محسوب شود و حداقل تاکنون علم 

این دامپزشک گفت:البته با رعایت برخی از تمهیدات و .ضه دست یابدپزشکی،نتوانسته به راهکاری برای پیشگیری قطعی از این عار

 .اقدامات می توان ضریب شیوع و انتقال این بیماری را کاهش داد که رعایت برخی نکات بهداشتی در این خصوص بی تاثیر نمی باشد

که البته با ظهور و بروز این بیماری در دستور وی افزود:قرنطینه و معدوم سازی تا شعاع خاصی از محل ابتال،از دیگر راهکارهایی است 

به تبع در چنین .کار قرار می گیرد که هیچکدام نیز روش و راهکاری قطعی برای ریشه کن کردن این بیماری محسوب نمی شود

ضی ،منطقی و مقتشرایطی،برخورداری از آمادگی کافی برای مواجهه احتمالی با این بیماری در شرایط فعلی،تنها راهکار و روش اصولی

در این میان ،تامین و پرداختِ خسارت به مرغداران،یکی از روش هایی است که می تواند تا حدودی از بار خسارات  .به شمار می رود

اگرچه سازمان دامپزشکی مدعی است که خسارت تمامی مرغداران را در این خصوص)شیوع آنفوالنزای فوق حاد .عمق فاجعه بِکاهد

دوم سازی مرغ های مبتال(پرداخت نموده،اما گزارشات واصله،حاکی از این امر است که همچنان خسارت وارده به بخشی پرندگان و مع

 .از مرغداران جبران نشده است

 قانون بیمه اجباری طیور تا چه زمانی راهگشا است؟ 

تومان خسارت وارده به مرغداران،پرداخت شده میلیارد  87بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده،سازمان دامپزشکی مدعی است که 

 به  بر اساس قانون،هر شخصی که بَنایِ .و در حال حاضر مجموعه مذکور،هیچگونه بدهی وصول نشده ای به فعاالن این عرصه ندارد

 شده اشاره ورشیپر مرکز و واحد بیمه به طیور،نسبت اجباری بیمه قانون به اتکای با است دارد،مکلف مرغ پرورش حوزه در فعالیت
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به تبع در چنین شرایطی در صورت ابتالی طیور به بیماری های عفونی ،تامین و پرداخت خسارت به مرغداران از محل .کند اقدام

علیرغم تعریف و طراحی چنین ساز و کاری،بنابر گزارشات واصله،برخی مرغداران عنوان می .صندوق بیمه کشاورزی انجام می پذیرد

ارت به مرغداران متضرر،صحت دارد،اما تمامی واحدها و مراکز مرغدرای،از توفیق دریافت خسارت برخوردار نشده کنند،پرداخت خس

 .اند و این امر تنها در تعدادی از استان های کشور عملیاتی شده که البته حصول و تحقق آن نیز بصورت کامل و مکفی نبوده است

برای پرداخت تمامی خسارت به مرغداری هاِی درگیر در کشور شده که به اعتقاد برخی ظاهرا کمبود اعتبار ،باعث عدم امکان کافی 

کارشناسان در صورت عدم حل و فصل این معضل،امکان مهار و کنترل این عارضه)در صورت شیوع مجدد که دور از ذهن و غیر 

ش مرغ در غرب استان تهران،در گفت و گو با امیر رضا،یکی از فعاالن عرصه پرور.ممکن نیز نخواهد بود(سخت و دشوار خواهد شد

،با اشاره به ضرورت تسهیل و تسریعِ فرآیند پرداخت خسارت به مرغداران گفت:به هر حال،فعاالن صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار 

تزریق و متمرکز می کنند و در صورت شکست و انسداد در این مسیر،جبران این عرصه،سرمایه عظیم و قابل توجهی را در این حوزه 

وی افزود:اگرچه تمامی مرغداران،مکلف و موظف هستند با .آن)بدون اقدامات حمایتی(سخت و در برخی موارد غیر ممکن خواهد بود

کاری خویش را برای معدوم سازی مرغ در نظر گرفتن منافع و مصالح عمومی جامعه،در صورت ظهور و بروز این بیماری،نهایت هم

های مبتال به کار بندند،اما به هر ترتیب،ممکن است برخی از مالحظات مالی و هراس از عدم توان کافی برای جبران خسارت،همکاری 

آور گفت:البته فخر.سازد دشوار و سخت  الزم در این خصوص انجام نپذیرد که به نوعی این موضوع می تواند مهار و کنترل اورژانسی را

دستگاه های ذیربط از اهرم های قدرتمندِ قانونی و قضایی برای مجاب ساختن مرغداران به معدوم سازیِ طیورِ مبتال شده به آنفوالنزای 

 مذکور،برخوردارند،لذا این واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت که به هر ترتیب در صورت عدم همکاری کافی،فرآیندِ مهار وکنترل

وی افزود: با اطمینان خاطر فعاالن این حوزه نسبت به دریافت خسارت و جبران آن،زمینه و بستر مقابله، .سخت و دشوار تر خواهد شد

این فعال سابق در عرصه پرورش طیور در خاتمه .مبارزه و مهار بیماری مذکور به نحو شایسته و هموارتری محقق و میسر می شود

 که شرایطی در  دم جبران خسارت می تواند باعث تعطیلی واحدها و مراکز مرغداری شود که این موضوعیادآور شد:از سوی دیگر،ع

 یوعش صورت در که شود اتخاذ تدبیری طلبد می و نیست مصلحت باشد،به می شغلی های فرصت توسعه نیازمند شدت به جامعه

 .شود تسهیل و مرغداران،تسریع خسارت جبرانِ آینده،فرآیند در بیماری این مجدد

http://www.yjc.ir/fa/news/2731209/%D3%AE%D3%B8%D3%A0% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۷تاریخ: 

 موثر است؟چه عواملی در تعادل بخشی قیمت جوجه یکروزه 

ها نوسانات قیمت های تولیدکننده مرغ مادر به سبب وجود واسطهدبیر انجمن جوجه یکروزه گفت:ناهماهنگی میان اتحادیه با واحد

 .های پرتقاضا را به همراه داشتجوجه یکروزه را طی ماه

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزی غالمعلی فارغی دبیر انجمن جوجه یکروزه در گفتگو با خبرنگار 

یدکننده مرغ های تولناهماهنگی میان اتحادیه با واحد :با اشاره به عملکرد فروش جوجه براساس حواله اتحادیه مرغداران اظهار داشت

به گفته وی هماهنگی میان .های پرتقاضا را به همراه داشتها نوسانات قیمت جوجه یکروزه را طی ماهمادر به سبب وجود واسطه

 .ها خواهد شدای منجر به تعادل بخشی قیمتای حوالهپرورش دهندگان مرغ گوشتی با تولیدکنندگان جوجه یکروزه طبق رویه

ای با عنوان سامانه تولید از اجداد تا قیمت جوجه در بازار بورس شفاف است، عنوان کرد: عالوه بر آن سامانه وی با اشاره به اینکه

تواند نقش موثری در وضعیت شود که میتوزیع گوشت مرغ در حال طراحی است که نهایتا تا یک ماه و نیم دیگر راه اندازی می

ان بیشتر قصد دارند که به صورت نسیه جوجه مورد نیاز خود را خریداری کنند که این فارغی ادامه داد: مرغدار.ها داشته باشدقیمت

دبیر انجمن جوجه یکروزه با اشاره به اینکه نرخ جوجه یکروزه متفاوت .امر برای تولیدکنندگان جوجه یکروزه مقرون به صرفه نیست

 .توان نرخ مشخصی را برای آن تعیین کردرو نمیاست، گفت: نرخ جوجه تابع کیفیت، خرید نقدی و مدت دار است از این 

 19های مرغ گوشتی برای ایام ماه رمضان وی با بیان اینکه التهابات بازار فروکش کرده ، افزود: با وجود آنکه جوجه ریزی واحد

 .اردیبهشت ماه به اتمام رسیده از این رو جای هیچ گونه نگرانی برای نوسانات و تولید جوجه نداریم

http://www.yjc.ir/fa/news/2709900/%DA%32% 
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 چای
 فارس- ۳۱/۲۴/۴۹ : تاریخ

 هزار تن برگ سبز چای  76بازرگانان در صف خرید چای ایرانی/ برداشت 

برند مطرح ایرانی در بازار فعالند و  27سال اخیر اکنون  2رئیس سازمان چای کشور گفت: به دلیل افزایش کیفیت چای ایرانی طی 

، در مورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی محمدولی روزبهان در گفت .مانندبازرگانان برای خرید چای ایرانی در صف می

 29هزارتن برگ سبز چای از باغات چای شمال به ارزش  22آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار داشت: تاکنون 

سازی که طی دو سال اخیر در باغات چای کشور در راستای بهسازی و وی با اشاره به کارهای به.میلیارد تومان خریداری شده است

درصد  4درصد از چای برداشت شده درجه یک و تنها  92این امر باعث شده که امسال  :جام شده، خاطرنشان کردسازی انجوان

کاران های گذشته خریداری نداشت و همواره دغدغه چایبه گفته رئیس سازمان چای کشور همان چای ایرانی که سال.درجه دو باشد

 .اران مواجه شده استفروش چای بود، طی امسال و سال گذشته با صف خرید

های مکانیزه و همچنین استفاده از دستگاه ها،بر نمودن باغات قدیمی، هرس بوتهروزبهان علت افزایش کیفیت چای داخلی را کف

های چای هزار تن کود برای تقویت بوته 4کاران بیش از کاران برای خرید کود بهتر عنوان کرد و افزود: امسال چایتقویت قدرت چای

 .اند که ارائه تسهیالت بدون بهره در این راستا بسیار موثر بوده استخریداری کرده

درصد  27درصد از پول چای برعهده کارخانجات چای و  47امسال پرداخت  :وی در مورد نحوه خرید تضمینی چای ایرانی هم گفت

 .ها را آغاز خواهیم کردبرعهده دولت است که از این هفته پرداخت

ریال و هر کیلو چای درجه دو  22242رئیس سازمان چای کشور قیمت خرید تضمینی هر کیلو چای درجه یک ایرانی  به گفته

 .درصد افزایش قیمت داشته است 0ریال است که نسبت به سال گذشته  14299

ایرانی در بازار موجود است برند خوب چای  27روزبهان همچنین از افزایش تعداد کارخانجات چای در کشور خبر داد و گفت: بیش از 

 .های وارداتی شودو شعار ما هم در سال جدید افزایش کیفیت چای ایرانی است، تا جایگزین چای

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=18927228777019 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۳تاریخ: 

 برداشت رسمی برگ سبز چای طی چند روز آینده

های اخیر برداشت برگ سبز چای طی چند روز آینده به طور رئیس اتحادیه چایکاران گفت: با توجه به شرایط مناسب جوی و بارش

صنعت، تجارت و ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفتگو با خبرنگار .عمومی در مناطق چای خیز آغاز خواهد شد

ردی خبر داد و گفت: با توجه به شرایط از آغاز برداشت برگ سبز چای به طور مو گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کشاورزی

های اخیر برداشت برگ سبز چای با کمی تاخیر طی چند روز آینده به طور عمومی در مناطق چای خیز آغاز مناسب جوی و بارش

 .درصد افزایش یابد 9شود که امسال میزان تولید چای نسبت به سال گذشته حداقل به گفته وی پیش بینی می.خواهد شد

درصدی خرید تضمینی جوابگوی هزینه چایکاران است یا خیر، بیان کرد: گرچه افزایش  0در پاسخ به این سوال که افزایش  هوسمی

درصد نرخ خرید چای را  97های قبل به طور متوسط نرخ خرید تضمینی تناسبی با نرخ تورم ندارد، اما از آنجا که دولت طی سال

رئیس اتحادیه چایکاران تصریح کرد: با توجه به افزایش تولید چای .ای ندارندت به این امر گالیهافزایش داده از این رو چایکاران نسب

رود که از واردات بی رویه چای از طریق مبادی رسمی و غیر رسمی جلوگیری های اخیر از مسئوالن امر انتظار میخشک طی سال

 .رحله خوداتکایی برسیمنمایند تا با افزایش روحیه امید و نشاط در چایکاران به م

http://www.yjc.ir/fa/news/2700148/%D3%A3%D3%B1%D3%AF%D3%A0 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۷تاریخ: 

 هزار تن گذشت/نرخ هر کیلو چای سفید چند؟ 12خرید برگ سبز چای از مرز 

 شود که تولید نسبت به سال گذشتهروزبهان گفت:در صورت استمرار شرایط مساعد جوی تا پایان دوره بهره برداری پیش بینی می

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار .با افزایش ده درصدی روبرو شود

تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  977هزار و  10از آغاز برداشت برگ سبز چای خبر داد و گفت: تا کنون  ،باشگاه خبرنگاران جوان

درصد این میزان درجه یک و مابقی  9. 93میلیارد تومان از چایکاران مناطق مختلف گیالن و مازندران خریداری شد که حدود  44

کارخانه چای سازی خریداری شد که از این  142تن برگ سبز چای از سوی  977هزار و  10به گفته وی از میزان .درجه دو است

روزبهان ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد آب و هوا و عملیات به .بدست آمده است هزارتن چای خشک کیفی 4میزان بیش از 

توان گفت که امسال کیفیت چای زراعی باغات از سوی چایکاران و به دنبال شعار امسال سازمان چای مبنی بر ارتقای کیفیت می

ولید برگ سبز چای خبر داد و گفت: در صورت استمرار درصدی ت 17وی از افزایش .تولیدی نسبت به سال گذشته باالتر خواهد بود

شود که تولید نسبت به سال گذشته با افزایش ده درصدی روبرو شود شرایط مساعد جوی تا پایان دوره بهره برداری پیش بینی می

 .چرا که در پی حرکت به سمت و سوی تولید چای کیفی از میزان تناژ کاسته و به کیفیت افزوده خواهد شد

رئیس سازمان چای با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات چایکاران بیان کرد: با توجه به آغاز برداشت برگ سبز چای تمامی تالش 

 .ها را دریافت و به حساب چایکاران واریز نمایدسازمان چای بر آن است تا در کمترین زمان ممکن قدرالسهم دولت و کارخانه

 ارتن رسیدهز 87قاچاق چای به کمتر از  ***

هزارتن چای  37نسبت به سال ماقبل خود خبر داد و افزود: سال گذشته حدود  99درصدی واردات چای در سال  11وی از کاهش 

های ذی روزبهان ادامه داد: با اقدامات دستگاه.میلیون دالر است 99وارد کشور شد که این امر بیانگر کاهش واردات و صرفه جویی 

توان برآورد دقیقی از میزان ارزه با قاچاق کاال شاهد روند نزولی میزان قاچاق چای به کشور هستیم، اگرچه نمیربط از جمله ستاد مب

 .هزارتن است 87آن داشت، اما با وجود آمار رسمی و تولید داخل باید گفت که رقم آن کمتر از 

 نرخ هر کیلو چای سفید به باالی یک میلیون تومان رسید ***

شود خرین وضعیت تولید چای سفید در سال جاری بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی پیش بینی میوی در خصوص آ

روزبهان با بیان اینکه سال گذشته رقم تولید چای سفید .درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد 27که تولید چای سفید حدود 

های جوان خواهد شد که درصورت استمرار بهبود وضعیت آب منجر به رشد بوتهبهبود عملیات به زراعی  :کیلو بوده است، گفت 177

رئیس سازمان چای با بیان اینکه بخش عمده چای سفید .وهوایی و نبود گرمای شدید تولید روند صعودی را تجربه خواهد کرد

بی، آلمان و شیخ نشینان حاشیه جنوبی با وجود خواص درمانی و ترکیات غنی چای سفید کشورهای عر :شود، افزودتولیدی صادر می

 .روندهمیشه فارس از عمده مشتریان خاص این محصول به شمار می

هزارتومان خواند و اضافه کرد: البته پیش  277الی یک میلیون و  177وی نرخ هر کیلو چای سفید در شرایط کنونی را یک میلیون و 

 .درصدی روبرو شود 17ی امسال قیمت هر کیلو چای سفید با افزایش شود که به دنبال ارتقای کیفیت چای تولیدبینی می

http://www.yjc.ir/fa/news/2732491/%D3%AE%D3%B1%DB%3C% 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6082451/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

140 
 

 حبوبات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

141 
 

 خاک
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۳تاریخ: 

 شخم زدن زمین های کشاورزی کرم های خاکی را از بین می برد/کرم ها خاک را زنده می کنند وشخم زمین خاک ها را می کشد

کاهش فعالیت های مربوط به شخم زدن زمین های کشاورزی، کرم های خاکی مولد را باز می گرداند و به حفظ ساختار خاک و 

یت های مربوط به شخم زدن زمین های کشاورزی، کرم های خاکی مولد را باز می کاهش فعال.بازیافت مواد مغذی کمک می کند

به گزارش ایانا از ساینس دیلی دانشمندان می گویند کندن، هم گرداند و به حفظ ساختار خاک و بازیافت مواد مغذی کمک می کند.

 به کرم های خاکی آسیب وارد می کند.زدن و واژگون کردن خاک از طریق روش های شخم زدن سنتی در زمین های کشاورزی 

، کاهش سیستماتیک جمعیت کرم های خاکی موجود در خاک را تغییر جهانی زیست شناسییافته های منتشر شده در مجله علمی 

 را نشان می دهد که هر سال شخم زده می شوند. هر چه شخم خاک عمیق تر باشد آسیب بیشتری به کرم های خاکی وارد می شود.

انجام داده اند.  1997کشور از سال  47مورد مطالعه میدانی در  219دانشمندان دانشگاه ویگو اسپانیا و دانشگاه کالج دوبلین ایرلند، 

 در هر کدام از این موارد جمعیت کرم های خاکی در شرایط شخم زدن سنتی زمین و سایر اشکال آن مورد بررسی قرار گرفتند.

 چیزی که ما مشاهده می کنیم کاهش"نشیار دانشگاه کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه دوبلین می گوید: پروفسور اوالف اشمیت، دا

سیستماتیک در جمعیت کرم های خاکی موجود در خاک بعد از شخم زدن زمین و افزایش قابل توجه آن ها در خاکی است که کمتر 

  "کشد تا اثرات خوب این بازیابی دیده شود.دستکاری شده، اگرچه در بعضی از انواع خاک ده سال طول می 

بر اساس یافته ها، انواعی از کرم های خاکی که نسبت به عملیات شخم آسیب پذیرترند، آن هایی هستند که درازتر هستند و بین 

ه های الیه های خاک حرکت می کنند و بین آن ها النه می سازند )کرم های خاکی آنسیک(. کرم های خاکی کوچک که در الی

باالیی خاک زندگی می کنند و آشعال ها را به خاک سطحی تبدیل می کنند )کرم های خاکی اپیجیک( نیز دیده شده است که به 

شدت آسیب می بینند.فعالیت های کشاورزی که بدون شخم زدن انجام می گیرند، نشان داده شده است که به طور قابل مالحظه 

کی می شود. دانشمندان به این نکته توجه کرده اند که کاهش این نوع از فعالیت های ای موجب افزایش جمعیت کرم های خا

کشاورزی به طور فزاینده ای در سرتاسر جهان مقبولیت یافته است چرا که برای محیط زیست مزایای بسیار دارد و موجب کنترل 

مطالعه ما هم چنین شرایطی را که "وضیح می دهد که فرسایش و حفاظت از خاک می شود.پروفسور ماریا بریونز از دانشگاه ویگو ت

تحت آن کرم های خاکی، بیشترین پاسخ را به کاهش فعالیت های شخم زدن نشان داده اند شناسایی کرده است. این یافته ها می 

ت ج قوی در این مورد به دسبرای مثال نتای"وی می افزاید: "تواند به عنوان توصیه ای در اختیار کشاورزان در سراسر دنیا قرار گیرد.

کمتری هستند و باقی مانده مواد حاصل از  phدرصد رس( و  89آمده است که در خاک هایی که حاوی میزان رس بیشتر ) باالی 

برداشت را در خود حفظ می کنند این اثرات افزایش می یابد. استفاده از سمومی که باعث از بین رفتن علف های هرز می شوند 

کرم های خاکی برای حفظ "وی کرم های خاکی ای که به کاهش فعالیت های شخم زدن پاسخ می دهند تاثیر نمی گذارد.خیلی بر ر

کارکرد خاک و خدماتی که ما انتظار داریم به اکوسیستم ارائه دهند بسیار حیاتی هستند. چارلز داروین زیست شناس بزرگ، کرم 

ند به دلیل این که آن ها به طور پیوسته خاک را مصرف و آن را تصفیه می خطاب می ک "شخم زنندگان طبیعت"های خاکی را 

، داروین کشف کرد که حدود 1377کنند و در طول این فرآیند میزان باروری خود را افزایش می دهند.در آزمایش او در اواخر دهه 

ه ده ها تن خاک سطحی تولید می کنند.در هزار کرم خاکی در هر جریب خاک زندگی می کنند و هرکدام از این بخش ها ساالن 94

بعید است که هیچ حیوانی به اندازه این موجودات کوچک بتواند "شناخت ارزش زیست محیطی کرم های خاکی داروین می نویسد: 

  "نقشی با این اهمیت در تاریخ دنیا بازی کند.

http://www.iana.ir/fa/news/48219/%D3%B4%D3%AE%D9%39%D-3 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 خرما
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 های بممبارزه با آفت زنجره خرما در نخلستان

 .ول خرمای سال گذشته بدون آفت زنجره برداشت شددر طرح مبارزه با آفت زنجره خرما در شهرستان بم، محص

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، رضا قهری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بم گفت: پس از 

اد سازمان جه بازدید میدانی از باغات این شهرستان با حضور باغستانی، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور و مدیر حفظ نباتات

در محل فرمانداری شهرستان برگزار   کشاورزی استان کرمان، نشستی در خصوص آفت زنجره خرما با اشک، فرماندار شهرستان بم

هزار و  17هزار هکتار محصوالت کشاورزی وجود دارد که  87فرماندار شهرستان بم با بیان اینکه در منطقه شرق استان کرمان .شد

مربوط به شهرستان بم است، گفت: مردم شرق استان کرمان چند سال با آفت زنجره خرما درگیر بودند و سال گذشته هکتار آن  977

مبارزه با آفت زنجره خرما صورت گرفت و به همین منظور کشاورزان شرق استان کرمان سال گذشته محصول خرمای خود را بدون 

نقش مهمی در جلوگیری از طغیان زنجره خرما با روش های تلفیقی انجام داد  اشک افزود: جهادکشاورزی.آفت زنجره برداشت کردند

در ادامه باغستانی با ابراز خرسندی از عوامل اجرایی طرح مدیریت تلفیقی .و در این روش علم کشاورزی به کمک کشاورزان آمد

وسوسک چوبخوار خرما را برای شهرستان بم تخصیص مبارزه با آفت زنجره خرما، گفت: اعتبار الزم برای مبارزه با آفت شپشک سپردار 

 داده می شود که نیاز به پیگیری وهماهنگی الزم در این زمینه دارد

http://www.iana.ir/fa/news/48384/%D9%39%D3%A3 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۳تاریخ: 

 هزار تن گذشت 2۸آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و کلزا/ خرید تضمینی گندم از یک میلیون و 

استان کشور خریداری شد که به محض  3تن گندم از  242هزار و  03معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت: تاکنون یک میلیون و 

، صنعتحسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار .شوددرج اطالعات در سامانه بهای آن پرداخت می

با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و کلزا اظهار داشت:  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  تجارت و کشاورزی

استان کشور خریداری شد که به محض درج اطالعات در سامانه بهای آن  3تن گندم از  242هزار و  03تاکنون یک میلیون و 

های فارس، بوشهر، ایالم، کهکیلویه و بویر هزارتن و استان 174تن، کرمان  217هزار و  098 وی افزود: خوزستان با.شودپرداخت می

به گفته عباسی معروفان بخشی از خریدهای صورت گرفته وارد سامانه .های بعدی تولید قرار دارنداحمد و هرمزگان به ترتیب در رده

معاون داخلی بازرگانی .ان از مطالبات گندمکاران به حسابشان واریز شدمیلیارد توم 977بانک کشاورزی شده که براین اساس بیش از 

دولتی ادامه داد: با توجه به پیک خرید تضمینی گندم در خرداد ماه جای هیچ گونه نگرانی برای کشاورزان وجود ندارد چرا که 

های روغنی اظهار آخرین وضعیت خرید دانه وی با اشاره به.های تولیدی با نرخ تضمینی استبازرگانی دولتی موظف به تمامی گندم

تن کلزا ار کشاورزان  177هزار و  21استان کشور آغاز شد و بدین منظور تاکنون  0های روغنی از کرد: از ابتدای فرودین ماه خرید دانه

افزود: براین اساس بهای میلیارد ریال مطالبات کلزا کاران خبر داد و  477عباسی معروفان از پرداخت بیش از .خریداری شده است

معاون داخلی بازرگانی دولتی تصریح کرد: طی .شودها واریز میهای روغنی بالفاصله پس از اتمام کار اداری به حساب آنخرید دانه

ینی از مها به نرخ خرید تضشود که تمامی آنهای روغنی از قبیل؛ سویا، آفتابگردان و گلرنگ آغاز میهای آتی برداشت سایر دانهماه

 .کشاورزان خریداری خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/2737922/%D3%A2%D3%AE%D3% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 پرداخت غرامت خسارت خشکسالی کشاورزان استان فارس

به مبلغ بیش  94-99رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: هزینه غرامت بیمه خسارت دیدگان بخش کشاورزی در سال 

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمد مهدی قاسمی ضمن .میلیارد ریال پرداخت شد 397از 

مستمر انجام شده از سوی این سازمان، صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و تشکل های مردمی بیان این مطلب گفت: با پیگیری های 

بخش کشاورزی از هزار میلیارد ریال خسارت وارد شده به زیر بخش های تحت پوشش بیمه شامل زراعی، باغی و دامی در سال 

فع واریز شده است و مابقی مطالبات )حدود ده درصد میلیارد ریال به حساب بهره برداران ذین 397، تا کنون بیش از 94-99زراعی 

باقی مانده( نیز تامین اعتبار شده است و دلیل عدم پرداخت، مشکالت شماره حساب با ثبت اطالعات سامانه است که از کشاورزان 

 .شکل را رفع کنندخسارت دیده که غرامت به حسابشان پرداخت نشده است درخواست دارم به بانک کشاورزی شهرستان مراجعه و م

وی افزود: بیمه محصوالت کشاورزی سال زراعی جاری نیز در حال کارشناسی و ارزیابی خسارت بوده که در خصوص تامین اعتبار 

رییس این سازمان در ادامه اظهار داشت: در سال زراعی جاری پوشش بیمه کشاورزی برای .آن پیگیرهای الزم در حال انجام است

هزار کندوی زنبورعسل و 18هزار راس دام، حدود  419هزار هکتار از محصوالت باغی، بیش از  29تار از مزارع، هزار هک 197حدود 

هزار نفر از بهره برداران بخش کشاورزی توسط معاونت خدمات بیمه  37میلیون قطعه نیمچه گوشتی متعلق به بیش از  47بیش از 

ت بیمه گری با سرعت و دقت مطلوب برای باغات مرکبات، نخیالت، کشت های ای بانک کشاورزی استان فارس ایجاد شده و عملیا

وی تصریح کرد: عملیات بیمه کشاورزی استان فارس در حوزه عمل شعبه بیمه ای .بهاره، مراتع، دام و طیور و ... در حال انجام است

دفتر  97کت خدمات بیمه ای با استقرار حدود شر 18نفر از کارگزاران بخش خصوصی در قالب  277بانک کشاورزی با فعالیت حدود 

هزار  479تاکنون حدود  91-92وی افزود: از سال زراعی .نفر ناظر مقیم انجام پذیرفته است 14خدمت رسانی و با نظارت مستقیم 

ل و چالش های زیر پوشش بیمه قرار داده شده است. ضمن اینکه علیرغم مسائ نفر از بیمه گذاران در بخش های زراعت، باغ و دام

 .فراوان، عملیات کمی و کیفی بیمه کشاورزی همه ساله در استان فارس پیگیری می شود

تا کنون، برآورد  91-92دکتر قاسمی در ادامه یادآور شد: با توجه به وقوع عوامل خطر متعدد تحت پوشش بیمه، از سال زراعی 

میلیارد ریال و در زیر  1477میلیارد ریال در زیر بخش باغبانی  997مجموع غرامت های ارزیابی شده در زیر بخش زراعت حدود 

میلیارد ریال بوده که طبق مقررات صندوق بیمه در وجه  2477میلیارد ریال است و در مجموع بالغ بر  477بخش دام و طیور حدود 

ام عملیات پایش فنولوژی و ارزیابی این مقام مسئول افزود: بر اساس برنامه ریزی های قبلی انج.بیمه گذاران پرداخت شده است

ترویجی و اطالع رسانی برای مدیران،  –خسارت گروهی باغبانی، عملیاتی کردن پایش مزارع، همچنین برگزاری دوره های آموزشی 

 ،کارشناسان و مددکاران دستگاه های مختلف مرتبط و نیز توانمند سازی ناظرین مقیم، مدیران عامل شرکت های خدمات بیمه ای

چشم انداز تعیین شده محقق شده است. رییس  کارگزاران بیمه کشاورزی در سنوات گذشته، از جمله مواردی است که با توجه

بیمه پذیری گفت: از جمله  سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در خاتمه سخنان خود با اشاره به تنوع بخشی به نوع و گزینه های

محقق شده است تنوع بخشی به نوع گزینه های بیمه پذیری در قالب بیمه عوامل خطر عمومی موارد ارزشمندی که در سال گذشته 

محصول باغی و مزارع نیمه آبی مختص حوزه آبخور سد درودزن، انتقال سامانه ثبت عملیات بیمه از سابکا  29و تکمیلی در بیش از 

حصوالت زراعی و باغی و فراهم کردن امکان تهاتر، عملیاتی و ارتقاء وضعیت گزارش گیری، تمدید مهلت های بیمه پذیری م CS به

 خواهد بود 92کردن طرح پایش فنولوژی و ارزیابی خسارت گروهی در باغبانی است که این موارد از مهمترین اولویت های سال 

ir/fa/news/http://www.iana.48329/%D9%BE%D3%B1%D3%AF%D3%A 
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 دانه های روغنی
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 زعفران
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

ناپدید شدن رقم هنگفت اختصاص یافته به طرح جامع زعفران کشور در دولت گذشته/ پیشنهادات خوب 

 گذاری در فرآوری زعفران ایرانیسرمایهاروپایی برای 

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت:پیش تر طرح جامع زعفران کشور با کمک چند وزارتخانه و نظر کارشناسان خبره 

 تدوین شده بود که در دولت قبل این طرح ملی به طرح های کوچک استانی تبدیل و حتی رقم هنگفتی هم به آن اختصاص داده

 شد، اما نفهمیدیم این رقم میلیاردی چه شد!؟

به گزارش ایانا، محمدعلی طهماسبی در نشست بررسی مشکالت و ارایه راهکار پیرامون زعفران منطقه تربت حیدریه، زاوه و مه والت 

فع مشکل زعفران استان خراسان رضوی و به خصوص منطقه تربت حیدریه برای ر :که در تربت حیدریه تشکیل شده بود، اظهار کرد

 .خود نیاز به تشکل یک واحد تعاونی مقتدر و قانونمند چون سازمان چای کشور یا شرکت تعاونی پسته رفسنجان دارد

وی افزود: تا زمانی که دست اندرکاران زعفران در قالب یک صدای واحد و تشکل حرفه ای و توانمند اقدام به تشکیل چنین سازمانی 

بر اساس گزارشی که خبرگزاری جمهوری اسالمی در این رابطه .تواند برنامه های حمایتی خود را اجرا کندنکنند، بخش دولتی نمی 

از قول طهماسبی مخابره کرده است، وی در این نشست گفت: پیش تر طرح جامع زعفران کشور با کمک چند وزارتخانه و نظر 

به طرح های کوچک استانی تبدیل و حتی رقم هنگفتی هم به آن  کارشناسان خبره تدوین شده بود که در دولت قبل این طرح ملی

اختصاص داده شد، اما نفهمیدیم این رقم میلیاردی چه شد!؟وی در خصوص فراوری زعفران نیز گفت: دست اندرکاران زعفران 

ن بخش، درآمد مضاعف فراموش کرده اند بخش ثانوی فراوری زعفران به حوزه درمان اختصاص دارد که می توان با فعال کردن ای

طهماسبی افزود: خوشبختانه بعد از برجام بخشی از محدودیت ها و تتگناهای مالی و اعتباری برطرف شده و امروز .کسب کرد

 .پیشنهادات خوبی از اروپا برای سرمایه گذاری در این حوزه دریافت کرده ایم

 آغاز خرید تضمینی زعفران از هفته آینده 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز گفت: خرید توافقی زعفران با هدف حمایت از تولید کنندگان، از هفته  معاون اداری و مالی

رضا نامنی افزود: قیمت توسط کارشناسان بخش کشاورزی، مسئوالن و دست اندر کاران .آینده در منطقه تربت حیدریه آغاز می شود

وی با بیان اینکه هم اکنون قیمت زعفران نگین درجه یک در .ار تعیین می شودمحلی و با توجه به کیفیت محصول و شرایط باز

 .میلیون ریال معامله می شود، گفت: برای قیمت توافقی هیچ عدد و رقمی نمی توان اعالم کرد 90بورس هر کیلو 

ان شده اند، اقدام به خرید تضمینی نامنی افزود: هدف ما تسهیل در امور کشاورزان است و هرگاه ببینیم کشاورزان دچار خسران و زی

 .محصول به صورت توافقی می کنیم

http://www.iana.ir/fa/news/48443/%D9%32%D3%A0%D9%BE%D3%AF 
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 سالمت/خدمات
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 مرغ در ماه رمضانمرغداران از چنگال آنفوالنزا خالص شدند/ ثبات نرخ تخم

های صنعتی از آنفوالنزای حاد پرندگان، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: با وجود پاک بودن مرغداری

 .صادرات انجام نشده استاما رایزنی از سوی مسئوالن امر برای 

گروه اقتصادی   صنعت، تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

با اشاره به آخرین وضعیت شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان اظهار داشت: طی یک ماه اخیر موردی از شیوع خبرنگاران جوان،  باشگاه

 .آنفوالنزای حاد پرندگان از سوی سازمان دامپزشکی اعالم نشده است

 .تومان است 277ای تومان معادل دانه 177هزار و  8به گفته وی متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

رغم آنکه معاونت امور دام وزارتخانه دو سال گذشته نرخ منطقی نبی پور با اشاره به وضعیت قیمت تخم مرغ در ماه رمضان افزود: علی

رغ مشود که نرخ تخمتومان اعالم کرده، اما تا کنون به این نرخ نرسیده ایم از این رو پیش بینی می 277هزار و  4هر کیلو تخم مرغ را 

وی با انتقاد از صدور مجوزهای بی رویه برای تولید تخم مرغ بیان کرد: در پی .در ماه رمضان همانند سنوات گذشته افزایش نیابد

هزارتن تخم مرغ روبرو هستیم از این رو برای جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران از  277صدور مجوزهای بی رویه ساالنه با مازاد 

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با .ها قرار دهدصدور پروانه تولید را در اختیار تشکل دولت تقاضا داریم که

های صنعتی از آنفوالنزای حاد پرندگان، اما رایزنی از سوی اشاره به آخرین وضعیت صادراتی تصریح کرد: با وجود پاک بودن مرغداری

 .استمسئوالن امر برای صادرات انجام نشده 

http://www.yjc.ir/fa/news/2709934/%D9%39%D3%B1%D3%BA%D3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6075984/%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

150 
 

 سالمت
 فودپرس ۷۹۳1اردیبهشت ماه  ۴۴جمعه 

 این افراد هرگز آلبالو نخورند

شود و هم از آن در تهیه انواع دسرها، شربت و فصل تابستان است که هم تازه خورده می هایآلبالو یکی از میوه <غذا و تغذیه

 .، منیزیم، پتاسیم و مس استاکسیدان، انواع آنتیC خصوص ویتامینها بهکنند و غنی از ویتامینها و غذاها استفاده میشیرینی

قرمز، بنفش یا حتی سبزتیره مانند آلبالو، انگورسیاه و قرمز، آلوسیاه،  هایخصوص به رنگهای رنگی، بهاز آنجا که انواع میوه و سبزی

های فراوانی دارند، مصرفشان به خصوص در فصل خود، در پیشگیری از اکسیدانقرمز، برگ تربچه و اسفناج، آنتیفرنگی، کلمتوت

   .است موثر هاسرطان انواع و عروقی –های قلبی های مختلف از جمله بیماریابتال به بیماری

خصوص افراد مبتال به چاقی، چربی های سنی، بهآلبالو ارزش غذایی فراوانی دارد و میزان قند آن پایین است و مصرفش به تمام گروه

کند. البته بهترین دهنده چربی و فشارخون است و اشتها را کم میشود زیرا کاهشباال توصیه می (blood pressure)و فشارخون

های تازه است، اما به افرادی گرچه تاکید متخصصان بر مصرف انواع میوه و سبزی  .مان مصرف آلبالو قبل از غذا یا همراه با غذاستز

هایی مانند شود در مصرف میوهپتاسیم پیروی کنند، توصیه میکم (diet)برند و باید از یک رژیم غذاییکه از بیماری کلیوی رنج می

   .روی در خوردن این میوه بپرهیزنداط را رعایت کنند و از زیادهآلبالو جانب احتی

البته نباید فراموش کرد که با توجه به آبدار بودن آلبالو، مصرف این میوه برای دفع سنگ کلیه و رفع مشکل سنگ کیسه صفرا 

رف شوند و از آنها در تهیه مربا استفاده ها به صورت تازه مصبا آنکه تاکید همه متخصصان تغذیه بر این است که میوه .سودمند است

در تهیه مربا استفاده کنید، بهتر است مقدار کمی شکر به آن بیفزایید تا هم از  نشود، اما اگر به هر دلیلی قصد دارید از این میوه

موجود  C مقداری از ویتامینها با اینکه هنگام پختن میوه  .ارزش غذایی آن کاسته نشود و هم بیش از اندازه انرژی به بدن نرساند

کننده شود و کاهش اشتها را نیز برای مصرفیابد، استفاده از این میوه در آلبالو پلو باعث افزایش ارزش غذایی برنج میدر آنها کاهش می

 .به دنبال دارد

ress.ir/Post.aspx?Id=http://foodp49979fd7079047febc84797c09 
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۷تاریخ: 

 صادرات سیب زمینی تنها ناجی کشاورزان/ کاهش تولید محصول در راه است

 .به نفع دولت و کشاورزان استرئیس انجمن سیب زمینی کاران گفت:صادرات محصول به سبب رقابت پذیری باال در بازارهای هدف 

 گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانصنعت، تجارت و کشاورزی رحیم نیازی رئیس انجمن سیب زمینی کاران در گفتگو با خبرنگار 

های اخیر به ازای صادرات هر کیلو اشاره به آخرین وضعیت مشوق صادراتی سیب زمینی اظهار داشت: وزارت جهاد طی سالبا  جوان،

تومان مشوق صادراتی در اختیار صادرکنندگان قرار داد که این امر عالوه بر رونق بخش کشاورزی از مازاد تولید  197سیب زمینی 

تواند با خروج مازاد تولید وی افزود: با وجود فساد پذیری باالی این محصول، صادرات می.نمایدروی دست کشاورزان جلوگیری می

نیازی در خصوص میزان تولید سیب زمینی در سال جاری گفت: گرچه .به تعادل سازی قیمت و جلوگیری از امحا کمک نماید

شود های گذشته پیش بینی می، اما به سبب زیان سالتوان آمار دقیقی از میزان تولید این محصول تا زمان برداشت اعالم کردنمی

وی با بیان اینکه خرید تضمینی محصول راهکار مناسبی در جهت حمایت از .که تولید این محصول در سال زراعی جاری کاهش یابد

ن است چرا که نرخ کشاورزان نیست، افزود: صادرات محصول به سبب رقابت پذیری باال در بازارهای هدف به نفع دولت و کشاورزا

رئیس انجمن سیب زمینی کاران با اشاره به .خرید تضمینی ضمن ایجاد هزینه برای دولت جوابگوی قیمت تمام شده محصول نیست

دیگر اقدامات حمایتی دولت تصریح کرد:حفظ تولید، بهره وری باال از منابع آبی از جمله اقدامات مهم وزارت جهاد کشاورزی به شمار 

 .دادهای آبیاری را به صورت یارانه در اختیار دولت قرار میدرصد هزینه 39بدین منظور  رود کهمی

http://www.yjc.ir/fa/news/2703493/%D3%B9%D3%A0%D3% 
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 شیالت
 فارس - ۳۱/۲۴/۴۷ : تاریخ

 خاویار روسیه جایگاه خود را در جهان از دست داده است 

معاون وزیر کشاورزی روسیه اعالم کرد: خاویار روسیه جایگاه خود را در بازارهای جهانی از دست داده است این در حالی است که 

  .اندگذاری زیادی در این بخش داشتهکشورهای دیگر سرمایه

به نقل از تاس، معاون وزیر کشاورزی روسیه گفت: خاویار سیاه روسیه دیگر برند  خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین

  .المللی آنچنان که زمان اتحادیه جماهیر شوروی بود، نیستای در بازارهای بینشناخته شده

  .مراکش مرتبط با آبزیان در مراکش گرد هم آمدند-روسیهاوایل این ماه مقامات روسی در دومین نشست 

معاون وزیر کشاورزی روسیه گفت: متأسفانه اکنون بازار جهانی خاویار سیاه روسیه دیگر معروف نیست اما ما مجبور هستیم که این 

جایگاه قبلی خود را از دست داده بازار را از آن خود کنیم. البته ما در حجم کمی صادرات داریم اما در حالت کلی خاویار روسیه 

وی با بیان اینکه وضعیتی که اکنون وجود دارد به نفع روسیه نیست، گفت: طی این سالها روسیه برای ارتقای وضعیت تولید .است

 خاویار خود تالش نکرده است. این در حالیست که در همان زمان رقبای ما در دیگر کشورها بر روی تولید این محصول ارزشمند

 .انداند. از جمله این کشورها ایران و کشورهای اروپایی است که به شدت در تولید ماهیان خاویاری تالش کردهگذاری کردهسرمایه

براساس این گزارش حجم صادرات خاویار روسیه .همچنین جهش بسیار بزرگی در تولید خاویار در کشور چین اتفاق افتاده است

  .متوقف شده است 2719تن در سال گذشته و سال  210 بسیار باال نیست و در محدوده

که کنیم. مسئله دیگر اینها یارانه پرداخت میمعاون وزارت کشاورزی روسیه گفت: البته ما اکنون برای تقویت تولید این نوع ماهی

 .توقف کنیمای کنیم و تولیدهای غیرقانونی را مکنند حمایت ویژهالزم است تا از کسانی که تولید قانونی می

وی گفت:انتظار داریم که تولید داخل .های قانونی استحصال شود قادر خواهد بود در بازارهای جهانی رقابت کندخاویار اگر از ماهی

 .افزایش یابد و برای این کار الزم است که صنایع مرتبط با این هم در کنار تولید خاویار رشد یابد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=18927221777482 
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 شیالت
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 کنندمرغ و میگو تا پایان سال، کد ردیابی دریافت میتخم

کشاورزی، توسط مسئوالن سازمان دامپزشکی در حال اجراست و  دار کردن مواد خام دامی در کنار دیگر محصوالتطرح شناسنامه

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی .شوندتا پایان سال جاری دو محصول دیگر به جمع دارندگان این کد افزوده می

مرغ در رائه کد ردیابی برای میگو و تخموگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: اکنون اسازمان دامپزشکی کشور امروز در گفت

 طور گسترده این طرح انجام خواهد گرفت.حال انجام است و تا پایان سال نیز به

های خام دامی را بر عهده دارد، افزود: محصوالتی که عباس عباسی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی، مسئولیت سالمت فراورده

 تر بوده و امکان ردیابی آنها تا مزرعه تولید شده وجود دارد.ای مشتری قابل اطمینانکنند، برکد ردیابی دریافت می

های خام دامی باید دارای پروانه بهداشتی، شود، هرکدام از محصوالت فراوردهبه گفته وی، تا آنجا که مربوط به سازمان دامپزشکی می

اشند که روی برچسب آن درج شود؛ چیزی که اکنون برای مرغ به مرحله تاریخ تولید و انقضا، آرم سازمان دامپزشکی و کد ردیابی ب

 تواند با پیامک کد درج شده روی این محصول، تمام مشخصات آن را دریافت کند.کننده میاجرا رسیده و مصرف

ز این محصوالت در سراسر تواند به شکل کامل، ران، سینه، گردن و غیره باشد که هرکدام ااین مقام مسئول ادامه داد: بسته مرغ می

فاوت ای متشود که متغیر بوده و برای هر کارخانهای ویژه برای واحد تولیدی درج میکشور یک کد ثابت دارد. در کنار این کد، شماره

مصارف های پایان دوره درج شود و برای های پایان دوره نیز عنوان کرد: حتی لیبلی که قرار است روی مرغاست.عباسی درباره مرغ

ها هیچ منع مصرفی نداشته و کامال سالم خانگی به فروش برسد، باید عنوان دیرپخت بودن در آن درج شده باشد. البته این مرغ

 روند.بندی میهای گوشتی یا صنعت قطعههستند. مابقی آنها نیز به صنایع کنسروسازی، فراورده

صورت پایلوت ارائه کد ردیابی را انجام دادیم که بسیار موفق در یک استان بهمرغ نیز وی یادآور شد: امسال بعد از میگو برای تخم

بود.مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور در پایان تأکید کرد: قرار است تا پایان سال، 

 مرغ با کدردیابی عرضه شود./کالنشهر ایران، محصول تخم 11حداقل در 

http://www.iana.ir/fa/news/48922/%D3%AA%D3%AE%D 
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 شیالت
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۷تاریخ: 

 روند رو به رشد تولید و صادرات آبزیان در دولت یازدهم + جدول

تاکنون روندی مثبت و رو به رشد را در تولید و صادرات، تجربه  92کشاورزی است که از سال های موفق شیالت کشور، یکی از بخش

به گزارش خبرنگار ایانا، تولید و صید انواع آبزی در چهار سال اخیر، بدون وقفه رشد داشته و به موازات آن صادرات نیز .کرده است

رسیده و  99هزار تن در سال  07به بیش از یک میلیون و  92ال هزار تن در س 337رونق گرفته است. تولید این محصوالت از 

میلیون دالر افزایش یافته  177بیش از  99تا  92هزار تن صعود کرده است. ارزآوری این محصوالت هم از  88صادرات نیز به اندازه 

هزار تن  383بخش شیالت، در مجموع  91میلیون دالر برسد.در سال  977شود که این عدد تا پایان سال جاری به بینی میو پیش

هزار تن از کل تولید همین سال به  977میلیون دالر صورت گرفت. البته  221هزار تن صادرات به ارزش  24تولید داشت و حدود 

به  ه وپروری در دولت جدید به سرعت افزایش یافتپروری بود. در حالی که میزان آبزیهزار تن نیز با کمک آبزی 883واسطه صید و 

های اخیر سیر صعودی به رسیده است. همین روند به دلیل رشد و توسعه پرورش ماهی در قفس، در سال 98هزار تن در سال  801

 شود.درصد برآورد می 47پروری در مجموع تولید، بیش از خود گرفت و طبق آخرین آمار سازمان شیالت کشور، اکنون سهم آبزی

هزار دالر افزایش  197( به میزان بیش از 99تا  91حاصل از صادرات محصوالت شیالتی طی پنج سال )در عین حال، میزان ارزآوری 

هزار دالر افزایش بوده است. مقایسه این دو  277( به مبلغ 91تا  31ساله ) 17یافته است، در حالی که این مقدار برای یک دوره 

های پرورش ماهی گذارد. البته به غیر از اجرای پروژهرا به نمایش می عدد به سادگی میزان سرعت رشد صادراتی در دولت یازدهم

آال برخی عالوه بر قزل"افتاد. به عبارتی  99های قابل توجهی در مقوله صادرات برای سال در قفس در چند سال گذشته، اتفاق

ع سبد صادرات آبزیان پیوست. همچنین جرقه شوند، به جمقیمت جنوب که از نظر اقتصادی، ماهی درجه سه تلقی میهای ارزانگونه

شود که حجم آن در بینی میزده شد و پیش 99هستند، نیز در سال  "موتو"و  "ساردین"صادرات ماهیان ریز که بیشتر از خانواده 

ت صادراتی شدت افزایش یابد. همچنین دو گروه از ماهیان در قفس، مانند سیبس و شانک هم در ردیف محصوالهای آینده بهسال

به هر ترتیب، آمار و ارقام، خود گویای رشد در تولید و صادرات محصوالت شیالتی در چهار سال گذشته بوده و "به ثبت رسیدند.

هزار تن انواع آبزی  177تواند آن را نادیده بگیرد. ضمن اینکه سازمان شیالت ایران برای سال جاری، تولید یک میلیون و کسی نمی

 هزار تن آن صادر خواهد شد. 187رده که از این مقدار بیش از بینی کرا پیش

 بینی سال جاریروند تولید و صادرات آبزیان در پنج سال گذشته و پیش

 ارزآوری )دالر( میزان صادرات )تن( میزان تولید )تن( سال

 میلیون 221 هزار 24 هزار 383 91

 میلیون 874 هزار 07 هزار 337 97

 میلیون 817 هزار 01 هزار 947 93

 میلیون 897 هزار 32 یک میلیون 9۴

 میلیون 412 هزار 178 هزار 07یک میلیون و  95

 میلیون 977 هزار 187 هزار 177یک میلیون و  96بینی پیش

http://www.iana.ir/fa/news/48292/%D3%B1%D9%33%D9%32%D3%AF 
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 شیالت
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۳تاریخ: 

 (VHS) بر نوروپاتوفیزیولوژی بیماری ویروسی miRNA بررسی اثر

یک بیماری ویروسی حاد بوده که باعث تلفات و مرگ و میر گسترده در ماهی  (VHS) دهنده ویروسیبیماری سپتی سمی خونریزی

 .رودشمار میآال بهعنوان نخستین بیماری اخطارکردنی ماهیان قزلبه شود وآالی پرورشی میقزل

 دانشگاه شهیدبهشتی

 نژادنام دانشجو: نوشین زمان

 اساتید راهنما: دکتر محمدرضا بیگدلی )مدیر گروه فیزیولوژی و معاونت بخش علوم اعصاب دانشگاه شهیدبهشتی(

 آموزش و ترویج کشاورزی، استاد بهداشت مواد غذایی واحد علوم و تحقیقات تهران(دکتر عباسعلی مطلبی )مشاور سازمان تحقیقات، 

 اساتید مشاور:

 سازی رازی(دکتر حمید کهرام )رئیس سابق مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

 سازی رازی(دکتر مریم دادار )بخش بیوتکنولوژی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

 چکیده:

( یک بیماری ویروسی حاد بوده که باعث تلفات و مرگ و میر گسترده در ماهی VHSده ویروسی )دهنبیماری سپتی سمی خونریزی

رود. در حال حاضر بیماری در کشورهای شمار میآال بهعنوان نخستین بیماری اخطارکردنی ماهیان قزلشود و بهآالی پرورشی میقزل

گونه ماهی جدا  97کمان بوده ولی ویروس از بیش از آالی رنگینآن قزل اروپایی، آمریکای شمالی و ژاپن وجود دارد. میزبان اولیه

آال در های لیست شده سازمان بهداشت جهانی دام بوده و به نوعی بیماری نخست صنعت پرورش ماهی قزلشده است. جزو بیماری

افت  آال در کشوردرصد تولید قزل 29ود تا شبینی میآالی کشور بسیار سنگین بوده و پیشدنیا است. تأثیرات بیماری بر صنعت قزل

یماری آال و با توجه به اینکه بدر بروز تلفات و خسارات سنگین اقتصادی در ماهی قزل دلیل اهمیت فراوان این بیماری ویروسیکند. به

خواهد بود. همه ساله به دلیل مسری و قابل انتقال است، تشخیص دقیق و به موقع این بیماری و درمان، از اولویت باالیی برخوردار 

توان با شناسایی مطمئن و دقیق عدم تشخیص دقیق و به موقع درکشور شاهد ضررهای اقتصادی جبران ناپذیری هستیم که می

و کنی های ریشههای آلوده در کشور و تأیید وقوع بیماری مورد نظر، بالفاصله به مهار و کنترل آن اقدام کرد و با کمک برنامهکانون

ای و درمان، در خصوص این بیماری از شیوع آن جلوگیری به عمل آورد. تاکنون روش درمان قطعی برای بیماری کنترلی قرنطینه

در غیرفعال کردن ویروس عامل بیماری و کنترل بیماری مورد توجه  miRNAپیدا نشده، بنابراین در این تحقیق احتمال استفاده از 

های سردابی کشور به دلیل آلودگی به های سنگین ساالنه به مزارع پرورش ماهیلوگیری از خسارتقرار گرفته که موجب امکان ج

 رسد.نظر میخواهد شد. تحقیق حاضر در راستای درمان بیماری در آینده امری ضروری به VHSویروس 

 اهداف:

 بر استحکام سد خونی مغزی miRNAاثر 

 ازبر میزان فعالیت کربنیک آنهیدر miRNAاثر 

 بر درصد تلفات ماهی آلوده به ویروس miRNAاثر 

 بر کاهش تکثیر ویروس miRNAاثر 

 روش انجام آزمایش:
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پژوهش در فضای سربسته و کامال ایزوله در ایستگاه تحقیقات خجیر واقع در پارک ملی خجیر، وابسته به مرکز آموزش و تحقیقات 

گرمی مورد نیاز  27آالی عدد ماهی قزل 827شد. برای انجام آزمایش مجموعا کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، انجام خواهد 

 miRNAپذیرد. گروه دوم با شوند. چالش ویروس تنها در دو گروه صورت میبندی میاست که در چهار گروه با سه تکرار طبقه

روز بوده و  27آزمایش با ماهی زنده حدود مورد معالجه قرار گرفته و گروه چهارم فقط تزریق ویروس را خواهد داشت.مدت انجام 

به شناسی، کار با میکرسکوپ الکترونی و هیستوشیمی ، اسپکتروفتومتری، بافتReal time PCRها به جهت انجام آزمایشاتنمونه

 د دفتر بهداشت وهای مورد استفاده بنا به پیشنهاها و ضدعفونی آکواریومکار گرفته خواهد شد. عملیات معدوم سازی الباقی ماهی

های مربوط در مردادماه سال و آیین نامه 1897های آبزیان و به استناد قانون سازمان دامپزشکی کشور، مصوب مدیریت بیماری

االجرا بوده و انجام خواهد شد.مدت زمان بین تخلیه یا معدوم سازی و خشک کردن و ضدعفونی ( الزمIVO/ 93/06با کد ) 1898

حداقل یک ماه است. چاهک دفن بهداشتی  VHSشود که این مدت برای بیمارییادآوری می ها رعایت شده واریومکامل )آیش( آکو

ای که سطح ایستائی آب زیرزمینی دو برابر عمق چاهک بوده احداث که چاهکی با حداقل ارتفاع یک متر و قطر دو متر در منطقه

متر در سانتی 17تا  27با ظروف پالستیکی صورت پذیرفته و آهک زنده به عمق  دفن،های معدوم شده به چاه شود. انتقال الشهمی

شوند. آهک پاشی ها به صورت الیه به الیه با آهک زنده دفن میکف چاهک دفن ماهیان معدوم شده ریخته خواهد شد. الباقی ماهی

 شود.متر روی آخرین الیه آهک اضافه میسانتی 47ارتفاع  متر روی آخرین الیه تلفات انجام شده و خاک بهسانتی 17تا  27به عمق 

دقیقه انجام شده و ایجاد تمهیدات  87لیتر به صورت تدریجی حداقل در عرض  277ریختن آب روی چاهک به میزان حداقل 

ه سگ، گربحفاظتی مناسب برای پوشاندن چاهک با سنگ درپوش و سیمان کاری جهت جلوگیری از دسترسی حیوانات مزاحم چون 

های دفن بهداشتی ذکر است که دستکاری و تخریب محل چاهکپذیرد. الزم بههای دفن شده صورت مییا حیوانات وحشی به الشه

ماه صورت پذیرد. استفاده از دستکش حفاظتی مناسب نفوذ ناپذیر و مقاوم به حرارت با الیه کتان و عینک و پوشش محافظ  8نباید تا 

ها با استفاده از ترکیبات شوینده وشوی آکواریومسه مناسب کار در عملیات دفن بهداشتی ضروری است.شستصورت و چکمه و الب

ها با استفاده از برس و آب با فشار قوی و تخلیه کامل آب مجاز به همراه تمیز کردن تمام خلل و فرج موجود در کف و دیواره

پذیرد. استفاده از حرارت مرطوب م کردن ویروس احتمالی صورت میوشو به مخزن تعبیه شده جهت ضدعفونی آب و معدوشست

ها در معرض تابش نور خورشید به مدت حداقل یک هفته قرار درجه انجام شده و آکواریوم 177به مدت پنج دقیقه با  )آب جوشیده(

ها، ابتدا از طریق شیرهای تعبیه واریومپذیرد.هنگام تخلیه آب آکگیرند. سوزاندن و امحای تمام وسایل یک بار مصرف انجام میمی

دار هدایت شده و پس از ضدعفونی کامل آب اتیلن درهای کامال ایزوله، آب به مخزن سر بسته پلیشده در زیر آکواریوم با شلنگ

به چاهک اصلی  ( از لوله ایزوله انتهای مخزن47PPMگرم به ازای هر لیتر آب )میلی 47توسط ترکیب هیپوکلریت کلسیم به میزان 

های حفاظتی کار با ویروس که توسط سازمان محترم دامپزشکی عنوان شده رعایت هدایت خواهد شد.در این پژوهش تمام پروتکل

های بیمار، برای نخستین بار با شود. انجام این آزمایش با امکان درمان قطعی این بیماری و بررسی نوروپاتوفیزیولوژیک ماهیمی

شهید بهشتی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و مرکز آموزش  همکاری دانشگاه

های ترین سازمان مرتبط با بیماریو تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و همکاری سازمان دامپزشکی به عنوان اصلی

سازمان  کنی بیماری و اهدافبزرگی به صنعت آبزی پروری کشور، کنترل و ریشه تواند کمکویروسی انجام پذیرفته و از این طریق می

 ها در جهت ارتقایسمی هموراژیک کند. بدیهی است تمام این تالشدامپزشکی در راستای کنترل و درمان بیماری ویروسی سپتی

 و عمل صورت خواهد پذیرفت./ وری و به فرموده مقام معظم رهبری در راستای انجام اقتصاد مقاومتی، اقدامبهره

http://www.iana.ir/fa/news/48228/%D3%A3%D3%B1%D3%B1%D3 
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 شیالت
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

ارزآوری یک میلیارد دالری صادرات بینی / پیش95هزار تن انواع آبزیان در سال  20تولید یک میلیون و 

 1۴00محصوالت شیالتی در افق 

میلیون دالری محصوالت  412هزار تن انواع آبزیان در کشور تولید و  07یک میلیون و  1899رئیس سازمان شیالت ایران گفت: سال 

 :بچه ماهی کپور در بیرجند افزود هزار قطعه87به گزارش ایرنا، حسن صالحی روز شنبه در حاشیه مراسم توزیع .شیالتی صادر شد

وی گفت: سال گذشته برای نخستین .بیش از هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و سه تن خاویار پرورشی تولید شده است 94در سال 

است  صالحی بیان کرد: با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته.بار بعد از یک دهه، خاویار پرورشی ایران به آمریکای شمالی صادر شد

هزار قطعه بچه ماهی  87با توزیع .پیش بینی می شود امسال بیش از چهار تن خاویار پرورشی در ایران تولید و روانه بازار مصر شود

هزار بچه ماهی در خراسان جنوبی برای پرورش در استخر در اختیار عالقه مندان به این 297در مجموع  99 -92کپور در سال آبی 

 .حرفه گذاشته شد

 لید بیش از یک میلیون تن انواع آبزیتو

هزار تن آن آبزی پروری و مابقی  407هزار تن انواع آبزیان در کشور تولید شد که  07یک میلیون و  1899صالحی اظهار کرد: سال 

یان در دو، وی با بیان اینکه مصرف سرانه آبز.از صید در دریای خزر، خلیح فارس، دریای عمان و آب های بین المللی استحصال شد

 .کیلوگرم رسید 1712سه دهه گذشته روند صعودی در کشور پیدا کرد، یادآور شد: پارسال مصرف سرانه آبزیان به 

 میلیون دالری آبزیان خوراکی از ایران 412صادرات 

هزار تن  178از میلیون دالری آبزیان خوراکی سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت بیش  412صالحی در ادامه به صادرات 

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با برنامه ریزی هایی که سال های اخیر .آبزیان به خارج صادر شد، امید است این روند ادامه یابد

کیلوگرم و میزان  14میلیون تن، مصرف سرانه به  112تولید آبزیان به بیش از  1477صورت گرفت پیش بینی می شود تا سال 

رئیس سازمان شیالت اظهار کرد: در بخش آبزی پروری ماهیان گرمابی، به ترتیب ماهی .ا یک میلیارد دالر افزایش یابدصادرات ت

هزار تن بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده است و گونه های دیگر در رتبه های  127هزار تن و قزل آال با  227کپور با 

استان چهار سال گذشته روند صعودی خیلی خوبی تجربه کرد و  81سعه شیالت و آبزی پروری در صالحی افزود: تو.بعدی قرار دارند

 .توانستیم هر کجا آبی وجود دارد آبزی پروری هم در کنار آن توسعه دهیم

 افزایش پنج درصدی پرورش آبزیان در خراسان جنوبی

بیش از  91ی ارایه کرد بودجه های عمرانی نسبت به سال به گفته وی بر اساس گزارشی که سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوب

وی ادامه داد: با توجه به اینکه خراسان جنوبی از لحاظ منابع آبی .چهار تا پنج برابر افزایش یافت و تولید استان به هزار تن می رسد

هزار  87صالحی بیان کرد: امروز .ان داردفقیر است لذا میزان تولید آبزیان در چند سال اخیر نشان از توسعه مهم این صنعت در است

مزرعه در بیرجند توزیع شد، امید است با توسعه بودجه عمرانی و حمایت های ترویجی  97قطعه بچه ماهی کپور برای پرورش در 

اشته که جهاد کشاورزی استان خواهد کرد بتوان تمام استخرهای ذخیره آب کشاورزی را هم برای غنی کردن خاک باغ و مزارع د

 .معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: در این صورت شاهد افزایش بهره وری از آب برای تولید غذا در روستاهای استان باشیم.باشیم

کیلوگرم است، تالش داریم به  1712وی یادآور شد: سرانه مصرف آبزیان در خراسان جنوبی حدود چهار کیلوگرم و متوسط کشوری 

  .استان به متوسط کشوری برسدزودی سرانه مصرف 

http://www.iana.ir/fa/news/48223/%D3%B8%D3%A0%D3%B2%D9%39 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43628/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۴تاریخ: 

 اه بی رقیب در دنیاایران جایگاه نخست پرورش میگو در منطقه/ مروارید سی

 19شود که تولید خاویار پرورشی فراتر از ها ظزف دو الی سه سال آینده پیش بینی میصالحی گفت: با وجود فراهم شدن زیرساخت

گروه   صنعت، تجارت و کشاورزیحسن صالحی رئیس سازمان شیالت و معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار .تن رود

 177با اشاره به آخرین وضعیت صادرات محصوالت شیالتی اظهار داشت: سال گذشته بیش از  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

 .میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد 477ع مختلف محصوالت آبزی با ارزش بالغ بر هزارتن انوا

 .میلیون دالر برسد 277شود که ارزش صادرات محصوالت شیالتی به وی افزود: امسال پیش بینی می

به  محصوالت شیالتی صالحی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات محصوالت شیالتی به روسیه گفت: گرچه ساالنه با رشد صادرات

روسیه مواجه هستیم، اما صادرکنندگان به سبب شرایط قیمتی ترجیح دادند که محصوالت خود را به دیگر بازارهای هدف صادر 

رئیس سازمان شیالت ادامه داد: محصوالت آبزی مختلفی نظیر قزل آال، خاویار و... در سبد محصوالت صادراتی روسیه به شمار .نمایند

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خاویار و .رود به سرعت جای پای خود در این بازار را محکم نماییمه انتظار میرود کمی

روند، عنوان کرد: تا کنون سه محموله خاویار پرورشی و مقداری میگو برای میگو از جمله محصوالت صادراتی به آمریکا به شمار می

 .تر صادرات فرونی یابدرود هر چه سریعکه انتظار مینمونه به این بازار صادر شد 

 ای نزدیکتن خاویار در آینده 1۴پیش بینی تولید 

وی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات خاویار پرورشی افزود: سال گذشته سه تن خاویار پرورشی و هزارتن گوشت این ماهی در 

 .تن رود 19شود که تولید فراتر از دو الی سه سال آینده پیش بینی می ها ظزفکشور تولید شد که با وجود فراهم شدن زیرساخت

تن  177شود که تولید خاویار به پیش بینی می 1474صالحی با بیان اینکه خاویار ایرانی در دنیا بی نظیر است، ادامه داد: تا افق 

اویار چینی جای مروارید سیاه ایرانی در بازارهای رئیس سازمان شیالت در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان معتقدند خ.برسد

و ارزش  تواند جایگاههدف را گرفته است، عنوان کرد:کیفیت خاویار چینی با خاویار ایرانی قابل قیاس نیست از این رو این خاویار نمی

 .مروارید سیاه ایرانی در بازارهای هدف را بگیرد

 سرانه مصرف ماهی در ایران مقبول نیست

براساس آمار سال گذشته سرانه مصرف ماهی  :ن وزیر جهاد کشاورزی در خصوص آخرین وضعیت سرانه مصرف آبزیان بیان کردمعاو

 .کیلو برسیم 14به  1477رود که تا افق کیلو است که طی هدف گذاری و برنامه ریزی صورت گرفته انتظار می 2. 17در کشور 

اساسی در جهت افزایش سرانه مصرف آبزیان بیان کرد: به منظور افزایش مصرف سرانه آبزیان این مقام مسئول با اشاره به راهکارهای 

های غذای آبزی در دستور کار قرار گرفت به طوریکه امسال های اخیر برگزاری جشنواره و نمایشگاهو گسترش غذای سالم طی سال

ای ای سالم و به دور از امراض قلبی و عروقی چارهتن جامعهبه گفته وی برای داش.بیست و سومین جشنواره در بیرجند برگزار شد

 .ها نداریمجز حرکت به سمت و سوی مصرف غذاهای سالم در سبد غذایی خانوار

 پرورش ماهی در قفس رویکرد جدید سازمان شیالت

صالحی با اشاره به موضوع پرورش ماهی در قفس اظهار داشت: توسعه پرورش ماهی در قفس از جمله روکردهای جدید سازمان 

 .قفس در خلیج فارس، دریای عمان و خزر نصب کرده ایم 977شیالت است که بدین منظور بیش از 

هزارتن در سال تولید آبزیان خواهیم  277ک میلیون و های ششم توسعه بیش از یرئیس سازمان شیالت افزود: با توجه به برنامه

 .هزارتن از این میزان حاصل از پرورش ماهی در قفس است 277حدود  1477داشت که در سال 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
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 جایگاه نخست پرورش میگو ایران در منطقه

پرورشی در کشور تولید شد  هزارتن میگو 28معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بحث پرورش میگو در قفس افزود: سال گذشته 

وی ادامه داد: تا پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که میزان .هزارتن از این میزان به بازارهای هدف صادر شد 14که بیش از 

 .هزارتن برسد 97تولید میگوی پرورشی به 

 هزارتن فانوس ماهیان از ذخایر مشترک 100صید 

یل های پشتیبان در اقیانوس هند برای تحوها با حضور کشتیهای بین المللی مجهز به شناورز آببه گفته وی بخشی از صید آبزیان ا

صالحی با بیان اینکه در زمینه صید و صیادی در حوزه خلیج فارس و دریای عمان .شودهای کنسروسازی انجام میمحصول به کارخانه

الی  297هزارتن فانوس ماهیان از اعماق  177هار داشت: سال گذشته نسبت به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس باالتر هستیم، اظ

 .متری دریای عمان از ذخایر مشترک صید شد 877

http://www.yjc.ir/fa/news/2737898/%D3%A0%DB%3C%D3% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 توزیع مشوق صادراتی لبنیات از امروز کلید خورد

 .میلیارد تومانی لبنیات میان کارخانه های لبنی آغاز شد 27دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: امروز فاز نخست توزیع مشوق صادراتی 

از آغاز  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزیرضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار 

های لبنی خبر داد و گفت: امروز فاز نخست مشوق صادراتی برای توزیع میلیارد تومان لبنیات میان کارخانه 27توزیع مشوق صادراتی 

 .های لبنی آغاز شد و مابقی پس از تأمین منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه به مرور پرداخت خواهد شدمیان کارخانه

میلیارد تومانی مشوق صادراتی برای جبران مابه التفاوت قیمت در  277یب مصوبه وی افزود: در تیرماه سال گذشته همزمان با تصو

های لبنی براساس تعهد دولت نسبت به افزایش میزان صادرات خود اقدام بازارهای جهانی و داخلی از سوی هیات وزیران، کارخانه

 008به  94میلیون دالر سال  224صادرات از  به گفته باکری تصویب مصوبه مشوق صادراتی محصوالت لبنی موجب شد تا.کردند

 ترین چشم انداز توسعهتواند مهمدبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه پرداخت مشوق صادراتی می.برسد 99میلیون دالر در سال 

موفق شدند که صادرات محصوالت لبنی به بازار روسیه باشد، اظهار کرد: در سال گذشته مسئوالن وزارت جهاد، گمرک و صنایع 

درصد موانه صادراتی به روسیه را مرتفع نمایند و تنها گشودن ال سی و نقل و انتقاالت وجه از طریق سیستم بانکی  97بیش از 

 .رود این مانع با توافق میان بانک مرکزی ایران و روسیه برطرف شودآخرین مشکل پیش رو است که انتظار می

کارخانه لبنی شده ، از این رو انتظار  3ان دامپزشکی تا کنون موفق به دریافت مجوز صادرات برای وی تصریح کرد: با وجود آنکه سازم

 .با رشد صادرات محصوالت لبنی به روسیه مواجه شویم 92رود که در سال می

/http://www.yjc.ir/fa/news2732292/%D3%AA%D9%33%D3%B2%چ 
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس ۷۹۳1اردیبهشت ماه  ۴۲چهار شنبه 

 میلیارد تومانی میان کارخانجات لبنی 70آغاز توزیع یارانه 

میلیارد تومانی لبنیات میان کارخانجات لبنی خبر داد و گفت:  27دبیرانجمن صنایع لبنی کشور از آغاز توزیع یارانه  <صنایع غذایی

وز به بانک فرستاده امر مبلغ این چک: اظهارداشت رضا باکری.میلیون دالر رسید 008صادرات این محصوالت در سال گذشته به 

میلیارد تومان آن به سازمان مرکزی  97میلیارد تومان بوده که  277وی اضافه کرد: مبلغ مذکور .شده تا میان کارخانجات توزیع شود

های صادراتی در نظر گرفته شده میلیارد تومان آن نیز به عنوان مشوق 197تعاون روستایی برای خرید توافقی شیرخام تعلق گرفته و 

ق بر روی دبیر انجمن صنایع لبنی کشور درباره تاثیر پرداخت این مشو.میلیارد تومان آن پرداخت شده است 27که در فاز اول 

ها، صرفه نظر از مقدار عدد پرداختی، همین که هیات دولت تعهد کرده بود این مبلغ را به آنان بپردازد، صادرات، اضافه کرد: شرکت

 ارانهی این محل از را داخلی قیمت و جهانی هایقیمت التفاوت مابه نسبت به افزایش میزان صادرات خود اقدام کردند به این امید که 

میلیون  008به  94میلیون دالر در  224باکری ادامه داد: همین مساله سبب شد تا میزان صادرات ما رشد کند و از .بدهند پوشش

درصد  97وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره صادرات محصوالت لبنی به روسیه نیز افزود: تقریبا .برسد 99دالر در سال 

 قالانت و سی ال  گشودن هایبحث ل یکسال گذشته برطرف شده است، فقط مقداری در موانع و مشکالت صادرات به روسیه در طو

قاتی که بین بانک مرکزی ایران و روسیه انجام شده تواف با نیز مسائل این که دارد وجود مشکالتی بانکی هایسیستم طریق از وجه

 ردنک برطرف برای که را زحماتی تمام جاری کارخانجات لبنی نتیجه در شرف حل و فصل شدن است؛ تصور بنده این است در سال

   .اند، خواهند دید و به نتایج به مورد نظر خواهیم رسیدکشیده 99 سال در صادرات موانع

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=822321be12044b13bf7c7b29 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 خواهدمیمرغ منطقه، هفت سال زمان عبور از ترکیه برای جذب بازار مرغ و تخم

 دلیل رشد آرام صنایع در کشورهایکار است که هیچ اصالتی ندارد و رشد صنعت در کشور مذکور بهصنعت ترکیه یک مجموعه کپی

به گزارش خبرنگار ایانا، کارشناس صنعت مرغداری درباره قیمت مرغ و دخالت مستقیم و غیرمستقیم .دیگر ازجمله ایران رخ داده است

بازار از سوی مجامع نظارتی بدون توجه به قیمت تمام شده آن گفت: این موضوع دو وجه دارد. نخست تولیدکننده در قیمت فروش 

 گذاری منافع هر دو طرف باید رعایت شود.کننده که در بحث قیمتو دوم مصرف

ننده باشد تنها وجه نخست را صورت دخالت مستقیم یا غیرمستقیم به نفع تولیدکگذاری بهاحمدرضا رزازی افزود: چنانچه قیمت

آور کننده ایرانی است البته این اتفاق در برخی از صنایع داخلی افتاده که زیانایم و این اتفاق به ضرر کیفیت محصول و مصرفدیده

ت؛ بنابراین سگذاری جدید اکننده نیز تهدیدی برای منافع تولیدکننده و انگیزه سرمایهبوده است.وی بیان کرد: حمایت صرف از مصرف

ها باعث ارتقای تکنولوژی و کیفیت گذاری باید هوای هر دو گروه را داشت.رزازی ادامه داد: افزایش معقول قیمتدر موضوع قیمت

 شود.محصول خواهد شد و این امر رضایت مشتری را باال خواهد برد و تولید کننده نیز متضرر نمی

کننده قید و شرط، تولیدهای اقتصادی، عنوان کرد: حمایت کامل و بیی تولیدکنندگان حوزهوی با انتقاد از حمایت کامل دولتی از برخ

 گیرد.را تنبل خواهد کرد و انگیزه ارتقاء و رشد در جهت بهبود کیفیت و سطح تکنولوژی را می

اشتغال باید کار ایجاد شود و این  مدیرعامل واال صنعت توسعه ایجاد انگیزه در کارآفرینان را مهم دانست و یادآور شد: برای ایجاد

گذاران جدید نیز با دلی قرص و محکم وارد کارزار مهم رخ نخواهد داد مگر با حمایت مناسب از بخش تولید و تولیدگر تا سرمایه

دست ایران مرغ منطقه و خارج شدن بازار از ای در بازار مرغ و تخمهای ترکیهتولید شوند.رزازی با اشاره به حضور پررنگ شرکت

نایع دلیل رشد آرام صکار است که هیچ اصالتی ندارد و رشد صنعت در کشور مذکور بهتأکید کرد: صنعت ترکیه یک مجموعه کپی

 توان دلیل این اتفاق دانست.در کشورهای دیگر ازجمله ایران رخ داده که در مورد کشور ما دو مشکل جنگ و تحریم را می

جایگاه اقتصادی ایران در آسیا و خاورمیانه اضافه کرد: ما پتانسیل این کار را داریم و بین پنج تا هفت  وی درباره امکان بازپسگیری

 سال طول خواهد کشید که به اصل خود برگشته و ترکیه را از دور خارج کنیم.

 ساخت ماشین حمل جوجه در ایران کلید خورد

های علمی و تحقیقاتی زیرمجموعه خود اظهار کرد: ما با تمام فعالیت درباره کشی در ایرانمجری برگزاری نخستین همایش جوجه

 دهیم، بلکه تکنولوژی روز رابندیم و تنها بازار را به ایشان نمیهای طرف همکاری خود به شرط انتقال تکنولوژی قرارداد میشرکت

تصادی های اقد از وضع بازار در صورت برگشت تحریمبینی خورزازی در پایان درباره پیشکنیم.برای ساخت و تجهیز به کشور وارد می

های بسیاری برای تأمین نیازهای کشور در حوزه صنعت مرغداری کنم به عقب برگردیم، اما اگر چنین اتفاقی رخ داد راهگفت: فکر نمی

 ها را بلدیم./وجود دارد که ما نیز آن مسیر

http://www.iana.ir/fa/news/48222/%D3%B9%D3%A3%D 

 

 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43666/%D8%B9%D8%A8%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

164 
 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 درصد از صادرات غیرنفتی اظهار شده متعلق به تهران است 25

درصد از صادرات غیرنفتی اظهار  25 :مس فروش درنشست مشترک تولیدکنندگان و بازرگانان استان تهران و تجار روسی، گفت 

 .شده در مبادی گمرکی کشور متعلق به استان تهران است

ضا مس فروش رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت تهران در این نشست محمدر ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .هزار نفر شاغل وجود دارد 917واحد صنعتی با  492هزار و  10گزارشی از وضعیت صنعت استان ارائه نمود و گفت: در استان تهران 

نوع کاالی تولیدی از استان تهران  800 :لکه صنعتی وجود دارد گفت 24شهرک صنعتی و  19مس فروش با بیان اینکه در تهران 

 .کشور صادر می شود، ضمن اینکه این استان در صدور خدمات فنی و مهندسی رتبه نخست کشور را دارد 127به دود 

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت تهران اظهار کرد: مقصد بیشتر کاالهای صادراتی کشورهای روسیه ، عراق ،افغانستان ، چین 

وی در این نشست هزینه های باالی حمل ونقل به روسیه، ظرفیت پایین رقابتی محصوالت ایرانی نسبت .ان و ترکیه است، ترکمنست

کشور، نبود سیستم حمل  2به تولیدات مشابه خارجی در بازار روسیه، مشکل در انتقال پول، استانداردهای سختگیرانه غذایی میان 

رکت های مدیریت صادرات و واردات، تعرفه های باالی صادراتی، مساله صدور ویزا برای تجار کشور، نبود ش 2و نقل هوایی کاال میان 

 .ایرانی وهزینه های باالی آن را از مهمترین موانع توسعه میان کشورهای ایران و روسیه عنوان کرد

 2 سیه متناسب با توسعه روابط سیاسیمعاون اقتصادی استانداری تهران در این نشست بر لزوم توسعه مناسبات اقتصادی ایران و رو

کشور بخصوص استان تهران  2محمد امامی امین هدف از برگزاری این نشست را توسعه روابط تجاری و اقتصادی .کشور تاکید کرد

ی سوی گفت: ما با روسیه در زمینه مناسبات سیاسی و روابط منطقه ای سابقه ای طوالنی داریم و اشکال اسا.و روسیه عنوان کرد

طرف این است که مناسبات صرفا یکجانبه و سیاسی بوده در حالیکه بر اساس توانمندی های اقلیمی و سایر ظرفیت های  2روابط 

 .کشورمان و به خصوص استان تهران، امکان توسعه روابط اقتصادی به موازات روابط سیاسی بین طرفین وجود دارد

یه باید به سطح بسیار باالتری نسبت به شرایط کنونی ارتقا یابد و دلیل ضعف سطح به گفته این مسئول، تراز تجاری ایران و روس

کشور با ظرفیت های طرف مقابل  2طرف نیز عمدتا بخاطر مسائلی چون ناآشنایی تولیدکنددگان و سرمایه گزاران  2تبادل تجاری 

روسی نسبت به افزایش مناسبات اقتصادی و تجاری با امامی امین اظهار خوشبینی کرد که با نگاه ویژه ای که مسئوالن .بوده است

 .ایران دارند، در آینده نزدیک شاهد توسعه این روابط باشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/2732429/29%D-3%AF%D3%B1%D 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۴تاریخ: 

 صادرات مجدد تخم مرغ با اما و اگرهایی همراه است

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: صادرات مجدد تخم مرغ بستگی به شرایط و تقاضای کشورهای هدف 

گروه   صنعت، تجارت و کشاورزیان تهران در گفتگو با خبرنگار ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار است.دارد

به پاک بودن کشور از بیماری با اشاره به آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ اظهار داشت: باتوجه  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

وی با اشاره به سرگیری صادرات تخم مرغ خبر داد و افزود: .آنفوالنزا حاد پرندگان مشکلی در صادرات مرغ و تخم مرغ وجود ندارد

 هزار و 8نبی پور نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را .صادرات مجدد تخم مرغ بستگی به شرایط و تقاضای کشورهای هدف دارد

های پیر از گردونه تولید و کاهش تومان اعالم کرد و اضافه کرد: نرخ هر کیلو تخم مرغ در پی حذف مرغ 377هزار و  8الی  077

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به تاثیر شروع .تومان در بازار افزایش یافته است 477الی  877عرضه 

ا هتخم مرغ بیان کرد: با سرگیری مجدد صادرات تخم مرغ به عراق و افغانستان احتمال افزایش مجدد قیمتمجدد صادرات بر نرخ 

 .های آتی با کاهش قیمت روبرو خواهیم شدتوان گفت که به سبب ازدیاد جوجه ریزی طی ماهدر بازار وجود دارد، اما می

http://www.yjc.ir/fa/news/2732232/%D3%B9%D3%A0%D3%AF% 
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 صنایع غذایی
 فارس - ۳۱/۲۴/۴۹ : تاریخ

 شیرین با گران شدن قیمتکند/ کاهش مصرف جوشها را کوچکتر میعدم افزایش قیمت نان چانه

کند، گفت: درآمد حاصل از ریختن کنجد تر میها را کوچکرئیس اتحادیه نانوایان تهران با بیان اینکه عدم افزایش قیمت نان چانه 

  .کندنانوایان را جبران می بر روی نان و گران کردن قیمت، بخشی از هزینه

با انتقاد از عدم افزایش قیمت نان،  خبرگزاری فارسبازرگانی وگو با خبرنگار کار رئیس اتحادیه نانوایان تهران در گفتقاسم زراعت

درصد افزایش یافته است، اما قیمت نان در دو سال گذشته هیچ تغییری نداشته  14نانوایی با توجه به تورم ساالنه، حدود  گفت: هزینه

 .شودرد میاستاندا حد از آن شدن خارج و هاچانه شدن کوچک به منجر تورم با متناسب نان قیمت افزایش عدم وی افزود: .است

تا  277رئیس اتحادیه نانوایان تهران در پاسخ به این سؤال که چرا با ریختن مقدار کمی کنجد بر روی نان، قیمت بدون ضابطه از 

شود، اما امکان اضافه کردن آن به نان تافتون و ری اضافه میهای سنگک و بربشود، گفت: کنجد فقط به نانتر میتومان گران 977

 8کیلوگرم آرد هر نانوایی، تصریح کرد: با این سهمیه هر نانوایی لواش در روز  477کار با اشاره به سهمیه زراعت .لواش وجود ندارد

میلیون  11شود که از این رقم مبلغ تومان میمیلیون  13تومان، ماهانه در آمد آن  217هزار قرص نان پخت دارد که با قیمت فروش 

 .تومان مربوط به آرد مصرفی است

  ها با ریختن کنجد روی نانجبران بخشی از هزینه نانوایی *

ن گیرند، پرداخت و گفت: بنابرایای که نانوایان بابت ریختن کنجد روی نان سنگک و بربری میوی در ادامه به توجیه قیمت اضافه

های ماند که از این درآمد باید مزد کارگر و همچنین هزینهمیلیون تومان باقی می 0در ماه برای یک واحد نانوایی لواش بصورت خالص 

خود را  های سنگک و بربری بخشی از هزینهشود، اما نانواییجانبی مثل آب، برق و گاز را تأمین کند که واقعا رقم ناچیزی می

اتحادیه نانوایان  92های سال رئیس اتحادیه نانوایان تهران با اشاره به برنامه.بر روی نان جبران کنندتوانند با اضافه کردن کنجد می

 ای دو روز برگزارهای آموزش نانوایان در محل اتحادیه هفتهای نجام شده کالستهران، گفت: طبق توافقی که با سازمان فنی و حرفه

باالی  PH اطرخ به متاسفانه :است، گفت 3یایی( در برخی از مناطق تهران بیشتر از آب )شاخص قل PH وی با بیان اینکه .شودمی

 .شوندشیرین متهم و جریمه میها به استفاده بیش از اندازه از جوشآب، نانوایی

ای نامهاهمآب تفهای تصفیه کار بیان داشت: در این راستا بین اتحادیه نانوایان با دانشگاه شهید بهشتی برای خرید دستگاهزراعت

ای وی با بیان اینکه باید آرد کامل که تمام خواص تغذیه .آن حل شود PH ها تصفیه شود و مسئلهامضا شده تا آب مصرفی در نانوایی

به  دارکارخانه 4نانوایان و یک نفر از نهاد ریاست جمهوری و  آن حفظ شده باشد، در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: بنده از اتحادیه

زراعت کار در  .شود، عازم هند هستیمشود، توسط آن آرد کامل تولید میزودی برای بررسی خرید آسیاب آبی از هند که گفته می

شود، شود و اگر بگویم که استفاده نمیشود، گفت: بله استفاده میشیرین استفاده میها از جوشپاسخ به این سوال که آیا در نانوایی

شد و ای به نانوایان توزیع میشیرین به صورت سهمیهجوش 1839ما میزان مصرف آن بسیار کم شده است. تا سال ام، ادروغ گفته

شیرین استفاده ها از جوشاکنون اگر نانواییوی با بیان اینکه هم.شدندکردند، جریمه میشیرین استفاده نمیها از جوشاگر نانوایی

دهد و مانع سوخته شدن سطح نان رین مقاومت نان را در مقابل آتش مستقیم افزایش میشیشود، افزود: جوشکنند، جریمه می

ها صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین مصرف شیرین گران است و کاربرد آن برای نانواییکار افزود: در حال حاضر جوشزراعت .شودمی

 .پیدا کردن جایگزینی به جای مصرف آن در نان هستیم آن به حداقل رسیده است، اما با وزارت بهداشت در حال مذاکره برای

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=18927228777418 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960223000413


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

167 
 

 صنایع غذایی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 قیمت تامین مواد اولیه صنایع غذایی با حداقل

گوید: دولت دوازدهم باید به دوره آزمون و خطا در حوزه گوشت قرمز پایان های خام دامی میرئیس انجمن واردکنندگان فراورده

 .دهد و سیاست مشخصی را برای حمایت از مصرف کننده ایرانی دنبال کند

نوسانات  وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با اشاره به وضعیت های خام دامی، در گفتفرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده

توانند بهترین مشاورانِ دولتمردان باشند و در های تخصصی میتشکل»های پایانی سال گذشته گفت: قیمت گوشت قرمز در ماه

را  هاییاند پیشنهادها در آن، با همفکری و مشارکت گروهی اعضای خود توانستهشت قرمز و ثبات قیمتسازی بازار گوخصوص روان

های مربوطه قرار دهند. بنابراین توقعات از دولت دوازدهم برای مدیریت بازار گوشت افزایش پیدا تنظیم کرده و در اختیار دستگاه

سیاست کاالی جایگزین یعنی واردات در قبال صادرات، رویکرد درستی : »وی در خصوص این پیشنهادات تصریح کرد«.کرده است

ماه زمان  2تا  8بندی شد. چراکه گوشت قرمز کاالیی است که فراهم شدن آن حداقل به بود که متأسفانه قربانی عدم مالحظات زمان

خارجی خریداری کنید. بر این اساس سیاست کاالی گونه نیست که هر زمان اراده کردید، بتوانید آن را از کشورهای نیاز دارد و این

 «.سازی شود که موجب شکاف زمانی در بازار نشودجایگزین باید به شکلی پیاده

صورت جدی مورد توجه قرار دهد. ضمن اینکه بحث ذائقه مصرف کننده و در این بخش باید دولت برنامه زمانی را به»آگاهی افزود: 

توان ا گوشت خارجی نیز موضوع حائز اهمیتی است که بر الگوی مصرف گوشت قرمز تأثیرگذار است و نمینوع رفتار خانوار ایرانی ب

یکی از دیگر توقعات فعاالن اقتصادی از دولت دوازدهم این است »وی ادامه داد: «.بدون توجه به آن سیاست جایگزین را پیش برد

اساسی  ها نقشأمین شود و در این مسیر بحث مدیریت کردن صحیح تعرفهکه تالش کند مواد اولیه صنایع غذایی با حداقل قیمت ت

کننده بخشی از مواد اولیه صنایع غذایی است و به همین جهت به گفته آگاهی، گوشت قرمز وارداتی، تأمین«.ساز داردو سرنوشت

 های پروتئینی توجه بیشتریشده فراوردهمهای تماپذیر، نسبت به کاهش هزینهمنظور حمایت از اقشار آسیبباید دولت دوازدهم به

دانیم که در برخی مقاطع زمانی در سال، مانند ماه رمضان همه می»وی با اشاره به پیک مصرف گوشت قرمز اضافه کرد: .داشته باشد

شده مها به شکل تنظیریزیکند. بر این اساس باید برنامهو ماه محرم و همچنین ایام حج، مصرف گوشت قرمز در کشور افزایش پیدا می

های جدی فعاالن اقتصادی یکی از خواسته»آگاهی تأکید کرد: «.باشد که تأمین گوشت قرمز یا دام زنده در کشور دچار اخالل نشود

وی ادامه «.در حوزه صنایع گوشت قرمز از دولت مردان این است که حمایت از صنایع غذایی در اولویت نظام بانکی کشور قرار گیرد

شده آن موردحمایت گویند که گوشت کاالی استراتژیک است و اتفاق جمعی دارند که باید تولید و واردات مدیریت: همه میداد

 .کندآید، نظام بانکی اولویت چندانی برای صنایع غذایی لحاظ میهای بانکی پیش میقرارگرفته، ولی وقتی بحث حمایت

تولید گوشت قرمز، یک فرایند وابسته به آب است و ما گریزی جز تأمین کسری بازار آگاهی افزود: کشور ما دچار خشکسالی است و 

کند تر صورت پذیرد، طبیعتاً قدرت خرید مردم افزایش پیدا میهزینهصورت بهینه و کمهرچقدر این واردات به .از طریق واردات نداریم

هم باید به دوره آزمون و خطا در حوزه گوشت قرمز پایان دهد و به گفته آگاهی، دولت دوازد.شودتر میو سبد تغذیه خانوار غنی

جر حال که به حمایت از تولید منکه این سیاست، درعینطوریسیاست مشخصی را برای حمایت از مصرف کننده ایرانی دنبال کند. به

مطالبه فعاالن اقتصادی از دولت  ترینمهم»وی در پایان تصریح کرد: .شده را سد نکندشود، جلوی تجارت قانونی و مدیریتمی

های تخصصی در ساماندهی بازار اعتماد کند و اجازه دهد ساماندهی تخصصی در حوزه گوشت دوازدهم این است که به توانایی تشکل

 «.سازی شودهای مربوطه پیادهتوسط خود انجمن

http://www.iana.ir/fa/news/48947/%D3%AA%D3%A0%D9%39% 
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 عسل
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 های زنبورعسل/ تمرکز روی توسعه صنعت عسل در مالزیمطالعه علت کاهش کلنی

از وزارت کشاورزی و  منطقه ای در مالزی که بخش شمالی جزیره بورنئو را دربر دارد( اعالم کرد،) Sabah معاون وزیر در منطقه

زنبور ) Apis Cerana سازمان های مربوطه خواسته شده تا به مطالعه علت فروپاشی کلنی های زنبور عسل، به ویژه گونه های

)منطقه ای در  Sabahمعاون وزیر در منطقه .عسل آسیایی( بپردازند، چراکه این امر باعث شده تا تولید عسل منطقه کاهش یابد

شمالی جزیره بورنئو را دربر دارد( اعالم کرد، از وزارت کشاورزی و سازمان های مربوطه خواسته شده تا به مطالعه مالزی که بخش 

بپردازند، چراکه این امر باعث شده )زنبور عسل آسیایی(  Apis Ceranaعلت فروپاشی کلنی های زنبور عسل، به ویژه گونه های 

یک "گفت:  ،Malaysian Digest  ،Datuk Yahya Hussinتا تولید عسل منطقه کاهش یابد.به گزارش ایانا از وب سایت 

 "سری فرضیات درباره این پدیده وجود دارد، برای مثال برخی علت را مربوط به تغییرات آب و هوا می دانند.

ساله مالزی، تولید عسل محلی به شدت کاهش یافته است که از علل آن ترک زنبورهای عسل از کندوها  17در طول طرح "وی افزود: 

و یا ناپدید شدن آن ها بدون هیچ دلیل روشنی است. این موضوع شبیه به اختالل فروپاشی کلنی ها ی زنبور عسل در بیشتر 

زمان های مربوطه ، باید بر روی این موضوع مطالعه کنند تا بتوان بنابراین، وزارت کشاورزی و سا"وی گفت: "کشورهای غربی است.

، وزیر کشاورزی و مواد غذایی  Yahya"از پایداری صنعت کشاورزی زنبور عسل و افزایش تولید عسل خالص در منطقه مطمئن شد.

در تالش برای افزایش بیشتر صنعت  ، در مراسم راه اندازی مرکز زنبور عسل بورنئو، در متن سخنرانی اش اشاره کرد،Sabahمنطقه 

عسل در منطقه هستیم، وی همچنین از بخش های مربوط خواست تا به اجرای قوانین برای نظارت بر فعالیت های کشاورزی برنامه 

 ریزی نشده که روی محیط زیست تاثیر می گذارد، اقدام کنند، این کار تا زمانی که زیستگاه برای کشاورزی زنبور عسل محافظت

جنگل ها به عنوان زیستگاه طبیعی زنبورهای عسل به شمار می روند در نتیجه،  "وی خاطر نشان کرد:شده باشد، باید ادامه یابد.

افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت حفاظت از محیط زیست، به ویژه در حفظ جنگل های استوایی از نیازها است چراکه با کاهش 

اگر "این مقام مسئول گفت: "ع غذایی زنبور عسل کم شده و تولید عسل را تحت تاثیر قرار می دهد.گیاهان و درختان جنگل ، مناب

 trigonaو kelulutو اخیرا، پتانسیل صنعت تولید عسل دیده شده است  Apis Ceranaچه نشانه هایی از بازگشت زنبورهای عسل 

بسیاری از ساکنان روستایی به کشاورزی زنبور عسل عالقه مند  باعث شده تا)عسلی که بیشتر در مناطق گرمسیری تولید می شود( 

متمرکز شد ؛ این درحالی است که قیمت این نوع عسل نسبت به انواع  kelulutشوند. بنابراین، باید بر روی توسعه صنعت عسل 

 "دیگر عسل باالتر است.

http://www.iana.ir/fa/news/48919/%D9%39%D3%B0%D3%A0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43515/%D9%85%D8%B7%D8%A7


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

169 
 

 عسل
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 هایکشهای کشاورزی نشان داده است/ آفتتحقیقات همبستگی مثبتی بین سالمت زنبورها و فعالیت

 کشاورزی، عامل کلیدی در کاهش جمعیت زنبور عسل

گزارش های اخیر خود آفت کش های معمول مورد استفاده در کشاورزی را به دلیل مضر بودن آنها برای سالمت با اینکه رسانه ها در 

زنبورهای عسل محکوم کرده اند، دانشمندان موسسه کشاورزی دانشگاه تنسی دریافته اند که در واقع سالمت کلی کندوهای عسل 

نکه رسانه ها در گزارش های اخیر خود آفت کش های معمول مورد استفاده با ای.در حضور تولید محصوالت کشاورزی بهبود می یابد

در کشاورزی را به دلیل مضر بودن آنها برای سالمت زنبورهای عسل محکوم کرده اند، دانشمندان موسسه کشاورزی دانشگاه تنسی 

لی به گزارش ایانا از ساینس دیود میابد.دریافته اند که در واقع سالمت کلی کندوهای عسل در حضور تولید محصوالت کشاورزی بهب

که در شماره اخیر مجله حشره  "زمین های کشاورزی و تاثیرات آفت کش ها بر صفات بیولوژیکی زنبورعسل"این تحقیق با نام 

مت الشناسی اقتصادی منتشر شده است، اثرات محصوالت کشاورزی را ارزیابی می کند، از جمله استفاده سنتی از آفت کش ها بر س

زنبور عسل ها. نتایج حاکی از این است که سالمت کندوها به گونه ای مثبت با محصوالت کشاورزی همبستگی دارد. بر مبنای این 

این پژوهش، زنبورها در زمین های غیر کشاورزی برای یافتن منابع غذایی کافی باید به سختی تالش کنند و فرزندان کمتری نیز به 

لبوراکی، سرپرست و عضو دپارتمان حشره شناسی و بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تنسی بیان می کند که دنیا می آورند.محمد ا

ما نمی گوییم که آفت کش ها یک عامل اثرگذار در سالمت زنبورها نیستند. در بعضی موارد ممکن است که حشره کش ها باعث "

ایای منابع تغذیه بهتر و بازده باالتر شهد، که در مناطق کشاورزی یافت مرگ تعدادی از زنبورها شوند. با این حال، در مطالعه ما مز

البوراکی و سایر محققان همراه در این طرح،  "می شود، به ریسک خطرات احتمالی حاصل از آفت کش های کشاورزی می ارزد. 

های پرمحصول کشاورزی ایجاد کردند. کندوهایی آزمایشی در مناطق مختلف غرب تنسی، از زمین های غیر کشاورزی گرفته تا زمین 

در بازه زمانی یک ساله، تولید و بهره وری این کندوها، از طریق اندازه گیری وزن زنبورها، تولید تخم و تنظیم گرمای کندو مورد 

ظ و حف بررسی قرار گرفت. تنظیم گرمای کندو یا توانایی حفظ مطبوع ترین دما در کندو، یک عامل بسیار مهم در رشد تخم ها

سالمت زنبورهای بزرگسال است. بر اساس این مطالعه، کندوهای عسل واقع در مناطقی که از نظر پوشش گیاهی کشاورزی از زیاد 

تا متوسط هستند، سریعتر رشد می کنند و بزرگتر از آن هایی هستند که در مناطق با محصوالت کم یا غیر کشاورزی قرار دارند. 

 اندازه جمعیت کندوها بزرگتر باشد بهتر می توانند دما و حرارت را در کندوها تنظیم کنند. محققان می گویند که هرچه

در این میان، زنبورهایی که در مناطق غیر کشاورزی زندگی می کنند برای یافتن غذا با چالش رو به رو می شوند. اگرچه تعداد آفت 

کش های آلوده کننده طبق گزارش ها در این مناطق کمتر است، این زمین ها تغذیه پایدار را برای آن ها فراهم نمی کنند. در 

کندو در زمین های غیر کشاورزی بر اثر گرسنگی از بین رفتند.اختالالت و نوسانات در پرورش نوزادان  حقیقت، در طول مشاهدات، دو

نیز در مناطق غیر کشاورزی قابل توجه بود، به طور قابل مالحظه ای تولید نوزادان در مناطقی که محیط زیست آن حتی ترکیبی از 

توضیحات مفید در مورد این یافته ها می "بیشتر بود.البوراکی می گوید:  زمین های کشاورزی، جنگل و فعالیت های روستایی بود

تواند به فعالیت های شهری در این مناطق روح تازه ای بدمد. کشت زینتی در اطراف خانه یا محل کار، یا در باغچه و حیاط خانه 

ی دهد. تنوع بیشتر گرده ها حتما باعث افزایش نمونه هایی از فعالیت های شهری است که تنوع گرده ها را در یک منطقه افزایش م

آفت کش های کشاورزی، به ویژه نئونیکوتینویدها، یک عامل کلیدی در کاهش جمعیت زنبور عسل است. "رشد کندوها می شود.

هره ب این مطالعه نشان داده است که بیشتر قرار گرفتن در معرض آفت کش ها در محیط های کشاورزی اثرات قابل توجهی بر روی

ما تولید کنندگان محصوالت کشاورزی را آموزش  "وری کندوها می گذارد.اسکات استوارت، متخصص بخش مدیریت آفات می گوید: 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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می دهیم که با دقت و وجدان کاری ابزارهای آفت کشی را انتخاب کنند تا مرگ زنبورها کاهش یابد. ولی با گذشت زمان این مسئله 

 "کنه واروآ و دسترسی به غذا عوامل مهمتری در سالمت زنبورها هستند تا آفت کش های کشاورزی. درحال روشن تر شدن است که

 بخشی از این پژوهش توسط دپارتمان گروه مدیریت تحقیقات آفات کشاورزی حمایت شده است. 

ews/http://www.iana.ir/fa/n48918/%D3%AA%D3%AD%D9 
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 عسل
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

جایی های کشور، کنه واروا دارند/ لزوم لغو قانون دریافت کد رهگیری برای جابهدرصد زنبورستان 100

 کندوها

وکار، اظهار و همچنین معضالت تهیه دارو برای فعاالن این کسبنماینده بخش خصوصی زنبورداران، از شیوع بیماری در کندوها 

وگو با خبرنگار ایانا، گفت: متاسفانه برای تولید داروهای ویژه زنبور، مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران، امروز در گفت.نگرانی کرد

میلیون و  0با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ایم از فعاالن داخل کشور در این زمینه حمایت کنیم.عفت رئیسی هنوز نتوانسته

برند و این موضوع به هیچ عنوان به نفع درصد آنها از کنه واروا رنج می 177هزار کندو در کشور فعال هستند، افزود: قریب به  377

در اختیار زنبورداران قرار داد  شود داروها را به صورت ارگانیک و کامال سالم در داخل تهیه وتولیدکنندگان نیست. در حالی که می

ر منشاء هایی که ساکنون تعدادی از بیمارییهای به عمل آمده، همهای مختلف رهایی یابند.به گفته رئیسی، طبق بررسیتا از بیماری

روهایی که براى دهد. از طرفی، نبود داروهاى مناسب و عدم ارائه مجوز به تولیدکنندگان داآن کنه واروا است در کندوها جوالن می

های زنبور عسل هستند، مزید بر علت شده است.وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: یکی از مواردی که از مقابله با بیماریی

های حمل زنبور است. گرفتن این کد برای طرف سازمان دامپزشکی بر صنعت زنبورداران تحمیل شده، اخذ کد رهگیری برای کامیون

ای گرده افشان محسوب شده و ها و دردسرهایی را در بر خواهد داشت. در حالی که زنبور در جهان، به عنوان حشرهینهزنبوردار، هز

ارزشی بیش از این ها دارد.رئیسی معتقد است، اگرچه سازمان دامپزشکی کشور، مکلف به انجام وظایف خود بوده و باید بر حمل و 

رسند. در ها میآن محصوالت اغلب مواد خوراکی هستند که به طور مستقیم به مصرف انسان های دامی نظارت کند، امانقل فراورده

صورتی که زنبور، محصولی خوراکی نیست و گرفتن کد رهگیری برای کامیون حمل آن، کاری عبث و بیهوده است. به عبارتی نباید 

بور، تعمیم داد.مدیرعامل اتحادیه زنبورداران، ادامه داد: گذشته قوانین و مقرارت حمل مواد خام دامی را به تمام محصوالت از جمله زن

های اداری بماند. به عنوان مثال، وقتی الزم است زنبوردار، تواند منتظر بروکراسیای تابع طبیعت است و نمیاز این ها زنبور حشره

روز یا بیش تر صبر کند؟  9ی دریافت کد رهگیری، روز آینده به مکانی دیگر منتقل کند، چگونه امکان دارد که برا 2کندوها را تا 

ها کاریآید.وی گفت: به همین دلیل یا پنهانضمن اینکه انتقال زنبورها شرایط و ضوابط خاصی دارد که هر کسی از عهده آن بر نمی

های . این در حالی است که بیماریرودمورد، به طور ناگهانی از بین میکند و یا سرمایه زنبوردار به دلیل قوانین بیافزایش پیدا می

بخش زنبور، هیچ ارتباطی با انسان یا دام نداشته و این دو کامال از هم جدا هستند.رئیسی اضافه کرد: تداوم کنه واروا، ضعیف شدن 

ت ا بر مشکالکندوهاى زنبور، نبود داروهاى ضد کنه و ایجاد معضلى براى زنبورداران به نام کد بهداشتى، دست به دست هم داده ت

گیر، کنند، اما از طرف مراکز تصمیمرسد زنبورداران اقتصاد مقاومتی را با تمام وجود حس میزنبورداران بیفزاید. بنابراین به نظر می

 گیرد./حمایتی صورت نمی

ws/http://www.iana.ir/fa/ne48902/177%D-3%AF%D3%B1%D3% 
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 عسل

 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

آفرینند/ در دهه روز زندگی حیات می ۴0زنبورهای عسل آریزونا، نیاز کاشت بادام در کالیفرنیا/ فقط با 

 اندها در ایاالت متحده، ناپدید شدهدرصد زنبورعسل 30گذشته، 

 .انداز کردهافشانی، حساب بمنظور گردهای روی زنبورهای عسل آریزونا بهطور فزایندهتولیدکنندگان کالیفرنیا بهبا کاهش زنبور عسل، 

با کاهش زنبور عسل ، تولید کنندگان کالیفرنیا به طور فزاینده ای روی زنبورهای عسل آریزونا به منظور گرده افشانی، حساب باز 

 Chowchillaو  Fresno، در کالیفرنیا شمالی نزدیک بیکرزفیلد، منطقه Cronkite Newsایت به گزارش ایانا از وب سکرده اند.

مکانی که توسط درختان بادام احاطه شده است، درحالی که می توان جعبه های سفید چوبی را در باغ دید، این کلنی های زنبور ، 

 بادام یک میلیون جریب زمین را در ایالت پوشش می دهد. عسل است که برای حفظ رشد بادام نیاز است؛ در مجموع، باغات درخت

گرده افشانی گل های درخت برای تولید بادام مساله ای حیاتی به شمار می رود. بدون زنبور عسل، درختان بادام نمی توانند میوه 

 موثر نیست،گرده افشانی تولید کنند. بدون گرده افشانی توسط حشرات، حدود یک سوم از محصوالت باید به روش های دیگر که

این در حالی است که ویسنته گونزالس، یکی از بزرگترین زنبورداران در آریزونا، با استفاده از دو کامیون بزرگ، کلنی های زنبور  شود.

زمانی  و کار زنبور عسل زمانی آغاز می شود که درختان شکوفه می دهند"وی می گوید: عسل خود را به چوچیال، کالیفرنیا می رساند.

کلنی زنبور عسل برای یک کارگزار در  977سال پیش، او کارش را با حمل حدود  2"که بادام تولید شد، کار به پایان می رسد.

، کلنی های زنبور عسل را به کشاورزانی که نیاز دارند، می دهد، این درحالی است که  Ryan Cosynsکالیفرنیا آغاز کرد. کارگزار، 

Cosyns را روی کلنی ها انجام می دهند تا مطمئن شود زنبورهای عسل سالم و در شرایط کار هستند. همچنین بابت  بازرسی ها

جعبه یا کلنی  023امسال، گونزالس پنج هزار و هر کلنی که اجاره می کند مبلغی را به زنبورداران مانند گونزالس پرداخت می کند.

درحالی است که تقاضا باال است و گونزالس به منظور پاسخگویی به تقاضای های زنبور عسل را به کالیفرنیا حمل کرد. این 

باغ های بادام در کالیفرنیا حدود یک میلیون  "می گوید: Cosynsاهالی)کشاورزان( کالیفرنیا، کسب و کار خود را گسترش داده است.

. بنابراین تقاضا برای کندوی زنبور عسل باال جریب را پوشش می دهد و به طوری که هر یک جریب به دو کندوی زنبور نیاز دارد

 "است. این درحالی است که کالیفرنیا کندوی زنبور عسل به اندازه کافی در اختیار ندارد.

 زنبورهای عسل گونزالس، به مدت چهار تا شش هفته ، گرده افشانی باغ بادام را انجام می دهند.

سالم نگه داریم تا زمانی که برای استفاده و بر آورده کردن تقاضا و در نهایت  ما سعی می کنیم که آن ها را"گونزالس می گوید: 

زنبورها نقش کلیدی در گرده افشانی و محیط زیست ما بازی می کنند. اما زنبورداران با یک کاهش سریع "تولید بادام ، آورده شوند.

درصد از جمعیت زنبور  87دریافته که طی دهه گذشته،  در جمعیت زنبور عسل مواجه شده اند. به طوری که مرکز تحقیقات جهانی

 عسل در ایاالت متحده، ناپدید شده اند و یک سوم دیگر از کلنی های زنبور عسل از بین رفته است.

این در حالی است که بدون زنبور عسل، برخی از محصوالت را نمی توان تولید کرد و انسان ها با قحطی گسترده روبه رو می شوند. 

)با همکاری محققان، با استفاده از اطالعات زنبورداران روی مساله کاهش کلنی های زنبور  Bee Informedتوجه به گزارش  با

 درصد از کلنی های زنبور عسل بود. 8419، آریزونا شاهد از دست دادن 2719و مه  2714عسل کار می کند( ، بین ماه های آوریل 

 ش مهمی بازی می کنند.نق ما زندگی در وجود این با اما. کنند می زندگی بهار در روز 47 حدودزنبورها به طور متوسط 

http://www.iana.ir/fa/news/48423/%D3%B2%D9%32%D3%A3%D9 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 کام زنبورداران تلخ شد/ اعمال قوانین جدید صنعت زنبورداری را به کما برد عسل به

ها ترین مشکل اخیر پیش روی زنبورداران اتخاذ تصمیماتی از قبیل شرایط قرنطینه ای کندومدیر عامل اتحادیه زنبورداران گفت: مهم

 .شودد، روزگار زنبوردان به تباهی کشیده میتا زمان بررسی آزمایشات و ماشین حمل است که در صورت استمرار این رون

سعه های فراوانی برای توگرچه ظرفیت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .زنبورداری و افزایش تولید عسل در کشور وجود دارد اما به دلیل مشکالتی هنوز این صنعت به جایگاه مطلوبی نرسیده است

ها تولیدکنندگان عسل از وضعیت تولید به سبب برخی مسائل و مشکالت نظیر نداشتن ردیف بودجه، بیمه تأمین اجتماعی و بار

ه نماید، مسئوالن امر توجداشتند اما علی رغم آنکه این امر ضربه مهلکی به تولید عسل وارد می هاییهای دولت گالیهکمبود حمایت

ترین مشکل اخیر پیش روی زنبورداران اتخاذ مدیر عامل اتحادیه زنبورداران معتقد است که مهم.چندانی به این موضوع ندارند

ی آزمایشات و ماشین حمل است که در صورت استمرار این روند، روزگار ها تا زمان بررسای کندوتصمیماتی از قبیل شرایط قرنطینه

های کلیدی است که در صورت بی البته ناگفته نماند که صنعت زنبورداری به عنوان یکی از بخش.شودزنبوردان به تباهی کشیده می

قش ترین نخواند چرا که گرده افشانی مهمها باید فاتحه بخش کشاورزی را توجهی مسئوالن به تصمیمات ناگهانی و نابودی زنبور

صنعت، تجارت و عفت رئیسی سرحدی مدیر عامل اتحادیه زنبورداران در گفتگو با خبرنگار .رودزنبور عسل در طبیعت به شمار می

ها بورداران معضلی به وجود آورده چرا که این امر به سبب نبود زیر ساختها برای زنکددار کردن ماشین حمل کندو :گفتکشاورزی 

وی افزود: در سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید حمایت از کار و زنبورداران باید در دستور کار مسئوالن .شودها تمام میبه زیان آن

ل کندو های حمبه اتخاذ تصمیم دریافت کد بهداشتی ماشین دولتی قرار گیرد و این درحالی است که رئیس سازمان دامپزشکی اقدام

رئیسی سرحدی با بیان اینکه زنبور نقش بسزایی در گرده افشانی و امنیت غذایی کشور دارد، گفت: این درحالی است که .کرده است

ته زمان نیاز دارد که این امر ها، دو هفها از سوی سازمان دامپزشکی استانهای الزم برای آزمایش کندوبه سبب نبود زیر ساخت

وی ادامه داد: زنبور عسل جز حشراتی است که به دلیل وفاداری به گل و گرده افشانی کامل نقش .ها را به همراه داردنابودی زنبور

شود داخت میرها ناشی از گرده افشانی سوبسید پها به سبب تلفات باالی زنبوربسیار مهمی در طبیعت دارد، به طوریکه در سایر کشور

ها به مزارع کلزا به زنبورداران و این درحالی است که در کشور ما به صورت پایلوت در چند استان مبلغ ناچیزی درصورت بردن زنبور

به گفته مدیر عامل اتحادیه زنبوردان با وجود عدم واردات عسل و ایجاد فرصت شغلی مناسب باید گفت که این .شودپرداخت می

 .بارز اقتصاد مقاومتی استصنعت مصداق 

 اعتراض زنبورداران به کددار کردن ماشین های حمل کندو 

ها برای پیشگیری از قانون قرنطینه زنبور :گفت صنعت، تجارت و کشاورزیمیرزایی یکی از زنبوردان نمونه در گفتگو با خبرنگار 

ها ضربه مهلکی به تولید وارد خواهد کرد چرا که نبود امکانات دامپزشکی در فاراب و زمان بر بودن آزمایشات و عدم دسترسی بیماری

وی افزود: کَنه زنبور در همه جای دنیا وجود دارد و تنها باید آن را درمان کرد، در .ها نابود خواهند شدبه گل در طی این مدت زنبور

میرزایی با بیان اینکه قانون قرنطینه نیازمند .کننددریافت یک برگه قرنطینه زنبوردان بهای باالیی پرداخت میحالیکه برای 

ها در چند ماه آینده شرایط را طی یک ماه اخیر توافق شد تا تکمیل زیرساخت 8های الزم است، بیان کرد: براساس بند زیرساخت

این زنبوردار نمونه تصریح کرد: .ها ابالغ نشده استی است که این صورت جلسه به استانبرای زنبوردان تسهیل نمایند و این درحال

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
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http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
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حلقه اصلی زنجیره کشاورزی گرده افشانی زنبور عسل است که این امر از سوی مسئوالن مورد توجه قرار نگرفته که در نهایت مأیوسی 

های ها دریافت کد بهداشتی ماشینن اینکه فراهم شدن زیر ساختوی با بیا.تولیدکنندگان و خروج از این صنعت را به دنبال دارد

ها و ها بدون مجوز از سوی پلیس راه نابودی زنبورای و توقف ماشینحمل الزامی است، تصریح کرد: چرا که شرایط سخت قرنطینه

 .درنهایت کشاورزی را به همراه دارد

 صنعت زنبور عسل در معرض خطر است 

ها وجود بیان کرد: ماشین حمل مخصوص زنبور صنعت، تجارت و کشاورزی زنبورداران در گفتگو با خبرنگار موسوی یکی دیگر از

 .مال کردهای شدیدی نسبت به زنبورداران اعهای این امر فراهم نشده، نباید سخت گیریندارد از این رو تا زمانیکه زیر ساخت

ها درصورت های حمل باید گفت که کندوها تا زمان بررسی آزمایشات و همچنین نبود کد ماشینوی افزود: در صورت توقف کندو

 ها بهموسوی با بیان اینکه چندین بار برای تسهیل قوانین و مقررات اخیر تا فراهم شدن زیرساخت.عدم کوچ از بین خواهند رفت

ی هاارت جهاد نامه نوشتیم، افزود: با این حال کار به جایی نبرده ایم به طوریکه پلیس راه از حمل ماشینسازمان دامپزشکی و وز

 .نماید که این امر آینده صنعت را در معرض خطر قرار داده استبدون مجوز جلوگیری می

/www.yjc.ir/fa/news/http:/2709230/%D3%B9%D3%B8%D9%34%- 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 سفر مبدعان ژاپنی گل های آبی به ایران

ن اند در سفر به ایران، آخریبه نام خود ثبت کردههای زینتی آبی رنگ جهان را دو دانشمند برجسته ژاپنی که تولید نخستین گل

 .های بیوتکنولوژیک به نژادی گل و گیاهان زینتی را آموزش دادندتکنیک

پژمان آزادی، قائم مقام فناوری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در گفت و گو با روابط عمومی پژوهشکده اظهار داشت: دکتر 

ماساهیرو می به منظور بازدید و برگزاری کارگاه آموزش اصالح مولکولی گیاهان زینتی به پژوهشکده دعوت یوشیکاتزو تاناکا و دکتر 

اردیبهشت ماه در پژوهشکده برگزار  10و  12شده اند. در این دوره آموزشی که با استقبال خوب محققان و دانشجویان طی روزهای 

 یاهان زینتی به صورت تئوری و عملی آموزش داده شد.شد آخرین تکنیک های بیوتکنولوژیک بهنژادی گل و گ

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با حضور این دو دانشمند برجسته ژاپنی در پژوهشکده ضمن استفاده از دانش و تجارب آنها زمینه 

نتی جدید گیاهان زیدر تولید ارقام  -تنها تولیدکننده تجاری گل های زینتی مهندسی ژنتیک شده  -همکاری با شرکت سانتوری 

میلیارد دالری گل و گیاهان زینتی  277حاصل از مهندسی ژنتیک از ارقام بومی در کشور فراهم شودآزادی با اشاره به گردش مالی 

در جهان که موتور محرکه آن تولید ارقام جدید است اظهار داشت : گل های زینتی آبی رنگ که با روش های سنتی قابل تولید 

برابر گلهای معمولی قیمت دارند لذا دستیابی به تکنیک های مهندسی ژنتیک تولید این گل ها ارزش افزوده فوق  27ل نیستند حداق

العاده باالیی دارد.پرفسور تاناکا که از طریق مهندسی ژنتیک موفق به تولید نخستین گل رز آبی رنگ در جهان شده است برنده جوایز 

فصل کتاب به زبان  9های علمی کشاورزی ژاپن است. وی مولف بیش از شاورزی اتحادیه انجمنعلمی متعدد از جمله جایزه علوم ک

دهه  8در ژاپن بیش از  Chibaور استاد دانشگاه پرفسمقاله علمی است. 198فصل به زبان ژاپنی و نویسنده بیش از  17انگلیسی و 

ی بر روی مهندسی ژنتیک گیاهان زینتی بوده است. از مهم ترین در زمینه اصالح گیاهان زینتی دارد. در دهه اخیر بیشتر تمرکز و

دستاوردهای وی، تولید نخستین گل ارکیده و گل کوکب به رنگ آبی حاصل از روش های مهندسی ژنتیک بوده است. به عالوه وی 

 ندی داشته است. پدر زمینه کشت بافت گیاهان زینتی به ویژه کشت پروتوپالست و پروتوپالست فیوژن دستاوردهای ارزشم

مقاله در مجالت معتبر بین المللی دارد. وی همچنین عضو هیات تحریره چندین مجله بین المللی در حوزه  287روفسور می بیش از 

 بیوتکنولوژی می باشند.

http://www.iana.ir/fa/news/48938/%D3%B8%D9%31% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

برگزاری کارگاه آموزش اصالح مولکولی گیاهان زینتی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی/ گردش مالی 

 میلیارد دالری گل و گیاهان زینتی در جهان 200

گفت: امیدواریم با حضور دو دانشمند برجسته ژاپنی در پژوهشکده، ضمن استفاده قائم مقام فناوری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 

ر تولید د -تنها تولیدکننده تجاری گل های زینتی مهندسی ژنتیک شده  -از دانش و تجارب آنها زمینه همکاری با شرکت سانتوری 

به گزارش ایانا از روابط عمومی پژوهشکده .ز فراهم شودارقام جدید گیاهان زینتی حاصل از مهندسی ژنتیک از ارقام بومی در کشور نی

بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر پژمان آزادی، قائم مقام فناوری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اظهار داشت: دکتر یاشیکازو تاناکا و 

ژوهشکده دعوت شده اند. وی افزود: دکتر ماشیرو می به منظور بازدید و برگزاری کارگاه آموزش اصالح مولکولی گیاهان زینتی به پ

در این دوره آموزشی که با استقبال خوب محققان و دانشجویان طی روزهای شانزدهم و هفدهم اردیبهشت ماه در پژوهشکده برگزار 

وی .می شود، آخرین تکنیک های بیوتکنولوژیک بهنژادی گل و گیاهان زینتی به صورت تئوری و عملی آموزش داده می شود

شان کرد: امیدواریم با حضور این دو دانشمند برجسته ژاپنی در پژوهشکده، ضمن استفاده از دانش و تجارب آنها زمینه همکاری خاطرن

در تولید ارقام جدید گیاهان زینتی حاصل از  -تنها تولیدکننده تجاری گل های زینتی مهندسی ژنتیک شده  -با شرکت سانتوری 

کشور نیز فراهم شود.قائم مقام فناوری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به گردش مالی  مهندسی ژنتیک از ارقام بومی در

میلیارد دالری گل و گیاهان زینتی در جهان که موتور محرکه آن تولید ارقام جدید است، اظهار داشت : گل های زینتی آبی  277

بر گل های معمولی قیمت دارند، لذا دستیابی به تکنیک های مهندسی برا 27رنگ که با روش های سنتی قابل تولید نیستند، حداقل 

 ژنتیک تولید این گل ها ارزش افزوده فوق العاده باالیی دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/48974/%D3%A3%D3%B1%DA%AF%D3% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

هزار هکتاری اراضی شیبدار در برنامه  500آبیاری تحت فشار برای تمام گیاهان دارویی اجباری شد/ توسعه 

 ششم

و گفت: توسعه اراضی ها خبر داد معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل شدن ستاد عالی اراضی شیبدار و کارگروه

 .هزار هکتار قید شده که متکی به آب باران است 977شیبدار در برنامه ششم توسعه 

جم های ملی گیاهان دارویی کشور که امروز در سالن نعمتیاندیشی سیاستمعاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در نخستین هم

 های ملی استانی شده و قوی بودن پایهاکنون در ابتدای برنامه ششم هستیم، طرحهموزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، با بیان اینکه 

زند، افزود: در صورت در نظر نگرفتن، اعتبارات و تسهیالت مناسب، این گیاهان داروئی در برنامه ششم، توسعه این بخش را رقم می

ها تشکیل شدن ستاد عالی اراضی شیبدار و کارگروه بخش تا پایان برنامه ششم توسعه ضعیف خواهد شد.محمدعلی طهماسبی از

 هزار هکتار قید شده که متکی به آب باران است. 977خبر داد و گفت: توسعه اراضی شیبدار در برنامه ششم توسعه 

دارویی  درصد اعالم شده است، بیان کرد: برای کشت گیاهان 47وی با اشاره به اینکه تلفات آب از چاه کشاورزی تا مزرعه حدود 

ویب ای تصتازگی بخشنامهشد که امکان استفاد ه از آبیاری تحت فشار وجود ندارد، اما بهویژه زعفران در استان خراسان، اعالم میبه

شد که طبق آن تمامی گیاهان دارویی باید با آبیاری تحت فشار کشت شود.طهماسبی با بیان اینکه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 

میلیارد تومان پول در صندوق حمایت از  877هزار و تمام خسارات این بخش را پرداخت کرد، ادامه داد: بیش از یک طی سال جاری

بخش کشاورزی است؛ بنابراین از صندوق حمایت از بخش کشاورزی غفلت نکنید.وی تأکید کرد: ارزش افزوده محصوالت کشاورزی 

گذاری را در بخش فروشی تمام شده و باید ریسک سرمایهمحصوالت است، دوره خامدر اعطای پول و یارانه نیست، بلکه در فرآوری 

کشاورزی کاهش داد.معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: سازمان تعاون روستایی وظیفه دارد به محض کاهش شدید 

اشاره به اینکه تولیدات باغی کشور در سال قیمت یک محصول تا زمان متعادل شدن قیمت آن خرید توافقی انجام دهد.طهماسبی با 

های کشور هزار تن و سطح گلخانه 877میلیون و  13میلیون تن بوده اظهار کرد: در دولت یازدهم این میزان به بیش از  19، 1891

هزار  277میلیون وبه دو  1891هزار تن در سال  477ای از یک میلیون و هکتار رسیده و میزان تولیدات گلخانه 477هزار و  11به 

های اقتصاد ای، گیاهان دارویی، نهال و اراضی شیبدار جزو طرحهای گلخانهتن در دولت یازدهم رسیده است.وی اضافه کرد: طرح

 مقاومتی است./

http://www.iana.ir/fa/news/48929/%D3%A2%D3%A3%DB%3C% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

درصد سود به مرحله بازاریابی و  65تولید بدون برنامه، منجر به کاهش قیمت گل محمدی شد/ اختصاص 

 فروش در طرح ملی گیاهان دارویی

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در طرح ملی گیاهان دارویی، مراحل مختلف کار از قبیل حلقه تأمین، 

درصد، در  89تا  87طراحی، تولید و فرآوری، بازاریابی و فروش و مصرف در نظر گرفته شده و میزان سود در مرحله تأمین و طراحی 

 .درصد است 65درصد و در مرحله بازاریابی و فروش  19تا  17مرحله تولید و فرآوری 

اینکه  اندیشی با بیانهای ملی گیاهان دارویی کشور هماندیشی سیاستآذر، در نخستین همبه گزارش خبرنگار ایانا، پیمان یوسفی

حد گیاهان دارویی در معاونت طی ماه گذشته تغییرات خوبی در حوزه اعتباری گیاهان دارویی رخ داده است، افزود: با وجود اینکه وا

باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از شش ماه پیش تأسیس شده است، نحوه حرکت و نقشه راه در حوزه گیاهان دارویی را مشخص 

 انجامد.کردیم، اما اعتقاد داریم که تولید بدون برنامه و بررسی در زنجیره ارزش گیاهان دارویی، به شکست می

گل  ها مانندون برنامه به عرصه تولید در برخی از محصوالت گیاهان دارویی منجر به کاهش قیمت برخی گونهوی بیان کرد: ورود بد

های محمدی شده است.مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برای گیاهان دارویی جلسات متعددی با وزارتخانه

ریزی داشتیم و رت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامهکار، تعاون و رفاه اجتماعی؛ صنعت، معدن و تجا

به چارچوب مشخصی رسیدیم، همچنین مکاتباتی با سازمان امور استخدامی کشور جهت شکل گرفتن تشکیالت برای گروه گیاهان 

درصد رشد اقتصادی به ترتیب  819د و آلمان با درص 214آذر تأکید کرد: ایالت کالیفرنیای آمریکا با دارویی انجام شده است.یوسفی

 شود.درصد رشد، اقتصادی پویا محسوب می 9ششمین و پنجمین اقتصاد برتر دنیا را کسب کردند؛ بنابراین گیاهان دارویی با 

مختلف کار از  شود، یادآور شد: در طرح ملی گیاهان دارویی، مراحلدرصد زعفران جهان در ایران تولید می 99وی با بیان اینکه 

قبیل حلقه تأمین، طراحی، تولید و فرآوری، بازاریابی و فروش و مصرف در نظر گرفته شده و میزان سود در مرحله تأمین و طراحی 

 درصد است. 29درصد و در مرحله بازاریابی و فروش  19تا  17درصد، در مرحله تولید و فرآوری  89تا  87

 کنند./ظرفیت فعالیت می 87های گیاهان دارویی با درصد کارخانه 87حال حاضر  آذر در پایان اظهار کرد: دریوسفی

http://www.iana.ir/fa/news/48987/%D3%AA%D9%33%D9%3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43530/%D8%AA%D9%88%D9%258


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

180 
 

 
 

 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

شی فروگیرد/ طرح خامگانه موفقیت ملی گیاهان دارویی/ کشاورزی با فقر یا پول دولتی رونق نمیراهکار سه

 بدترین وضعیت اقتصادی در بخش کشاورزی

 .ردگیالزمه توسعه بخش کشاورزی و گیاهان دارویی درآمدزایی از این بخش است، چرا که کشاورزی با فقر یا پول دولت رونق نمی

های ملی گیاهان دارویی کشور امروز با حضور عباس کشاورز معاون زراعت، اندیشی سیاستبه گزارش خبرنگار ایانا، نخستین هم

آذر مجری طرح ملی گیاهان دارویی و جمعی از مسئوالن گیاهان دارویی جهاد محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی، پیمان یوسفی

م وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ها در سالن نعمتی جکشاورزی استان

های ملی گیاهان دارویی کشور با بیان این مطلب گفت: برای رونق بخش کشاورزی باید از کشت گیاهان اندیشی سیاستنخستین هم

ت گیرد. بنیه کشاورزان باید با سرمایه تقوییا پول دولت رونق نمیدارویی، باغبانی و زراعت تولید درآمد کنیم چون کشاورزی با فقر 

اش در بخش ساله 47زنی پیدا کند.وی با استناد به تجربه و به زنجیره بعد از خودشان متصل و شریک شود تا این قشر قدرت چانه

فزود: یکی از آفات موفقیت در همه کشاورزی، توافق جهت تبیین اهداف مشترک و تعامل یکسان را از رموز موفقیت دانست و ا

ها است.کشاورز با اشاره به اینکه همگی باید برای توسعه گیاهان ها برنامه نداشتن و نبود پایداری و استمرار در اجرای برنامهبخش

اید جهت تکامل ها بها، مناطق، چگونگی، زمان و مسئولیتدارویی روی یک برنامه توافق داشته باشیم، بیان کرد: اهداف، اولویت

زنجیره تولید تا مصرف تعیین شود.وی اجرای موفق طرح ملی گیاهان دارویی را در اجرای سه گام دانست و ادامه داد: گام نخست 

 ریزی و نقشه اجرایی، گام دوم داشتن سلسله مراتب زمانی و گام سوم همکاری گروه راهبردی جهت عملیاتی شدن برنامه است.برنامه

فروشی بدترین وضعیت اقتصادی در بخش کشاورزی است و کمترین سود را وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه خام معاون زراعت

های عطاری تجلی جامعه از گیاهان دارد، تأکید کرد: بخش گیاهان دارویی امسال در کشور وضعیت اقتصادی مناسبی ندارد و مغازه

را که این محصوالت مواد اولیه ارزشمندی دارند.کشاورز عنوان کرد: هرچقدر صاحب دارویی و این حداقل ارزش این کاالها است، چ

وجود ها بهپذیری بیشتری دارد و نخستین فرصت تغییر کاربری برای اراضی خالی و باغگذاری کمتری کرده باشد، آسیبکاال سرمایه

گذاران گذاری زیاد دیده نشده است.وی بر لزوم استفاده از سرمایهدلیل سرمایهها بهعنوان مثال تغییر کاربری در گاوداریآید، بهمی

در کنار کشاورزانی که قصد ورود به عرصه گیاهان دارویی را دارند تأکید کرد و یادآور شد: در صورت کم شدن توجه کشاورزان به 

 را باید با دانش روز تأمین کرد./ درصد نیازهای قبل از تولید 07کند و این بخش، سرمایه از کشاورزان و تولید حمایت می

http://www.iana.ir/fa/news/48923/%D3%B1%D3%A0% 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43528/%D8%B1%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

181 
 

 گندم
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 خرید تضمینی گندم به یک میلیون تن رسید

 .میلیون تن گندم در قالب خرید تضمینی از کشاروزان خریداری شدطی یک ماه گذشته بیش از یک 

هزار تن کلزا  24به گزارش ایانا، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز با اعالم این خبر، گفت: همزمان با خرید گندم مقدار 

 ماه تاکنون، مقدار یک میلیوناواسط فروردین نیز از کشاورزان خریداری شده است.علی قنبری افزود: از شروع فصل برداشت گندم در

 تن گندم معمولی و دروم توسط کشاورزان به مراکز خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران و مباشرین تحویل داده شده است.

ستان، زوی با اشاره به جریان یافتن عملیات خرید تضمینی گندم در هشت استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، خو

هزار تن،  087های خوزستان با بوشهر، ایالم و کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: بیشترین میزان خریدگندم تا امروز مربوط به استان

های ایالم و هرمزگان هرکدام هزارتن بوده است.معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در استان 27هزار تن و فارس با 177کرمان با 

 هزار تن گندم تا صبح امروز از گندمکاران خریداری شده است.24تن و در استان سیستان و بلوچستان نیز  هزار 89

هزار تن رسیده است، از انجام عملیات خرید کلزا در هفت  24قنبری با اعالم اینکه میزان خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در کشور به 

تن، ایالم با  977هزار و  14های خوزستان با شترین میزان خرید کلزا را در استاناستان گرمسیر کشور خبر داد.وی در پایان بی

 تن کلزای خریداری شده اعالم کرد./ 977تن و کرمان با حدود  977هزار و تن، فارس با یک 077هزار و پنج

a.ir/fa/news/http://www.ian48920/%D3%AE%D3%B1%DB%3 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 وری در تولید گندمکاهش سطح زیرکشت و افزایش بهره

کشاورز گفت : گسترش سیستم های آبیاری نوین در کشت محصوالت زراعی با هدف تولید گندم بر اساس هرمتر مکعب آب و ایجاد 

 .تعادل بین آب و خاک از دیگر برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است

 گذشته سال8 عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: طی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 میلیون14 به تن میلیون 919 از گندم تولید که است حالی در این و یافته کاهش کشور در گندم آبی کشت سطح هکتار هزار 827

وی با اشاره به اینکه با آغاز فصل برداشت گندم .شد صادر آن از بخش گندم تولید در کفایی خود بر عالوه که است یافته افزایش تن

شده ، اظهار داشت: گسترش سیستم های آبیاری نوین در کشت هزارتن گندم از کشاورزان خریداری 500در کشور تاکنون بیش از 

محصوالت زراعی با هدف تولید گندم بر اساس هرمتر مکعب آب و ایجاد تعادل بین آب و خاک از دیگر برنامه های وزارت جهاد 

ن رقم در سال به گرم بوده که ای997متوسط تولید گندم برهر متر مکعب آب  92کشاورز تصریح کرد : در سال .کشاورزی است

برابر 2این مقام مسئول اذعان کرد: با بررسی های انجام شده در مزارع گندم هرمزگان در هر مترمکعب آب .گرم رسید377گذشته 

 .متوسط کشوری محصول تولید شده است که نشان از ظرفیت های بسیار خوب بخش کشاورزی استان دارد

آب وهوایی مناسب در فصل پاییز وزمستان امکان تولید محصوالت زراعی و باغی را دارد کشاورز یادآور شد: هرمزگان به دلیل شرایط 

 .که باعث شده برخی محصوالت از جمله خرمای پیارم ، مرکبات سیاهو و سیر بشاگرد در کشور به عنوان برند مطرح شوند

 شود در صورت سازگاری با مناطق سردسیری در سطح کشور کشت می« سعید»رقم جدید نخود 

 آزمایش انجام از بعد «سعید» نخود جدید رقم: گفت و داد خبر نخود جدید رقم از همچنین معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی 

  . ملی را دارد سطح در کشت قابلیت سردسیری، مناطق با سازگاری های

نخود  :را به خود اختصاص داده است، بیان کرد درصد از سطح زیرکشت نخود در کشور 47وی با اشاره به این که آذربایجان غربی 

منبع مناسبی از پروتئین و مقاوم به کم آبی است و می تواند به عنوان جایگزین فرآورده های گوشتی نیز در سفره عذایی مردم 

یشی در شهرستان هکتار به صورت آزما 4براساس این گزارش، این رقم نخود در حال حاضر در زمینی به مساحت .جایگاه داشته باشد

درجه سانتیگراد  24نامگذاری شده ، رقمی است که سرمای تا منفی « سعید»رقم جدید نخود که بنام نخود .نقده کشت شده است

این رقم نخود پایه بلند با قابلیت کشت و برداشت مکانیزه و با عملکرد باال در .کنددرجه را تحمل می 14و در شرایط برفی تا منفی 

جهت 92-99وزن باالی دانه ، دارای شکل و رنگ مناسب و خوش رنگ و سفیدتر با پروتئین باالست که در سال زراعی  واحد سطح و

نسبت به سایر ارقام اصالح  "درصد  2118 "باال بودن پروتئین دانه آن .هکتار کشت و توزیع خواهد شد4تهیه بذر مادری در سطح 

 .و عادل و همچنین از نظر زودپزی این رقم از کیفیت مناسبی برخوردار است شده دیگر نظیر رقم های جم ، سارال ، آزاد

http://www.yjc.ir/fa/news/2702294/%DA%A9%D3%A0%D9%30%D3 
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 گندم
 آیانا - ۷۹۳۱فروردین  ۴۳تاریخ: 

موقع وجوه به حساب گندمکاران و اقدامات الزم برای هماهنگی راهکارهای مؤثر واریز بهبرگزاری جلسه 

 سهولت و سرعت در خرید گندم مازاد کشاورزان

ریزی با توجه به شروع فصل برداشت گندم و عاملیت بانک کشاورزی برای خرید گندم مازاد کشاورزان، در جلسه هماهنگی و برنامه

منظور واریز به موقع وجوه به حساب وزارت جهاد کشاورزی و مدیرعامل بانک کشاورزی راهکارهای مؤثر به الزم بین مدیران ارشد

 .گندمکاران و اقدامات الزم برای سهولت و سرعت در خرید گندم مازاد کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت

ریزی برای اجرای هرچه بهتر پروژه خرید با هدف برنامه 92ماه فروردین 29شنبه به گزارش خبرنگار ایانا، در دیداری که امروز سه

زانیانی، مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با کیامرز قاسمی، بین مرتضی شهیدزاده، رئیس هیأت1892تضمینی گندم در سال 

قنبری، معاون وزیر جهاد مدیره شرکت مادرتخصصی و علی ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیأتمقام معاون برنامهقائم

کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، در ساختمان مرکزی بانک کشاورزی واقع در خیابان پاتریس لوموبای تهران 

به بحث و بررسی گذاشته شد.بنا بر این گزارش، با توجه  92برگزار شد، تدابیر الزم برای اجرای عاملیت خرید تضمینی گندم در سال 

الزم  ریزیشروع فصل برداشت گندم و عاملیت بانک کشاورزی برای خرید گندم مازاد کشاورزان، در این جلسه هماهنگی و برنامه به

موقع وجوه به حساب گندمکاران منظور واریز بهبرای سهولت و سرعت در خرید گندم مازاد کشاورزان انجام شد و راهکارهای مؤثر به

از این بانک کشاورزی با تشکیل جلسه شورای عالی خرید تضمینی گندم در این بانک، برای اجرای  مورد بررسی قرار گرفت.پیش

های نهایی را انجام داده است تا با استفاده از سامانه جامع ریزیبهینه و موفق عاملیت خرید تضمینی گندم در سال جاری برنامه

از کشاورزان به سرعت انجام و به محض تأمین منابع، واریز وجوه توسط  الکترونیکی خرید تضمینی گندم، فرایند خرید گندم مازاد

 این سامانه صورت پذیرد./

http://www.iana.ir/fa/news/42308/%D3%A3%D3%B1%D 
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 گوجه فرنگی
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 نرخ گوجه فرنگی کاهشی شد

درصدی در بازار  87های اخیر با کاهش رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با ورود گوجه فرنگی کازرون، نرخ گوجه به نسبت هفته

از نخستین روزهای سال  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اورزی صنعت، تجارت و کشبه گزارش خبرنگار .روبرو شده است

رسد چرا که همه ساله به دنبال عدم قیمت گوجه فرنگی با نوساناتی همراه بود که البته این ماجرا خیلی غیرمنتظره به نظر نمی

 .شودپروسه گرانی و ارزانی محصوالت کشاورزی تکرار میرعایت قانون الگوی کشت 

های های اخیر در پی کمبود عرضه نسبت به تقاضا نرخ گوجه فرنگی در بازار سر به فلک کشیده بود به طوریکه در مغازهطی هفته

 .شدهزار تومان خرید و فروش می 0سطح شهر باالتر از 

 :راغ مسئوالن مربوطه رفتیمحال برای اطالع از آخرین وضعیت بازار به س

از کاهش نرخ گوجه فرنگی در بازار  صنعت، تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

 .درصدی در بازار روبرو شده است 87ای اخیر با کاهش هخبر داد و گفت: با ورود گوجه فرنگی کازرون نرخ آن به نسبت هفته

 .هزار تومان است 4الی  8به گفته وی در حال حاضر نرخ هر کیلو گوجه فرنگی 

های آتی با فراوانی عرضه از نقاط دیگر مهاجران با اشاره به پیش بینی وضعیت قیمت طی روزهای آتی در بازار بیان کرد: طی هفته

 .شود که قیمت به کمتر از هزار تومان برسدنی میاعم از دزفول پیش بی

 رعایت قانون الگوی کشت امری ضروری است

 47الی  87بیان کرد: با توجه به کاهش  صنعت، تجارت و کشاورزیمجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار

وی با اشاره به اینکه نرخ .صدی قیمت گوجه فرنگی نسبت به روزهای اخیر تا حدی بحران این محصول در بازار فروکش کرده استدر

 977هزار و  2درصد سود با نرخ  29هزار تومان است، افزود: با این وجود با حداقل  2هر کیلو گوجه فرنگی در عمده فروشی حدود 

های دقیق در ها به فروش رسد از این رو از مسئوالن امر تقاضا داریم با اعمال نظارتدر خرده فروشیتومان باید  977هزار و  8الی 

شادلو ادامه داد: در مواقعی که بازار محصوالت کشاورزی با نوساناتی همراه است از مردم .بازار از سودجویی متخلفان جلوگیری نمایند

به گفته وی گرچه حداکثر سود میوه .ها و تعدیل بازار خرید خود را روزانه انجام دهندتقاضا داریم که برای جلوگیری از تشنج قیمت

ها روبروست، درصد است، اما در شرایطی که بازار با کمبود عرضه و افزایش قیمت 29فروشان به سبب افت بار و فساد پذیری میوه 

نائب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به .ها به حداقل کاهش یابدیرود که مغازه داران سود کمتری دریافت نمایند تا نگرانانتظار می

ضرورت قانون الگوی کشت در بخش زراعت تصریح کرد: افت و خیز قیمت محصوالت کشاورزی در بازار به شرایط تولید و عرضه باز 

 .زامی استها امری الگردد از این رو رعایت قانون الگوی کشت برای پایداری تولید و ثبات قیمتمی

http://www.yjc.ir/fa/news/2702747/%D9%32%D3%B1%D3%A 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/news/6076040/%D9%86%D8%B1%D8%25A


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

185 
 

 گوشت قرمز
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

ها انصافی است/ تشکلبیهزار تومان  ۴1وجود پنج واسطه از تولید تا مصرف گوشت/ فروش گوشت به قیمت 

 باید ورود کنند/ کشتارگاه زیاران برای تامین گوشت پایتخت، دست به کار شد

اگرچه قیمت گوشت دوباره رو به افزایش گذاشته، اما این موضوع هیچ ارتباطی به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی ندارد و بخش توزیع 

رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور امروز در حاشیه همایش مدیران عشایری، درباره به گزارش خبرنگار ایانا، .مسئول تمام آنهاست

شود، تا زمانی که به دست پرسش خبرنگاران مبنی بر چرایی گرانی گوشت قرمز، گفت: متاسفانه از وقتی دام زنده تولید می

 کنند.روش آن لحاظ میها سهم خود را در فچرخد و تمام این حلقهکننده برسد، حداقل پنج دست میمصرف

توان تقصیرها را به گردن قصاب انداخت، محمدرضا مالصالحی با اشاره به اینکه سه واسطه در این میان غیر ضروری است، افزود: نمی

 ،کننده بفروشند، اما چوبدارهاخرند و مجبورند با در نظر گرفتن سود خود، آن را به مصرفزیرا آنها نیز گوشت قرمز را گران می

رند، گیها را به عهده میبرند و نیز آنهایی که حمل دام از میادین تا کشتارگاههایی که دام را از چوبدار خریده و به میادین میواسطه

ها در زمینه مدیریت تولید و وجودشان ضرورت چندانی ندارد.به گفته وی، سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر این است که تشکل

ها این قابلیت را پیدا نکرده و قدرت کافی های اضافی را پر کنند، اما متأسفانه هنوز بسیاری از تشکلجای دالل توزیع ورود کرده و

 های خصوصی آن را بر عهده بگیرند.ها نیست و باید تشکلبرای مدیریت بازار را ندارند؛ وگرنه کار دولت، ورود به این بخش

انصافی شک بیهزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است، عنوان کرد: این بدون 41به حدود  مالصالحی با بیان اینکه اکنون قیمت گوشت

تومان در هر کیلوگرم  977هزار و  19کننده است. زیرا اکنون گوسفند زنده با بهترین کیفیت به قیمت و اجحاف در حق مصرف

 هزار تومان بیشتر باشد. 80یا  82کننده نهایی از ی مصرفدرصد الشه، در نهایت قیمت آن نباید برا 97شود و با احتساب عرضه می

کننده برای رسد، چرا باید مصرفتومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می 977هزار و  12طور وقتی گوساله زنده وی ادامه داد: همین

ر بازار بفروشند. زیرا هیچ قسمتی از هزار تومان د 88هزار تومان پول بپردازد؟ در حالی که نباید این محصول را بیش از  47آن 

هزار تومان قیمت دارد؛ بنابراین درآمدهای جانبی به  177رسد. حتی پوست آن باالی گوساله دورریز نداشته و تمام آن به فروش می

ک قرمز از آغاز ی کند.رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور با اشاره به اینکه گرانی گوشتای است که هزینه کشتار را جبران میاندازه

که  دهند. در حالیپروژه بود، بیان کرد: برخی از این فرصت سوءاستفاده سیاسی کرده و آن را دستاویزی برای تخریب دولت قرار می

کننده را متضرر کنند.مالصالحی یادآور شد: اکنون وجو کرد و اجازه نداد که بیشتر از اینها مصرفباید مشکل را در بخش توزیع جست

منظور تأمین گوشت تهران تأسیس شده بود، وارد ا کمک بخش خصوصی، قرار است کشتارگاه زیاران که از همان روز نخست بهب

هزار تومان  18گونه که بخش خصوصی، گوسفند زنده را درب کشتارگاه با قیمت ها مؤثر باشد. به اینعمل شده و در حذف دالل

شود. البته از امروز کار این کشتارگاه برای تامین گوشت زار تومان در هر کیلوگرم عرضه میه 88تا  87تحویل داده و الشه با قیمت 

ن گله توانند بیش از ایکند.وی در پایان تأکید کرد: عالوه بر اینها عشایر هم نمیپایتخت آغاز شده و نخستین محموله را کشتار می

 های آینده به بازار عرضه کنند./خود را برای پروار، نگه دارند و باید آن را در هفته

http://www.iana.ir/fa/news/48002/%D9%33%D3%AC%D9%33%D3%-AF 
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 آیا گوشت قرمز بدتر از گوشت سفید است؟

 .کندهایی دارند که آنها را از هم متمایز میها تفاوتارزش غذایی گوشت سفید و قرمز یکسان است، اما در برخی ریزمغذیدر اصل 

وان تیکی از متخصصان تغذیه در ارتباط با تفاوت بین گوشت سفید و قرمز گفت: نمی Madison.comبه گزارش ایانا به نقل از 

هایی مانند گوسفند، اند، پیدا کرد. گوشتهایی که بر اساس رنگ از هم جدا شدهز گوشتاختالف مشخص و واضحی بین دو گروه ا

 های با رنگ قرمز معروف هستند. در حالی که مرغ، گوشتی سفید رنگ دارد.گوساله و خوک، معموال به عنوان گوشت

ز پای تر اهای خوک، روشنوان مثال، گوشت آروارهپروفسور اندر میلکوسکی، افزود: البته جزئیات آنها نیز با هم متفاوت است. به عن

شود، به دلیل میزان وجود میوگلوبین است؛ پروتئینی که ها شامل میرسد.از نظر میلکوسکی، تفاوتی که از رنگبوقلمون به نظر می

ماهیچه  شتر باشد، طبیعتا رنگها بیشود. وقتی مقدار میوگلوبین در بافت ماهیچههای ماهیچه تلقی میعامل انتقال اکسیژن به سلول

رسد.به گفته وی، گوشت تیره یا قرمز، در واقع اثرات مثبتی دارد که برای سالمتی تر شده و در نتیجه گوشت، قرمز به نظر میتیره

و مفید است. مقدار کمی از گوشت قرمز تیره محتوی میزان زیادی از آهن خواهد بود؛ آهنی که به راحتی جذب بدن انسان شده 

ری خونی جلوگیتواند اثرگذار باشد. مشخص است که مصرف آهن از بروز آنمی و کمنسبت به اشکال دیگر این عنصر بیشتر می

سان ای یکهای قرمز از نظر ارزش تغذیهشود.این متخصص با اشاره به اینکه تمام گوشتای که از فقر آهن ناشی میکند؛ بیماریمی

کننده باشد و کلسترول بدی که در تواند چاقوزارت کشاورزی آمریکا مقدار کمی از گوشت قرمز مینیستند، اظهار کرد: طبق نظر 

ساختمان این گوشت وجود دارد، چربی خون را افزایش خواهد داد. بنابراین کارشناسان، بر کاهش مصرف گوشت به منظور کاهش 

کند یز پیشنهادهایی برای خوردن گوشت قرمز دارد. او توصیه میکنند.البته میلکوسکی نهای اشباع به بدن، تاکید میورود چربی

ای برای سالمت انسان بهترین چیز است. با این حال، کنار گذاشتن پرخوری، ورزش منظم و متعادل نگه داشتن وزن از تنوع تغذیه

شود، دیگر نباید نگران خوردن کم یا  کند. بنابراین اگر این مباحث رعایتها را تضمین میترین مواردی است که سالمت انسانمهم

 زیاد یک ماده غذایی مانند گوشت بود./

http://www.iana.ir/fa/news/48932/%D3%A2%DB%3C%D3%A0%- 
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

شود/ خواهد بازار را داغ نگه دارد/ دام، طبق روال سنوات گذشته عرضه میبازی گوشت، میسیستم دالل

 معنی استخرید دام خاص، بی

وزارت جهاد کشاورزی، ادعای اتحادیه گوشت گوسفندی مبنی بر خرید دام به صورت تفکیکی را ترفندی تازه برای باال نگه داشتن 

به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی که در آخرین مصاحبه با ایانا از کمبود گوشت .داندمی قیمت این محصول در بازار

 ، اما کسی حاضر به خرید دامای بفروشندبه شکل گلهخواهند دام خود را مشکل اینجاست که دامداران می"در بازار ابراز نگرانی کرد، گفته بود: 

نژاد دام کشور، این موضوع را ترفندی تازه برای باال نگه داشتن قیمت دام دانست این در حالی است که رئیس مرکز اصالح"به این صورت نیست.

فروش دام، همچنان طبق روال گذشته انجام شده و هر کدام از آنها بر اساس سن و وزن، قیمتی مشخص دارد. بنابراین اتحادیه  یانا گفت:و به ا

 کننده تمام کند.گری را گسترش داده و در نهایت همه چیز را به ضرر مصرفگوشت گوسفندی به دنبال این است که داللی و واسطه

با اشاره به اینکه رئیس این اتحادیه با مغشوش جلوه دادن وضعیت بازار، سعی دارد به اهداف خود برسد، افزود: محمدرضا مالصالحی، 

خواهیم و بر این اساس راهی به جز خرید تفکیکی کنند که ما برای پایتخت، دام خاص میآنها تنها امسال این موضوع را مطرح می

های خود را تا ابد نگه داشته و تنها عده معدودی از آنها را تواند دامحالی است که دامدار، نمیها نداریم.وی عنوان کرد: این در از گله

درصد  97کند. ضمن اینکه شاید بیش از بفروشد. زیرا نگهداری بیشتر دام، مستلزم صرف هزینه بوده و تنها چربی اضافه می

ا یک ها به صورت مخلوط و بشته باشند. بنابراین قطعا در بازار، گوشتکنندگان، توانایی شناسایی بره در اوزان مختلف را ندامصرف

ای بود گذاری برای هر الشه نیز معلوم نیست به کجا رسید و تنها بهانهرسد.مالصالحی معتقد است که طرح لیبلقیمت به فروش می

کید کرد: هرچند که عرضه دام کم نشده، اما ها. زیرا از ابتدا هم مشخص بود که این طرح، شدنی نیست.وی تأبرای افزایش قیمت

نی بیشرایط تا اواخر خرداد ماه، به مراتب بهتر از این خواهد شد. زیرا از آنجا که تولیدمثل دام سبک به صورت فصلی است، پیش

رت یبا همیشه به صوشود تا کمتر از یک ماه آینده، عرضه دام به وفور افزایش یابد. این در حالی است که عرضه دام سنگین تقرمی

خطی بوده و کمتر نوسان اینچنینی دارد.مالصالحی در پایان اضافه کرد: اگرچه قیمت دام زنده تا حدودی باال رفته، اما قیمتی که 

زی یها تنها به دنبال دستاوشود، به هیچ وجه با قیمت خرید، همخوانی ندارد. بنابراین داللاکنون برای گوشت موجود در بازار دیده می

در حالی که  "خواهیم!دام خاص می"ای به غیر از این ندارند که بگویند ها را باال نگه دارند و اکنون نیز بهانهگردند که قیمتمی

 معناست./چنین ادعایی بی

http://www.iana.ir/fa/news/48429/%D3%B8%DB%3C%D3%B8% 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 گوسفندان مقصر گرانی گوشت هستند!/مسئوالن پاسخگو نیستند

هزار تومان نیز عبور کرده که قصابان علت اصلی این امر را گرانی یکباره دام زنده به سبب کمبود  97نرخ گوشت گوسفندی از مرز 

 .داننددر بازار می

علی رغم اذعان مسئوالن مبنی بر وضعیت  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

های سطح های اخیر روند افزایش قیمت گوشت گوسفندی در مغازهمناسب عرضه دام زنده و تالش برای بهبود اوضاع، اما طی هفته

گزارشات میدانی حاکی از آن است نرخ گوشت .ه استشهر ادامه دار شده که همین امر نگرانی هایی برای مصرف کنندگان ایجاد کرد

هزار تومان نیز عبور کرده که قصابان علت اصلی این امر را گرانی یکباره دام زنده به سبب کمبود در بازار  97گوسفندی از مرز 

بر وفور کاال توان  حال جای این سوال در افکار عمومی مطرح است که چرا مسئوالن مربوطه با وجود صحبت هایی مبنی.دانندمی

عت، صنکنترل قیمت گوشت قرمز را ندارند؟محمد رضا مالصالحی مدیر کل مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد در گفتگو با خبرنگار 

شت: طبق سنوات گذشته و متناسب با فصل زایش و کوچ ، با اشاره به دالیل نوسانات قیمت گوشت قرمز اظهار دا تجارت و کشاورزی

وی افزود: برخی در هنگام خرید دام از دامدار متقاضی سن خاصی از دام هستند که درنهایت .شودعشایر دام به میادین عرضه می

 .طی به دامدار ندارداین امر اخالل وضعیت بازار و افزایش قیمت گوشت برای مصرف کننده را به همراه دارد که هیچ گونه ارتبا

تومان است، عنوان کرد: در میزان عرضه دام تغییر  977هزار و  14مالصالحی با بیان اینکه متوسط نرخ هر کیلو دام زنده سبک 

 .خاصی صورت نگرفته و تنها در سیستم انتقال دام از دامداری به کشتارگاه و سپس قصابی اخالل صورت گرفته است

آیند، نژاد دام وزارت جهاد تصریح کرد: با توجه به وضعیت مناسب جوی، عشایر با تاخیر به مناطق ییالقی میمدیر کل مرکز اصالح 

شود که تا پایان اردیبهشت با افزایش حجم عرضه و تمهیدات برای واردات دام سبک برای ماه رمضان مشکل خاصی اما پیش بینی می

 .نداشته باشیم

 عشایر گرانی به بار آوردتاخیر در عرضه دام از سوی ***

، با اشاره به اینکه عمده عرضه دام  صنعت، تجارت و کشاورزیعلیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار 

یت مناسب جوی و مراتع، عرضه دام به سبب وزن باالتر از سوی گیرد، افزود: با وجود وضعزنده از طریق شبکه عشایر صورت می

های مختلف را رصد کنند و به موقع بتوانند های متولی تنظیم بازار باید بحثوی افزود: دستگاه.افتدعشایر با کمی تاخیر اتفاق می

 .م مردم پیش نیایددام در میادین را جمع آوری و ذخیره سازی نمایند تا در چنین مواقعی نگرانی برای عمو

تی به های صنععزیزاللهی با بیان اینکه سیستم دامپروری از روستایی به سمت و سوی صنعتی در حال حرکت است، گفت: دامداری

توانند نوسانات قیمت در ها میشوند که این امر در کنار عملکرد واسطهسبب نبود علوفه ارزان در طبیعت متحمل هزینه هایی می

توان گفت مدیرعامل اتحادیه دامداران ادامه داد: علی رغم عدم تغییر نرخ دام و و نوسانات قیمت گوشت در بازار می.رقم زندبازار را 

ی در ها که نقش بسزایهای متولی باید نسبت به سودجویی این شبکهکه این امر ناشی از عملکرد شبکه واسطه است که دستگاه

 .ها دارند، جلوگیری نمایدقیمت

 دستگاه های نظارتی مقصر آشفته بازار هستند ***

ها و اعضای ، بیان کرد: قصابصنعت، تجارت و کشاورزی منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار 

کی دام دارند به طوریکه از هر گله بهترینشان را انتخاب نمایند و این درحالی است اتحادیه گوشت گوسفندی تمایل به خرید تفکی

وی افزود: سیستم قصابی نه تنها از خرید گله دامدار به .دهند گله خود را به صورت یکجا به فروش رسانندکه دامداران ترجیح می
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نماید که درنهایت این امر موجب خرید داد محدودی خریداری میهای شیری امسال را نیز به تعنماید بلکه برهصورت یکجا امتناع می

 .هزار تومان از دامدار و افزایش بی رویه قیمت گوشت از سوی مغازه داران در بازار را به همراه دارد 12الی  19دام با نرخ 

ائل را ازار وجود ندارد که تمامی مسپوریان با بیان اینکه گرانی گوشت در بازار کاذب است، تصریح کرد:سیستم نظارتی دقیقی بر ب

 .رصد و نظارت کند از این رو این امر موجب سودجویی سیستم داللی شده است

 .دندهای مختلف حاضر به پاسخگویی نشبرای اطالع از صحت و سقم ماجرا با رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تماس گرفتیم که بهانه

http://www.yjc.ir/fa/news/2700837/%DA%AF%D9%33%D3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/news/6077380/%DA%AF%D9%88%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

190 
 

 گوشت مرغ
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 واردات مرغ طی دو سال به صفر رسید

آل نرسیده، اما آمارهای مستند نشان از رونق ای ایدهکشور هنوز در تجارت طیور به نقطهاگرچه معاونت امور دام معتقد است که 

 .صادرات و قطع واردات در دو سال اخیر دارد

 فخر:وحید زندی -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

اما آمارهای مستند نشان از رونق  آل نرسیده،ای ایدهاگرچه معاونت امور دام معتقد است که کشور هنوز در تجارت طیور به نقطه

اکنون ساالنه صادرات و قطع واردات در دو سال اخیر دارد. طبق آخرین سخنان معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، هم

یا سهم درصد از تولید گوشت مرغ دن 113شود. این یعنی تن گوشت مرغ در کشور تولید می 077هزار و بیش از دو میلیون و یک

های آماری به وضوح نیاز کشور دهد. نگاهی به دادهدرصد از جمعیت جهان را تشکیل می 111ایران است، در حالی که جمعیت کشور 

به بعد، واردات این محصول به  94گذارد. با افتخار باید گفت که از سال به نمایش می 94به واردات گوشت مرغ را تا قبل از سال 

در عوض صادرات رونق گرفته است.برزیل، امارات، ترکیه و البته عراق، جزو کشورهایی بودند که تا همین دو سال ایران صفر شده و 

تنها میزان واردات گوشت مرغ به صفر رسیده، بلکه صادرات نیز کردند. این در حالی است که نهگذشته گوشت مرغ به ایران صادر می

رفع موانع تجاری و پاکی کشور در طول سال از بیماری آنفلوآنزای پرندگان، قطعا این عدد به جایگاه قابل قبولی رسیده و در صورت 

های کشور، با وجود تمام مشکالت و حمله آنفلوآنزا به مرغداری 99شیب صعودی بسیار تندی به خود خواهد گرفت؛ کمااینکه سال 

یور هم در دو سال اخیر از ثباتی نسبی برخوردار بوده و دیگر هزار تن رسید. ضمن اینکه بازار خوراک ط 177رقم صادرات به حدود 

هزار  277میلیون و  89هزار تن، بیش از  19ایران با واردات حدود  92طور کلی در سال از انحصار تاجرانی خاص خارج شده است.به

هزار تن رسید و بر این اساس، حدود پنجهزار تنی، به  17با کاهشی  98دالر ارز از دست داده است. در حالی که این عدد برای سال 

هزار تن در  47به  92هزار تن در سال  19درصد از خروج ارز برای واردات این محصول کمتر شد.صادرات نیز از لحاظ وزنی از  83

ر تن بوده هزا 177حدود  99رسیده و طبق اعالم معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، این آمار برای سال  94سال 

ارتقا یافته است. با این حال، ایران پتانسیل  94میلیون دالر در سال  32میلیون دالر به  87نیز از  92است. ارز وارد شده در سال 

 هزار تن گوشت مرغ در سال را دارد. 977صادرات حداقل 

 آمار واردات گوشت مرغ در چهار سال گذشته

 ارزش دالری ارزش ریالی ارزش وزنی سال

 هزار 220میلیون و  89 میلیون 117میلیارد و  391 تن 304هزار و 14 97

 هزار 102میلیون و  11 میلیون 923میلیارد و  23 تن 948هزار و پنج 93

9۴ 7 - - 

95 7 - - 

 آمار صادرات گوشت مرغ طی چهار سال

 ارزش دالری ارزش ریالی ارزش وزنی سال

 میلیون 87 میلیون 323میلیارد و  040 هزار تن 19 97

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 میلیون 91 میلیون 203میلیارد و  422دوهزار و  تن 908هزار و  49 93

 هزار 178میلیون و  32 هزار 897میلیارد و  429دوهزار و  تن 330هزار و  47 9۴

 - - هزار تن 177حدود  95

 های آماری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانمنبع داده

http://www.iana.ir/fa/news/48229/%D9%33%D3%A0%D3%B1%D3%A 
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 گوشت مرغ
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 ازجمله ایرانکشور جهان  71ممنوعیت واردات گوشت مرغ به کویت، از 

ای اندیشیده شود، اقدامات سختگیرانهکویت برای جلوگیری از ورود هر نوع بیماری یا آلودگی که بیشتر به مواد پروتئینی مربوط می

 .و کشورهای مشکوک را از لیست فروشندگان خود حذف کرده است

شده از کشورهایی زده، سرد و فرآوریعم از تازه، یخ، کویت واردات انواع گوشت مرغ اgdnonline.comبه گزارش ایانا به نقل از 

ی و جنوبی، مقدونیه، پرتقال، نپال، لیتوانی، ایاالت تنسمانند توگو، هند، لهستان، اتریش، سوئیس، سوئد، ایران، کرواسی، الجزایر، کره

الی است که محصوالت حاصل از گوشت آالباما در آمریکا، بوسنی و هرزگوین، کامرون، بلژیک و تایوان را ممنوع کرد. این در ح

 گراد گرما دیده باشند از این ممنوعیت معاف خواهند بود.درجه سانتی 07پرندگان که در پروسه تولید، باالی 

شده از کشورهای کانادا و مجارستان را وزارت تجارت و صنعت کویت، همچنین واردات انواع گوشت گاو منجمد، سرد، تازه یا فرآوری

ها و سبزیجات، کش بیش از حد مجاز در میوهاند که به دلیل وجود آفتوع اعالم کرد.مقامات این وزارتخانه همچنین گفتهنیز ممن

 گیرد.های بسیار سختگیرانه انجام میها و کنترلواردات این محصوالت از لبنان، مصر، اردن و عمان، تحت نظارت

های کند که نتایج تستکشور عربی صادر می 4میوه و سبزیجات را از این گمرک کویت، تنها در صورتی مجوز ورود محصوالت 

 آزمایشگاهی از این مواد، باال بودن میزان آلودگی در آنها را تکذیب کند.

شرکت برزیلی  21وزارت تجارت و صنعت کویت در اطالعیه دیگری اعالم کرده که از واردات محصوالت و مواد غذایی تولید شده در 

شان در فهرست متخلفان رسوایی فساد گوشت در ها همان تولیدکنندگانی هستند که نامممانعت به عمل خواهد آورد. این شرکت

اردات گوشت مرغ و تخم مرغ اعم از تازه، سرد یا فراوری شده از کشورهایی مانند تایلند، دانمارک، برزیل ثبت شده بود.در عین حال، و

رسد ممنوعیت واردات گوشت مرغ از ایران به کویت، به دلیل شیوع آنفلوآنزای الجزایر و لبنان به طور موقت آزاد است.به نظر می

 فهرستم سازمان جهانی بهداشت دام، ایران از دوشنبه هفته گذشته در پرندگان در کشور باشد. این در حالی است که طبق اعال

 قرار گرفته و این بیماری را مهار کرده است./ کشورهای پاک

http://www.iana.ir/fa/news/48981/%D9%39%D9%39%D9%32%D9 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان – ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 تومان رسید 6350گرانی مرغ در راه است/ قیمت به 

 .رئیس اتحایده پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار را اعالم کرد

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

هزار  4تومانی درب مرغداری  177ازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده با کاهش از کاهش مجدد قیمت مرغ در بجوان، 

هزار و  2و خرده فروشی  097هزار و  9های صنفی ، توزیع درب واحد277هزار و  9تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  277و 

 897هزار و  2و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  897ار و هز 9به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است 897

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

تقاضا در برابر عرضه را از جمله دالیل رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش بیش از حد .تومان است 977هزار و  14و فیله مرغ  12

وی در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت مرغ طی روزهای آتی تصریح کرد: طی دو روز آینده .ها دانستاصلی روند نزولی قیمت

اخر تومانی در او 077شود که نرخ مرغ آماده به طبخ با افزایش ها نخواهیم داشت، اما پیش بینی میتغییر محسوسی در روند قیمت

 .هفته روبرو شود

http://www.yjc.ir/fa/news/2709947/%DA%AF%D3%B1% 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

میلیارد تومان  775سال گذشته/  درصدی تسهیالت مکانیزاسیون در بخش دامپروری در 1۴0جذب 

 / شرکت همکار برای استانداردسازی نداریم96تسهیالت برای مکانیزاسیون دامپروری در سال 

های دیگری مانند زراعت و باغبانی مطرح بوده است. در حالی که مکانیزاسیون در بخش دام، طیور و شیالت اغلب کمتر از بخش

رئیس گروه دام، طیور و شیالت مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی امروز .شوداس میچنین نیازی در این بخش به شدت احس

میلیارد تومان بود، بیش از  277هزار و وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: از خط اعتباری سال گذشته برای مکانیزاسیون که یکدر گفت

میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای این بخش، افزود: به عبارتی جذب  20زاده با اشاره به اعتبار میلیارد تومان جذب شد.مقصود دهقان 37

 درصد افزایش یافت. 147بینی شده رسید و به تسهیالت در گروه دام، طیور و شیالت، به باالتر از مقدار پیش

شرکت در  127اکنون بیش از ها و تجهیزات جدید به این بخش، کارهای بسیاری انجام گرفته و هموی عنوان کرد: برای ورود ماشین

آالت و فهرست واحدهای تولیدکننده از طرف سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی برای فروش آخرین ماشین

میلیارد تومان تعیین  977هزار و که حدود یک 92( در سال 9زاده، از خط اعتباری )ه گفته دهقاناند.بتجهیزان دامپروری معرفی شده

میلیارد تومان در سال جاری برای توسعه  229درصد متعلق به بخش دام، طیور و شیالت است. به عبارتی بیش از  19شده، 

ستانداردسازی مبنی بر ا هادرخواست یکی از تولیدکنندهمکانیزاسیون در این بخش تشهیالت جذب خواهد شد.وی با اشاره به 

های زراعت اکنون در بخششوند، اظهار کرد: همآالت دامپروری که در سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون عرضه میتجهیزات و ماشین

قدم شده و برای تولیدات مربوطه شرکت خصوصی برای تدوین استانداردهای ادوات مخصوص به خودشان پیش 14و باغبانی حداقل 

کنند. این در حالی است که برای بخش دامپروری، تاکنون تنها یک شرکت های مختلف، گواهی صادر میآزمونپس از انجام تست و 

ها حاضر به تدوین استاندارد کدام از شرکتهای مکرر وزارت جهاد کشاورزی، هیچبرای استانداردسازی اقدام کرده و با وجود درخواست

ار ایانا های تجهیزات طیور به خبرنگان ذکر است که دو روز پیش، یکی از تولیدکنندهآالت مختلف این بخش نیستند.شایبرای ماشین

های مهم در کاهش توسعه مکانیزاسیون در صنعت مرغداری دانست، نبود یکی از مسائلی که باید آن را جزو اولویت"گفته بود: 

یور و شیالت مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد رئیس گروه دام، ط"استاندارد صحیح و مدون برای این منظور در کشور است.

بر است، باید آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. این کشاورزی معتقد است: از آنجا که استانداردسازی برای بخش دولتی هزینه

ای بر "های همکارتشرک"عنوان ها که در حقیقت، خدماتی و مطالعاتی هستند، هیچ تولیدی در این زمینه ندارند و تنها بهشرکت

کنند و البته در این راستا اطمینان بیشتر ها کمک میهای محصوالت مختلف در عرصه مکانیزاسیون، به کارخانهانجام تست و آزمون

زاده با بیان اینکه در حال حاضر تنها پنج دستگاه در بخش دامپروری استانداردسازی برداران را نیز فراهم خواهند کرد.دهقانبهره

های فیدر و سپراتور در امور دام، درام فیلتر در بخش شیالت و هواکش و هیتر هم در گروه طیور از شده است، ادامه داد: دستگاه

 ها از این امتیاز محرومند.هایی هستند که برای آنها استاندارد الزم تدوین شده است، اما بقیه دستگاهجمله دستگاه

ها را یک مشکل جدی برای مکانیزاسیون کشور دانست و بیان کرد: اکنون در فهرست سایت گاهوی نبود استاندارد برای تمام دست

های واجد و فاقد استاندارد، هر دو با هم برابرند که این موضوع به نفع بخش نیست. بنابراین باید مرکز توسعه مکانیزاسیون، دستگاه

زاده، هر شرکت خصوصی که تدوین آالت فراهم شود.به گفته دهقانماشین ها و امکانات استانداردسازی برای تمام ادوات وزیرساخت

ها را انجام داده و با صدور گواهی تواند آزمون سه تا پنج دستگاه اولیه تولید شده توسط کارخانهشود، میاستانداردها را متقبل می

ای هدر پایان تأکید کرد: بعد از فراهم شدن زیرساختعنوان یک امر تشویقی، از آن خود کند.وی برای آن، هزینه کارشناسی را به

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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توان تدبیری اندیشید تا رعایت این استانداردها برای های بخش دامپروری، آنگاه میالزم و تدوین استاندارد ملی برای تمام دستگاه

 ها قلمداد شود./عنوان یک معیار برای انتخاب شرکتصنایع، الزامی شده و این موضوع به

http://www.iana.ir/fa/news/48439/%D3%AC%D3%B7%D3%A3- 
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 متفرقه
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۷تاریخ: 

 بانک کشاورزی: هر گونه معامله امالک فقط از طریق کمیسیون معامالت انجام می شود

روابط عمومی بانک کشاورزی اعالم کرد باتوجه به ممنوعیت ساخت و عدم توفیق در فروش، گزینه مبادله زمین با یک ساختمان 

 .اداری )که بار مالی به دولت تحمیل نکند( از نظر کمیسیون معامالت بهترین معامله و تبدیل به احسن زمین محسوب شده است

کشاورزی درباره اخبار منتشر شده پیرامون مبادله یک ساختمان با یک قطعه زمین در خیابان به گزارش ایانا،روابط عمومی بانک  

سهروردی از سوی این بانک با بیان اینکه زمین بانک کشاورزی مورد تصرف یا هیچ اقدام غیرقانونی دیگر قرار نگرفته است، اعالم 

اری و بررسی های دقیق کارشناسی در کمیسیون معامالت بانک کرد: هرگونه معامله نسبت به امالک دولتی با رعایت قوانین ج

بنابراین انجام معامله از طرف هیأت مدیره پیشنهاد نمی شود. بلکه از طرف  .تصویب و در نهایت به تائید هیأت مدیره بانک می رسد

  .ویب می شودکارشناسان خدوم بانک پیشنهاد شده و پس از بررسی کامل جوانب امر، در کمیسیون معامالت تص

همچنین ارزیابی زمین توسط هیأتی به سرپرستی تیمسار. ت از معتبرترین کارشناسان رسمی کشور و ارتش جمهوری اسالمی انجام 

روابط عمومی این بانک در ادامه آورده است: زمین مذکور دو سری از طریق درج آگهی در جراید کثیراالنتشار به مزایده  .شده است

ا پیشنهاد خریدی به قیمت کارشناسی واصل نشده است. اگر بر فرض محال ارزش زمین بیش از قیمت کارشناسی گذاشته شده، ام

همچنین باتوجه به نیاز شدید بانک کشاورزی به ساختمان اداری، مذاکرات اولیه با شهرداری  .بود، مسلماً تاکنون فروخته شده بود

ییر مقررات، بانک از هرگونه ساخت و ساز ممنوع شد. باتوجه به ممنوعیت ساخت و برای اخذ جواز ساخت انجام شده بود، اما با تغ

عدم توفیق در فروش، گزینه مبادله زمین با یک ساختمان اداری )که بار مالی به دولت تحمیل نکند( از نظر کمیسیون معامالت 

در ادامه توضیح داده است که با چند نفر از  روابط عمومی این بانک .بهترین معامله و تبدیل به احسن زمین محسوب شده است

خریداران احتمالی زمین برای معاوضه مذاکراتی صورت گرفته است که هیچ یک از آن ها هیچگونه وابستگی به مدیران بانک ندارند. 

ه دلیل که در دوبار مزایداین مذاکرات به دلیل آنکه خریداران زمین، قیمت کارشناسی بانک را باالتر از ارزش روز می دانند )به این 

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/48234/%D3%A3%D3%A0% 
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 متفرقه
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 برگزاری دوره آموزشی محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی

آموزش کشاورزی از این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش و مهارت مدرسان درس توسعه پایدار کشاورزی مراکز تحقیقات و 

 .کاربردی کشاورزی به صورت تئوری و بازدید میدانی اجرا شد -مجموعه دروس توانمندی های مشترک دوره های علمی 

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، دکتر مقدس مدیر گروه برنامه ریزی  -روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی علمی ایانا از به گزارش 

این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش و مهارت مدرسان درس توسعه پایدار کشاورزی مراکز تحقیقات و  و توسعه کشاورزی گفت:

کاربردی کشاورزی به صورت تئوری و بازدید میدانی  -آموزش کشاورزی از مجموعه دروس توانمندی های مشترک دوره های علمی 

صول، ارکان و اهداف توسعه پایدار از منظر مصوبات اجالس های سازمان اجرا شد.وی افزود: پس از ارائه مطالبی در خصوص مفاهیم، ا

ملل متحد، وضعیت کشاورزی پایدار در ایران به بحث گذاشته شد.مدیر گروه برنامه ریزی و توسعه کشاورزی گفت: در ادامه پس از 

اجرا و پیاده سازی این الگو را تمرین ، فراگیران مراحل ( IPCM) تشریح الگوی عملیاتی مدیریت مشارکتی سیستمی جامع تولید

شهرستان مرودشت نتایج عملی اجرای این الگو  "تولید پایدار و دانش محور گندم"و در بازدید از سایت الگویی، تولیدی و ترویجی 

کشاورزی را با  مقدس در پایان تأکید کرد: فراگیران در انتهای دوره نتایج اجرای الگوی عملیاتی توسعه پایدار.را مشاهده کردند

 کارشناسان و کشاورزان منطقه به بحث گذاشتند.

http://www.iana.ir/fa/news/48297/%D3%A3%D3%B1%DA%AF%D3%B2% 
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 متفرقه
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۳تاریخ: 

 میلیون کشاورز خانوادگی در جهان 500راهکارهای توانمندسازی کشاورزی خانوادگی/ وجود 

های الشکنند که اغلب با چپا فعالیت میصورت خانوادگی و خردهبیشتر حجم غذای تولیدشده در دنیا مربوط به کشاورزانی است که به

ای از مسئوالن استانی جهاد کشاورزی در ر ارشد فائو، در دیدار با عدهبه گزارش خبرنگار ایانا، امروز مشاو.رو هستندفراوانی رویه

سازمان مرکزی تعاون روستایی، چگونگی وضعیت کشاورزانی را که به صورت خانوادگی به تولید محصوالت مختلف در دنیا مشغول 

میلیون نفر در  977شان به باالی معیتهستند، تشریح کرد.دیوید کاهان گفت: کشاورزانی که به صورت خانوادگی فعالیت دارند، ج

داران داران، صیادان، جنگلها حتی مرتعکنند و بر این اساس، شامل تمام زیربخشرسد. اینها محصوالت مختلفی تولید میجهان می

روستاها زندگی شان به کشاورزی وابسته است، در درصد افراد فقیری که زندگی 09اکنون شوند.وی با اشاره به اینکه همو... می

های کشاورزی، توسط درصد زمین 09کنند، افزود: بنابراین توانمندسازی آنها باید در اولویت قرار بگیرد. چرا که در حال حاضر می

 شود. ضمن اینکه بیشتر این افراد رادرصد مواد غذایی تولید شده در جهان، از مزارع آنها به بازار عرضه می 37این گروه اداره شده و 

 صورت معیشتی است.هایشان بهدهند که بیشتر فعالیتپا و کوچک مقیاسی تشکیل میکشاورزان خرده

خصوصی  هایترین آنها سیاستهای مختلفی باعث تحلیل و تضعیف این نیروی محرکه شده که یکی از مهمبه گفته کاهان، سیاست

ی توانند به راحتپا مانند یک تهدید باشد. زیرا آنها نمیکشاورزان خردهسازی و آزادسازی اقتصاد است. این مقوله، ممکن است برای 

وارد بازار شوند و محصول خود را به فروش برسانند؛ بنابراین روند مهاجرت از روستاها به شهر آغاز شده که این مهاجرت در ایران به 

برای رقابت در بازارهای آزاد، خود را توانمند کنند. این امر  وضوع قابل مشاهده است.وی عنوان کرد: به همین دلیل آنها نیاز دارند که

سازی اراضی، جزو های نخست آن برداشته شده و یکپارچههای همیاری که البته در ایران قدمشود مگر با تشکیل گروهمیسر نمی

های زینهکنند، باید با هانوادگی فعالیت میکارهای دارای اولویت قرار گرفته است.مشاور ارشد فائو اظهار کرد: کشاورزانی که به شکل خ

ویژه محصوالتی که مشمول خرید تضمینی از طرف کم، محصول باکیفیت تولید کنند و با نرخ مطلوب آن را به فروش برسانند؛ به

رزان صه بازار با کشاودولت نیستند. از اینها گذشته، این گروه از افراد، مجبورند از استانداردهای ایمنی محصول تبعیت کرده و در عر

گیرند، های متفاوتی را برای تعیین این طبقه از کشاورزان در نظر میبزرگ، رقابت کنند.کاهان معتقد است: کشورهای مختلف، شاخص

بارتی ه عتوان اشتراکاتی مانند نحوه مالکیت و مدیریت بر زمین، انتخاب نیروی کار و میزان درآمد را در آنها یافت. باما به هر حال می

تواند شود، معیارهایی است که میاینکه مدیریت بر زمین، توسط خانواده بوده و چند درصد از نیوری کار آن از داخل خانواده تامین می

هایی از کشورهای مختلف، راهکارهای توانمندسازی کشاورزان خانوادگی در شناسایی کشاورزان خانوادگی کمک کند.وی با ارائه نمونه

 پا بوده و وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند./یح کرد. بیشتر این کشاورزان، خردهرا تشر

http://www.iana.ir/fa/news/48272/%D3%B1%D3%A0%D9%30%DA% 
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 متفرقه
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 روستای کشور در دولت یازدهم 2300ی جشن تأمین آب و برق برگزار

اردیبهشت ماه با حضور  19خانوار روز سه شنبه  17رسانی به روستاهای باالی روستای کشور و اتمام برق 9277جشن آبرسانی به 

 .شودمعاون اول رئیس جمهوری و وزیر نیرو برگزار می

رسانی آب و برق به روستاهای کشور در سالن اجالس سران و با حضور نمایندگان مجلس، خدمتگزارش ایانا به نقل از پاون، آیین به

های بزرگ ملی برگزار خواهد مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و تمامی مجریان مشارکت کننده در این طرح

وار برقرسانی شد که با این میزان مجموع تعداد روستاهای خان 17روستای باالی  2192براساس این گزارش، در دولت یازدهم به .شد

میلیون خانوار روستایی در کشور دارای برق هستند  418در حال حاضر مجموعاً .روستا رسید 098هزار و  92دار شده کشور به برق

روستا در سه سال و نیم گذشته  120ها حاکی از آن است که که گزارش.انددار شدههزار خانوار آن در این دولت برق 82که حدود 

 .بوده است 99روستای آن در سال  89اند که تنها دار شدههای نو برقاز طریق انرژی

میلیون نفر جمعیت  4خانوار کشور آبرسانی شد که حدود  27روستای باالی  9277همچنین در سه سال و نیم گذشته به حدود 

میلیون نفر آبرسانی شد که در نوع خود  2روستا با جمعیتی بالغ بر  8777حدود  99بر اساس آمارهای موجود، تنها در سال .دارند

ماند میلیون نفر باقی می 019روستا با جمعیتی بالغ بر  3777در واقع با آبرسانی به این روستاها حدود  .نظیر بوددو دهه گذشته بی

 .یارد تومان هزینه برای کشور در پی خواهد داشتهزار میل 17ها اعتباری نزدیک به که اجرای پروژه آبرسانی به آن

 1477شود که برای میلیون دالر مصوب شده که در صورت تخصیص برآورد می 877بر اساس این گزارش، برای سال جاری حدود 

 روستای کشور آبرسانی شود

a.ir/fa/news/http://www.ian48429/%D3%A3%D3%B1%D 
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 متفرقه
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 هزار نفر در دولت یازدهم ۴52آموزش مهارت های کشاورزی به 

را دریافت هزارنفر آموزش مهارت های کشاورزی  127احمد کبیری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سال گذشته   

وی با بیان اینکه نظام مهندسی پلی در جهت انتقال یافته های علمی .درصدی بودیم 17شاهد افزایش  1894ردند که نسبت به سال 

 .در عرصه تولید است گفت: آموزش بخش کشاورزی سبب به روز شدن این بخش و در نتیجه افزایش تولید و بازدهی می شود

ی متخصص عضو نظام مهندسی کشاورزی کشور هستند که ظرفیتی بزرگ برای این بخش محسوب هزار نیرو 227وی اظهار کرد: 

 807هزار و  19به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سال گذشته همچنین با حمایت دولت .می شود

 .ن صادر یا تمدید شده استفقره پروانه و مجوز فعالیت بهره برداران به وسیله واحدهای استانی این سازما

 949هزار و  2همچنین سال گذشته  :فقره بیان کرد و گفت 174وی تعداد موافقت نامه صادر شده در این بخش را چهار هزار و 

مجوز بهسازی و نوسازی صادر یا تمدید  222فقره مجوز توسعه و  190فقره پروانه بهره برداری،  394فقره مجوز تاسیس، هفت هزار و 

 . پروانه بهره برداری واحد مرغداری گوشتی در کشور تمدید 908هزار و  2کبیری بیان کرد: براین اساس سال گذشته .دیدگر

فقره مجوز و پروانه دامداری توسط واحدهای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی  824وی افزود: طی مدت یادشه نیز سه هزار و 

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: تالش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فناوری  رئیس سازمان نظام.صادر یا تمدید شد

جدید، حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده و افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی از جمله اهداف این سازمان 

ستان کرمان با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی همچنین دفتر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب ا.است

جنوب کرمان شامل هفت شهرستان جیرفت، کهنوج، فاریاب، رودبار جنوب، .کشاورزی کشور در شهرستان جیرفت راه اندازی شد

ی و بازارهای داخل عنبرآباد، قلعه گنج و منوجان ساالنه بیش از چهار و نیم میلیون تن انواع محصوالت باغی و زراعی را تولید و روانه

 .خارجی می کند

http://www.iana.ir/fa/news/48913/%D3%A2%D9%39%D9% 
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 متفرقه
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 اهدا شدهای اقتصادی ایران جوایز ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه

های اقتصادی ایران های وزارت راه و شهرسازی، نخستین دوره از جوایز ملی مسئولیت اجتماعی بنگاهطی مراسمی در سالن همایش

به گزارش خبرنگار ایانا، در این مراسم، جان نوتردام، مسئول شبکه مسئولیت اجتماعی .های منتخب هیأت داوران اهدا شدبه شرکت

CSR Europe  های اقتصادی و همچنین تعیین اهداف توسعه پایدار های اجتماعی بنگاهسخنرانی خود از اهمیت مسئولیتطی

های جدید ها، منتج به نوآوری و ایجاد موقعیتهای اجتماعی شرکتتوسعه پایدار و همچنین عمل به مسئولیت"گفت و اظهار کرد: 

د نفعان خواهها و همچنین جذب و حفظ کارمندان، مشتریان و ذییت شرکتهای مختلف یک کشور، افزایش اعتبار و محبوبدر عرصه

 "های کاری خود قرار دهند.های اجتماعی و توسعه پایدار را در اولویتها باید توجه به مقوله مسئولیتشد. از همین رو، شرکت

ز دریافت لوح از دستان هیأت داوران این های بازاریابی شرکت نستله ایران پس اعلیرضا سرابچی، مدیر کل ارتباطات و سرویس

ین نظران اهای اجتماعی نستله از طرف صاحبهای ایجاد ارزش مشترک و مسئولیتخوشحالیم که بار دیگر فعالیت"همایش گفت: 

تر ممای بهتر بیش از پیش مصشدن در ساخت آیندهحوزه شناخته شد. این جوایز نستله را در بهبود کیفیت زندگی مردم و سهیم

گذاری این مراسم ازجمله عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نخستین دور از این رویداد که با همت شورای سیاست"خواهد کرد.

 های اجتماعی به پایان رسید./های ایرانی فعال و موفق در زمینه مسئولیتکشور و فاطمه دانشور برگزار شد، با معرفی شرکت

http://www.iana.ir/fa/news/48431/%D3%AC%D9%33% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۳۱/۲۴/۷۳ : تاریخ

 گوییدچرا دروغ میخواهید مسئولیت بگیرید، وزیر جهاد کشاورزی هم به منتقدان دولت تاخت/ اگر می

 3سال تراز تجاری غذای مردم را از منفی  4وزیر دولت روحانی که این روزها دل پردردی از منتقدان دولت دارد، گفت: طی این  

اند و ما بیشترین سهم را میلیون تن شکر وارد کرده 219ایم و یک زمانی در دولت قبل میلیارد دالر رسانده 8میلیارد دالر به منفی 

، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .ایمر افزایش تولید داخلی داشتهد

ت: است، گف هایی که در بخش کشاورزی کشور انجام شدهها با اشاره به فعالیتنخستین همایش ملی مراکز جهاد کشاورزی دهستان

دغدغه امام راحل بعد از انقالب اسالمی این بود که بتوانیم مردم کشورمان نان تولید خودمان را بخورند و در زمان ریاست جمهوری 

بار در تولید گندم خودکفا شویم و خودکفایی گندم اراده و مشیت الهی است که با اسباب آقای خاتمی توانستیم، برای نخستین

 .میلیون تن مثبت برسانیم119ایم، تراز تولید گندم و مصرف را به ی ایجاد شده، تا حدی که اکنون توانستهمروجان کشاورز

وی با گالیه از اظهاراتی که در روزهای اخیر به دولت وارد شده است، تصریح کرد: در تالطمات سیاسی که در روزهای اخیر مشاهده 

شود و باید گفت این همه دروغ برای رسیدن به ای مطرح میهستیم که از طرف عده هاییکردن ها و پایمالشده شاهد قدرنشناسی

مروجان کشاورزی( ) شما روان و روح روی مسائل این نکند  هایی را شاهد هستیم و خداکجا است. چه اتهامات سنگین و چه نامردمی

خواهم بگویم ظاهراً دل پردردی از منتقدان دولت داشت، افزود: نمیوزیر جهاد کشاورزی که .تأثیر بگذارد و از فعالیت خود باز بمانید

دهیم، بخش کشاورزی دارای سهم ایم و یا دولت را در چه وضعی تحویل گرفته و چگونه تحویل میچه کار کرده و چه کار نکرده

ن مورد کند، بلکه کشاورزای نگاه نمیمشخصی در تولید کشور است و امروزه دنیا بخش کشاورزی را صرفاً به عنوان یک بخش اقتصاد

اند و از یکسری حجتی گفت: حاال این روزها برخی افراد در ستادها خزیده.شوداحترام جامعه هستند و شأن آنان همواره حفظ می

گویند هم میکنند و حاال این درست است که ما بیایم اینجا عملکردشان را بگویم. از آن طرف اطالعات غلط و نادرست پشتیبانی می

ا اند، امهایشان را ندادهدولت خسته و پیر است، حتی چند روز گذشته در تریبون جمهوری اسالمی اعالم کردند، وزرا لیست دارایی

 اخیر ماه یک هایحدیث و وزیر دولت روحانی که ظاهرا دل پردردی از حرف.شان را داددیدید که سخنگوی قوه قضاییه چگونه جواب

 سراغ کنم،می تعجب واقعاً  بنده که رودمی بزرگوارانی سراغ که کنندمی هدایت طوری را نشانه انگشت که گفت هم را این دارد،

وی در مورد مسائلی که در مورد وزیر بهداشت .کند. ملت نباید به چنین افرادی نگاه کندروند که آدم واقعاً تعجب میوزرایی می

دنبال این بوده است که وزیر شود، علم و  (تواند ثابت کند که آقای هاشمی )وزیر بهداشتمیمطرح شده نیز اظهار داشت: چه کسی 

وی .ایمالمللی ایشان مشخص است، چه جلسات و فشارها که در این دولت برای پیشبرد کارها نداشتهدانش، برجستگی و شخصیت بین

لی ای غلط ندارد، ونانوشته کنید. هیچ دیکتهید، چرا تخریب میخواهید خودتان را اثبات کنخطاب به منتقدان دولت گفت: اگر می

 المللی مانند برجام افتاده و در مسائل اقتصادیلطفاً عملکردها را مقایسه کنید، ببینید در این چند سال چه اتفاقات سیاسی، بین

ها داشته و از دولت نهم و دهم با رسانه ای که یکی از وزرایحجتی به مصاحبه.مانند بخش کشاورزی چه تحوالتی ایجاد شده است

فروردین دقیقًا اعالم کرده که برای واردات گندم از مقام  22وضعیت بحرانی واردات گندم سخن گفته اشاره کرد و گفت: این آقا 

ت چند ساعاند، تا حدی که تست سالمت گندم روی کشتی و تنها کردهمعظم رهبری مجوز گرفته و با شرایط سخت گندم وارد می

سیده بوده، در حالی که ر روزه 10 به روزها آن در کشور استان  10شده و وضعیت ذخیره گندم در قبل از ورود به کشور انجام می

گویند و حال ببینید که چه ماه باشد. اینها جمالتی است که خودشان درباره نحوه اداره مملکت می 8موجودی گندم نباید زیر 

 دروزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت تولید چغندر قند نیز گفت:.دهنده ما میهای ناروایی بنسبت

شد که اسنادش هم موجود است، زمانی که دولت نهم مستقر شد، فقط از میلیون تن چغندر در این کشور تولید می 2، 34سال 
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دولت تعرفه شکر را کاهش دادند تا در نهایت به صفر رسید، در حالی که در ماه پنج بار در  2در عرض  39تا اردیبهشت  34مهرماه 

حاال ما هزار تن شکر وارد کشور شد،  987، دو میلیون و 39هزار تن شکر وارد شده بود به یکباره در سال  812فقط  38سال 

ایم واردات مدام در حال کاهش و زی که ما آمدهوی افزود: از رو.گویند وارد نکنید تا شغل ایجاد شود؛ به ما می!ایم وارداتچیشده

مان هایایم که اگر کارخانههزار تن شکر تولید کرده 297، یک میلیون و 99تولید در حال افزایش بوده است تا جایی که در انتهای سال 

 خواهید مسئولیت بگیرید، چرا دروغر میکنند به ایجاد بیکاری. اگکردیم، ما را متهم میآماده بود، امروز یک کیلو شکر هم آماده نمی

ایم و به دنبال بازار اکنون بیش از نیازمان گندم تولید کرده :گویید؟حجتی به آخرین وضعیت تولید گندم اشاره کرد و گفتمی

 .میلیون تن گندم قبل از فصل برداشت مجدد گندم ذخیره داشتیم 319صادراتی هستیم، تا جایی که شب عید 

یز انصاف و حیا چکنید، نکند اهداف دیگری دارید، رقبای روحانی گفت: برای رسیدن به حکومت این گونه تالش می وی خطاب به

 .زنیم، این عملکردتان درست نیست. چرا که ما طبق آمار حرف میخوبی است

ذایی مربوط به گمرک است و نشان وزیر جهاد کشاورزی به این نکته هم اشاره کرد که تمام آمار ارائه شده در مورد واردات مواد غ

میلیارد  9میلیارد دالر رسیده یعنی  811به منفی  92میلیارد دالر بوده که در سال  3تراز غذای کشور منفی  92دهد در سال می

مقابل بازار رایج  وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم ما اقتصاد بازار در .دالر بهبود یافته که با تولید یا جایگزینی اصالح شده است

گفتیم برای واردات موز اگر کسی سیب  99کردیم تشریح کرد: یک زمانی کشاورزان برای فروش سیب دغدغه داشتند اما در سال 

های هزار تن سیب صادر شد و این چه نسبت 898گیرد. نتیجه آن شد که تا پایان سال نود و پنج صادر کند، تعرفه ترجیحی می

 .دهنده دولت و رئیس جمهور میناروایی است که ب

 12درصد در تولید روغن خودکفایی داشتیم که اکنون این رقم به  2حجتی در مورد واردات روغن به کشور نیز گفت: زمانی تنها 

 آالت که هنوزهای روغنی و کلزا را با مشخص کردن یک مجری احیا کردیم و با استفاده از ماشیندرصد رسیده است. ما کشت دانه

ایم، تولید را افزایش دادیم تا برای تولیدکننده صرف کند. با وجود آنکه به دلیل سرمای سال گذشته پول آن را هم به سازنده نداده

های قبل برداشت کلزا خواهیم برابر سال 8هزار هکتار از مزارع دانه روغنی آسیب دیده ولی امسال به حول الهی بیش از  27تا  97

های کاران ما با افزایش تولید چند برابر سالیز با آنچه خشکسالی بود و سطح زیر کشت هم افزایش نیافت، گندمداشت و در گندم ن

را  کنند، تمام اینهاکنند و صبح تا شب اعصاب مردم را بمباران میاند و آنهایی که اینقدر نمک ناشناسی میگذشته درآمد داشته

اند که بخش چغندری کارخانه فسا جمع های غلط را چه کسانی ایجاد کرده: بپرسید سیاستوزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد.دانندمی

واحد شکر  8ایم هرکس که شد و کار به جایی رسید که فقط شکر بیاورند، به تولید کننده بدهند تا سفید کند اما ما اکنون گفته

گویند. هایی است که دارند میدرصدی؟ اینها حرف 4یم دالل تولید کند اجازه واردات یک واحد شکر را خواهد داشت آنوقت ما شد

  .جلسه ما جلسه عدد و رقم نیست، درد و دل زیاد است و تاریخ همیشه مملو از این هیجانات بوده است

گرم  297به ازای هر متر مکعب آب مصرفی  37حجتی در مورد میزان مصرف آب در کشاورزی و تولید چغندر هم گفت: در سال 

برابر قبل افزایش  9گرم شکر یعنی بیش از  1297شد اما اکنون در کشت پائیزه چغندر به ازای هر متر مکعب آب ر تولید میشک

 .ایموری داشتهبهره

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=70189272197773 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 از دریچه ارتباط بصری« دوران ثبات»دومین کمپین اطالع رسانی نظام بانکی رونمایی شد/ بازتاب 

ان روابط مدیردومین کمپین اطالع رسانی نظام بانکی کشور با شعار دوران ثبات، توسط مدیر روابط عمومی بانک مرکزی و با حضور 

 .های جمعی در بانک مرکزی رونمایی شدعمومی شبکه بانکی کشور و نمایندگان رسانه

به ه راشا با مرکزی، بانک عمومی روابط مدیر کریمی، علی محمد کمپین، این از از بانک مرکزی، در مراسم رونمایی  ایانابه گزارش 

م اجتماعی است و عموم مردم کشور در ارتباط مستقی -کارکرد موثر نظام بانکی در اقتصاد کشور گفت: نظام بانکی یک نهاد اقتصادی 

ا و هها، ظرفیتشوند.وی افزود: تمام همت روابط عمومی های شبکه بانکی بر بازتاب توانمندیمند میبا این نهاد، از خدمات آن بهره

توانند به خوبی نقش نظام آیند و میهای علمی و تجربی به شمار میها خود سرمایهه است. فعاالن روابط عمومی بانکدستاوردها بود

بانکی در اقتصاد و پیشرفت کشور را با افکار عمومی در میان بگذارند.کریمی یکی از اهداف اصلی روابط عمومی بانکی را منطقی و 

عمومی از نظام بانکی دانست و گفت: امروزه نظام بانکی در برخی محافل مورد هجمه و انتقاد قرار بینانه کردن انتظارات افکار واقع

به آن با  کند و نبایدگیرد؛ اما باید توجه کنیم که بانک، نهادی است که با فعالیت خود به تولید و رونق اقتصاد کشور کمک میمی

 دید بنگاه خیریه نگریست.

ها و حتی های بانکها و توانایینطقی و غیرکارشناسی همچون تسهیالت تکلیفی که بدون توجه به ظرفیتوی افزود: انتظارات غیرم

 .داردمی باز خویش اصلی رسالت انجام از را  اقتصاد کشور، بر نظام بانکی تحمیل شده است، بانک ها

ر ام بانکی گفت: کمپین اطالع رسانی نظام بانکی دمدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به تجربه قبلی کمپین اطالع رسانی نظ

 تسهیالت به بخش»،«بانکداری الکترونیک»هایی چون سال گذشته با هدف آگاه سازى مخاطب از اقدامات موثر نظام بانکى در حوزه

زمینه موسسات  آگاهی دهی در»هاى بانکى روزمره عموم مردم و و همچنین اطالع رسانی عمومی در خصوص فعالیت« های تولیدی

رو تالش رونمایی و اکران شد.وی افزود: در جریان کمپین اطالع رسانی پیش 1899در هفته بانکداری اسالمی « اعتباری غیرمجاز

شده است اقدامات موثر نظام بانکی و بانک مرکزی برای آگاهی عمومی بازتاب داده شود.مدیر روابط عمومی در ادامه خاطرنشان کرد: 

 1892درصدی سال  47کشور ما در بسیاری از مسایل پیشتاز بوده است. موفقیت دولت در کنترل تورم افسار گسیخته  نظام بانکی

شد. در حیطه مدیریت نوسانات نرخ ارز نیز وضعیت به ، بدون همکاری و همراهی نظام بانکی میسر نمی1899درصد در سال  9به 

ز و ثبات بازار از جمله دستاوردهای درخشان بانک مرکزی، دولت و بدنه اقتصادی همین منوال بوده است. مدیریت نوسانات نرخ ار

اشاره کرد  1891در سال  1897درصدی بر اساس سال پایه  010دولت بوده است.در همین زمینه، کریمی به رشد اقتصادی منفی 

درصد رسیده است. وی افزود: اگرچه رشد اقتصادی کشور ایران همواره متکی بر نفت بوده  1112که در پایان دولت یازدهم به رقم 

های های مختلف اقتصادی به ویژه کارگاهاست، اما در دولت یازدهم، عالوه بر رشد مبتنی بر نفت، ما شاهد افزایش رشد اقتصادی بخش

و ثبات اقتصادی کنونی کشور، به ویژه در زمینه مدیریت بازار ارز و  نظام بانکی ایران در شکوفایی صنعتی نیز بودیم. در هر حال،

 ها و بانک مرکزی است.کنترل تورم، سهم بسزایی داشته و موفقیت دولت تا حدود زیادی در این زمینه مرهون تالش بانک

د طالع رسانی نظام بانکی اشاره کربرای دومین کمپین ا ثباتـدوران#مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به انتخاب برچسب 

های گیرد که دولت یازدهم توانست با تدبیر و اقدام مناسب در زمینهرو از آنجا نشأت میو گفت: انتخاب این عنوان برای کمپین پیش

 سازد. ادی فراهممختلف همچون مدیریت بازار ارز و کنترل تورم، ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند و زمینه را برای شکوفایی اقتص

ها نیز با انتشار محتواهای مربوط به رسانی، گفت: بانککریمی ضمن قدردانی از همکاری بانک ها در اجرای نخستین کمپین اطالع

ایت رسانی نظام بانکی حمها و امکانات موجود تبلیغی از کمپین اطالعهای خودپرداز، بیلبوردهرسانی از طریق دستگاکمپین اطالع 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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توانند با ها برسانی نظام بانکی نیز بانکرده و مناسبی کردند که شایسته تقدیر است و امید است در دومین کمپین اطالعگست

انک رسانی بباشند.در دومین کمپین اطالع گیری امکانات و منابع خود، در اجرای موفق و کامل کمپین، مشارکت الزم را داشتهبهره

است. در این خصوص مشکیان، مجری این کمپین گفت: در جریان این کمپین، با  الی استفاده شدهمرکزی از تکنیک تبلیغات سری

استفاده از تصاویر مختلف به دنبال آن هستیم تا یک پیام در ذهن مخاطب متبادر شود. همچنین در جلسات ایده پردازى و اتاق فکر 

ردیم با پایبندی به هویت بصری کمپین پیشین، با استفاده از تصاویر های متعددى پیشنهاد شد و در نهایت تالش کاین کمپین، طرح

 وستد اقتصادی، موضوع های مستقیم و هماهنگ را در ذهن مخاطبین شکل دهیم.اسکناس، به عنوان مهم ترین ابزار داد

وتاه، موجز و هماهنگ در هاى نوشتارى اصلى تالش شده است که به ساختارى کوی افزود: همچنین مانند کمپین پیشین، در پیام

 .واژگان دست یافته تا محتواى اصلى هر تبلیغ، به صورت موثر و ماندگار در ذهن مخاطب شکل بگیرد

http://www.iana.ir/fa/news/48944/%D3%AF%D9%33%D9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

تکذیب عضویت وزیر جهاد کشاورزی در هیئت مدیره شرکت های خصوصی/ پیگیری قضایی ادعای کذب 

 خبرگزاری تسنیم از امروز

عضویت وزیر جهاد کشاورزی را در روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی با انتشار اطالعیه ای ادعای خبرگزاری تسنیم در خصوص 

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی، دراین اطالعیه خطاب به .هیئت مدیره شرکت های خصوصی تکذیب کرد

حصول اطمینان از صحت اخبار منتشره اصل حیاتی و بنیادی در کار اطالع رسانی برای هر خبرگزاری  "مدیریت این رسانه آمده است: 

است که در همه جوامع مورد اذعان و عمل است و قطعا انتظار می رود رسانه وابسته به نهاد نظامی مدعی انقالبی و اعتقادی بودن 

بیش از سایر رسانه ها ملزم و مقید به رعایت اصول اخالقی و حرفه ای باشد، اما به به نظر می رسد این رسانه همانند نامزدهای مورد 

 . دن به هدف همه اصول و موازین را زیر پا می گذارند و به قول معروف به خودزنی و سیم آخر زده استحمایتشان برای رسی

به نظر می رسد خبرگزاری تسنیم خبر دروغ عضویت وزیر جهاد کشاورزی را در دقایق پایانی مناظره در حالی منتشر کرد که از این 

ی ها را نیز انجام دادند، کمکی کرده باشد و خودشان هم در این راستا از هیچ رهگذر به نامزدهای بازنده مناظره که همه بد اخالق

وزارت جهاد کشاورزی با تکذیب هرگونه عضویت وزیر جهاد کشاورزی در هیئت مدیره شرکت های .کوششی دریغ نکرده باشند

 زم به منظور پیگیری قضایی انتشار اینخصوصی پس از قبول مسئولیت وزارت، در نخستین ساعات اداری روز شنبه، اقدام قانونی ال

 اخبار دروغ مطابق قوانین و مقررارت به عمل خواهد آورد

http://www.iana.ir/fa/news/48082/%D3%AA%DA%A9%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 /ترین مشکل مراکزها/ کمبود امکانات مهمهای نخستین همایش ملی مراکز جهاد کشاورزی دهستانبرنامه

 درصد از مراکز با اجرای طرح نظام نوین ترویج 50بازسازی و نوسازی 

عنوان سکاندار وزارت جهاد کشاورزی تعیین شد، همدیرکل دفتر بسیج سازندگی و شبکه عامالن ترویج گفت: پس از اینکه حجتی ب

شود افزاری ساماندهی شد تا دانشی که تولید میافزاری و نرمهای مراکز جهاد کشاورزی به لحاظ سختدو، سه کار برای احیای فعالیت

 .وری در بخش باال رودبه عرصه و سفره کشاورزان نفوذ پیدا کند و بهره

هزار و وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به فعالیت بیش از یکبسیج سازندگی و شبکه عامالن ترویج در گفتعلی درجانی، مدیرکل دفتر 

های تولید صورت های بخش کشاورزی از سوی این مراکز در کانونمرکز جهاد کشاورزی در سراسر کشور گفت: تمام فعالیت 277

های اندار وزارت جهاد کشاورزی تعیین شد، دو، سه کار برای احیای فعالیتعنوان سکگیرد.وی بیان کرد: پس از اینکه حجتی بهمی

شود به عرصه و سفره کشاورزان نفوذ افزاری ساماندهی شد تا دانشی که تولید میافزاری و نرممراکز جهاد کشاورزی به لحاظ سخت

جهاد کشاورزی از مجموعه ترویج این بود که بیشتر  ترین درخواست وزیروری در بخش باال رود.درجانی افزود: مهمپیدا کند و بهره

زار در عنوان سیاستگهای اجرایی نیز بهبرداران برقرار شود و بخشبتواند نقش خود را احیاء کند و ارتباط مؤثری بین محققان و بهره

ان عرصه رکت دانشگاهیان، پیشکسوتاین بین فعالیت داشته باشند.وی با بیان اینکه معاونت ترویج طرح نظام نوین ترویج را با مشا

ترین آن، ساماندهی و پشتیبانی مراکز های اجرایی پیشنهاد داد، عنوان کرد: این طرح سه محور عمده دارد که مهمترویج و بخش

ست اعنوان محورهای بعدی طرح نظام نوین ترویج مطرح بوده های تولیدی و مدیریت دانش بهبندی عرصهجهاد کشاورزی است. پهنه

که در حال اجرا است.مدیرکل دفتر بسیج سازندگی و شبکه عامالن ترویج ادامه داد: طی دو سال گذشته اتفاقات خیلی خوبی در 

گیری ستاد ساماندهی این مراکز و ابالغ دستورالعمل ساماندهی مراکز توان شکلمراکز جهاد کشاورزی افتاده است که ازجمله می

 های استانی از سوی وزیر جهاد کشاورزی را نام برد.ایت از مراکز، تجمیع امکانات و استفاده از ظرفیتجهاد کشاورزی با محوریت حم

هزار پهنه تولیدی تقسیم شده است و هر درجانی تأکید کرد: اتفاق دیگر این بود که همه مراکز جهاد کشاورزی به بیش از هشت

شکالت ها و طرح مسائل و مها را در بحث انتقال یافتهدی است و تمام فعالیتکارشناسی که در مرکز مسقر است، متولی یک پهنه تولی

افزاری مانند ترین مشکل مراکز جهاد کشاورزی را در حال حاضر کمبود امکانات سختبر عهده دارد.وی مهم -اعم از تحقیق و اجرا-

هزار کز با اجرای طرح نظام نوین ترویج و اسقرار هشتدرصد از مرا 97ویژه خوردو اعالم کرد و یادآور شد: خوشبختانه رایانه به

کارشناس مسئول پهنه در آنها بازسازی و نوسازی شده است. اقدام دیگر آموزش و توانمند سازی مراکز است تا افراد بتوانند از نظر 

 خوبی صورت گیرد.برداران بهروز شوند و انتقال یافته به بهرهدانش فنی به

ر فکری دگزاری نخستین همایش ملی مراکز جهاد کشاورزی دهستان را بررسی مسائل و مشکالت این مراکز و همدرجانی هدف از بر

رفع آنها دانست و اضافه کرد: نکته مهم در برگزاری این همایش تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر حضور مسئوالن مراکز جهاد کشاورزی 

تئاتر ساختمان جدید وزارتخانه )محل برپایی همایش( اورزی در افتتاح سالن آمفیعنوان افراد در خط مقدم فعالیت در عرصه کشبه

های نخستین همایش ملی مراکز جهاد کشاورزی دهستان را عرض خیرمقدم توسط خاوازی معاون ترویج، است.وی در پایان برنامه

از رؤسای مراکز جهاد کشاورزی، سخنرانی محمود سخنرانی یک نفر به نمایندگی از مروجان پهنه از استان فارس، سخنرانی یک نفر 

حجتی وزیر جهاد کشاورزی، گزارش اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سخنرانی یک 

فقیه در جهاد اهلل عالمی نماینده ولی ها، سخنرانی آیتنفر نفر از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی به نمایندگی از رؤسای سازمان

 های مختلف مانند: طرح نظام نوین ترویج، ریزگردها و... اعالم کرد.کشاورزی، پخش کلیپ در حوزه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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تئاتر ساختمان جدید وزارت جهاد کشاورزی گفتنی است، نخستین همایش ملی مراکز جهاد کشاورزی دهستان فردا در سالن آمفی

 برگزار خواهد شد./

http://www.iana.ir/fa/news/48930/%D3%A3%D3%B1%D9%32%D3%A0 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 شودشنبه در تهران برگزار مینخستین همایش ملی مراکز جهاد کشاورزی دهستان ها سه 

مدیرکل دفتر بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج گفت: هدف از برگزاری این همایش، تبیین جایگاه مراکز جهاد کشاورزی دهستان 

 شها در پیشبرد برنامه های توسعه پایدار بخش کشاورزی، ترویج و انتقال دانش فنی و یافته های تحقیقاتی به بهره برداران بخ

 .کشاورزی در راستای نیل به امنیت غذایی است

به گزارش ایانا از معاونت ترویج جهادکشاورزی، علی درجانی مدیرکل دفتر بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج گفت: اولین همایش 

 کشاورزی، معاونان، مدیرانملی مسئوالن مراکز جهاد کشاورزی دهستان در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با حضور وزیر جهاد 

نفر از  077کل دفاتر ستادی، رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، مدیران هماهنگی ترویج کشاورزی استان ها و بیش از 

اردیبهشت ماه( در سالن آمفی تئاتر وزارت جهاد  19مسئوالن مراکز جهاد کشاورزی دهستان ها و مروجان مسئول پهنه فردا )

وی افزود: هدف از برگزاری این همایش، تبیین جایگاه مراکز جهاد کشاورزی دهستان ها در پیشبرد .، برگزار خواهد شدکشاورزی

برنامه های توسعه پایدار بخش کشاورزی، ترویج و انتقال دانش فنی و یافته های تحقیقاتی به بهره برداران بخش کشاورزی در راستای 

 نیل به امنیت غذایی است.

http://www.iana.ir/fa/news/48934/%D9%32%D3%AE%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

بورس / توجه به تجاری سازی فن آورانه برگزاری کارگاه های آموزشی کارآفرینی کسب و کار، بازار سرمایه و 

 کارآفرینان در سال جاری

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی گفت: در حوزه آموزش سه برنامه تالش برای  -رئیس مرکز کارآفرینی مؤسسه آموزش عالی علمی 

امور اجتماعی، برگزاری کارگاه های آموزشی دریافت مجوز برگزاری دوره های آموزشی کار و کسب و کارآفرینی از وزارت تعاون، رفاه و 

مرتبط با کارآفرینی کسب و کار، آشنایی با بازار سرمایه و بورس و ...، دوره های آموزشی برای مدیران، مدرسان و کارکنان تهیه شده 

یل صالحی مقدم با بیان کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، اسماع -به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی علمی .است

برنامه  1892اینکه مرکز کارآفرینی در چهار حوزه آموزش، پژوهش، ترویج و مشاوره فعالیت می کند، گفت: برای هر بخش در سال 

هایی نیز پیش بینی شده است. وی افزود: در حوزه آموزش سه برنامه تالش برای دریافت مجوز برگزاری دوره های آموزشی کار و 

ارآفرینی از وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی، برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با کارآفرینی کسب و کار، آشنایی با کسب و ک

رئیس مرکز کارآفرینی مؤسسه با ، کارگاه های آموزشی برای مدیران، مدرسان و کارکنان تهیه شده است.... بازار سرمایه و بورس و

نه کارآفرینان و ارائه طرح های پژوهشی مرتبط یادآور شد: همچنین ارائه دستاوردهای کارآفرینان در اشاره به تجاری سازی فن آورا

 .برنامه هایی نیز در حوزه پژوهش پیش بینی شده است چارچوب مقاله های علمی در این حوزه ضروری است و

فن آفرینی هاست، تأکید  ها، خالقیت ها، فناوری ها و صالحی مقدم با بیان اینکه یکی از وظایف عمده مرکز کارآفرینی ترویج نوآروی

 .کاربردی تدوین شده است -کرد: در این حوزه نیز برنامه هایی برای دانشجویان کارآفرین دوره های علمی 

آموختگان وی در پایان به حوزه مشاوره پرداخت و گفت: در این حوزه برنامه هایی به منظور مشاوره و راهنمایی دانشجویان و دانش 

 کارآفرین در بخش کشاورزی تدوین شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/48921/%D3%A3%D3%B1%DA% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۴تاریخ: 

 های نیمه جان شمال، در شان امام رضا )ع( است؟جنگلآیا رها کردن 

ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی بعد از انتصاب در این سمت، طی دیداری با معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط 

ان قدس رضوی بخش های شمال در شأن امام رضا )ع( نیست. این در حالی است که آستبرداری از جنگلزیست اعالم کرد که بهره

درصد از سهام این شرکت، در اختیار آستان قدس رضوی قرار  17عمده سهام شرکت تحت مدیریت خود در شمال را فروخته و فقط 

های شمال نخواهد داشت. در حالی که اجرای درست طرح دارد. طبیعی است انصراف از سود این سهم اندک، تاثیر خاصی بر جنگل

 .ن دوباره خواهد دادها جاتنفس، به جنگل

 لیال مرگن-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

د گوید: سیها، مراتع و آبخیزداری کشور به ایانا میبرداری سازمان جنگلمحمدعلی معصومی مدیر کل دفتر جنگلداری و امور بهره

ری از جنگل را اعالم کرده است و انصراف خود برداها نظر شخصی خود درباره بهرهای به سازمان جنگلابراهیم رئیسی با ارسال نامه

 برداری جنگل به میزان سهامی که این شرکت در اختیار دارد را اعالم کرد.را از دریافت سود حاصل از بهره

هایی که قبال تحت پوشش این شرکت بوده و بعدها سهام درصدی آستان قدس رضوی در طرح 17کند: سهم اما معصومی اضافه می

 های شمال مفید باشد.رد دیگری واگذار شده است، آن قدرها هم اهمیت ندارد که برای احیای جنگلآن به ف

را تاسیس کرد. این شرکت یکی از مجریان  "های قدس رضویشرکت کشاورزی و عمران جنگل"، 29آستان قدس رضوی از سال 

 کرد.ول مورد نیاز برای احیا و حفاظت جنگل را تامین میبرداری از چوب جنگل، پآمد که با بهرههای جنگلداری به حساب میطرح

رویه هایی که به دلیل برداشت بیبرداران جنگل در سالشرکتی که وابسته به آستان مقدس امام رضا )ع( بود، همچون سایر بهره

های این مفهوم که در سال های دولتی هم برخوردار بود. بهشد از بخشودگیدرختان از جنگل، درآمد کافی برای مجری کسب نمی

داد، دولت به مجریان اعالم ها را نمیاخیر که موجودی جنگل اجازه برداشت درختان به میزان تامین کننده سود اقتصادی شرکت

های شرکت کاسته شود. به این ترتیب کرد که مجازند عملیات احیایی نظیر کاشت بذر و نهال را متوقف کنند تا از حجم هزینهمی

شد. شرکت وابسته به آستان قدس رضوی در روزهایی های جنگلی با مشکل مواجه نمیها، به روی عرصهاظت فیزیکی این شرکتحف

تم بردار از این اکوسیسهای بهرهشد و سود سرشاری عاید شرکتتا دو و نیم میلیون متر مکعب چوب از جنگل برداشت می 2که ساالنه 

های اقتصادی بی شماری را برد، اما مدیران این شرکت وقتی دیدند نفس جنگل به شماره افتاده و هرهشد، از این منبع ارزشمند بمی

ده نباشند.با واگذار دیگر چوبی برای برداشت باقی نمانده است، بخش عمده سهام آن را واگذار کردند تا صاحب یک مجموعه زیان

برداران خرد قرار آمد و در دسته بهرهبردار به حساب نمیبزرگ بهرهشدن سهام آستان قدس رضوی، دیگر این مجموعه یک شرکت 

 های بزرگی که به این کار مشغولبرداری جنگل نیز در مقایسه با شرکتبردار خرد از فعالیت بهرهگرفت. تاثیر انصراف یه بهرهمی

اعالم  ترئیس سازمان حفاظت محیط زیسر با هستند، ناچیز است. با این وجود، ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در دیدا

های طبیعی شمال کشور در شأن امام رضا )ع( نیست. این اقدام زمانی ارزشمند بود که آستان قدس رضوی کرد که برداشت از جنگل

کرد اما در ها میبرداری داوطلبانه از جنگلکرد و به عنوان یک سهامدار بزرگ اقدام به توقف بهرهسهام شرکت خود را واگذار نمی

ع ها را هم قطای حفاظتی نظیر گشت و بازرسی و مقابله با آفات و یا اقداماتی نظیر کاشت نهال و غیره در جنگلهمقابل فعالیت

شود و باید از طریق تزریق های جنگلداری با مشکل مواجه میکرد. اگر چوبی از جنگل برداشت نشود، تامین منابع مالی طرحنمی

 های جنگلداری فراهم شود.های مجری طرحجنگل، پول الزم برای فعالیت شرکت بودجه از محل فروش پول نفت یا سایر خدمات

 اختصاص بودجه مجزا برای جنگل، برای نخستین بار در دولت یازدهم

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های ایم زمانی را که برداشتشد. از خاطر نبردهایم روزهایی که را که چندین برابر حد مجاز از درختان جنگل برداشت میاز خاطر نبرده

ای محدود رفت. اما حاال که وضعیت وخیم است و یر اصولی در جنگل، نفس هیرکانی را به شماره انداخت و سود آن به جیب عدهغ

های بزرگ دالر، برای انجام مدیریت کشور با تنگاهای جدی مواجه است، سهام شرکت 47دولت با فروش نفت به ازای هر بشکه 

ترین دولت ایران وقتی هشدارهای کارشناسان ر نیست. دولت یازدهم به عنوان محیط زیستیشود، چون دیگر سودی در کافروخته می

ه های این ناحیهای خانمان برانداز و به خطر افتادن حیات و سکونتگاه مردم شمال را شنید، حفظ جنگلدرباره احتمال بروز سیالب

ها در نظر گرفت اما ستقل برای نخستین بار برای حفاظت از جنگلای مرا در اولویت خود قرار داد و با حمایت مجلس، ردیف بودجه

بردار نفع برده بود، در این برهه حساس تمام سهام شرکت ها از مزایای جنگل به عنوان یک شرکت بهرهآستان قدس رضوی که سال

به جای در کنار گود نشستن و به توانست درصدی خود چشم پوشی کرد. در حالی که می 17خود را وگذار کرد و فقط از سود سهام 

های مسیر سنگالخی حمایت از جنگل را کنار بزند و این اکوسیستم کند سنگنظاره نشستن تالش دولتی که به سختی سعی می

های آینده حفظ کند، خود وارد کارزار شود و با تزریق بودجه از محل درآمدهای آستان قدس و انجام اقدامات طبیعی را برای نسل

اش در گذشته به پیکر جنگل وارد کرد را ترمیم کند. در حال حاضر برخی از هایی که شرکت تابعهاظتی داوطلبانه، بخشی از زخمحف

ه اند و بهای شمال، با قوه مجریه همراه شدهجنگل برداری تجاری ازپس از تصمیم دولت برای توقف بهره بردارهای بزرگ بهرهشرکت

 هایی کهکنند و یا اقدامات حفاظتی را با وجود هزینههای در معرض خطر انقراض مشارکت میسازی گونهصورت داوطلبانه در ذخیره

که در این موقعیت حساس،  اند تا دوران گذار را به سالمت پشت سر بگذاریم. آیا در شان آستان قدس رضوی هستدارد، قطع نکرده

ای که تمام مردم این سرزمین به خاطر دولت و مردم را تنها بگذارد؟ آیا بهتر نبود تولیت آستان قدس رضوی به عنوان مجموعه

گذارند، همچون امام رضا )ع( که ضامن آهو بود، ضامن حفظ زیستگاه هزاران پرنده و جاندار ساکن تقدسش به آن احترام می

درصدی که ارزش چندانی  17شمال شود؟ آیا بهتر نبود تولیت آستان امام رضا )ع( به جای واگذاری نمادین یک سهام  هایجنگل

 داد؟ها، اقدامی ارزشمند و شأن امام رضا )ع( انجام میندارد با مشارکت در حفاظت از جنگل

 چوب حراج به حیات جنگل

های شمال در نظر گرفته دالر نه تنها اعتباری برای جنگل 117فت به ازای هر بشکه بریم روزهایی را که با وجود فروش ناز خاطر نمی

های مردم برای ایجاد شغل در مناطق محروم به آن ها وعده ایجاد کارخانه فرآوری در برابر درخواست محمود احمدی نژادنشد، بلکه 

کردند با این وعده رئیس دولت عدالت بذر بلوط داد! بذرهایی که در غرب کشور باید زمینه تجدید حیات و احیای جنگل را فراهم می

هایی که با تکیه بر فرآوری بذر تواند زیرساختم دولت نمیهای فرآوری تبدیل به گز و حلوا و غیره شد و امروز همحور در کارگاه

اند را نادیده بگیرد و آن ها را تعطیل کند. سایه بدعت غلطی که در دولت نهم و دهم نهادینه شد، هنوز هم بر سر بلوط ساخته شده

کنیم. روزی که هدفمندی راموش نمیها بر سر جنگل آورد را فهای زاگرس باقی مانده است. بالیی که طرح هدفمندی یارانهجنگل

ها اجرایی شد و هزینه حمل سوخت به مناطق مرزی به حدی افزایش یافت که مردم مرز نشین بار دیگر به سوزاندن چوب یارانه

 ،جنگل برای گرم نگه داشتن خود و پخت و پز روی آوردند. این مردم که ناگزیر بودند نان را با چند برابر قیمت خریداری کنند

ببرند.  دانند یارانه نقدی خانوار را برای خرید ارزاق اصلی نگه دارند و از منابع طبیعی به عنوان سوخت رایگان بهرهبنابراین ترجیح می

های طبیعی با هدف تامین هیزم چندین برابر شد. حال تصور ها و عرصهبرداشت از جنگل ی رسمیهاگزارشها بر اساس در آن سال

 کنید روزی را که یارانه نقدی وعده داده شده توسط برخی کاندیداهای ریاست جمهوری این دوره، محقق شود!

های اطفای حریق در ها صرف تکمیل زیرساختبریم روزهایی را دوران طالیی فروش نفت بود و به جای اینکه این پولاز یاد نمی

ای شد که به دلیل مواضع نادرست دولت ایجاد شده بود. هر یک از تجهیزات مورد های ظالمانهها شود، صرف دور زدن تحریمجنگل

ب عالوه ه این ترتیگری برخی کشورهای عربی نظیر امارات خریداری کنیم و بنیاز خود را ناگزیر بودیم به چند برابر قیمت با واسطه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/41940/%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D9%87-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.afkarnews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/223752-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.afkarnews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/223752-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.mehrnews.com/news/2309054/%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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های طبیعی کشور در کمبود امکانات سوختند و از بین رفتند. در ها و عرصهها، جنگلبازیبر هدر رفتن پول نفت در خالل این دالل

حتی به اندازه یک تلفن زدن هم نگران  وزیر وقت کشاورزیهای جنگلی و مرتعی خود را از دست دادیم و ها هکتارها عرصهآن سال

کنیم که زمینه ورود تکنولوژی به کشور را باز کرده است. از پهبادها ها نبود. اما امروز دولتی را تجربه میاز دست رفتن این سرمایه

ی شبکه جهانهای جهانی نظیر مندی از خدمات مجموعهها برای بهرهتحریمتوانیم برای رصد جنگل استفاده کنیم و از مزایای لغو می

 های طبیعی ایران بهره ببریم./ برای مقابله با آتش سوزی در عرصه اطفای حریق

http://www.iana.ir/fa/news/48028/%D3%A2%DB%3C%D3%A0- 
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http://www.iana.ir/fa/news/38203/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84
http://www.iana.ir/fa/news/43723/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 وگوهای ظریف در افغانستانآب و محیط زیست، محور گفت

ای که به افغانستان داشت، در نشست مشترک مطبوعاتی روزهخارجه ایران روز گذشته در سفر یکمحمدجواد ظریف، وزیر امور  :شرق

زیست میان دو کشور وجود دارد. به گزارش ایرنا، با همتای افغان خود در کابل، گفت امکان همکاری در زمینه آب برای حفظ محیط 

سیدن موضوع آب تأکید کرد و حل این مشکل را به نفع محیط زیست رنتیجهمحمدجواد ظریف، در این نشست بر لزوم همکاری و به

بار نیست که مسئوالن بلندپایه دولت روحانی در مذاکرات خود با مسئوالن دولت افغانستان محیط زیست این اولین.دو کشور دانست

تعددی بحث پیرامون حقابه ایران از وگوی خود قرار می دهند. پیش از این هم در دیدارهای مو آب را در صدر موضوعات مورد گفت

ترین موضوعات مشترک میان یکی از مهم.نظر قرار گرفتهای افغانستانی مورد بحث و تبادلهای هیرمند و هریرود با طرفرودخانه

سال پیش  13ترین تاالب آب شیرین ایران را بر خود داشت. این تاالب از دو کشور، وضعیت تاالب هامون است که زمانی عنوان بزرگ

د. اش برسهای تشنهگاه فرصت نشد که دوباره آبی به لبصورت کامل خشک شده بود و هیچتقریبا به  1898سو تا بهار سال به این

گیرد و درنهایت به هامون محل تأمین آب مورد نیاز این تاالب رودخانه هیرمند است که از ارتفاعات شمال افغانستان سرچشمه می

های حامد کرزی به دلیل ناکارآمدی های مستقر در افغانستان، چه دولت طالبان و چه دولتهای گذشته دولتمه سالریزد. در همی

 حال، با شروع به کار دولتدادند. بااینهای ایران برای دادن حقابه تاالب هامون اهمیتی نمییا نداشتن تمایل و توانایی، به درخواست

باره صورتی جدی وارد مذاکراتی با مسئوالن افغانستان دراینو هم رئیس سازمان محیط زیست بهروحانی، هم مسئوالن دیپلماسی 

سال، به  12بار پس از برای اولین 98ها در افغانستان هم به کمک آمد تا اردیبهشت سال از طرفی، بارش باران و وقوع سیالب .شدند

جمهور و هم مرتبه و در باالترین سطوح ممکن، هم از سوی رئیس های وسیعی از هامون آب برسد. در همین مدت، چندینبخش

وگوهایی جدی شد تا حقابه تاالب هامون را بپردازند. جمهور و دیگر مسئوالن دولت افغانستان گفتمعاون او، معصومه ابتکار، با رئیس

گاه چنین درخواستی را از افغانستان هیچ نژاد، ایرانصورت مشخص در دولت احمدیهای گذشته و بهاین در حالی است که در سال

آیند. یکی به تاالب گیرند و در ادامه به سمت ایران میدو رودخانه هیرمند و هریرود از ارتفاعات افغانستان سرچشمه می .مطرح نکرد

رسد و در ادامه وارد گذرد و در داخل خاک ایران به سد دوستی میریزد و دیگری از مرز مشترک افغانستان و ایران میهامون می

هم برای تاالب هامون و دشت سیستان و هم برای سد  -هاست موضوع حقابه ایران شود. سالشنزارهای کشور ترکمنستان می

جمهور غنی، رئیسهای حاکم بر دو کشور همسایه است. دو سال پیش که محمد اشرفاز موضوعات مهم مطرح میان دولت -دوستی

 جمهور و رئیس سازمانجمهور، و معصومه ابتکار، معاون رئیسن سفر کرد در دیدارهایی که با حسن روحانی، رئیسافغانستان، به ایرا

تان جمهور افغانسوگوهایی کرد. در همین سفر و در پی دیدار غنی با ابتکار، رئیسحفاظت محیط زیست، داشت در همین رابطه گفت

شدن هامون و همچنین چگونگی احیا و برگشت آن به شرایط ه و بررسی چرایی خشکبا اعالم آمادگی این کشور برای آغاز مطالع

ای جداگانه از سلسله اقداماتی را که دو کشور صورت مشترک از دو کشور، برنامهالزم است تیمی تخصصی به»گذشته، اعالم کرد: 

ه المللی هامون انجام دهند، تهیه و تدوین و باالب بیناالجل برای جلوگیری از تخریب بیشتر تصورت ضربایران و افغانستان باید به

زیست در کشور و منظور حفظ محیط های کلی بهاو همچنین با اعالم آمادگی برای ایجاد چارچوب همکاری«. دو کشور ارائه کنند

ست، های افغانستان شده اجنگل ها وشدن باغوهوا و اقلیم که منجر به خشکبا توجه به مشکالت ناشی از تغییرات آب»منطقه، گفت: 

های ها و خسارتاشرف غنی، سیالب«. هاستاین کشور آماده هر نوع اقدام و همکاری در زمینه حفاظت و احیای آبگیرها و تاالب

ور به میلیارد دالر خسارت برای آن کش1/9های افغانستان برشمرد که ساالنه قریب به ترین چالشفراوان ناشی از آن را یکی از مهم

در رابطه با دیدار خود با « شرق»وگویی با معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست، در گفت 94در همین رابطه سال .دنبال دارد

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های مشترک با کشور و مردم افغانستان ما در ارتباط با همکاری»شده در آن دیدار، گفت: جمهور افغانستان و مسائل مطرحرئیس

جمهور محترم غنی، رئیسای که با آقای اشرفدر مذاکرات رسمی .های زیادی داریمالمللی هامون، برنامهب بیندرباره موضوع تاال

مند المللی هامون که یک تاالب بسیار ارزشافغانستان، داشتیم همین پیشنهاد را دادیم که یک کارگروه مشترک برای احیای تاالب بین

ان و چه در ایران است، تشکیل شود؛ چراکه معتقدیم اگر این تاالب احیا شود، بر کشاورزی برای زندگی مردم منطقه چه در افغانست

 خود خواهد توانستتواند به لحاظ گردشگری نیز به یک جاذبه خوب تبدیل شود و خودبهو معیشت و دامداری آنها تأثیر دارد و می

جمهور افغانستان مطرح کردیم و آقای غنی هایی بود که با رئیسثامنیت این منطقه را تأمین کند و سطح آن را باال ببرد. این بح

مند هستند این تاالب احیا شود. من با این، مردم این منطقه به این موضوع حساسیت دارند و عالقهبرعالوه .هم از آن استقبال کردند

ردولتی، های غینهاد در افغانستان و سازمانهای مردمکلخبرنگاران افغانستانی که به ایران سفر کردند، مالقات داشتم؛ هم آنها و هم تش

تاالب هامون از سه دریاچه کوچک به نام های .«همگی برای احیای این تاالب ابراز آمادگی کردند و به این موضوع عالقه داشتند

به هم متصل می شوند و  هامون پوزک )میانی(، هامون صابوری )شمالی( و هامون هیرمند تشکیل شده است که در زمان وفور آب

کویری کشورهای گرفتن در مرکز مناطق کویری و نیمهشده هامون، به دلیل قراردهند. منطقه حفاظتدریاچه هامون را تشکیل می

گونه پرنده در دریاچه هامون مشاهده  138ایران و افغانستان، تنها مأمن زیست پرندگان مهاجر شرق کشور است و تاکنون بیش از 

کردند که قطع جریان بیش از صد گونه جانوری از جمله گراز، گربه وحشی و روباه نیز در حواشی این دریاچه زیست می.ستشده ا

سال گذشته،  13سالی و استمرار آن در آب هیرمند به مرز ایران، کمبود نزوالت آسمانی، خشکیدن هامون و در نهایت بروز خشک

ترین دریاچه آب شیرین با مساحتی حدود ان در این منطقه به مخاطره بیفتد. هامون بزرگباعث شد مهاجرت پرندگان و حیات جانور

شود که در ناحیه کویری و بیابانی شرق کشور، در شمال کیلومترمربع در سراسر فالت ایران محسوب می 077هزارو پنج

نظیر انواع پرندگان در این منطقه دهنده تنوع کمشانخانواده ن 91بندی پرندگان در قالب وبلوچستان واقع شده است. تقسیمسیستان

 المللی حیات پرندگان بهالمللی این تاالب از اهمیت زیادی برخوردار است و از سوی سازمان بیناست؛ بنابراین از بُعد ملی و بین

 .عنوان زیستگاه بااهمیت پرندگان معرفی شده است

http://www.iana.ir/fa/news/48942/%D3%A2%D3%A3%D-9%33%D- 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

 خردی را ندارندمحیط زیست و اقتصاد ایران دیگر توان تحمل بی

 .دخردی را ندارندیگری از بی است محیط زیست و اقتصاد ایران دیگر توان تحمل دوره رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معتقد

به گزارش ایانا به نقل از محیط زیست، معصومه ابتکار در نشستی با فعاالن اقتصادی استان آذربایجان شرقی، بیان کرد: اگر اقدامی 

 ایم و اگر توفیقی حاصل شود، نتیجهبرای انجام وظیفه به کار گرفته تالش خود را مان بوده و ما همهانجام شده در راستای تکالیف

های اقتصادی از ها و دشواریدر شرایط سختی روی کار آمد و سختی 92وی افزود: دولت تدبیر و امید در سال .لطف خداوند است

کرد، همه و همه در ابتدای روی کارآمدن دولت میهای اقتصادی را دشوار هایی که فعالیتتورم گرفته تا نواسانات ارزی و ناپایداری

اند را معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جوامع خردمند هرگز اتفاقاتی که درک کرده.کردهایی را ایجاد میوجود داشت و سختی

با  گیرند؛ دولت تدبیر و امید نیزریزی، تصمیم میگیرند و با برنامهکنند، عنوان کرد: جوامع خردمند، از تاریخ عبرت میفراموش نمی

کاری خود قرار داد، چرا که دریاچه ارومیه زنگ خطر بحران زیست تمام مشکالت از همان ابتدا مباحث محیط زیست را در اولویت

شکل ها و مناطق مختلف کشور بود و کشور را با مها، دشتمورد از تاالب 127محیطی را به صدا درآورده بود که نشانگر وضعیت 

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور اضافه کرد: دولت تدبیر و امید در کنار بحث اشتغال، برجام و حل و  .روبه رو می کرد

  .های ظالمانه، مباحث زیست محیطی را نیز به طور جدی در دستور کار خود قرار دادفصل تحریم

انی ببینیم، تشریح کرد: اکنون که زنجیرها از پای ما بردشته شده، امید است وی با تاکید بر اینکه باید اقتصاد را در بعد تحوالت جه

مسیر اقتصادی تسهیل شود و بتوانیم همپای تحوالت جهانی حرکت کنیم، در دنیا چند تحول بزرگ اتفاق افتاده و در کنار رشد 

 .شودت داده میاقتصادی و اجتماعی به مسائل حفاظت از محیط زیست و تغییر اقلیم و... نیز اهمی

ابتکار با اشاره به اینکه دنیا به اینکه نتیجه رسیده که در مقابل گرمایش زمین و آثار مخرب آن، باید ایستادگی کرد، افزود: این 

  .های ضابطه گذار نیست، بلکه مباحثی اقتصادی استگوید که دیگر مباحث زیست محیطی بحثتحوالت به ما می

موضوعاتی چون، اقتصاد سبز از سوی دولت تدبیر و امید، گفت: در اقتصاد سبز، اقتصادی موفق است که ارزیابی  هابتکار با اشاره به ارائ

 .شوندهای اقتصادی شناسایی میهای زیستی، فرصتتوان واقعی از سرزمینش داشته باشد؛ در چنین اقتصادی، مبتنی بر ظرفیت

د: رشد سبز، رشدی است که همه ابعاد رشد اقتصادی را منهای آلودگی و تخریب های اقتصاد سبز، بیان کروی با اشاره به شاخص

یعت ثروت زند، چرا که طبها بلکه به خود اقتصاد کشور نیز لطمه میمحیط زیست داشته باشد؛ تخریب محیط زیست نه تنها به انسان

  .اهد شدعمومی کشور بوده و در صورت خسران طبیعت آثار آن در اقتصاد نیز نمایان خو

وی با بیان اینکه منابع آب استراتژیک کشور در دولت نهم و دهم از دست رفت، تاکید کرد: این منابع به دلیل عدم مدیریت صحیح، 

 .های اساسی، در این خصوص وضعیت خوبی نداریمرویه و... از دست رفت و اکنون نیز علی رغم چرخشها بیبرداشت

و شرایط شکننده  ستراتژیک کشور متعلق به نسل آینده نیز بود که اکنون بسیار وضعیت نگران کنندهابتکار اضافه کرد: منابع آبی ا

سازی انرژی مورد توجه بوده و امری مهم است که مشاغل جدیدی را در پی دارد و وی یادآور شد: امروز در دنیا بهینه .ای دارد

بینی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیش.اومتی استسازی مصرف انرژی یکی از محورهای تحقق اقتصاد مقبهینه

میلیاردی دولت در جهت حمایت ویژه از بخش صعنت، تاکید کرد: در دولت تدبیر و امید، مشارکت بخش خصوصی در حفاظت  877

  .گرفته است ای انجامی مالیات سبز نیز اقدامات بسیار ویژهاز محیط زبست بسیار چشمگیر بوده است و در حوزه

هوا را طی سه و نیم سال گذشته کاهش داده است، گفت: صندوق ملی محیط  های آلودگیشرقی، هزینهوی با بیان اینکه آذربایجان

زیست ایران از سال گذشته فعال شده که این صندوق در دولت نهم تعطیل شده بود، چرا که احتماالً نیازی به وجود چنین صندوقی 
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های زیست محیطی و یا المللی، حمایت از پروژهحالی که این صندوق به منظور حمایت و اعطای تسهیالت بین دیدند، درنمی

وی افزود: اقتصاد در دنیای امروز فرایندی خطی نیست. اقتصاد فرایندی .اندازی شده استهای مرتبط با آلوگی هوا و پسماند راهفعالیت

 .ی اقتصاد یا طبیعت اندیشه کردد در نهایت باید برای بازگشت آن به چرخهشوای است و هرچیزی که تولید میدایره

های همراه سرشار همراه به عنوان دور ریز خواهیم داشت، این تلفن میلیون تلفن 17این مقام مسئول اضافه کرد: ما در ایران سالی 

یجاد تواند نقش مهمی در افت قرار گیرد؛ بازیافت نیز میتواند مورد بازیااز فلزات سنگین است و توجیه اقتصادی خوبی دارد که می

ابتکار با بیان اینکه ما اصال! نباید چیزی به عنوان دور ریز داشته باشیم، تاکید کرد: در قانون خلقت چیزی .استغال و تولید داشته باشد

 .ند و مواد دورریز نیز پدیدار شده استبا عنوان دور ریز وجود نداشته و از زمانی که زندگی شهرنشینی به وجود آمده، پسما

بینی شده است؛ پسماند بخشی از اقتصاد مقاومتی و اقتصاد سبز وی تشریح کرد: امروز در فرآیند نوین اقتصادی بحث بازیافت پیش

 .ماند عقب نخواهیم ریزی کنیم، چرا که اگر از امروز در این خصوص شروع به فعالیت کنیم، دیگر از دنیااست که باید برای آن برنامه

های بازیافت، شروع به کار کرده است، ی اروپا به مدت پنج سال است که در تمامی عرصهمعاون رئیس جمهور با بیان اینکه اتحادیه

تواند پذیری خود بدون شک میگفت: در صندوق ملی این آمادگی را داریم و استانی مثل آذربایجان شرقی با تعهد، عالقه و مسئولیت

ابتکار با اشاره به اینکه آلوده کردن آب نوعی اسراف و قدرناشناسی است، عنوان کرد: .نین کاری را در بحث بازیافت دنبال کندچ

وی با اشاره به اینکه  .ریزی پیگیری شودکند کار اشتباهی بوده و این مسائل باید با برنامهدورریز پسماندهایی که خاک را نابود می

و  هاگردشگری نیز ظرفیت شرقی باالست، یادآور شد: این استان در حوزهی معدنی و صنعتی در آذربایجانهاظرفیت و فعالیت

وی بیان کرد:  ی مناسب از آن نباید فراموش شود.ریزی جهت استفادهای داشته و حفاظت از طبیعت و برنامهالعادههای فوقزیبایی

ایم و تمامی واحدهای سبز که در جهت تحقق استاندارهای محیط زیست گام ردهرا شروع ک "رقابت صنعت سبز"رقابتی با عنوان 

توانند از طریق ثبت نام الکترونیکی در این رقابت شرکت کنند و طی آن به مدت یک سال اجازه دارند که از عنوان برداشتند، می

شرقی ی اول صنعت سبز کشوری مختص آذربایجانرتبه 94وی با بیان اینکه در سال .هایشان استفاده کنندصنعت سبز در فعالیت

ای های خوب برای سربلندی و اقتدار ایران آیندهبوده است، تاکید کرد: امید است در انتخابات همه پرشور حضور یافته و با انتخاب

 روشن رقم بزنند

na.ir/fa/news/http://www.ia48009/%D9%39%D3%AD 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 احتمال عملیاتی نشدن تصمیم امارات

های ها پیش قصد داشتند برای تامین نیازهای شرب خود کوهرئیس سابق مرکز ملی اقیانوس شناسی با اشاره به اینکه اعراب از مدت

 .قطبی را به خلیج فارس منتقل کنند، از احتمال عملیاتی نشدن این تصمیم خبرداد یخ

ها در اقدامی عجیب قصد دارند دو کوه یخ بزرگ از قطب به گزارش خبرنگار ایانا، آن طور که دیلی میل گزارش کرده است، اماراتی

ای روبرو خواهد شد به آبی غیر منتظرهسال آینده امارات با بی 29را به کشور خود بیاورند تا آب شیرین قابل شرب داشته باشد. در 

میلیارد گالن  27تواند شود یک کوه یخ میهای قطبی کمک بگیرند. گفته میاند از یخهمین دلیل مسئوالن این کشور تصمیم گرفته

کیلومتری به خلیج  3377دو کوه یخ، از فاصله سال تامین خواهد کرد. قرار است این  9آب تولید کند که نیاز یک میلیون نفر را برای 

فارس آورده شود و آب حاصل از ذوب آن، در آب انبارها ذخیره و در نهایت پس از تصفیه به مصرف شرب برسد. در جریان انتقال نیز 

ن است گفت: ممک یک سوم این کوه یخ ذوب خواهد شد. اما وحید چگینی رئیس سابق مرکز ملی اقیانوس شناسی در گفتگو با ایانا

اند اما های یخ قطبی بودهها پیش اعراب به دنبال استفاده از آب کوهاین تصمیم عملیاتی نشود زیرا تصمیم جدیدی نبوده و از مدت

های های مسیر انتقال، باید بررسی شود و پس از بررسیاند.به گفته وی تاثیر کوه یخ بر آبتا کنون این تصمیم را عملیاتی نکرده

 تواند مشکل ساز باشد یا نه.توان اظهار نظر کرد که آیا این اقدام برای خلیج فارس و دریای عمان میزم، میال

شود و به طور طبیعی روی محیط زیست مسیر حرکت خود تاثیر خواهد داشت. چگینی بیان کرد: یخ در طول مسیر خود ذوب می

های جنوبی ایران، روی چرخه آب منطقه تاثیرگذار است. البته یخ در آبمنطقه خاورمیانه دارای دمای باالست و حضور یک کوه 

اثیر های یخی تممکن است این تاثیر شگرف نباشد.وی اضافه کرد: دریای عمان با توجه به عمق بیشتری که دارد از حضور این کوه

تر عمق دارد. اگرچه این کوه یخ به سرعت م 117متر عمق داشته و در تنگه هرمز،  89گیرد. خلیج فارس به طور متوسط کمتری می

از خلیج فارس و دریای عمان عبور داده خواهد شد تا به ساحل برسد، اما باید اثرات آن بررسی شود. عمق کوه یخ نیز عامل مهمی 

ن ت چنیاست که در خلیج فارس باید مورد توجه جدی قرار گیرد.رئیس سابق مرکز اقیانوس شناسی گفت: آنچه باید در مطالعا

های مرجانی در اثر برخورد با چنین ای بیشتر مورد توجه قرار گیرد، بررسی وضعیت آبزیان منطقه است. ممکن است آبسنگپروژه

د مورد ها و غیره بایکوه یخی، آسیب ببینند. تاثیر این کوه یخی به روی پستانداران خلیج فارس و دریای عمان، انواع کف زیان، ماهی

 رند. ما در دریای عمان نهنگ داریم و در خلیج فارس دلفین وجود دارد که ممکن است از این پروژه تاثیر بپذیرند.بررسی قرار گی

رت تواند در صودان نیز در خود دارد، میها و حتی حقوقبه گفته وی مرکزی نظیر پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی که انواع تخصص

جدی شدن اجرای این پروژه، تاثیرات آن به روی خلیج فارس و دریای عمان را بررسی کند. در صورت مشاهده اثرات منفی، ایران 

که مقر آن در  "ای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان )راپمی(های منطقهکنوانسیون"تواند از طریق می

ای که مقر آن در پاریس است، نسبت به تبعات منفی چنین پروژه "الدولی اقیانوس شناسیکمیسیون بین"کویت است و همچنین 

اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان داشته باشد، راپمی باید اعتراض کند.چگینی افزود: اگر اجرای این پروژه اثرات منفی به روی 

از ای بحث کرد و نیتوان روی اثرات مثبت و منفی پروژهوارد عمل شود و به این پروژه اعتراض کند.وی تاکید کرد: بدون مطالعه نمی

 شود./ کنم این پروژه اجرایی نمیهای بیشتری وجود دارد. هرچند فکر میبه بررسی

http://www.iana.ir/fa/news/48433/%D3%A0%D3%AD%D3%AA% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

میلیون تن/ بهبود  6رئیس جمهوری: خودکفایی کشور در تولید گندم عزتمندانه است، نه واردات ساالنه 

 97برابری درآمد کشاورزان گندمکار نسبت به سال  12معیشت و افزایش 

خدمات رفاهی افزایش با بیان اینکه راه گسترش   رییس جمهوری، افتخارات و دستاوردهای کشور را نتیجه زحمات معلمان دانست و

تاثر انگیز است که عده ای به آموزش و پرورش ان رای ساخت و درآمد کشور است، تصریح کرد: از سختی معیشت معلمان نباید نردب

 و معلمان نگاه ابزاری داشته باشند.

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، حسن روحانی شامگاه شنبه در همایش معلم، تولید و اقتصاد دانش بنیان، با تاکید بر 

اید از ایرانی بودن احساس غرور کنیم، گفت: پرچم اسالم و ایران باید پرچم اینکه شکاف بین ملت محل نفوذ دشمن است و همه ب

رییس جمهور با اشاره به اینکه شهید .آرامش برای همه اقوام و مذاهب باشد و ما از ابتدا دولت صد در صدی بوده و خواهیم بود

س به فناوری، اقتصاد دانش بنیان و سرافرازی علمی مطهری راه آموزش و پرورش، خدمت و ایثار را به ما آموخت، گفت: باید از مدار

و تولیدی در برابر منطقه و جهان دست یابیم. تردیدی نیست هر پیشرفت، تولید، افتخار بزرگ و تخصصی که در کشور هست، در 

افزود: نمایشگاهی  وی با اشاره به اینکه بخشی از خاطرات خوش همه ما مربوط به ایام مدرسه است،.سایه زحمات معلمین شریف است

 های کشورکه امروز در حاشیه این مراسم برگزار شده خیلی افتخارآمیز است. همین دانش آموختگان جوان ما که از مدارس و دانشگاه

 .توانند کشور را در عرصه علم و دانش در مسیر پیشرفت و تعالی قرار دهندبرخاسته و روی پای خودشان ایستاده اند، می

اظهار داشت: از گزارش میزان تولیدات و تنوع و تعداد محصوالت شرکتهای دانش بنیان حاضر در نمایشگاه، تعداد  دکتر روحانی

کشورهایی که این محصوالت به آنها صادر می شوند، تعداد اشتغال ایجاد شده به واسطه آنها و از مجموع کاری که برای کشور و 

رییس جمهور با بیان اینکه راه تعالی و پیشرفت کشور این است که .آن افتخار کردمآینده جامعه انجام شده، به وجد آمده و به 

بازارهای منطقه و جهان را تصاحب کنیم، تصریح کرد: شعار ما را به جایی نمی رساند؛ در این سال ها خیلی شعار شنیدیم. مهم این 

تأثرانگیز است که عده ای می خواهند از معلمین جامعه و از است که در مقام عمل قدمهای مهمی را برداریم. برای خود بنده بسیار 

دکتر روحانی با اشاره به اینکه سرانجام در هر کشوری چه ایران و چه دیگر کشورها، .آموزش و پرورش به عنوان ابزار استفاده کنند

: شاید در کشورهای مختلف این های مختلف مشکالتی دارند، خاطرنشان کردکارمندان آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بخش

مشکالت کمتر و بیشتر باشد، اما همه جا مشکل هست. پرسش اینجاست که چرا عده ای می خواهند از مطالبات معلمان و کارمندان 

بخشهای دیگر برای خودشان نردبان اخذ رای درست کنند؟رییس جمهور گفت: نمی شود از مشکالت بگوییم و بعد از باال رفتن هزینه 

های جاری هم گالیه کنیم. هزینه جاری به معنای زرق و برق ادارات نیست. بزرگ ترین بخش هزینه اجرایی دولت مربوط به بخش 

رفاهی و مستمری بگیران و حقوق بازنشستگان و مربوط به حقوق مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد و بخشهای مشابه است. 

 .جرایی دولت مربوط به بخشهای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان استبخش بزرگ دیگر هزینه های جاری و ا

روحانی اضافه کرد: وقتی می گوییم هزینه های دولت باید کم شود، یعنی بودجه آموزش و پرورش، بودجه بخش بهداشت و درمان و 

ی و بودجه آموزش و پرورش پول گویند، دولت باید در بخش دفاعبودجه دفاعی و حقوق معلمان کم شود. از سوی دیگر هم می

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه راه افزایش خدمات رفاهی، افزایش .بیشتری هزینه کند؛ این تناقضات واقعا عجیب و غریب است

گویند فالن قدر به این بخش از جامعه و آن بخش از جامعه پول می درآمد کشور است، اظهار کرد: کسانی که این روزها مرتب می

هیم، هیچ فکر کرده اند که این پولها را از کجا می خواهند بیاورند؟ از حقوق چه بخشی می خواهند کم کنند، حقوق معلمان، د

روحانی تصریح کرد: استقراض از بانک مرکزی پایه افزایش ورم  پرستاران، کارمندان؟ آیا می خواهند از بانک مرکزی استقراض کنند؟
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یلیارد تومان برای اجرای طرح مسکن مهر از بانک مرکزی استقراض کردند و حاصل این شد که تورم هزار م 49است. در دولت قبل 

درصد رسید. اما در این دولت از روز اول روی موضوع انضباط مالی ایستادیم و اجازه ندادیم هیچ استقراضی از بانک  47به باالی 

رییس جمهوری خاطرنشان کرد: شعار دادن ساده و آسان .رقمی شد مرکزی انجام شود و در نتیجه تورم به این شکل مهار و تک

 .ست، اما مهم ارائه برنامه دقیق و تعیین منبع درآمدها و مشخص کردن این است که هزینه ها از کدام درآمدها تامین شود

شده است، گفت: ما گندمی را که گویند وضع مردم در این دولت بدتر روحانی با اشاره به این ادعای برخی افراد و جریان ها که می

تومان خریدیم،  1877برابر قیمت، یعنی  2تقریبا به  99تومان خریداری می شد، در سال  077در ابتدای این دولت از کشاورز کیلویی 

 این توجه دولت به زندگی محرومان و کشاورزان و مردم عادی نیست؟ .برای اینکه کشاورز زندگی بهتری داشته باشد

مهوری اضافه کرد: از شما می پرسم آیا اینکه می گوییم باید به کشورمان برسیم، غیر از این است که در تولید محصول رییس ج

میلیون تن برسانیم.  113میلیون تن در سال به  90استراتژیکی مثل گندم خودکفا شویم و تولید مجموع محصوالت کشاورزی را از 

میلیون تن  8تن گندم از خارج وارد کنیم، عزتمندانه است و یا اینکه در کشور توان صادرات  میلیون 2آیا اینکه مجبور باشیم سالی 

 19ایم؟روحانی گفت: به کشاورز گندم کار خودمان نزدیک دو برابر قیمت گندم خارجی پرداخت می کنیم و ما گندم را ایجاد کرده

های دانش بنیان جمهوری با بیان اینکه در زمینه فعالیت رییس.ت کردیمکاران پرداخبه گندم 92برابر سال  10هزار میلیارد تومان و 

اد تواند برای کشور اشتغال ایجحرکت خوبی در کشور ایجاد شده است، گفت: ما باید در صنعت دانش بنیان و فناوری اطالعات که می

سال گذشته از سوی دولت  819انش بنیان که در طول هزار شرکت د 8روحانی با بیان اینکه   .کنیمریزی میکند، فعال بوده و برنامه

های دانش بنیان را توسعه داده و از هزار شغل در کشور ایجاد کنند، گفت: ما باید شرکت 177مورد حمایت قرار گرفتند، توانستند 

 8میلیارد تومان به  29های دانش بنیان از جمهوری افزود: در طول دولت یازدهم کمک به شرکت رییس.آنها حمایت بیشتری کنیم

روحانی با اشاره به افتتاح .هزار میلیارد تومان ارتقاء یافته است و باید قدم به قدم پیش برویم تا بتوانیم بازار جهانی را تصرف کنیم

شود، گفت: ماه پیش وارد بازار فرانسه شده و امروز در ایران به صورت مشترک تولید می 2و اینکه این خودرو،  2773خط تولید پژو 

کنیم و این موضوع که خودرویی که در ما در حال ورود به بازار رقابت در صنعت خودرو هستیم و همپای تحوالت جهانی حرکت می

کند، موجب افتخار های دیگر کشورهای جهان حرکت میشود در آینده در بازار جهانی حضور داشته و در خیابانایران تولید می

های گذشته دارای امنیت بیشتری است، گفت: هر چند که در طول این بیان اینکه امروز کشور ما از سال جمهوری با رییس.است

ایم روابط سال ها نیروهای مسلح کشور تقویت شده و سپاه، ارتش ، نیروهای امنیتی و بسیج ما مقتدر و پرتالش هستند و توانسته

عالوه بر آنها دلیل این امنیت این است که دولت نسبت به همه ایرانیان و اقوام  دیپلماتیک خود را با دیگر کشورها گسترش دهیم، اما

ها، اگر درگیری و ناامنی وجود داشته، در نقاط مرزی روحانی با اشاره به اینکه در طول این سال  .و مذاهب نگاهی یکسان داشته است

ت: ما در کشور درصد درست نکردیم و همه اقوام و مذاهب را های مرزی هیچ ناامنی وجود نداشته است، گفبوده و در داخل استان

جمهوری با تأکید بر اینکه همه مردم  رییس.به یک چشم دیدیم. ما از ابتدا دولت صد در صدی بودیم و تا آخر نیز اینطور خواهیم بود

ای امش است، گفت: باید شرایط به گونهایران در نقاط مختلف کشور باید احساس کنند که پرچم ایران برای همگان پرچم امنیت و آر

باشد که پرچم اسالم و جمهوری اسالمی ایران برای همگان موجب آرامش باشد و زمانی که همه مردم ببینند و احساس کنند که 

وحانی با اشاره ر.توانند علیه ما اقدامی انجام دهندها نمیشان وجود ندارد، آن وقت دشمنان و وهابیجایی بهتر از ایران برای آرامش

با هم منسجم  یابد کهبه سخنان برخی افراد مبنی بر اینکه باید کاری کنیم تا نفوذ در کشور کاهش یابد، گفت: نفوذ وقتی کاهش می

جمهوری ادامه داد: همه باید از اینکه ایرانی بوده  رییس.تواند نفوذ کندو متحد شویم، اگر میان ما شکاف باشد، دشمن به راحتی می

و زیر پرچم نظام جمهوری اسالمی ایران هستیم احساس غرور کنیم، چرا که همه یکسانیم و حقوق ما به طور یکسان باید رعایت 

جمهوری با بیان اینکه پیامبر اسالم)ص( نگاه خود را  رییس.روحانی افزود: حقوق شهروندی همه ایرانیان با هم مساوی است  .شود
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کرد، گفت: معلم در کالس درس باید، نگاهش نسبت به شاگردان متعادل و برابر باشد و به م میدر میان اصحاب به عدالت تقسی

آموزان تفاوتی قایل شویم، روحانی ادامه داد: نباید از لحاظ حیثیتی میان دانش.توجهی کندآموزی احساس کمای نباشد که دانشگونه

جمهور افزود:  رییس.شود و آنجا باید سرزمین و خانه اخالق باشدآغاز میچرا که عدالت با نگاه و سخن گفتن معلم در کالس درس 

روحانی با بیان اینکه  .بریماگر در مدرسه و کالس، درس اخالق را بیاموزیم، آنگاه پشت تریبون و در تلویزیون، آبروی مردم را نمی

ران ابدی و ملت ایران پاینده است و ما باید به فکر ایران، نباید تصور کنیم که دنیا همین دو هفته مانده به انتخابات است، گفت: ای

جمهوری با تأکید بر اینکه رییس جمهور باید حافظ حقوق همه مردم ایران باشد، افزود: امروز روز  رییس.مان باشیمشرف و اخالق

 .ساز استی و سرنوشتتاریخی برای ملت ایران است، کما اینکه هر انتخابات مهم و بزرگی در کشور، برای ما تاریخ

شود در انتخابات هم تقدیر آینده کشور، مشخص خواهد روحانی با اشاره به اینکه همانگونه که در شب قدر تقدیر انسان، مقدر می

جمهوری با بیان  رییس.اردیبهشت رقم بزنیم 29شد، گفت: ما باید سرنوشت، آینده، امنیت، آرامش، پیشرفت و آزادی خود را در 

سال در کشور ما تأثیرگذار باشد، افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد عزت  80تواند تا سال بلکه می 4گاهی یک انتخاب نه تنها اینکه 

خواهیم قدرت ما خواهیم بلکه میروحانی ادامه داد: ما قدرت را برای هراساندن دیگران نمی  .ملی، اقتدار و پیشرفت کشور است

مان باشد، البته اگر کسی بخواهد نسبت به کشورمان تعرض و تجاوزی داشته باشد، با قدرت و ایگانوسیله دوستی با دنیا و همس

آمیز جمهوری خاطر نشان کرد: قدرت و فرهنگ ایران برای همزیستی مسالمت رییس.ایستیماقتدار در برابر او قاطعانه و یکپارچه می

موزش و پرورش و معاون علمی و فناوری رییس جمهور نیز در سخنانی به در این مراسم وزیر آ.با کشورهای همسایه و جهان است

 .ارائه توضیحاتی درباره عملکرد و دستاوردهای حوزه های آموزش و پرورش و فعالیت های دانش بنیان کشور پرداختند

/news/http://www.iana.ir/fa48497/%D3%B1%D3%A2%DB%3C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43490/%D8%B1%D8%A6%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

223 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۳تاریخ: 

 ای زندهشود/ برگزاری نمایشگاه در قالب مزرعهاز فردا چهارشنبه برگزار می "روزهای مزرعه"نمایشگاه 

ویژه اگر این مزرعه در قالب نمایشگاه و عرضه به .رودشمار میامری مطلوب بهای زنده برای بازدیدکنندگان رو شدن با مزرعهروبه

المللی روزهای مزرعه، با معرفی جدیدترین به گزارش خبرنگار ایانا، نخستین رویداد بین.جدیدترین محصوالت کشاورزی باشد

عملیات کارورزی روی زمین، نمایش عملکرد بذرها،  شود.ارائهآالت کشاورزی از فردا چهارشنبه در کرج برگزار میمحصوالت و ماشین

ایی است هترین نمونههایی از این دست، مهمگیری و فعالیتهای اندازهروزترین تکنولوژیآالت کشاورزی، بهمعرفی جدیدترین ماشین

ع زمینی و انواچغندرقند، سیب شود.در این نمایشگاه، بذور کلزای زمستانه و بهاره، ذرت،که در این رویداد به نمایش گذاشته می

دیگری از محصوالت در زمینی به مساحت شش هکتار به بازدیدکنندگان معرفی خواهد شد. برخی از این بذور، پیش از این در ایران 

ای هگذرانند. البته فردا )چهارشنبه( که نخستین روز این رویداد است، کنفرانسکشت شده و برخی نیز مراحل نخستین کشت را می

شنبه و جمعه دستاوردهای تولیدکنندگان در تخصصی در زمینه گندم و کلزا با سخنرانانی از کشور آلمان، برگزار شده و روزهای پنج

 11شود، حدود ای مانند آلمان نیز برگزار میشود.در این نمایشگاه که نمونه آن در کشورهای پیشرفتههای مختلف عرضه میعرصه

 ت ایرانی حضور داشته و به عرضه آخرین محصوالت خود خواهند پرداخت.شرک 19شرکت خارجی و 

زار دشت، شهرک بعثت، خیابان شهریار برگافتد، در آدرس کرج، بلوار مشکینبار در کشور اتفاق میمکان این رویداد که برای نخستین

 خواهد شد./

http://www.iana.ir/fa/news/48220/%D9%32%D9%39%D3%A0%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۳تاریخ: 

پردازان علیه اقدامات دولت یازدهم و دسترنج های دروغگشاییسابقه و صریح حجتی از عقدهانتقاد بی

 !چیگویند: وارداتوقت به ما میحیایی کشور را به خاک سیاه نشاندند، آناوج بیجامعه کشاورزی/ در 

انه گشایی حقیرسابقه طی هر دو دوره وزارت، مواضع غیرمنصفانه مخالفان دولت یازدهم را به عقدهوزیر جهاد کشاورزی در سخنانی بی

سوءمدیریت، ایران را به خاک سیاه نشانده بودند و تبعات آن هنوز ها هایی تعبیر کرد که طی سالخواهیناشی از حسادت و زیاده

شنبه در نخستین همایش ملی جهاد کشاورزی به گزارش خبرنگار ایانا، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، پیش از ظهر امروز سه.باقیست

دقیقه  97ای که بیش از سابقهزار شد، در سخنرانی بیتئاتر ساختمان جدید جهاد کشاورزی برگهای کشور که مصادف با افتتاح آمفیدهستان

های ها و برنامهنیز طول کشید؛ گفتارها و کردارهای غیراخالقی آن دسته از مخالفان و منتقدان دولت یازدهم را که به جای اثبات دیدگاه

اندرکاران وزارت جهاد کشاورزی در سراسر و دستطور عام و تمام کشاورزان های دلسوزان دولت بهپیشنهادی خود، به تخطئه زحمات و تالش

آلود هایی از این سخنرانی با حالتی بغضورزند، به چالش کشید و از آن به شدت گالیه کرد.وزیر جهاد کشاورزی که در بخشکشور مبادرت می

دن دلیل حرص ورزیفان چشم و گوش بسته، بهگفت، با بیان اینکه مخالپردازان جهت دستیابی به قدرت به هر قیمت سخن میهای دروغاز هجمه

المال های خود که با بیتاند و به پشتیبانی اطالعات نادرست در رسانههای غیراخالقی در برخی ستادهای انتخاباتی خزیدهبه کسب قدرت از راه

 "چیواردات "هایی ناجوانمردانه به خستگی وگیریعکنند، تأکید کرد: در حالی وزیران دولت یازدهم را در موضپراکنی میشود، دروغنیز اداره می

ند که جا گذاشتای ناگوار و تلخ از عملکردشان با هشت سال سوءمدیریت کشور بهگرایی، کارنامهکنند که خودشان با ادعای جوانبودن متهم می

ون برخی از اتهامات ناروا که به دولت یازدهم و وزارت های مستند کارشناسی پیرامطور کامل رفع نشده است.حجتی در ارائه ادلهتبعات هنوز به

های شود، تصریح کرد: در حالی در دو مناظره زنده برگزارشده انگ زدند که وزیران دولت یازدهم فهرست داراییجهاد کشاورزی نسبت داده می

و دروغین را از اساس تکذیب کرد.وی با نام بردن از حسن اند که سخنگوی قوه قضاییه نیز این ادعاهای گزاف خود را به قوه قضاییه ارائه نداده

رد: کهاشمی، وزیر بهداشت که به گفته حجتی از وزیرانی است که با اصرار و نیت کمک به کشور، مسئولیت این وزارتخانه را پذیرفته است، اظهار 

ی المللی در حوزه پزشکسیار مناسب شخصیت علمی بیناین در حالی است که دکتر هاشمی پیش از وزارت به لحاظ موقعیت علمی از جایگاه ب

و همچنین سوابق ارائه خدمات جهادی به مردم محروم برخوردار بوده است و وزیری برای او امتیاز شخصی خاصی نداشته است که حرص آن را 

ای در به آن اشاره نی دولت گذشته که طی مصاحبهطور مثال به اقرار وزیر بازرگاها زده باشد.حجتی در ادامه و بهاخالقهمچون برخی از این بی

م واقعاً موجودی گند"کرده است استناد کرد و افزود: در این مصاحبه آن مقام که امروز در ستاد یکی از همین کاندیداها فعالیت دارد، گفته است 

نژاد( خواستم تا از ز آقای رئیس جمهور )محمود احمدیآمد و از آن طرف گندم نداشتیم. موضوع گندم واقعاً مکافات شده بود. اداشت پایین می

آمد. تا مجوز گرفته شد و ما شروع وجود میحضرت آقا مجوزی بگیرند تا بتوانیم گندم وارد کنیم، چرا که آرد موجود نبود و بحران در کشور به

ایق رسید یک موتور قکه گندم به کشتی نزدیک بندر می ها را وارد کردیم، ستاد بحران برای آن تشکیل دادیم. زمانیبه خرید کردیم و گندم

های استاندارد، انرژی اتمی و دامپزشکی پیش از رسیدن کشتی انجام شود تا معطل نشویم. یعنی فرستادیم تا برود نمونه بگیرد که تستمی

د. در حال شهای آرد توزیع میور مستقیم در کارخانهطشد بالفاصله و بهاینقدر در محدودیت زمانی قرار داشتیم. به محض اینکه گندم تخلیه می

شان به هفت روز رسید. استان ما موجودی گندم 13یا  10شد این خبر را مطرح کرد که حدود توان این اخبار را داد و در آن زمان نمیحاضر می

ها لحاظ امنیتی زیر سه ماه نباید موجودی گندم استانموجودی گندم آنها به هفت روز رسید در صورتی که موجودی نباید زیر سه ماه باشد. از 

جا شود. یعنی این قدر ها جابهدادند گندم بین استاناستان موجودی ما زیر هفت روز شده بود. حتی استاندارها اجازه نمی 13یا  10باشد، اما در 

وزیر جهاد کشاورزی بعد از قرائت این بخش از مصاحبه وزیر بازرگانی دولت خورشیدی( 97اسفند  2 -)خبر آنالین - "وضعیت ما بحرانی بود...

کشور  و رو بوده استهایی که بعضاً با سکوت عجیب برخی از معترضان امروز به دولت یازدهم هم روبهگذشته، اضافه کرد: با چنین سوءمدیریت

 "یچواردات"خواری از واردات، دولت یازدهم را ناجوانمردانه به را به خاک سیاه نشانده بودند، حال به بهای کسب قدرت و بازگشت به فضای رانت

 کنند.متهم می
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حش دولت های بسیار فاهای اصالحات و دولت یازدهم در اشاره به یکی دیگر از مصادیق سوءمدیریتوزیر جهاد کشاورزی دولت

اند تا از ناکام شدن خود در دوران هایی که امروز نیز در گوشه کنار ستادهای برخی از نامزدها خزیدهگذشته و سوءمدیریت بداخالق

های مستند گمرک کشور درباره واردات شکر اشاره کرد و گفت: در حالی که در گشایی کنند، به گزارشسه سال و نیم گذشته عقده

و  1839های غلط در سال ها و مدیریتهزار تن شکر تولید شده بود که با سیاست 812خورشیدی حدود  1832کشور طی سال 

ها، میزان واردات شکر باعث شد تا با صفر شدن تعرفه 99ماه تا اردیبهشت 34کاهش پنج نوبته تعرفه واردات از مقطع زمانی مهرماه 

هزار تن کاهش  977تن برسد و تولید این محصول نیز در آن سال به کمتر از هزار  277گسیخته به یک میلیون و به شکلی لجام

هزار تنی شکر نیز وجود داشت و این اظهارات  277های قبل از آن سابقه تولید یک میلیون و یافت! در حالی که در گذشته و سال

گویند اشاره به این که آقایان مسائلی به ما مینیز شعار نیست، بلکه بر اساس آمار رسمی گمرک بوده است.وزیر جهاد کشاورزی با 

خورشیدی تولید شکر از واردات پیشی گرفته  1894و  1898واردات نکنید تا شغل ایجاد شود، این در حالی است که در سال های 

باال در آن مقطع زمانی  های گذشته برای گندم رخ داده و کارنامه آن با وجود درآمد ارزیهایی که در سالبود.وی با اشاره به اتفاق

بر همگان آشکار است، گفت: این در حالی است که ایران امروز بیش از نیاز خود گندم تولید کرده و دنبال بازار صادراتی مازاد تولید 

اقات میلیون تن گندم مازاد ذخیره وجود داشته است.وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: گرچه اتف 319نیز است و شب عید سال گذشته، 

مثبتی که امروز در ایران و ازجمله در بخش کشاورزی افتاده است به من ربطی ندارد و لطف خدا و برکت دست کشاورزان و کارشناسان 

گرفته منطبق بر موازین علمی، عقلی و منطقی از سوی رئیس جمهوری و مجموعه های صورتبوده است، اما سیاستگزاری و حمایت

آمیز خود که باعث حکمفرما شدن سکوتی عجیب ا دخیل بوده است.حجتی در بخشی دیگر از سخنان گالیههدولت نیز دراین توفیق

و ناشی از تمرکز حاضران بر سخنانش شده بود، با عذرخواهی از همه، ناگزیر به ارائه برخی توضیحات در دفاع از خودش نیز در مقابل 

دنبال وزارتخانه و وزیر شدن نبودم رئیس جمهوری نیز بارها اعالم کردند، به طور کههمان "های غیراخالقی شد و گفت: برخی هجمه

و برای کمک به بخش کشاورزی و خارج کردن آن از منجالب بدی که گرفتارش شده بود این مسئولیت را پذیرفتم، اما حال برخی 

ایم، اما دوستان گواهی خواهند داد که که گرچه پیر شدهام! حال من باید به آنها بگویم گویند که پیر و خستهاز این آقایان به من می

ام. این در حالی است که های روستاهای دور و نزدیک داشتهبگویند در این دوره چه تعداد مأموریت برای نظارت از نزدیک بر اتفاق

 که ادعای جوانی داشتند، صبورانه و شاید من یا برخی از همکارانم به لحاظ سنی پیر شده باشند، اما خسته نیستند و بر خالف آنها

حجتی در همین زمینه ادامه داد: من و همکاران کجا "های مهم کشور طی سه سال و نیم گذشته پرداختند.مسئوالنه به رفع دغدغه

ین ایم که شما دروغ پردازان در اظهاراتی خارج از شرم و حیا و بدون مالحظه اصول اخالق و خارج از انصاف، چنکم گذاشته

چی به دولت یازدهم پرداز برچسب وارداتای دروغدهید.به گفته وزیر جهاد کشاورزی در حالی عدهآور را انجام میهایی شرمدریپرده

میلیون دالر به حدود منفی سه میلیون دالر بهبود یافته است  177زنند که تراز واردات کشاورزی از منفی هشت میلیارد دالر و می

هایی نظیر بازار در مقابل بازار را های بهتر بهبود خواهد یافت.حجتی ابتکار عملمه همین راه این دستاورد به موقعیتو در صورت ادا

 898، به میزان 99انجام شد را یادآور شد و گفت: با این طرح تا پایان سال  99که مورد محصوالتی نظیر سیب مازاد در اوایل سال 

 مشروط موز صادر شد./هزار تن سیب در مقابل واردات 

http://www.iana.ir/fa/news/48227/%D3%A0%D9%32%D3%AA%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ وزارت جهاد کشاورزی به اظهارات خالف واقع یکی 

 خصوص واردات میوه

وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به اظهارات خالف واقع یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص واردات میوه اعالم 

 کرد که حمایت از تولید داخلی محصوالت کشاورزی، از اولویت های دولت تدبیر و امید بوده است

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، متن توضیحات مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی به این شرح است: به جز میوه های 

سال گذشته واردات آن آزاد بوده و به کشور وارد شده اند، در این  87گرمسیری مانند موز و انبه که در داخل تولید نمی شوند و در 

این گزارش می افزاید: فقط در سال جاری برای تامین میوه .ولید داخلی واردات میوه ممنوع بوده استدولت به منظور حمایت از ت

 3در ادامه این گزارش با اشاره به این که در طول .هزارتن مرکبات وارد شد 97شب عید به دلیل سرما و یخ زدگی مرکبات شمال 

رکبات به کشور وارد شده، آمده است:برای نخستین بار در این دولت، هزارتن انواع م 877سال فعالیت دولت قبلی یک میلیون و 

سیاست بازار در ازای بازار برای حمایت از تولیدات داخلی اتخاذ شد و در اجرای آن واردات موز به صادرات سیب تولید داخل محدود 

در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی این هزارتن سیب مازاد کشور کمک کرده است. 897شد و این سیاست به صادرات بیش از 

در پاسخ جداگانه دیگری نیز به اظهارات دو نفر از نامزد های انتخابات ریاست جمهوری اعالم کرد که شعارهای این نامزدها در مناظره 

شناسایی  "ست:سوم، از برنامه های در حال اجرای دولت یازدهم است.در متن توضیحات مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی آمده ا

و فعال سازی ظرفیت های جدید تولیدی در حوزه کشاورزی کشور از جمله راهبردها و برنامه های دولت تدبیر و امید بوده است و 

در این راستا توسعه آبزی پروری دریایی با فناوری پرورش ماهی در قفس به میزان یک میلیون تن در آب های شمال و جنوب کشور 

هزارتن ماهی به این روش  27نزدیک به  1899اجرای این طرح ملی آغاز و در سال  94شناسایی شده و از سال و آب های داخلی 

 هزارتن به این شیوه در سال های بعد در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است. 97تولید شده و پیش بینی تولید ساالنه 

ارتن ماهی به شیوه پرورش در قفس در برنامه ششم ،آمده است:توسعه هز 277در ادامه این گزارش با اشاره به پیش بینی تولید 

،تولید و فرآوری گیاهان دارویی متناسب و سازگار با اقلیم از دیگر برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در راستای ظرفیت های جدید 

مندی تولیدکنندگان از ارزش افزوده می تولیدی در کشاورزی است و اجرای آن ضمن افزایش تولید و اشتغال در کشور موجب بهره 

شود.این گزارش اضافه می کند: پس از توافق برجام و توسعه همکاری های بین المللی، انتقال تکنولوژی های جدید فرآوری و توسعه 

گزارش می بازارهای صادراتی گیاهان دارویی در دولت یازدهم از سوی وزارت جهاد کشاورزی به طور ویژه پیگیری شده است.این 

 "افزاید: برای اجرای این دو طرح مصوب اقتصادی مقاومتی از سوی وزیر جهاد کشاورزی مجری ویژه تعیین شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/48089/%D9%BE%D3%A 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43739/%D9%BE%D8%25A


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

227 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

 ها هستندنظران نگران مسابقه وعدهاقتصاددان / صاحب 125هشدار انتخاباتی 

های انتخاباتی شنبه خطاب به ملت ایران نوشته شد، نسبت به وعدهای که روز پنجاقتصاددان در نامه 109دنیای اقتصاد: بیش از 

 های فکریکند این است که امضاکنندگان آن، از خاستگاهچه اهمیت این نامه را دوچندان میها، ابراز نگرانی کردند. آنبرخی نامزد

گان این نامه کننداند. بیشتر امضاهای مختلفی دارند؛ اما بر سر محتوای این نامه با یکدیگر به اجماع رسیدهمتفاوتی هستند و دیدگاه

ای دان در نامهاقتصاد 97تر و در اواخر روز چهارشنبه هم مد هستند. پیشآهای تخصصی مختلف اقتصادی، یگانه و سرهم در حوزه

؛ این عنوان «جمهوریهشدار به دو نامزد انتخابات ریاست» .جمهور ابراز داشتندجداگانه، حمایت خود را از حسن روحانی، رئیس

ان خطاب به مردم ایران نوشته و در آن نسبت به اقتصادد 109ای که بیش از خبری است که دیروز درباره یک نامه منتشر شد. نامه

اهمیت کرده، عالوه بر محتوای آن، نام افرادی است که در های انتخاباتی برخی نامزدها اعالم نگرانی کردند. آنچه این نامه را پروعده

فاوت فکری نگارندگان آن، به محل کنندگان ذکر شده است؛ اسامی که این نامه را با وجود خاستگاه متعنوان امضاذیل این نامه به

ترین نظران اقتصادی بدل کرده است. از سوی دیگر، این نامه در حالی به نقطه توافق تعدادی از برجستهاجماع اقتصاددانان و صاحب

ی از دهای مختلف اقتصااقتصاددانان کشور تبدیل شده که نگارندگان آن از چند نسل مختلف و عمدتا از بهترین متخصصان شاخه

های پولی تجارت خارجی و... هستند. این نامه در این وجه، به آن دلیل اهمیت های رفاه، سیاستجمله در حوزه اشتغال، سیاست

گذرد و این نامه نیز یافته که خود گامی در جهت توسعه است؛ آنجا که یکی از مسیرهای منتج به توسعه، از اجماع نخبگان می

توان های مختلف فکری شود. بر این اساس میمدنظر، توانسته نقطه اجماع جمعی از اقتصاددانان با گرایشانداز و هدف براساس چشم

این نامه را در دوسطح خواند؛ سطح نخست آنکه مجمعی از افکار و گرایشات مختلف فکری را برای یک هدف مهم گرد هم آورده و 

توان در سه محور تفکیک همچنین این نامه را می.صادی اشاره کرده استهای تخصصی در مسائل اقتدر سطحی دیگر، به عمده حوزه

بینانه به اقتصاد، وضعیت موجود اقتصادی کشور را تصویر کند. در محور کند با نگاهی واقعکرد؛ محور نخست آنکه این نامه تالش می

خالف، ادامه روند رشد و توسعه ممکن نخواهد بود.  هایشود که با وعدهدوم به سیاستمداران ازجمله نامزدهای انتخاباتی تاکید می

ای برخی نامزدهای انتخاباتی با مردم درمیان گذاشته شده است. از های پولی و یارانههمچنین در محور سوم این نامه، آثار سوء وعده

ردم ایران، مخابره و اعالم منظر محتوایی نیز این نامه حاوی نکات مهمی است. در راس آن پیامی است که به مخاطبانش یعنی م

های غیرقابل تحقق برخی نامزدها در ریل اجرا قرار گیرد، تاوان آن بسیار بدتر از کند که ظرفیت مزایده جدید را ندارد و اگر وعدهمی

اه الزهرا، انشگآن چیزی است که در گذشته رخ داد . حمیدرضا برادران شرکا استاد دانشگاه عالمه طباطبایی، ایرج توتونچیان استاد د

ریزی کشور، محمدمهدی بهکیش پژوهش و برنامه-حسین راغفر دانشیاردانشگاه الزهرا، غالمعلی فرجادی دانشیار موسسه آموزش

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی، محمد ستاری فر دانشیاردانشگاه عالمه طباطبایی، حسن طائی استاد دانشگاه عالمه طباطبایی، 

شیار دانشگاه خوارزمی، حسین اصغرپور دانشیار دانشگاه تبریز، زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهرا، مرتضی افقه محسن ابراهیمی دان

اهلل اکبری استاد دانشگاه اصفهان و لطف علی بخشی استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی و فرخنده دانشیار دانشگاه شهید چمران، نعمت

 .کننده این نامه هستنداز جمله اقتصاددانان امضاجبل عاملی دانشیار دانشگاه تهران 

 توصیف وضع موجود

بینانه به اقتصاد، وضعیت موجود اقتصادی کشور تصویر شده است. براساس آنچه گفته شد، در محور نخست این نامه با نگاهی واقع

ای اقتصاد ایران با شرایط و مسائل ویژه شود کهجمهوری در شرایطی برگزار میانتخابات دوازدهم ریاست»در این بخش آمده است: 

، 97و اوایل دهه  37المللی مواجه است. عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در بخش مهمی از دهه های گوناگون داخلی و بیندر عرصه
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ی، درآمد های مهم از جمله رشد اقتصادمسائل متعددی را فراروی اقتصاد کشور قرار داده است. در این دوره عملکرد ضعیف شاخص

اقتصاددانان  «.های همتراز خود شده استوری موجب افزایش فاصله اقتصاد کشور با بسیاری از کشورسرانه، ثبات مالی، اشتغال و بهره

صاد قابل جبرانی را برای اقتتواند شکاف غیرنگارنده این نامه در ادامه این بخش از نامه خود با تاکید بر اینکه تداوم این وضعیت می

های قابل تقدیری که در جهت بهبود عملکرد اقتصادی و جایگاه دنبال داشته باشد از تالشای خود بهشور در مقایسه با رقبای منطقهک

  .های اخیر صورت گرفته یاد کردندالمللی کشور در سالبین

 دور شدن از اصالحات اساسی و ساختاری

های خالف، ادامه روند رشد و توسعه ممکن نخواهد بود. این و تاکید شد که با وعده در محور دوم این نامه نیز به وعده نامزدها اشاره

مدیران و کارگزاران نظام در اتخاذ بسیاری از مدت نگاه کوتاه»ترین دالیل وضعیت فعلی اقتصاد کشور را اقتصاددانان یکی از مهم

مان محور نیست، خاصه در زژه در فضای انتخاباتی کشور که حزبویاین مساله به»خواندند و توضیح دادند: « تصمیمات اساسی کشور

این جمع از « گذارند.پسند مسابقه میهای مردمهمین دلیل بعضا نامزدها در طرح وعده یابد، بهجمهوری شدت میانتخابات ریاست

اندند که اجرای آنها در تضاد آشکار با های ذکرشده از سوی برخی نامزدها را غیرکارشناسی خواقتصاددانان کشور، بسیاری از وعده

ها را عدم ارائه های واضح واقعی نبودن این وعدهترین نشانهمنافع ملی قرار دارد. این جمع از اقتصاددانان در این نامه، یکی از مهم

کنندگان این دریافتبرنامه مدون برای روشن کردن نحوه اجرا، سکوت معنادار در مورد روش تامین منابع مالی، نحوه شناسایی 

ها، مسیر اصلی حرکت این وعده»های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آنها در اقتصاد اعالم کردند و ادامه دادند: ها و روشحمایت

 رکند. فاصله معناداهای راهبردی و بلندمدت و اصالحات اساسی و ساختاری دور میمنتخبین را تعیین و کشور را از اجرای برنامه

های چهارم و پنجم توسعه خود سال و اجرای برنامه 19سر گذاشتن حدود به رغم پشت1474انداز اقتصاد کشور با اهداف سند چشم

متاسفانه همانند گذشته این بار با شدت بیشتری شاهد لغزش »همچنین در این نامه تاکید شده است: « گویای این وضعیت است.

 .گونه و نجومی بر مبنای پخش پول هستیمهای سرابجمهوری در طرح وعدهانتخابات ریاست خطرناک برخی از نامزدهای محترم

ها یا پیشنهادهای غیرقابل تحقق، گذشته از پیامدهای ناگوار اقتصادی، در این در حالی است که طرح و اجرای برخی از این وعده

های اجتماعی غیرقابل جبران و تواند به آسیبدم تحقق آنها میبسیاری از موارد باعث افزایش شدید سطح انتظارات جامعه شده و ع

  «.کننده نظام سیاسی کشور منجر شودثباتبی

 ها؛ افزایش فاصله طبقاتیآثار سوء وعده

ها ازجمله آثار تورمی شدید، افزایش فاصله طبقاتی در بخش سوم این نامه خطاب به مردم ایران به آثار سوء اجرایی شدن این وعده

ها های سنگین به بودجه ساالنه اشاره کردند. این جمع از اقتصاددانان با تاکید بر اینکه اجرای این وعدهدر بلندمدت و تحمیل هزینه

 :انداز و برنامه ششم است، تاکید شدبعضا خارج از اختیارات قوه مجریه و در تعارض با اهداف اسناد باالدستی از جمله سند چشم

های حمایتی پخش پول، فقرزدایی کرد. تاریخ اقتصادی و توان در بلندمدت از طریق سیاستدهد که نمین میدانش اقتصاد نشا»

 «.حل اساسی فقرزدایی استتجارب ارزشمند کشورها گویای این حقیقت است که رشد اقتصادی و اشتغال فراگیر و پایدار، تنها راه

کاهش »و « افزایش ناگهانی نرخ ارز»خواندند که  «آثار تورمی شدید»را همراه با « هااجرای این وعده»اقتصاددانان نگارنده این نامه، 

ثباتی اقتصادی منجر شده و فرآیند رشد اقتصادی و بی»ها به دنبال خواهد داشت. همچنین این وعدهرا به« شدید ارزش پول ملی

گونه دهد که اجرای اینتجارب جهانی نشان می»است:  در این نامه همچنین آمده« اشتغال پایدار کشور را مختل خواهد کرد.

از  پذیر ایجاد کند، اما پسها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیبسیاست

برداران هو اقشار مرفه جامعه، بهرپذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب

ها خواهند بود. تجربه ونزوئال آخرین شاهد برای این مدعا است. کشوری که در دو دهه پیش یکی از نهایی اجرای این سیاست
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ل شده بدیثبات ترغم داشتن منابع غنی نفتی به یکی از کشورهای فقیر و بیالتین بود، امروز بهکشورهای نسبتا مرفه در آمریکای

کند که هم اکنون با هزاران های سنگینی را به بودجه کشور تحمیل میها هزینهاجرای این وعده»نگارندگان این نامه افزودند: «.است

تمام و بدهی در شرایط مالی بحرانی قرار دارد. افزون بر این، کسری بودجه پنهان ناشی از تحقق این های نیمهمیلیارد تومان طرح

نسلی با منافع حال و آینده کشور سازگار های بینعنوان سرمایههای ملی از جمله نفت بهتامین آن از طریق فروش سرمایهها و وعده

ها، دولت مجبور به کنار گذاشتن انضباط مالی و پولی خواهد بود که یکی از الزامات اساسی رشد اقتصادی نیست. با اجرای این وعده

 دلیلهای واقعی برخوردارند بهها، افرادی که از داراییاس آنچه در این نامه آمده، در اثر اجرای این وعدهبراس« و افزایش اشتغال است.

وند. ششوند و در مقابل کارگران و کارمندان، با کاهش قدرت خرید خود، فقیرتر میتر میها ثروتمندشرایط تورمی و افزایش قیمت

اقتصاددانان نگارنده این نامه همچنین تاکید کردند که  .افزایش فاصله طبقاتی استهایی بنابراین نتیجه اجرای چنین سیاست

سال گذشته  47درصدی )در حالی که متوسط ساالنه رشد اقتصادی کشور در  29های کاندیداها از قبیل رشد اقتصادی ساالنه وعده

ها از طریق کاهش سال و چند برابر شدن مالیات 4ر تنها در میلیون شغل پایدا 9ها، ایجاد درصد بوده(، افزایش چند برابری یارانه 4

هایی از یک طرف و اقبال جامعه از آنها از طرف کنند؛ آنجا که طرح چنین وعدهفرار مالیاتی، همگی چند واقعیت تلخ را آشکار می

مد در دوره مورد اشاره بوده است. دیگر، نمایانگر وضعیت نه چندان مناسب اقتصاد کشور است که متاسفانه محصول مدیریت ناکارآ

از منظر این اقتصاددانان، این خود ضرورت توجه جدی و ویژه دولت منتخب دوازدهم را به اقتصاد و توانمندسازی اقتصاد ملی در 

ناشی های نجومی، براساس این نامه، طرح چنین پیشنهادهای غیراجرایی و وعده.دهدهای اقتصاد مقاومتی نشان میچارچوب سیاست

بر ندارد. عدم اتکا و وابستگی کاندیداها در انتخابات گوناگون های سیاسی دراز این نکته است که چنین ادعاهایی برای منتخبین هزینه

دار و با برنامه، چنین شرایطی را ایجاد کرده است. نتیجه این شرایط یک رقابت به احزاب و عدم وجود احزاب قوی، شناسنامه

ها و خدوش به ضرر کاندیداهای با برنامه، اصلح و معقول است. این اقتصاددانان تاکید کردند که طرح چنین وعدهغیرمنصفانه و م

ای قابل اجرا از سوی برخی از کاندیداهای محترم متاسفانه بیانگر نوع نگاه و توان کارشناسی و مشاورهپیشنهادهای رنگارنگ و غیر

ظر این کارشناسان، نگرانی آن است که اگر این نگاه و توان کارشناسی، پیروز انتخابات باشد، ستادهای ایشان است؛ موضوعی که از من

 .المللی خواهد بودچه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران با مشکالت متعدد و پیچیده داخلی و بین

 اقتصاددان ایرانی از حسن روحانی 97حمایت 

اب به مردم ایران حمایت خود از حسن روحانی را اعالم کردند. در این نامه آمده است: ای جداگانه خطاقتصاددان ایرانی در نامه 50

 های نهم و دهم، اقتصادایرانهای مخرب در دولتگیری سیاستکاردلیل مدیریت نادرست و بهمردم عزیز، شما به خوبی واقفید که به»

گذاری و کارشناسی فروپاشیده، انبوه قتصادی با نهادهای سیاستای امسیرتخریب و اضمحالل در پیش گرفت. دولت یازدهم، ویرانه

هایی سنگین و رکودی کمرشکن را تحویل گرفت. گرچه طی چهار سال گذشته ای خالی، تورمی باال، تحریمها، خزانهتعهدات و بدهی

د ندکه متوقف ساختن روندهای تشدیهایی از جامعه پدید نیامده اما ملت بزرگوار باید بدانبهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخش

نفعان ساختار نهادی طور که مقاومت شدید ذیکننده فقر و فالکت که میراث دولت قبلی بود درجای خود کار آسانی نبود همان

د یهای مولد کشور امری نیست که بدون همراهی سایر قوا قابل تحقق باشد. باهای غیرمولد مانع از ارتقای جایگاه بخشمشوق بخش

توجه داشته باشیم تحقق بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه مجریه بیرون است و نباید دستاوردهایی را مانند کاهش 

آفرین دولت قبلی، پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام، کاهش های تنشمیلیارد دالر هزینه مبادله ناشی از سیاست 87ساالنه 

د دالر واردات قاچاق به کشور، کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصوالت کشاورزی و کنترل تورم، میلیار 17نزدیک به 

فر، فرشاد مومنی، اند، اقتصاددانانی چون محمد ستاریای که این نامه را به امضا رساندهاقتصاددان برجسته 97نادیده گرفت. در بین 
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هرا کریمی، حمیدرضا برادران شرکا، عباس شاکری، حسین راغفر، محمود ختایی، حسن محسن رنانی، بهروز زنوز، جعفر عبادی، ز

 .خوردزادگان به چشم میطایی و محمدحسین شریف

http://www.iana.ir/fa/news/48081/%D9%30%D3%B4%D3 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 شوندها بیکار نمیقرقبان

های جنگلداری اطمینان داد که بیکار نخواهند شد.وی افزود: بر اساس ها به نیروهای حفاظتی طرحمعاون امور جنگل سازمان جنگل

رعایت ضریب استخدامی است. اگر نیروهای قرقبان در بدنه دولت استخدام شوند، ضریب ها ناگزیر به قوانین کشوری، سازمان جنگل

 .استخدامی باال رفته و امکان جذب نیروهای متخصص وجود نخواهد داشت

سخ ر پاای که دها در گفتگو با خبرنگار ایانا به منظور روشن شدن مفاد بندهای نامهعباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگل

های قرقبانان ارسال کرده بود، توضیحاتی ارائه کرد.به گفته نوبخت عدم امکان جذب نیروهای قرقبان در ساختار دولت، به درخواست

ه رعایت ها ناگزیر بشوند.وی افزود: بر اساس قوانین کشوری، سازمان جنگلکش بیکار میبه این مفهوم نیست که این پرسنل زحمت

اگر نیروهای قرقبان در بدنه دولت استخدام شوند، ضریب استخدامی باال رفته و امکان جذب نیروهای ضریب استخدامی است. 

ها در نظر بگیریم ها بیان کرد: ما مجبوریم ساز و کاری برای قرقبانمتخصص وجود نخواهد داشت.معاون امور جنگل سازمان جنگل

 ها استفاده شود. ها در داخل طرحها قرار است مدیریت شود، از آنکه در هر قالبی که طرح

 وی تاکید کرد: به این ترتیب نیروهای قرقبان بیکار نخواهند شد./ 

http://www.iana.ir/fa/news/48917/%D9%32%D3%B1%D9%32%D3 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

آوردید / اظهارات جنابعالی غیر کم نامه امضاء شده خودتان را به یاد میآقای اسکندری! ای کاش دست

 کارشناسی و فراموشکارانه است+اسناد

شاورزی دولت نهم که پس از وزیر دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر در واکنش به ادعاهای محمدرضا اسکندری وزیر جهاد ک

نشدن در دولت دهم سکان ریاست سازمان اقتصادی کوثر را سال هاست بدون دردسرها و استرس های متعدد استیضاح از سوی 

مجلس شورای اسالمی وقت بر عهده دارد، با ارائه مستندات قاطع، از وی خواست تا جانب انصاف و عدل را نگه دارد و با ارائه آمار 

به گزارش ایانا، بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر در واکنش به ادعاهای محمدرضا .خدوش، تاریخ را قلب نکندم

اسکندری وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم که پس از وزیر نشدن در دولت دهم سکان ریاست سازمان اقتصادی کوثر را سال هاست 

سوی مجلس شورای اسالمی وقت بر عهده دارد، در نامه ای که در پایگاه خبری اقتصاد غذا بدون دردسرهای فراخوان استیضاح از 

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری این روزها به موضوعی داغ تبدیل شده و مردم، نخبگان و  "منتشر شده، نوشته است:

 .شوندهای کاندیداها و شرایط روز کشور نکاتی را یادآور میتهها به تناسب دیدگاه سیاسی که دارند، در باره گفورزان و رسانهسیاست

زدگی و با هدف طرفداری از کاندیدای خاص و یا مخالف بدیهی است برخی اظهارنظرها از سوی مقام های دولت قبلی به دلیل هیجان

نهم نیز در روزهای گذشته با یکی از آقای محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی دولت .شودبا مقام های امروز کشور بیان می

خبرگزاری های منتقد دولت آقای دکتر روحانی گفت و گوی مفصلی کرده و ضمن انتقاد از کارنامه وزارت جهاد کشاورزی دولت 

 .فعلی، آمار و ارقامی در باره محصوالت کشاورزی گوناگون را اعالم داشته است

نژاد گفته است را ندارد و فقط بر روی این وزیر جهادکشاورزی دولت اول احمدی نوشته حاضر قصد ورود به داوری همه آنچه که

شوم آنچه که خبرگزاری منتقد دولت فعلی از زبان آقای اسکندری نقل کرده و شوربختانه یادآور می.شودموضوع شکر متمرکز می

ت که حرفی زده شود و با آمار و ارقام قبلی و فعلی البته تکذیب هم نشده است، غیر کارشناسی، فراموشکارانه و تنها برای این اس

درباره شکر بگویم که مربوط »نژاد درباره شکر گفته است:وزیر اسبق دولت محمود احمدی.ناسازگار است و مبنای کارشناسی ندارد

 دیم. اعداد و ارقامی کهبه همان ذخیره استراتژیک برای جنگ احتمالی با آمریکا و بسته شده خلیج فارس حجم زیادی شکر وارد کر

میلیون  214و دولت نهم است که  1832آقای حجتی از تولید چغندر داده اشتباه است. رکورد تولید چغندر در کشور مربوط به سال 

 «.ها در آن سال از چغندکاران خرید کردندتن کارخانه

 :درباره این سخنان اسکندری چند نکته را یادآور می شوم

میلیون تن  219با واردات بیش از  1839شتاب گرفت و در سال  1834رهای موجود، واردات شکر از نیمه دوم سال بر پایه آما یکم:

به اوج رسید که در تاریخ کشور و صنعت قند ایران به لحاظ مطلق واردات انجام شده و به لحاظ رشد نسبت به سالهای پیش از آن 

نسبت به سال پیش از آن هرگز از حافظه تاریخی این سرزمین پاک نخواهد  1839ال انگیز واردات شکر در سرشد حیرت.سابقه ندارد

 .بار را توجیه کندتواند با بیان اینکه قرار بود ذخایر استراتژیک کامل شود، این رخداد تأسفشد و آقای اسکندری نمی

دلیل یادشده باشد ایشان جواب دهد چگونه در  به 1839انگیز سال گوید که واردات حیرتاگر این طور باشد که آقای اسکندری می

همان شرایط ایشان بعنوان وزیر جهاد کشاورزی به همراه سیدمحمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی وقت، علیرضا طهماسبی وزیر 

است که در آن از ای را امضاء کرده صنایع و معادن وقت، مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی و پورمحمدی وزیر کشور وقت، پای نامه

اند. نکته جذاب نامه یادشده این است که در نامه مذکور به رئیس جمهور تأکید رویه شکر به رئیس جمهور گالیه کردهواردات بی
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تن بالغ شده که بیش از سه برابر کل نیز یک سال است...  113441777میزان واردات شکر در ده ماه سال جاری بالغ بر »شده است 

معلوم نیست تا چه زمانی واردات ادامه داشته و آیا نیازی به کشت چغندر و نیشکر و نهایتًا تولید شکر در سال آتی و سال متأسفانه 

دهد بر خالف ادعای آقای اسکندری میزان تولید چغندر قند )در نامه آمارهای موجود نشان می دوم:.«های بعد وجود خواهد داشت

  1832میلیون تن رسیده است، نه در سال 219به  1839د آمده است( در سال ارسالی به رئیس دولت نیز این عد

صورت گرفته که در ادامه نهضت  1834در سال  1839قطعاً ایشان اطالع دارند که مراحل کشت چغندر برداشت شده در سال 

درصد  29با رشد منفی  1832سال افزایش تولید توسط آقای مهندس حجتی بوده است، چه اینکه متأسفانه میزان تولید چغندر در 

  .میلیون تن تقلیل یافت 110با سقوط وحشتناک به  1830میلیون تن رسید و در سال 412به 

 .هزار تن کاهش یافت 977به حدود  1839میلیون تن در سال  112تولید شکر نیز از حدود 

 .انداین آمار و ارقامی است که متأسفانه گویا آقای اسکندری فراموش کرده

واقعیت این است که با ایستادگی قابل تحسین مدیران جهاد کشاورزی دولت یازدهم خوشبختانه تولید چغندر، نیشکر و شکر از سال 

میلیون تن به رکورشکنی تاریخی رسیده است. وزیر محترم جهاد کشاورزی با همه فشارهایی که بر او  112به بعد اکنون با  1898

ایم و درصد خودکفایی رسیده 09خت در برابر واردات شکر ایستادگی کرده است و خوشبختانه به مرز وارد آمد، با تحمل شرایط س

 .سال اخیر به جز یک دوره کوتاه از پایدارترین و آرام ترین بازارها بوده است 4بازار شکر نیز در 

سابقه است اما باید جانب انصاف و عدل  زدگی و جانبداری از یک طیف و جناح سیاسی حق هر فردی در هر سطحی از شغل وهیجان

 را نگهداشت و با ارائه آمار مخدوش تاریخ را قلب نکرد

http://www.iana.ir/fa/news/48090/%D3%A2%D9%32%D3%A0% 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 اکوناایران  - ۷۹۳۱اردیبهشت / /  ۴۹شنبه , 

 میلیارد خسارت به بخش کشاورزی در سال گذشته 1700

 .میلیارد تومان خسارت دید 1277قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: سال گذشته بخش کشاورزی 

وادث ها و حبه گزارش ایران اکونا به نقل از صدا و سیما، محمد ابراهیم حسن نژاد با اشاره به اینکه سال زراعی گذشته آفات و بیماری

ها در شمال، شمال غرب، طبیعی خسارات قابل توجهی در بخش کشاورزی بر جای گذاشت، افزود: سیل در جنوب کشور و سرمازدگی

شرقی آسیب و خسارت زیادی به باغات وارد کرد و از طرف دیگر با شیوع آنفلوانزای پرندگان در صنعت های مرکزی و مناطق بخش

میلیارد تومان از خسارات فعاالن بخش کشاورزی تا پیش از پایان  277وی گفت: .میلیارد تومان رسید 1277طیور میزان خسارات به 

قائم مقام صندوق بیمه .نیز در دو هفته گذشته به طور کامل پرداخت شدمیلیارد تومان مابقی  277سال گذشته پرداخت گردید و 

 .کشاورزی افزود: بابت غرامات و خسارات سال گذشته به کشاورزان بدهی نداریم

حسن نژاد گفت: برای سال جدید هزار میلیارد تومان میزان خسارات پیش بینی و برآورد شده است و امیدواریم منابع اعتباری الزم 

هزار  477هزار هکتار از اراضی و بیش از  377وی افزود: هم اکنون بیش از سه میلیون و .پرداخت خسارات احتمالی تأمین شود برای

 .درصد طیور تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دارند 37هکتار نیز در بخش باغی و 

 .اقلیمی در کشور محصوالت خود را بیمه کنندقائم مقام صندوق بیمه کشاورزی از کشاورزان خواست با توجه به شکنندگی شرایط 

http://iranecona.com/08828/%DB%B1%DB%B2%DB%B7%D 
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 نهاده
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

بذر اصالح شده سویا  7050های شرایط آب و هوایی سالمقابله با تغییرات اقلیمی در حوزه اصالح بذر/ در 

 باروری بیشتری خواهد داشت

میالدی، باید بتوانیم غذای بیش از دو میلیارد انسان را تامین کنیم در حالی که میزان زمین و خاک قابل استفاده  2797تا سال 

درصد باالتر  97یعنی  -قسمت در یک میلیون برسد 277اکسیدکربن به شود اگر سطوح دیبینی میکمتر است. در همین حال، پیش

 1997های ترین روزهای سالمیالدی در اغلب روزها، دمای هوا به اندازه ی گرم 2797رود در سال ، انتظار می-از سطح امروزی آن

هشگران ثابت کردند که در ی میدانی سه ساله، پژودر یک مطالعه sciencedailyبه گزارش ایانا از .میالدی افزایش یابد 1907تا 

میالدی بذر سویای اصالح شده، باروری بیشتری نسبت به سویای معمولی  2797های شرایط آب و هوایی پیش بینی شده برای سال

یر سیستم تغی"گوید: نویز، میی نباتات و بیولوژی در انستیتو ژنومیک کارل ووز در دانشگاه ایلیدارد.کارل برناکی، دانشیار رشته

 اکسیدکربن به تنهایی، بیش از حدبه نظر می آید تاثیر دی"ی او . به گفته"اقلیمی و جوی ما جدای از تغییر دیگر عوامل نیست

گیرد. این پژوهش گامی است در تعمیم داده شده است، در حالی که پیچیدگی نقش دمای هوا در این تغییرات مورد غفلت قرار می

قش درجه حرارت هایی که موجب از دست رفتن بازدهی محصول می شود، که احتماال حتی با باال جهت یافتن راهی برای کاستن ن

شناسی تجربی چاپ شد، به این دریافت رسید که ی گیاهاین مطالعه که در مجله "افتد.اکسیدکربن نیز اتفاق میرفتن غلظت دی

با  ،گیرد باروری بیشتری داردربن افزایش می یابد قرار میشده هنگامی که در شرایطی که دمای هوا و دی اکسیدکمحصول اصالح

این حال در این مورد که بین محصوالت اصالح شده و اصالح نشده که در دمای باال یا در شرایطی که دی اکسید کربن افزایش می 

 دست است. یابد یا شرایط آب و هوایی امروزی رشد می کنند تفاوتی وجود دارد یا نه، یافته های اندکی در 

گوید که ی حرارت باال را از بین ببریم. به عالوه، برناکی میتوانیم با اصالح بذر، تاثیرات زیانبار درجهدهد که ما میاین کار نشان می

محیطی و زراعتی را به این فرمول تقلیل دهیم که با ی زیست های پیچیدهتوانیم سیستمکند که ما نمیاین تحقیقات روشن می

ی ی آیریس کهلر، پژوهشگر دورهدهد.به گفتهباروری افزایش می یابد و افزایش دما باروری را کاهش می یدکربناکسدیافزایش 

گیرد، برای درک مفاهیم و سازوکارهایی اساسی آزمایشاتی که تحت شرایط کنترل شده انجام می"پسادکتری در آزمایشگاه برناکی، 

هایی را در دهد، بسیار حیاتی است که پاسخدر یک وضعیت در جهان واقع چه رخ می بسیار مهم است. اما برای درک این مسئله که

، گاز اوزون و دمای هوا رشد می  اکسیدکربندیبستر طبیعی مطالعه کنیم، در این میان، محصوالتی که در شرایط با میزان باالی 

.سوی فیس "کنند، برای این نوع از مطالعه عالی هستند( پرورش پیدا میSoy Faceی سوی فیس )کنند یا به بیانی دیگر با شیوه

ررسی ی امریکا[ بشود تا تاثیر آن بر محصوالت غرب میانه ]در ایاالت متحدهامکانی نوآورانه است که به شرایط جوی آینده نزدیک می

وی )آفتاب، باد، باران، ابر و غیره( ها خیلی قابل توجه است، چرا که محصوالت در این تجربه در معرض همان شرایط جشود. این یافته

در واقع این مسئله قدری غیر مترقبه است. من "گوید: گیرند.برناکی مینویز قرار میگیرند که دیگر محصوالت مزارع ایلیقرار می

ه، ما بتمدتی است که دست درکار پژوهش میدانی هستم و تغییرپذیری یکی از چیزهایی است که در ذات پژوهش میدانی است. ال

ای کنیم.، اما تفاوت میان گیاهان اصالح شده و اصالح نشده به نحو برجستهتغییرپذیری را در باروری از سالی به سال دیگر مشاهده می

شده فقط یک بخش از معادله برای این سویاهای اصالح "طی این سه سال اخیر ثابت بود و این در واقع قدری غیرمترقبه است.

 "نانباشت"تواند با دیگر اصالحات ترکیب شود، یعنی فرایندی که میالدی هستند. این اصالح احتماال می 2797ی برآوردن نیازها

مان را برای کنیم نیازهای غذاییهنگامی که تالش می"گوید، شود صورت بگیرد تا بازدهی باالتری را ایجاد کند. برناکی میخوانده می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ی رهتعداد زیادی پژوهش در ک". "ص، یکی از بسیار ابزارهایی است که الزم است به آن تکیه کنیمآینده برآورده کنیم، این اصالح خا

 ."کنند تا بهبود حاصل شود، و بیشتر این راهبردها مانعه الجمع نیستندخاکی وجود دارد که به راهبردهای متفاوتی نگاه می

http://www.iana.ir/fa/news/48909/%D9%39%D9%32%D3%A0 
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 نهاده
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

فروش جوجه بر اساس حواله اتحادیه مرغداران تا کمتر از یک ماه آینده به شرط قیمت آزاد/ مرغدار باید به 

 مراجعه کند تولیدکننده جوجه

برانگیز برای اتحادیه مرغداران و انجمن تولیدکنندگان هایی که در هر استان مطرح است، به موضوعی چالشریزی و سهمیهبحث جوجه

 .جوجه یکروزه تبدیل شده و هنوز نقطه مشترکی در این زمینه یافت نشده است

وجه یکروزه در سال گذشته ایجاد شد، مرغداران و تولیدکنندگان این آوری که برای جبه گزارش خبرنگار ایانا، بعد از گرانی سرسام

ین طور کامل از برسد، هنوز این مشکل بهنظر مینهاده با برگزاری جلسات مختلف، سعی در حل این موضوع داشتند. اما آنطور که به

ادیه مرغداران مرغ گوشتی خراسان رضوی، به شود. در همین راستا مدیر عامل اتحنرفته و هر روز زوایای جدیدی از آن آشکار می

طور مستقیم با واحدهای تولیدکننده جوجه یکروزه در ارتباط نیستند و دهندگان مرغ گوشتی، بهمتأسفانه اکنون پرورش"ایانا گفت: 

نندگان مشکل، با تولیدک برای رفع این"این نماینده بخش خصوصی، اضافه کرد: "اند.ای در این میان، نفوذ کردهسری دفاتر واسطهیک

های استانی بفروشند، اما از آنجا که منفعت آنها در جای جوجه یکروزه جلساتی برگزار شد تا آنها کل جوجه تولید شده را به اتحادیه

د خودشان ایدر این زمینه دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه به ایانا گفت: مرغداران ب"کنند.دیگری است، از این کار امتناع می

رب توانند برای فروش به دها نمیپیش قدم شده و نهاده مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان مربوطه تقاضا کنند. بنابراین مرغ مادری

اکنون بازار بورس فعال شده و قیمت جوجه ها مراجعه و محصول خود را به آنها بفروشند.غالمعلی فارغی با اشاره به اینکه هممرغداری

در حال طراحی است که  "سامانه تولید از اجداد تا توزیع گوشت مرغ"ای با عنوان ر آن شفاف است، افزود: عالوه بر آن، سامانهد

 ها داشته باشد.تواند نقش موثری در ایجاد تعادل در قیمتشود و میاندازی مینهایتا تا یک ماه و نیم دیگر راه

غداران با مراجعه به این سامانه، ضمن معرفی خود، میزان درخواست جوجه را اعالم کرده و وی در توضیح این مطلب، اظهار کرد: مر

 کنند. البته برای این اقدام، الزم است حداقل پنج درصد مبلغ کل را واریز کرده و فیش دریافت کنند.روز خرید را رزرو می

نند؛ کولیدکنندگان جوجه مسدود نیست، اما آنها خود اقدام نمیطور مستقیم به تبه گفته فارغی، هیچ وقت راه مراجعه مرغداران به

این در حالی است که انجمن جوجه یکروزه، برای هر همکاری آمادگی الزم را دارد. البته تا یک ماه آینده جوجه تنها با حواله اتحادیه 

ان بیشتر قصد دارند جوجه را به صورت نسیه شود به شرطی که قیمت آن آزاد بوده و توافقی باشد.وی تأکید کرد: مرغدارصادر می

 خریداری کنند که برای تولیدکنندگان این نهاده، مقدور نیست.

 دهداتحادیه تضمین نمی

درصد تولید خود را در اختیار مرغداران بگذارند،  177ها حاضرند حتی دبیر انجمن ملی طیور نیز در این باره به ایانا گفت: مرغ مادری

دهد تا در صورت افت قیمت، این نهاده را به همان نرخ توافق شده رغ گوشتی، هیچ تضمینی برای انجمن ارائه نمیاما اتحادیه م

داد. درصدی محصول خود را نمی 177فرد عنوان کرد: حتی اگر اتحادیه هم در جایگاه ما بود، قول فروش خریداری کند.سعید اصغری

 ای کرد.توان آن را رسانهشود، مسائلی به وجود آمده که نمیتحادیه واگذار میدرصد محصول به ا 87اکنون هم که تنها هم

عنوان مثال، اتحادیه هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان ها هم با هم هماهنگ نیستند. بهوی یادآور شد: خود اتحادیه

 الی که آنها باید پیش از این توجیه شده باشند./دانستند باید برای خرید جوجه واگذار شده، به کجا مراجعه کنند. در حنمی

http://www.iana.ir/fa/news/48978/%D9%31%D3%B1%D9%33% 
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 نهاده
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 شودکود زیستی تدوین می 6استاندارد 

کود  2های تدوین استاندارد کودهای زیستی از تدوین استاندارد تحقیقات بیولوژی خاک در جلسه هماهنگی کمیتهرییس بخش 

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و .آوری ریاست جمهوری خبردادزیستی با حمایت معاون علمی و فن

های تدوین استاندارد کودهای زیستی که وژی خاک در جلسه هماهنگی کمیتهآب، هادی اسدی رحمانی، رئیس بخش تحقیقات بیول

کود زیستی با حمایت مالی معاونت  2ها در بخش تحقیقات بیولوژی خاک تشکیل شد، به تدوین استاندارد با حضور رؤسای این کمیته

کود به محققان بخش تحقیقات بیولوژی خاک  2ن علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد.وی افزود: کار تدوین استاندارد برای ای

سپرده شده است. بر همین اساس کمیته تدوین استاندارد، برای هر گروه تشکیل شد. رؤسای این کمیته را محققان بخش تحقیقات 

ستی و یدهند و اعضاء آن شامل تولید کنندگان کودهای زیستی، انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای زبیولوژی خاک تشکیل می

 ها فعالیت خواهند کرد. رئیس بخشاساتید دانشگاه هستند. همچنین نمایندگان سازمان ملی استاندارد به عنوان دبیر این کمیته

استاندارد کودهای زیستی تهیه شده است و در این جلسه با حضور خانم  2تحقیقات بیولوژی خاک افزود: در حال حاضر پیش نویس 

های نهایی انجام ها بررسیغذایی و کشاورزی به عنوان نماینده سازمان ملی استاندارد و دبیر کمیته مختاری مسئول پژوهشکده

 .شود. پس از تکمیل و اعمال نظرات، این استانداردها برای تصویب به سازمان ملی استاندارد، ارسال خواهد شدمی

 ها در حال تهیه است.توسط این کمیته "کودهای زیستیواژه نامه "وی ادامه داد: همچنین استاندارد دیگری با عنوان 

المللی در این حوزه گفت: وجود این خالء باعث شد که در ادامه جلسه سرکار خانم مختاری با بیان خالء وجود استاندارد ملی و بین

ند. اند، دچار مشکل شوبوده تولیدکنندگان و واردکنندگان کودهای زیستی که نیازمند دریافت مجوزهای قانونی برای فعالیت خود

تر بوده است.وی افزود: بر همین اساس پیشنهاد تدوین کودهای زیستی شکل خصوص در حوزه واردات پر رنگالبته این موضوع به

گرفت. هدف از تشکیل استاندارد آن است که منافعی را هم برای تولیدکننده هم برای مصرف کننده تامین کند. همچنین راهکاری 

های نظارتی فراهم کند تا بتوانند این محصوالت را کنترل کنند.مختاری ادامه داد: به همین منظور هم در کمیته تدوین سازمان برای

 .استانداردها نمایندگانی از مؤسسات علمی، تامین و تولید کنندگان و انجمن حمایت از مصرف کنندگان دعوت خواهند شد

های حاوی مایه تلقیح -در بخش تحقیقات خاک و آب به این شرح است: کودهای زیستیعناوین استانداردهای در حال تدوین 

های باکتری -های حل کننده فسفات، کودهای زیستیمایه تلقیح حاوی باکتری -آربسکوالر، کودهای زیستی -های میکوریزقارچ

مایه تلقیح حاوی  -ژه نامه، کودهای زیستیوا -های ریزوبیوم، کودهای زیستیحاوی باکتری -محرک رشد گیاه، کودهای زیستی

 های تیوباسیلوس(.کود زیستی گوگردی )باکتری -های کمپوست ساز، کودهای زیستیباکتری

http://www.iana.ir/fa/news/48499/%D3%A0%D3%B8%D3%A 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 ها در کشور رضایت بخش است؟پیدا و پنهان آفت کشی در کشاورزی /وضعیت آفت کش

 .کنندها به سبب عدم تنوع و قدیمی بودن محصوالت احساس نارضایتی میمسئوالن وزارت جهاد درباره وضعیت آفت کش

ها نه استفاده کافی و به موقع از آفت کش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .رودکه عامل مناسبی برای حفظ تولیدات به شمار میکند بلتنها هیچ مشکلی برای ادامه حیات بشر ایجاد نمی

ها به سبب عدم تنوع و قدیمی بودن محصوالت احساس نارضایتی کشاین درحالی است که مسئوالن وزارت جهاد درباره وضعیت آفت

قابل قبول نیست  چندی پیش عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی دریک همایش عنوان کرد: وضعیت ما در این زمینه.کنندمی

زا باید همچنین وی معتقد است که برای هر عامل خسارت.کندو محصوالتمان تنوع الزم را ندارند که همین امر آسیب جدی وارد می

یحیی .های پرخطر پیدا کنیمکش در نظر گرفته شود ضمن آنکه در مدت محدودی جایگزین مناسبی برای آفت کشآفت 9تا  8بین 

هزارتن سم  20تا  29اظهار داشت: ساالنه  صنعت، تجارت و کشاورزینی سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار ابطالی معاون ف

 .شوددرصد از این میزان به صورت آماده مصرف و مابقی به شکل تکنیکال وارد می 8شود که در کشور تدارک دیده می

 .وی افزود: دربحث سموم آماده مصرف وارداتی و تولید داخل موظف به رعایت حداقل استانداردهای بین المللی هستیم

ا ها کارایی الزم رابطالی با اشاره به اینکه نگرانی در خصوص وضعیت آفات بی مورد است، بیان کرد: چطور ممکن است آفت کش

به گفته وی پیشگیری از آفات گندم از سطح .سال اخیر به کمتر از نیم درصد رسیده باشدنداشته باشد و خسارت سن زدگی طی سه 

 .تن سم است 097هزار هکتار تقلیل یافت که این امر بیانگر کاهش مصرف  27هزار هکتار به  377

باغات پسته علیه آفت پسیل به کارایی سموم در  :معاون فنی سازمان حفظ نباتات با اشاره به آخرین وضعیت آفات باغات بیان کرد

های وی با بیان اینکه سموم اروپایی کارایی باالتری دارند، تصریح کرد: به دنبال تحریم.ای بود که شرایط برای صادرات آن مهیا شدگونه

 .خوردار هستندظالمانه مجبور به استفاده از سموم چینی شدیم، اما ناگفته نماند که این سموم از حداقل استاندارد و کیفیت بر

http://www.yjc.ir/fa/news/2702149/%D9%BE%DB%3C%D3%AF 
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 نهاده
 اکوناایران  - ۷۹۳۱اردیبهشت / /  ۴۲چهارشنبه , 

 درصد سموم مصرفی در کشاورزی کم خطر هستند 5

 .درصد از واردات و مصرف سموم کم خطر است 9رئیس کارگروه کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن ایران گفت: فقط 

درصد از واردات و مصرف سموم کم  9به گزارش ایران اکونا به نقل از صد ا و سیما، سید مهدی حسینی یزدی با بیان اینکه فقط 

ماند، قرار بود مصرف و واردات سموم پرخطر انده سموم پرخطر روی محصوالت کشاورزی میکه باقیم آنجا از خطر است، اظهارداشت: 

 .کند در حالی که باید حذف شودحذف شود اما با اطالعی که دارم هنوز موسسه تحقیقات، سموم پرخطر را ثبت می

های کم خطر رایج شود، اضافه کرد: هزینهوی با بیان اینکه برای حفظ سالمت کشاورزان و مصرف کنندگان باید استفاده از سموم 

شود سموم کم خطر و سموم نسل جدید کمتر وارد و ها و ارز آزاد واردات سموم موجب میسنگین ثبت سفارش، عوارض، تعرفه

ین حسینی گفت : وزیر و معاونان وزارت جهاد کشاورزی بنا دارند مسیر واردات سموم کمتر خطر را تسهیل کنند اما ا.مصرف شود

های دولتی وی افزود: در حوزه واردات کود نیز به تقاضاهای ما مبنی بر اینکه واردات از طریق شرکت.امر هنوز محقق نشده است

 .درصد کاهش یابد تا کل واردات از طریق بخش خصوصی انجام شود، ترتیب اثر داده نشده است 87تا  27ساالنه 

های دولتی به قانون اساسی در واگذاری شرکت 44تاق ایران گفت: اجرای درست اصل حسینی با اشاره به جلسه کارگروه کشاورزی ا

ها و قیمت گذاری سموم از مواردی بود که در این جلسه رسیدگی شد بخش خصوصی، تضمین قیمت گندم و ثبت، عوارض، تعرفه

ماهانه جلسات کارگروه کشاورزی با حضور وی افزود: قرار شد .زیرا اینها موجب شده است کشاورز هزینه زیادی را پرداخت کند

معاونان وزیر جهاد کشاورزی و اعضا برگزار شود تا مسائل و مشکالت را بررسی و زمینه حضور بخش خصوصی را در جلسات فراهم 

 .کنند، البته در جلسه امروز معاون زراعت این وزارتخانه حضور داشت

http://iranecona.com/08227/%DB%B9%D-3%AF%D3%B1%D 
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 نوغان
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

هزار تومان در هر کیلوگرم/ تشکیل صندوق حمایت از توسعه  75فروش نخستین پیله تر ابریشم به قیمت 

 نفعهای ذینوغانداری با حضور گروه

 .توسعه نوغانداری کشور، از فروش نخستین پیله تر ابریشم به قیمتی باالتر از نرخ خرید تضمینی خبر دادمرکز 

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: امروز )شنبه( نخستین پیله تر ابریشم رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور امروز در گفت

 هزار تومان در هر کیلوگرم به فروش رفت. 29بازار تربت حیدریه با قیمت که تولید گناباد خراسان رضوی بود، در 

تومان در نظر گرفته شده بود، افزود:  174هزار و  13پور با اشاره به اینکه قیمت تضمینی خرید پیله برای سال جاری اصغر داداشعلی

 از نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی بود. هزار تومان بیشتربا این وجود قیمت خرید این محصول در بازار، حدود هفت

 17حدود  99درصد افزایش داشته که این عدد برای سال  9وی عنوان کرد: نرخ خرید تضمینی امسال، نسبت به سال گذشته حدود 

ه های قبل از آن افزایش یافته است.رئیس مرکز توسعدرصد نسبت به سال 13حدود  98درصد و سال  12حدود  94درصد، سال 

شود، ادامه داد: اکنون تومان به تولیدکننده فروخته می 977هزار و نوغانداری کشور با بیان اینکه هر جعبه تخم نوغان به قیمت هفت

و زمان تأسیس مرکز توسعه نوغانداری،  98سال است که این قیمت ثابت بوده و هیچ تغییری نداشته است. ضمن اینکه از سال  14

ای را متحمل نشده و تمام محصوالت در بازار آزاد و توسط بخش ترین هزینهید تضمینی پیله تر، کوچکتاکنون دولت برای خر

وزشی، های آمصورت رایگان بین نوغانداران، برگزاری کالسپور عنوان کرد: گذشته از توزیع نهال توت بهخصوصی خریداری شد.داداش

ترین مواردی است که در راستای حمایت از نوغانداران صورت ت به آنها از مهمتوانمندسازی این گروه از کشاورزان و اعطای تسهیال

هزار جعبه به فروش رفته و انتظار  29گرفته است.وی تأکید کرد: از پنج فروردین امسال که توزیع تخم نوغان آغاز شد، تاکنون 

وزیع شود؛ بنابراین نوغاندارانی که برای خرید این هزار جعبه در مناطق مختلف کشور ت 87رود تا دهه نخست خردادماه، حداقل می

 های توزیع مراجعه کرده و آن را تهیه کنند.تر به پایگاهاند، الزم است هرچه سریعنهاده، اعالم نیاز کرده

 ایجاد زنجیره ابریشم با تشکیل صندوق

ه، ماه سال گذشتر وزیر جهاد کشاورزی، از آبانرئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: با دستو

 تواند در ایجاد زنجیره ابریشم در کشور بسیار مؤثر باشد.تشکیل صندوق حمایت از توسعه نوغانداری در دستور کار قرار گرفت که می

های روهم شود، یادآور شد: گپور با تأکید بر اینکه نوغانداری تنها تولید پیله نیست و باید به تولید محصول نهایی نیز ختدادش

کشان، تاجران ابریشم، بافندگان فرش و تولیدکنندگان پوشاک ابریشمی در این صندوق عضو خواهند شد و همگی نوغانداران، ابریشم

مایت حکنند.وی در پایان ابراز امیدواری کرد که صندوق با منافع مشترک، پیشرفت و توسعه صنعت نوغانداری را رو به جلو هدایت می

 از توسعه نوغانداری، تا پایان سال جاری با کمک دولت تأسیس شده و دستور وزیر جهاد کشاورزی، به مرحله اجرا برسد./

http://www.iana.ir/fa/news/48007/%D9%31%D3%B1%D9%33% 
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بانک جهانی به دامن زدن زمین خواری از طریق واسطه های مالی متهم شد/ نهادهای بین المللی محیط 

 زیستی نگران پروژه هایی هستند که به جنگل تراشی منتهی می شود

کرده است که به زمین خواری دامن می زند، هزاران نفر از مردم گروه بانک جهانی به طور غیرمستقیم در پروژه هایی سرمایه گذاری 

 .جهان را آواره می کند و سبب جنگل زدایی و خسارات زیست محیطی در سراسر دنیا می شود

به گزارش ایانا از وب سایت گلوبال اگریکالچر، یافته هایی از تحقیق و بررسی های مرتبط با سازمان های بین المللی حقوق بشر و 

 "از زمین خواری در آفریقا سود می برد IFC1ثروتمند شدن ناعادالنه: چطور "توسعه فراگیر به طور خالصه در گزارشی با عنوان 

با برون سپاری  -(IFC)مؤسسه مالی بین المللی  -ارائه شده است. این گزارش مدعی است که بازوی بانک جهانی در بخش خصوصی

هایی با سرمایه گذاری زیان بار را حمایت می کند. گزارشی که در تاریخ یکم ماه می امسال توسط وجوه توسعه در بخش مالی، پروژه 

؛ منتشر شده است، نشان 9و مؤسسات اوکلند و ارجوالد 4؛ مشاوران پاسخگویی8؛ مرکز اطالعات بانک2سازمان بین المللی توسعه فراگیر

ر آفریقا با سرمایه گذاری زودگذر واسطه های مالی از قبیل بانک های می دهد که آی اف سی در برخی زمین خواری های بدنام د

 تجاری و صندوق های سهام خصوصی مشارکت داشته است. 

در سال های اخیر، سرمایه گذاران خارجی ده ها "، مدیر اجرایی مؤسسه اوکلند، می گوید: (Anuradha Mittal)آنورادا میتال 

ریقا را تصرف کرده اند. این امر منجر به از دست رفتن زندگی، زمین و معیشت میلیون ها نفر شده میلیون هکتار از زمین های قاره آف

پروژه  184گزارش مذکور، ردّ پول های آی اف سی را دنبال می کند و از "و تهدیدی برای بقاء کل جوامع و گروه های بومی است.

آن ها سرمایه گذاری کرده اند، پرده بر می دارد. این پروژه ها در پرخطر یا زیان باری که مشتری های بخش مالی آی اف سی در 

پروژه با  11کشور از تمام قاره های جهان، به جز قطب جنوب، سرمایه گذاری کرده اند. تحقیق و بررسی انجام شده در آفریقا،  23

در این قاره به سرمایه گذاران خارجی واگذار هزار هکتار از اراضی را  077حمایت مشتریان آی اف سی را برمال می کند که تقریباً 

اتیوپی است که ساکنان بومی  (Gambela)کرده اند. این پروژها شامل امتیازات تجارت محصوالت کشاورزی در منطقه گامبالی 

اجباری و آن طی یک کمپین انتقال جمعیت اجباری و عظیم از آنجا زدوده شده اند و همچنین معدن طالیی در گینه که به اخراج 

و مشتریان بخش مالی آی اف سی، با امکانات فرآوری  2در گابُن، مؤسسه فراملی اکوبانک خانواده منجر شد. 837خشونت آمیز 

هزار هکتار توسعه  877در مزارع روغن پالم سرمایه گذاری کردند. امتیازات این پروژه تا  (Olam)شرکتی سنگاپوری به نام اُالم 

یافته است و گروه های داخلی و بین المللی حامی محیط زیست نگران تهدیدات ناشی از تخریب بخش های وسیعی از جنگل های 

منطقه اند. طبق بررسی های انجام شده، مزارع اُالم، در بارانی حوضه کنگو و آسیب به تنوع زیستی و معیشت هزاران نفر از مردم 

 هزار هکتار از جنگل های بارانی می شود و اثرات نامطلوب بر زمین ها و منابع حقوق جوامع محلی دارد.  19نهایت منجر به تخریب 

 ا سرمایه گذاری کرده اند، به زمینعالوه بر این، واسطه های مالی آی اف سی که در مزارع نیشکر صنعتی صادراتی سیرالئون و زامبی

خواری از اراضی کشاورزان خرده پا و آوار گی هزاران نفر از مردم متهم شده اند، که منجر به کاهش درآمد و امنیت غذایی آن ها 

ا مأموریت این پروژه ها در تضاد ب"، مدیرعامل سازمان بین المللی توسعه فراگیر، می گوید: (David Pred)شده است. دیوید پرد 

بانک جهانی برای مبارزه با فقر از طریق توسعه پایدار است. آن ها استانداردهای اجرایی زیست محیطی و اجتمای آی اف سی را به 

سخره می گیرند، قوانینی که تصور می شود جاده ای برای فعالیت های بخش خصوصی است که واسطه های آی اف سی از آنها 

ی به برخی از ادعاهای این گزارش پاسخ می دهد و بیان می کند در بانک هایی که در این گزارش آی اف س "حمایت می کنند.

هند و بی دی اُ یونی بانک  (Kotak Mahindra) و کوتاک ماهیندرا (ICICI)برجسته شده اند از جمله آی سی آی سی آی 

(BDO UniBank)  اف سی اخیراً اعالم کرده است که پیشرفت های فیلیپین سرمایه گذاری نمی کند. معاون اجرایی رئیس آی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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زیادی در راه کارهای آی اف سی، از طریق کاهش میزان سرمایه گذاری هایی با ریسک باال در مؤسسات مالی، افزایش نظارت بر 

ف جدید آی ا ما از تعهدات"واسطه ها و ایجاد شفافیت بیشتر در سرمایه گذاری های این مؤسسه صورت گرفته است. پرد می گوید: 

سی برای پروراندن یک سیستم بانکی مسئول تر استقبال می کنیم. به هر حال، ما می خواهیم در عوض به سادگی محروم کردن، 

نتیجه کارهای آی اف سی برای جبران آسیب های جدّی که بر جوامع به دلیل سرمایه گذاری های غیرمسئوالنه وارد کرده است، 

 "آشکار شود.

 پانوشت:
1. International Finance Corporation 

2. Inclusive Development International 

3. Bank Information Center 

4. Accountability Counsel 

5. Urgewald and Oakland Institutes 

6. EcoBank Transnational 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/48318/%D3%A3%D3%A0%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

رفتاری در کودکانی که در معرض آفت کش های گل ها قرار  -مشاهده عالئم عصبی :هراس از گل های رز

 مستقیما برای اعصاب و سلول های عصبی مغز سم محسوب می شودداشته اند / آفت کش ها 

اکوادور سومین تولید کننده بزرگ گل در دنیاست، به ویژه گل رز، که برای هدیه دادن در روز مادر بسیار مناسب هستند. صنعتی 

اکوادور سومین تولید کننده بزرگ گل .هزار نفر را در استخدام دارد و به شدت بر روی آفت کش های کشاورزی تکیه دارد 178که 

هزار نفر را در استخدام دارد و  178در دنیاست، به ویژه گل رز، که برای هدیه دادن در روز مادر بسیار مناسب هستند. صنعتی که 

له سم مج 2710به گزارش ایانا از ساینس دیلی در مقاله ای که در ماه مه به شدت بر روی آفت کش های کشاورزی تکیه دارد.

شناسی مغز و اعصاب منتشر شده است، محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفورنیا سن دیگو، با همکاری دانشگاه اکوادور و مینه 

سوتا، تغییرات کوتاه مدتی را یافته اند که در رفتارهای عصبی کودکانی در اوج سم پاشی گل ها برای روز مادر به نحوی با این مسئله 

د. این مطالعه کودکانی را که فعالیت های کشاورزی انجام نمی دهند اما در جوامع کشاورزی در اکوادور زندگی می مرتبط بوده ان

کنند مورد بررسی قرار داده است.پژوهشگر ارشد، خوزه سوارز لوپز، استادیار در گروه پزشکی خانواده و بهداشت عمومی در دانشگاه 

ای ما از بررسی کودکان غیر کارگری که در اوج دوره سم پاشی ها )تولید گل برای روز مادر( یافته ه"سن دیگو کالیفورنیا می گوید 

در معرض آن قرار دارند به دست آمده است که نشان می دهد این مسئله می تواند به طور موقت رفتار های عصبی کودکان را تحت 

سم پاشی ها مورد بررسی قرار گرفته اند در مقایسه با کودکانی که کودکانی که کمی بعد از دوره برداشت گل ها و ""تاثیر قرار دهد.

در فاصله زمانی طوالنی تری نسبت به این فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفته اند در اکثر اقدامات عملکرد پایین تری را از خود نشان 

درک و تعامل با جهان بصری مان( و حسی حرکتی  فضایی )توانایی -داده اند، مانند توجه، خویشتن داری، فرآیندهای ادراک دیداری

این پژوهش بسیار بدیع است به دلیل این که نشان می دهد که استفاده از آفت کش ها می توانند "")هماهنگی چشم و دست(.

انند داشته می تو تغییرات کوتاه مدتی را در عملکردهای مربوط به رفتارهای عصبی ایجاد کنند عالوه بر این که تغییرات دراز مدت نیز

باشند. این مسئله مشکل آفرین است چرا که تغییرات مشاهده شده در فعالیت های ذهنی، برای یادگیری کودکان اساسی هستند و 

به ویژه در ماه های مه و جوالی که فصل امتحانات پایان سال کودکان است بسیار اهمیت دارد. اگر یادگیری و توانایی عملکرد آن ها 

دوره تحت تاثیر قرار گیرد، ممکن است با نمره های کمتری از دبیرستان فارغ التحصیل شوند و این مسئله می تواند در در این 

قرار گرفتن در معرض آفت کش های مورد استفاده در کشاورزی در سنین "دستیابی آنها به شغل یا تحصیالت باالتر مانع ایجاد کند.

ط با سیستم عصبی کودکان مرتبط است، مانند اختالل بیش فعالی. هم چنین در ایجاد تغییر در پایین، با اختالل در رفتارهای مرتب

حرکتی و ذهنی کودکان تازه به دنیا آمده نیز تاثیر دارد. به نظر می رسد پسران از دختران  -رشد واکنش ها و عملکردهای حسی

است، پژوهشی که بر روی آلوده کننده های محیط  ESPINA)آسیب پذیر تر باشند.سوارز لوپز، که محقق اصلی پژوهش اسپینا)

تحقیقات گذشته در مورد حیوانات نشان می دهد که سطح نوسان قرار "زیست و رشد کودکان در اکوادور مطالعه می کند، می گوید 

 "گرفتن در معرض آفت کش ها می تواند اثرات کوتاه مدت بر رفتارهای عصبی را ایجاد کند.

ساله را که در مناطق کشت گل در اکوادور زندگی می کردند ولی خودشان در آن مناطق کار  9کودک چهار تا  873ش او و همکاران

روز پس از برداشت مورد آزمایش قرار دادند. به این منظور، تست خون و تست  177نمی کردند در دوره تولید گل برای روز مادر و تا 

های ارگانوفسفره که به طور معمول برای از بین بردن آفات گل ها قبل از صادرات آن ها های مربوط به رفتار انجام شد.حشره کش 

( که یک انتقال دهنده عصبی مهم برای ایجاد ارتباط AChEمورد استفاده قرار می گیرند، از آنزیمی به نام استیل کولین استراز)

ی کند، جلوگیری می کند. هم چنین آفت کش ها مستقیما بین سلول های عصبی در مغز و بدن به نام استیل کولین را تنظیم م

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

245 
 

که سلول های عصبی مغز را در کنار هم نگه می دارند سم محسوب می شوند.  glia)برای اعصاب و سلول های حمایتی به نام گلیا)

ه پایین تر، توانایی کنترل ، با میزان توج ACheدر تحقیقات گذشته، سوارز لوپز و همکارانش نشان داده اند که میزان فعالیت کمتر 

و حافظه مرتبط است، و دوباره پسران از دختران آسیب پذیر تر هستند.سوارز لوپز، به این نکته توجه دارد که این مطالعه از نوع 

نیاز است »مقطعی است؛ جمع آوری و تحلیل داده های مشاهده ای بر روی جمعیت نماینده در یک مقطع زمانی خاص. او می گوید 

ا یافته های ما، در پژوهشی که درباره این کودکان انجام شد، در طول و بعد از قرار گرفتن در معرض آفت کش ها دوباره تکرار ت

اما بر اساس شواهدی که تاکنون به دست آمده است، و پتانسیل تاثیر گذاری کوتاه مدت و طوالنی »او در ادامه بیان می کند «. شود

کش ها بر توانایی های یاد گیری، شناخت، تعامالت اجتماعی و یک سالمت کلی، در نظر گرفتن اقدامات  مدت در تماس بودن با آفت

 "احتیاطی برای محافظت از کودکان در مقابل آفت کش ها به شدت توصیه می شود.

fa/news/http://www.iana.ir/48023/%D9%30%D3%B1%D3%A0%D3% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۳تاریخ: 

خشکسالی، کشاورزان بیشتری را درهند وادار به مهاجرت می کند/باران های موسمی فراوان برای اقتصاد و 

 خشکسالی در هند، آلودگی اروپاستمعیشت منطقه حیاتی است/عامل کمک کننده بدترین 

تحقیقات جدید حاکی از آن است که آلودگی اروپا عامل کمک کننده خشکسالی در هند، از بدترین بالیای طبیعی در این کشور 

در که عمدتاً  - so)2(به گزارش ایانا از ایندیپندنت، دی اکسید گوگرد.میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می دهد 187است و بیش از 

ریوی  -عامل بسیاری از اثرات مضر از جمله باران های اسیدی، بیماری های قلبی -نیروگاه هایی با سوخت ذغال سنگ تولید می شود

و آسیب رساندن به رشد گیاهان است.اما ذرات معلق سولفات در هوا با بازتاب مجدد نور خورشید به جو، اثر خنک کننده بر آن می 

بنامند که سبب کاهش میزان گرمایش جهانی  "1مهندسی زمین"جر می شود که این پدیده را شکلی از گذارد و چنین ویژگی من

می شود. با این حال، انتشار گازها در نیمکره شمالی می تواند میزان نسبی گرمایش جهانی در بخش جنوبی را تغییر دهد که این 

محاسبه کرده اند که  2ثرات ویرانگری دارد.محققان کالج امپریال لندنامر به علت جا به جایی باران های گرمسیری است که ذاتاً ا

چقدر بوده است. قسمت شمال غربی هند، به علت انتشار گازها در  2777اثرات انتشار گازهای دی اکسید گوگرد در هند در سال 

درصد را داشته است. تنها انتشار گازها در اروپا باعث کاهش  47مناطق اصلی صنعتی نیمکره شمالی، افت متناوب بارش ها در حدود 

 Apostolos)درصد بارش ها در مناطق شمال و جنوب غربی هند شده است.دکتر اپوستولس وولگاراکیس  17بیش از 

Voulgarakis) یکی از محققان مؤسسه گرن سام ،(Grantham) ،می گوید که در مطالعات نشان داده شده  کالج امپریال لندن

اهمیتی بر دیگر قسمت ها داشته باشد، اگرچه خود آلودگی در آن  است چطور انتشار گازها در قسمتی از جهان می تواند اثرات حائز

جا وجود نداشته باشد. همچنین او می گوید که آسیای شرقی به دلیل نزدیک بودن با این اثرات بیشتر در ارتباط است، اما آلودگی 

ا دیگر مطالعات انجام شده چنین می گوید که های اروپا و آمریکا نیز بر آن جا اثر دارد.دکتر وولگاراکیس درباره تحقیق اش همراه ب

انواع مشکالت ممکن است به دلیل تالش برای استفاده از دی اکسید گوگرد در طرح های مهندسی زمین باشد. مهندسی زمین به 

دهد  یطور کلی پیشنهاداتی می دهد که مشکل ساز است و آن به دلیل اثرات حذفی است که برجای می گذارد. این تحقیق نشان م

 که مهندسی زمین یکی از دالیلی است که می تواند به شدت بر میزان بارندگی تأثیر بگذارد. 

دکتر وولگاراکیس می گوید اشکالی که با استفاده از مدل آب و هوایی تهیه شده است نتایجی را ارائه می دهد که در باالترین سطح 

خالصه یادداشتی که محققان مؤسسه گرن سام، درباره روش های ارزیابی  و با استفاده از روش های مختلف به دست آمده است.در

دارند. ذرات معلق سولفات در هوا  "اثرات گوناگون و پیچیده ای"آالینده های هوا، تهیه کرده اند گفته شده است که این آالینده ها 

ش میزان آلودگی هوا نیز می شود که یکی از باعث خنک شدن جو و تا حدی متعادل کردن گرمایش جهانی می شود، اما سبب افزای

اثرات انتشار آالینده های کوتاه مدت بر روی کیفت هوا و تغییرات آب و هوایی تا حد "دالیل خشکسالی است.همچنین او می گوید: 

 "یرد.قرار می گ زیادی متفاوت است و بستگی دارد به منطقه ای که در آن منتشر می شود و قسمت هایی از آن منطقه که تحت تأثیر

بهترین راه ارزیابی اثرات آب و هوایی آالینده های هوا به صورت منطقه به منطقه است که می توان به آسانی با معیارهای جهانی 

اندازه گیری کرد. خالصه یادداشت مذکور پیشنهاد می دهد که آلودگی هوا و گرمایش جهانی باید به شکل یک مشکل واحد حل 

آن جا گفته شده است برای به دست آمدن حداکثر نتایج سودمند، سیاست آب و هوایی و کیفیت هوا باید به طور  شود. همچنین در

همزمان طراحی شود. از آن جا که اثرات زیان بار دی اکسید گوگرد آشکار شده است، اتحادیه اروپا اقداماتی را برای کاهش انتشار 

درصد را بین  04وری از مصرف سوخت هایی با مقادیر باالی گوگرد، کاهش انتشار گازها تا این گازها انجام داده است. جابه جایی و د

 رسید.  2777، مقدار دی اکسید گوگرد به کمتر از نصف مقدار آن در سال 2711سبب شد. تا سال  2711تا  1997سال های 
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اشتی وبالگی شرح می دهد که شناخت ، دانشجوی دکترای مؤسسه گرن سام، در یادد(Dilshad Shawki)دیلشاد شاووکی 

بارندگی ها، به ویژه در هند و نواحی اطراف آن، چقدر مهم است. هر تابستان، باران های موسمی جنوب آسیا شبه قاره هند را مرطوب 

فقط در طول  درصد از بارندگی های سالیانه منطقه را 07می کند و بادهای مملو از رطوبتی که از اقیانوس هند برمی خیزد بیش از 

 "باران های موسمی فراوان برای اقتصاد و معیشت منطقه حیاتی است."سه ماه بازمی گرداند. بنابراین، 

در دهه های اخیر، افزایش میزان آلودگی و همچنین افزایش سطح دمای جهانی، الگوهای چرخش هوای جو در مناطق گرمسیری را 

ان، مهمترین چالش دانشمند"تحت تأثیر خود قرار داده اند و سبب تغییر اثرات الگوهای باران های موسمی شده اند.شاووکی می گوید: 

ن درک بهتری از این روابط برای ارائه پیش بینی های صحیح تر است. شناخت و پیش بینی باران از جمله خود من، به دست آورد

با وجود کاهش انتشار دی اکسید "های موسمی برای چنین جوامعی بسیار حائز اهمیت است تا بتوانند اصول خود را توسعه دهند.

چنان ادامه دارد.سال گذشته این کشور باالترین دما را به ثبت گوگرد در اروپا، خشکسالی در هند، به علت افزایش دمای جهانی هم

درجه فارنهایت(. صدها نفر از جمعیت هند و همچنین محصوالت کشاورزی 12813درجه سانتی گراد ) 91دمای سوزان  -رساند 

شهرها آمدند؛ در حالی که سایرین  ایالت نابود شدند. ده ها هزار نفر از خرده کشاورزان، مزارع شان را ترک کردند و به 18بسیاری در 

 به جای رو برو شدن با زندگی، خودشان را در کلبه های محقّر مناطق محروم خارج از شهر کشت اند. 

 پانوشت:

1- Geo-Engineering دستکاری های عمدی در مقیاس بزرگ در فرآیندهای زیست محیطی که بر آب و هوای کره زمین تأثیر :

 ند تا با گرمایش جهانی مقابله کند. می گذارد و تالش می ک
2- Imperial College London 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/48213/%D3%AE%D3%B4%DA%A9%D3%B8% 
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 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

 تغییرات آب و هوایی به مثابه خودکشی

گاه بیشتر از امروز در معرض بیماری و گرسنگی نبوده است.بدون شک زمان زیادی از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون نسل بشر هیچ

اشی از تغییرات آب و هوایی هستند و یا چه میزان های کنونی در آفریقا و یمن عمدتا نالزم است تا دانشمندان دریابند که آیا قحطی

، در دهم مارس، استفان اوبرین دبیر امور لوموند دیپلماتیکبه گزارش ایانا به نقل از .های سیاسی و نظامی استحاصل آشفتگی و بحران

میلیون نفر در سه کشور آفریقایی نیجریه، سومالی و سودان جنوبی و نیز در  27سازمان ملل، به شورای امنیت اطالع داد که انسان دوستانه 

در آغاز سال، ما با بزرگترین "با خطر مرگ مواجه خواهند شد. وی اعالم کرد: ، کشور یمن اگر کمک های فوری غذایی و دارویی دریافت نکنند

المللی، مردم بر اثر گرسنگی خواهند مرد یا از بدون یک اقدام هماهنگ بین". او افزود: "زمان تشکیل سازمان ملل روبرو هستیمبحران انسانی از 

های بزرگی، قبال اتفاق افتاده اما هرگز چنین قحطی با این .البته قحطی"ها رنج خواهند کشید و جان خود را از دست خواهند دادانواع بیماری

میلیون نفر در منطقه دریاچه چاد در شمال  911میلیون نفر در یمن،  018زمان در چهار نقطه به یاد نداریم. بنا به گزارش اوبرین، مقیاس و هم

میلیون نفر در سومالی در معرض خطرند. در هر یک از این کشورها ترکیبی از جنگ،  219میلیون نفر در سودان جنوبی و  9شرق نیجریه، 

میلیون  114میلیون نفر جمعیت در معرض خطر مرگ،  27ثباتی سیاسی باعث کمبود شدید غذا و دارو شده است. از این بیخشکسالی مداوم و 

های مقامات سازمان ملل علیرغم شدت بالقوه این بحران، اطمینان دارند که در صورتی که غذای کافی و کمک.نفر، کودکان خردسال هستند

های درگیر جنگ اجازه دهند کارکنان نهادهای انسان دوستانه به کسانی که بیشترین نیاز را دارند، گیرد و طرف دارویی به موقع در اختیار قرار

بندی ما در هر کشوری برنامه های استراتژیک، منسجم و اولویت "گوید: توان بسیاری از خطرات را رفع کرد. اوبرین میدسترسی پیدا کنند، می

ینه . در مجموع، هز"توانند با حمایت مالی کافی و به هنگام، کمک کنند که بدترین سناریوها به تحقق نپیونددمی ای داریم. فعاالن هنوزشده

 .میلیون نفر را نجات دهد 27میلیارد دالر الزم است تا سازمان ملل بتواند بیشتر آن  414شود چنین اقدامی زیاد نیست. تخمین زده می

 .تفاوتی شگفت آورست؟ در واقع یک بیاما پاسخ بین المللی چه بوده ا

میلیون  428مقامات سازمان ملل نشان دادند که برای تحویل مواد ضروری، باید تا پایان ماه مارس پول الزم فراهم شود. تا کنون تنها 

میلیارد  94یب افزایش دالر یعنی کمتر از یک دهم از مبلغ مورد نیاز فراهم شده است. در حالی که مثال دونالد ترامپ به دنبال تصو

میلیارد دالر خواهد رسید. خبر بدتر  278دالری در بودجه نظامی آمریکا در کنگره است که در این صورت بودجه نظامی آمریکا به 

فروند هواپیمای جنگنده  12فوریه دونالد ترامپ به رییس جمهور نیجریه، محمد بوهاری گفت که تمایل دارد  19این است که در 

میلیون دالر خواهد بود و نیجریه برای مبارزه با قحطی به شدت به آن نیاز  277وکانو را به نیجریه بفروشد. هزینه این معامله، سوپر ت

ودان ها در سهای انسان دوستانه و پایان دادن به درگیریعالوه بر این، در شرایطی که مقامات سازمان ملل تقاضای افزایش کمک.دارد

درصد کاهش دهد. به عالوه آمریکا  47های آمریکا به سازمان ملل را رند، دولت ترامپ اعالم کرد قصد دارد کمکجنوبی و یمن را دا

های آب و شود تا تجهیزات نظامی بیشتری به عربستان که بیشترین مسئولیت را در حمالت ویرانگر هوایی علیه زیرساختآماده می

 2710های سال که چرا نه تنها دونالد ترامپ بلکه همه جهان این گونه نسبت به قحطیداند غذایی یمن دارد، ارسال کند. کسی نمی

کنم همه ما باید بپرسیم این است که: دنیایی که بر اثر تغییرات آب و هوایی با شرایط بدتری هم روبرو سوالی که فکر می.تفاوتندبی

صدها میلون نفر از مردم بر اثر بیماری، گرسنگی و گرمازدگی جان ها بلکه شود چگونه جهانی خواهد بود؟ دنیایی که در آن دهمی

 کنیم، هیچ کاری برای جلوگیری از مرگ آنان نکنیم؟دهند و ما که در مناطق کمتر در معرض خطر زندگی میخود را از دست می

 قحطی، خشکسالی و تغییرات آب و هوایی

ای در های گستردهآینده زمین در شرایط تغییرات اقلیمی است. قحطی ای از، نشانه2710های سال اول اینکه فرض کنیم قحطی

تاریخ بشری روی داده است. عالوه بر این، منازعات وحشیانه نظامی اکنون در نیجریه، سومالی، سودان جنوبی و یمن در جریان است 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 های انسان دوستانهه مانع از رسیدن کمککه حداقل بخشی از علت قحطی در این مناطق است. در هر چهار کشور نیروهایی هستند ک

شوند. در نیجریه بوکوحرام، در سومالی الشباب، در سودان جنوبی شبه نظامیان و نیروهای دولتی و در یمن نیروهای به نیازمندان می

رها کمک این کشو تر شدن اوضاع در بیشترهای طوالنی به وخیمتحت حمایت عربستان. با این حال باید در نظر داشت که خشکسالی

های متعدد، در در واقع دانشمندان عموما توافق نظر دارند که گرم شدن زمین، باعث کاهش بارندگی و وقوع خشکسالی.کرده است

اندازد. کند و زندگی عادی را به مخاطره میها را تشدید میهای آفریقا و خاورمیانه خواهد شد. این امر انواع درگیریبیشتر بخش

کشاورزی "دهد که: ، نشان می2714از جریانات جهانی در سال  (IPCC) المللی تغییرات آب و هواییدانشمندان پنل بینبرآورد 

های مهمی روبرو خواهد شد در آفریقا در زمینه تطابق خود با تغییرات آب و هوایی که تا نیمه قرن حاضر رخ خواهد داد، با چالش

تغییرات آب  2714دهد، حتی در سال . چنانکه این گزارش نشان می"ای بیشتر خواهد شدفزایندهزیرا اثرات منفی دمای باال به طور 

های زیادی در آفریقا و خاورمیانه، باعث کم آبی و شرایط خشکسالی مداوم شده بود. به طور نمونه مطالعات علمی، و هوایی در بخش

ه نشان داده بود. در بسیاری مناطق بر اثر کم آبی محصول ذرت کاهش را در آن قار "ها و کاهش مناطق سرسبزگسترش کلی بیابان"

تر در مناطق قحطی زده امروز هم قابل یافته بود در حالی که میزان سوء تغذیه رو به رشد بود. دقیقا همین شرایط در شکلی وخیم

ها را به گرمایش جهانی نسبت ها یا توفانتوان با قاطعیت، هرگونه رخداد آب و هوایی از جمله خشکسالیبه سختی می.مشاهده است

های سالیها و خشکاند که توفانداد. با این حال دانشمندان اطمینان بیشتری یافتهداد. چنین حوادثی بدون تغییرات اقلیمی هم رخ می

یی بهتر قابل توجیه هستند. دهد، در ارتباط با تغییرات آب و هواویژه هنگامی که به یکباره در چند نقطه از جهان رخ میسخت، به

م توانیداده دو بار در یک دهه یا چهار بار در دهه بعدی رخ دهد، به طور منطقی میاگر مثال نوعی توفان که هر صد سال یکبار رخ می

های بدون شک زمان زیادی الزم است تا دانشمندان دریابند که آیا قحطی.مطمئن باشیم که در یک عصر آب و هوایی جدید هستیم

های سیاسی و نظامی کنونی در آفریقا و یمن عمدتا ناشی از تغییرات آب و هوایی هستند و یا چه میزان حاصل آشفتگی و بحران

دهد که با بدتر شدن اوضاع زیست محیطی، مردم طبیعتا بر سر دستیابی به مواد حیاتی با هم تاریخ و علوم اجتماعی نشان می .است

هایی به سود ها در هر جامعه )جنگ ساالران، رهبران نظامی، مقامات دولتی و غیره( از چنین درگیریلبکنند و فرصت طرقابت می

اطالعات ما، رابطه قطعی بین عدم امنیت "گوید: گیرند. ارثارین کازین رییس برنامه جهانی غذای سازمان ملل میمنافع خود بهره می

های کنونی در نیجریه، سومالی، . از این منظر، قحطی"زای اضافه استک عامل استرسدهد. آب و هوا یغذایی و منازعات را نشان می

ای که همراه با تداوم آهسته رشد دمای هوا، در آن جنگ بر دارد که به آینده خود بیندیشیم؛ آیندهسودان جنوبی و یمن ما را وا می

 .گیردسر منابع و منازعات اقلیمی فزونی می

 ت آب و هواییاثر انتخابی تغییرا

بینی تغییرات آب و هوایی، تمایل به این عقیده وجود دارد که تاثیرات آن به طور دموکراتیک در های مطرح از پیشدر برخی گزارش

سراسر کره زمین احساس خواهد شد و همه ما تا حدودی از آن متاثر خواهیم شد؛ اگرچه همه به یک اندازه تحت تاثیر اثرات نامطلوبی 

افزایش گرما قرار نخواهیم گرفت. اینکه همه ساکنان زمین، تاثیرات گرمایش جهانی را به یک شکل خاص حس نخواهند همچون 

کرد، کامال درست است اما حتی یک لحظه هم شک نکنید که بدترین تاثیرات آن عمیقا به طور نابرابر توزیع خواهد شد. این یک 

امعه همچون فقرا و حاشیه نشینان و آنها که در مرز فقر قرار دارند، بسیار بیشتر از معادله پیچیده نخواهد بود. افراد فرودست ج

 .کنند، آسیب خواهند دیدکسانی که در طبقات باالی جامعه یا در کشورهای پیشرفته و ثروتمند زندگی می

اثرات نامطلوب  یابد، بیشترندگی کاهش میکند که وقتی دما افزایش و باردر آغاز، فعالیت ژئوفیزیکی تغییرات اقلیمی چنین ایجاب می

آن ابتدا در مناطق استوایی و نیمه استوایی آفریقا، خاورمیانه، جنوب آسیا و آمریکای التین که زندگی صدها میلیون نفر از مردم به 

ه نشان یا انجام شدشود. تحقیقی که توسط دانشمندان در نیوزیلند، سوئد و بریتانکشاورزی و بارندگی وابسته است، احساس می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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دهد که افزایش تعداد روزهای بسیار گرم در عرض جغرافیایی استوایی بیشتر است و به طور ناعادالنه بر کشاورزان فقیر تاثیر می

ر هستند. پذیرتزایی آسیبویژه این کشاورزان و جوامع آنها که زندگی بخور و نمیری دارند، نسبت به خشکسالی و بیابانبه.گذاردمی

ای که بالیای ناشی از تغییرات آب و هوایی امری عادی خواهد بود، آنها بدون شک مجبور خواهند بود بین دو گزینه نامطلوب در آینده

کنید بحران جهانی پناهندگان امروز شرایط بدی دارد، چند دهه گرسنگی یا فرار، یکی را انتخاب کنند. به عبارت دیگر اگر فکر می

های دیگری نیز در حال افزایش مخاطراتی است که فقرا و حاشیه نشینان با آن آب و هوایی همچنین به شیوهتغییرات .صبر کنید

د. اگر کننویژه شهرهای ساحلی مهاجرت میشود، کشاورزان بیشتری به شهرها بهزارها تبدیل به بیابان میروبرو هستند. چون گندم

 Dust Bowl ها از نواحی مرکزی ایاالت متحده به ساحل کالیفرنیا معروف بهخواهید، مهاجرت بزرگ اوکییک مثال تاریخی می

را مد نظر داشته باشید. در عصر تغییرات اقلیمی کنونی، تنها امکان موجود برای زندگی برای چنین مهاجرانی،  1987در دهه 

ت ساحلی واقعند و در معرض توفان و طغیان ها و نواحی پسهای غیر رسمی در شهرهای وسیع و بزرگ است که اغلب در جلگهسرپناه

احلی ها، شهرهای سشوند. آن طوفانزایی دچار مصائب بیشتری میدریاها هستند. با افزایش گرمای جهان، قربانیان کمبود آب و بیابان

تغییرات اقلیمی ندارند. بنابر کند. به عبارت دیگر فقرا و درماندگان هیچ راه فراری از های فقرا را ویران مینوردد و خانهرا در می

مردم فقیر ساکن در مناطق حاشیه شهرها، که تعدادشان در سراسر جهان  "،IPCCآخرین گزارش پنل بین الملل تغییرات اقلیمی 

رات .اطالعات علمی درباره تغیی"رسد، به طور خاص در برابر تغییرات اقلیمی و آب و هوایی آسیب پذیرندبه حدود یک میلیارد نفر می

ابر شود. بندهد که در وهله اول، زندگی فقرا، حاشیه نشینان و طبقات ضعیف جامعه، از گرمایش جهانی متاثر میاقلیمی نشان می

ت. برند، باالتر اسهای متعددی رنج میپذیری اقوام بومی، زنان، کودکان و افراد سالمند و ناتوان که از محرومیتهمین گزارش، آسیب

 .شود، دارندای که منجر به گرم شدن زمین میکه این افراد کمترین تاثیر را در انتشار گازهای گلخانهناگفته پیداست 

 عملی برابر است با نابودیبی

 رسید که فرآیندعملی در شرایط تغییرات آب و هوایی را در نظر بگیرید. زمانی به نظر میدر این شرایط، پیامدهای اخالقی بی

دهد ای آهسته است که بدون آسیب جدی، به جوامع مختلف اجازه هماهنگ کردن خود با دمای باالتر را میدازهگرمایش جهانی به ان

رسد. تغییرات آب و هوایی کنند. اما این امر اکنون یک داستان خیالی به نظر میها همزمان این گذار را با هم تجربه میو همه انسان

دهد که بتوانند خود را با آن تطبیق دهند. تنها ثروتمندترین کشورها ممکن است با رخ میتر از آن برای همه جوامع بشری، سریع

هایی دشوار از این تغییرات به سالمت عبور کنند. اگر اقدامات اساسی که در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انجام روش

ها، خشکسالی، گرسنگی، بیماری و مرگ تعداد زیادی از جمعیت شود نباشد، باید انتظار داشت جوامع کم برخوردارتر، دچار سیلمی

شما برای رسیدن به این نتایج نیازی به داشتن مدرک دکتری ندارید. اکثر دانشمندان جهان توافق دارند که هرگونه .خود باشند

اساسی دستخوش تغییر افزایشی در دمای کره زمین که بیش از دو درجه سلسیوس باشد، سیستم آب و هوای زمین را به طور 

شوند. تا کنون زمین حداقل یک درجه کند. در چنین شرایطی تعدادی از جوامع مثل سودان جنوبی، دچار از هم گسستگی میمی

درجه  119های فسیلی در مقیاس وسیع را متوقف نکنیم، به زودی شاهد تر، استفاده از سوختتر شده است و اگر ما هر چه سریعگرم

رویم بسیار بعید است که فرآیند گرمایش، به دو یا سه درجه سلسیوس گونه که پیش میبدتر اینکه این.هوا خواهیم بود تر شدنگرم

محدود بماند که این یعنی در اواخر قرن حاضر بدترین سناریوهای آب و هوایی ممکن، یعنی طغیان آب در شهرهای ساحلی، 

 .کشاورزی دیم در بسیاری از مناطق به یک واقعیت روزمره بدل خواهد شدزایی وسیع در مناطق داخلی و نابودی بیابان

به عبارت دیگر فکر کنید که وقایعی که در این سه کشور آفریقایی و یمن در حال رخ دادن است نمونه کوچکی است از آنچه که در 

میلیون نفر در معرض خطر مرگ بر اثر بیماری  تواند رخ دهد؛ دنیایی که در آن صدهاربع قرن بعد در نقاط بیشتری از کره زمین می

به بیان دیگر، قصور در جلوگیری از گسترش تغییرات اقلیمی تا  .های پناهندگان هستندو گرسنگی قرار دارند یا در جستجوی کمپ
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ی ساکنان کشورهای دانیم که چنین سناریوهایی قبال روی داده است. ماحد توان، به معنای همدستی در این قتل عام بشری است. می

ای توانیم از زیر بار چنین مسئولیتی شانه خالی کنیم؟اگر چنین نتیجهکنند چگونه میای را منتشر میکه بیشترین گازهای گلخانه

اجتناب پذیر است، پس هر یک از ما باید آنچه برای کمک شخصی، گروهی و سازمانی در جهت کاهش گرمایش جهانی در توان 

ها نه ایم باز هم به اقدامات بیشتری نیاز است. متاسفانه ما آمریکاییبریم. حتی اگر تا کنون کارهای زیادی انجام دادهداریم به کار ب

کنیم که این بدان معناست که دولت فدرال و شرکای تنها در عصر بحران آب و هوایی که در دوره ریاست جمهوری ترامپ زندگی می

م سعی خود را خواهند کرد که مانع هر گونه پیشرفتی در جلوگیری از گرمایش جهانی شوند. های فسیلی، تماآن در صنعت سوخت

آنها مجرمان واقعی این کشتار اقلیمی خواهند بود. در نتیجه ما مسئولیت اخالقی داریم که نه تنها هر چه در توان داریم در سطح 

امپ و اثر کردن فرامین ترر مبارزه سیاسی در جهت مقابله یا بیمحلی برای کاهش سرعت تغییرات اقلیمی به کار ببریم که باید د

تواند مانع از این شود که رخ دادن فجایعی همانند آنچه شرکای او سهیم شویم. تنها فعالیت هماهنگ و بنیادین در چند جبهه می

 یج در سطح جهان شود./که اکنون در نیجریه، سومالی، سودان جنوبی و یمن در حال وقوع است، تبدیل به یک امر را

http://www.iana.ir/fa/news/48084/%D3%AA%D3%BA%DB%3C%DB 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۴تاریخ: 

 شدن زنده بمانند توانند پس از خوردهحیواناتی که می

توانند پس از بلعیده شدن توسط شکارچیان جان سالم به در ببرند و این مهارت ممکن است به آنها حیوانات اندکی هستند که می

 .کمک کند در مناطق جدید پراکنده شوند و اجتماع جدید تشکیل دهند

تیمور شرقی واقع در جنوب شرق آسیا با یک مار کور  چند زیست شناس در سفری به 2712به گزارش ایانا از بی بی سی، در سال 

 خورد.هندی مواجه شدند که از معده یک وزغ آسیایی زنده بیرون آمده و لول می

مارک اوشی از دانشگاه ولورهمپتون در انگلستان و همکارانش که این دو را در زیر یک صخره پیدا کردند با این رویداد عجیب روبرو 

گزارش از نجات یافتن شکار از سیستم هاضمه یک شکارچی بود. یک مار کور از معده یک وزغ که او را بلعیده شدند. این نخستین 

 ."مهره که شش دارد در این وضعیت زنده بماند بسیار عجیب استاینکه یک بی"گوید: بود، زنده بیرون آمد. اوشی می

ند، از شکم برخی شکارچیان بیرون بیایند. اما احتمال دارد شکارهای توانند بدون اینکه آسیب ببینمهرگان کوچک میالروها و بی

بزرگتر به محض ورود به دهان یک حیوان، تا حد مرگ جویده شوند. حتی اگر به نحوی از جویده شده فرار کنند، عبور از مسیر گلوی 

کم های بدن شکار را در شاز اسید معده که بافت ای به آنها وارد کند.بیشتر شکارها قادر نخواهند بودتواند فشار کشندهشکارچی می

 کند جان سالم به در ببرند. مواجه شدن با کمبود اکسیژن موجود در سیستم هاضمه نیز مشکل دیگری است.شکارچی، متالشی می

پیش از  ات اغلبتواند کمی بیشتر باشد. این حیوانشود، شانس بقا میاما برای شکاری که توسط یک وزغ یا یک پرنده بلعیده می

ند کتواند احتمال سالم وارد شدن به معده را افزایش دهد. این امر مطمئنا کمک میرانند که میبلعیدن، غذا را به ته گلوی خود می

تواند پس از بلعیده شدن از معده یک قورباغه سالم بیرون بیاید. به که دریابیم چگونه یک دوزیست بسیار سمی مثل سمندر آبی می

اینکه سمندر وارد شکم قورباغه شود و پیش از آنکه شیره هضم کننده معده قورباغه به کار بیفتد، سم بدن او قورباغه را  محض

کند ترین مشکلی که مار کور با آن برخورد میکشد. سپس سمندر باید از گلوی قورباغه باال بیاید و از دهانش خارج شود. بزرگمی

تری را هم برای خروج باید طی کند. ممکن است مار کشد و مسیر طوالنیر هندی، میزبان خود را نمینبود اکسیژن است. اما مار کو

های های دیگر، برای این سفر مجهزتر باشد. این مار با داشتن بدنی الغر و دراز و چند میلی متر پهنا در سوراخنسبت به بسیاری گونه

 . بنابر این خارج شدن از مسیر هاضمه وزغ نباید کار دشواری برای او باشد.شودهای محیط زندگی خود پنهان میکوچک و شکاف

اندازند بیرون بیاید، با خزیدن از طریق روده وزغ به واسطه عضالتی که غذا را به جریان میکند مار به جای اینکه بهاوشی فکر می

ها قبل از اینکه زغ به غذا خوردن در صبح زود است. او ساعتکند، عادت وتر میآید. یکی از عواملی که این مسیر را سادهبیرون می

مار را بخورد، چیزی نخورده است که این بدان معنی است که مسیر گوارش در شکم او تمیز است. در این صورت، طی مسیر برای 

ر، پوست اوست. پوست او دارای گیرد.اما مهمترین عامل نجات ماتر است و او کمتر در مسیر اسیدهای هضم کننده قرار میمار ساده

 ها وتر حرکت کند و احتماال مانع از تاثیر اسید معده وزغ بر روی بافتکند روی زمین راحتهای ریزی است که به او کمک میگره

ش، کشود. بزرگترین مشکلی که مار کور با آن دست به گریبان است کمبود اکسیژن است. این مار به خاطر جثه کوچاعضای بدنش می

ظری به لحاظ ن "گوید:ای دارد. اوشی مینسبت به بسیاری از حیوانات دیگر، نیاز کمتری به اکسیژن دارد. اما تحمل او هم حد و اندازه

دانند چقدر زمان . محققان نمی"میردماند یا میکند که زنده میکند، تعیین میمدت زمانی که صرف خارج شدن از شکم وزغ می

ساعت بعد مرد. درباره علت  9ز معده وزغ خارج شود. آنها با اینکه دیدند که مار زنده از شکم وزع بیرون آمد اما حدود برد که مار امی

 کنند او به خاطر کمبود اکسیژن مرده است.مرگ، روی مار مرده آزمایشی انجام نگرفت اما محققان فکر می

 مانند.طی کنند زیرا با اکسیژن کمتری زنده میتوانند مسیر معده شکارچی را از مار بهتر ها میحلزون
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های چاپ شده آنها به پرنده 2711در آزمایشی که شینیچیرو وادا از دانشگاه توهوکو در ژاپن و همکارانش انجام دادند و در سال 

ها، از این مسیر که د از حلزوندرص 19توانند از معده آنها زنده بیرون بیایند. حدود چشم سفید، حلزون زمینی دادند تا ببینند آیا می

توانند از سیستم هاضمه، زنده ها میکند حلزوندقیقه به طول انجامید زنده ماندند که برای نخستین بار ثابت می 127تا  27بین 

 ."یرندد معده قرار گتوانند در زمان کوتاه هضم دوام بیاورند، بدون اینکه کامال در معرض اسیها میحلزون "گوید:بیرون بیایند. وادا می

ها احتماال به خاطر صدف آنهاست که یک زره طبیعی است. اما وادا و همکارانش دریافتند که اندازه حلزون هم در مقاومت حلزون

میلی متر ضخامت داشتند از معده پرنده  219ها را آزمایش کردند آنهایی که حدود نجات یافتن او موثر است. آنها صدف انواع حلزون

ده بیرون آمدند اما صدف های بزرگتر معموال خرد می شوند. آنها فکر می کنند که حلزون ها همچنین می توانند ماده لزجی ترشح زن

 کنند که از آنها در برابر محیط اسیدی محافظت می کند اما این فرضیه نیازمند مطالعه بیشتری است.

کنند. جسنا سیمونوا از دانشگاه چارلز در پراگ ز دستگاه هاضمه نجات پیدا میهای بزرگتر هم ارسد گاه حلزونبا این حال به نظر می

 آیند.متر گاه از معده انواعی از پرندگان زنده بیرون میمیلی 10هایی با قطر صدف تا در جمهوری چک دریافت که حلزون

است.  Caenorhabditis elegansبه نام  آید نوعی کرم نماتودگونه دیگری که از دستگاه گوارش شکارچی خود زنده بیرون می

هنریش شولنبرگ از دانشگاه کیل در آلمان و همکارانش، کرم نماتودهایی را در روده نوعی حلزون در شمال آلمان یافتند. آنها از 

ها ن کرمها ایحلزونرسد نظر میبه "گوید: ها زنده بیرون آمدند شگفت زده شدند.شولنبرگ میها از شکم حلزوناینکه دیدند این کرم

دانیم آنها چگونه از شرایط کرد. ما نمیها را خرد میاند زیرا یک عضو خرد کننده دارند که قاعدتا باید این کرمرا درسته قورت داده

ند ردتر هم نجات پیدا کدیدند عالوه بر نماتدهای کوچک، نماتدهای بزرگ. این تیم همچنین از اینکه می"انداسیدی نجات یافته

کند؛ آنها همچنین قادرند در شرایط شگفت زده شدند. الروها یک الیه بیرونی ضخیم دارند که از آنها طی مرحله رشد حفاظت می

آید اما سخت نسبت به نماتدهای بالغ بیشتر مقاومت کنند.زنده بیرون آمدن از روده شکارچی در بین جانوران خشکی کم پیش می

لغ های آبی بااست. کاسپر ون لیوون از دانشگاه اوترخت در هلند و همکارانش دریافتند که برخی حلزونتر های آبی شایعدر محیط

تواند از روده یک آیند. جنس ماده یک نوع میگو هم میهای وحشی از معده آنها زنده بیرون میپس از خورده شدن توسط مرغابی

های الزم برای بقا در محیط آبی ممکن است به بی مهرگان عتقدند که ویژگیماهی مکنده سفید زنده خارج شود.ون لیوون و تیم او م

کمک کند در محیط مرطوب روده شکارچی زنده بمانند. به عالوه سیستم هاضمه برخی جانوران که یکباره مواد غذایی زیادی 

 خشی از غذا هضم نشده بیرون بیاید./کند که غذا زودتر مسیر معده و روده را طی کند و بخورند مثل برخی پرندگان کمک میمی

http://www.iana.ir/fa/news/48014/%D3%AD%DB%3C%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۳تاریخ: 

 گردندبرمیسال به روآندا  10های سیاه بعد از کرگدن

 شوندکرگدن سیاه شرقی از آفریقای جنوبی به پارک ملی آکاگرا در روآندا برده می 27حدود 

سابقه و کرگدن سیاه شرقی، در یک اقدام بی 27های آفریقا اعالم کرد حدود ، سازمان پارکگاردینبه گزارش ایانا از پایگاه اینترنتی 

بنا بر اعالم گروه غیر انتفاعی که مناطق .ز بین رفته بودند، بار دیگر به روآندا بازگشتندسال پیش در روآندا ا 17پس از اینکه از 

ها از آفریقای جنوبی به پارک ملی آکاگرا در شرق روآندا آورده کند، کرگدنهای آفریقایی مدیریت میحفاظت شده را برای دولت

 ."ه به خانه در دو هفته نخست ماه می اتفاق خواهد افتادالعاداین بازگشت فوق"در بیانیه ای اعالم شده که .شوندمی

های کرگدن است که در معرض ، کرگدن سیاه شرقی یکی از زیرگونه(IUCN) به گزارش اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت

کردند اما بر اثر می کرگدن سیاه در زیستگاه ساوانایی پارک آکاگرا زندگی 97بیش از  1907خطر جدی انقراض قرار دارد. در دهه 

ها یکی از نمادهای کرگدن"گوید: های آفریقا میپیتر فیرنهد رئیس پارک.تعداد آنها کاهش یافت 2770شکار گسترده و از سال 

 ."بزرگ آفریقا هستند اما به شدت در معرض خطرند و بر اثر تجارت غیر قانونی شاخ آنها تعدادشان رو به کاهش است

عدد از  1777کرگدن سیاه در سراسر جهان وجود دارد که در این بین تنها  9777این طرح حفاظتی، کمتر از طبق گفته مسئوالن 

امنیت را در آکاگرا تقویت کرده است و آماده شده تا با  2717های آفریقا از سال سازمان پارک.آنها متعلق به زیرگونه شرقی است

 .ها باشدفت پسر این میلیاردر آمریکایی، پذیرای این کرگدنکمک مالی بنیاد هوارد بافت به مدیریت وارن با

کارگیری یک فروند هلیکوپتر برای نظارت هوایی و تشکیل یک تیم متخصص ردیابی اقدامات صورت گرفته شامل کارهایی از جمله به

ما "گوید:یی اداره توسعه روآندا میکلر آکامانزی مدیر اجرا.های ضد شکار بوده استها و همچنین یک گروه از سگو حفاظت از کرگدن

ایم و امنیت آنها را به خاطر صنعت گردشگری و در کل برای منافع جامعه خود تضمین ها آمادهکامال برای استقبال از کرگدن

. ا بازگرداندسال از ناپدید شدن شیرها در روآندا، این کشور بار دیگر، شیرها را به پارک آکاگر 19پس از  2719در جوالی  ."کنیممی

های فراری از کشتارها بازگشتند و پارک را اشغال کردند، شیرها در روآندا که روآندایی 1994های پس از قتل عام سال شیرها در سال

را برای حفاظت از احشام خود کشتند به این ترتیب نسل شیرها از بین رفت. این پارک که نام خود را از رودخانه کاگرا گرفته است، 

هزار جهانگرد بود، زیستگاه  82ها آکاگرا که سال گذشته پذیرای با بازگشت دوباره کرگدن.نزدیکی مرز روآندا با تانزانیا قرار دارددر 

 ها، ببرها و بوفالوها خواهد بود./ها، شیرها، فیلپنج حیوان بزرگ آفریقایی یعنی کرگدن

http://www.iana.ir/fa/news/48229/%DA%A9%D3%B1%DA%AF%D3 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 آلودگی صوتی، حتی مناطق حفاظت شده را نیز دچار مشکل کرده است

های شود از آرامش پارکاز صدای طبیعت هستند، باعث میبرابر بیشتر  17اند که صداهای انسانی که اغلب دانشمندان دریافته

 .گذارندطبیعی لذت نبریم؛ این صداها همچنین بر رفتار حیوانات نیز تاثیر می

ت های انسانی، حتی در مناطق حفاظدهد فعالیت، تحقیقات جدید نشان میگاردینبه گزارش ایانا به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه 

های طبیعی سر و صدا نه تنها مانع لذت بردن مردم از پناهگاه .شده حیات وحش نیز صداهای طبیعی را تحت تاثیر قرار داده است

شده هم برای سالمت روانی و هم جسمی انسان مفید است، بلکه بر حیات وحش هم تاثیر گذاشته به طوری که شود که ثابت می

دانشمندان بیش از یک .اندحیوانات کمتر قادرند از دست شکارچیان فرار کنند و پرندگان در پیدا کردن جفت با مشکل مواجه شده

اطق حفاظت شده ایاالت متحده را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند نقطه در من 492میلیون ساعت از صداهای ضبط شده از 

های انسانی دو برابر حد مجاز بوده است. دانشمندان همچنین دریافتند که یک که در دو سوم مناطق، آلودگی صوتی ناشی از فعالیت

اچل باکستون از دانشگاه ایالتی کلرادو که ر.بردندبرابر صدای طبیعی محیط رنج می 17پنجم از مناطق حفاظت شده، از صداهایی 

دفعه بعدی که برای قدم زدن به "گوید: چاپ شده بر عهده داشته است می Journal Science هدایت این تحقیق را که در مجله

ند خواناز میآید، صدای پیچش باد در شاخ و برگ درختان، پرندگانی که آوروید، به صداهایی که از جریان آب رودخانه میجنگل می

 ."های تصویری، زیبا و باشکوه و شایسته حفاظت هستندها گوش فرا دهید. این آواها همچون جلوهو صدای غرش گوزن

دهند و برای سالمت جسمی و روحی ما مفید هستند. ما تحقیقاتی داریم که نشان این صداها به ما احساس خوبی می"گوید: او می

. حیوانات از صدا برای "کندکند و حواس ما را بازیابی میبخشد، حافظه را تقویت میما را بهبود میدهد صداهای طبیعی روحیه می

های اجتماعی استفاده های ضروری زندگی خود مانند فرار از دست شکارچیان، پیدا کردن غذا و جفت و حفظ روابط در گروهفعالیت

 ."تواند برای آنها پیامدهای جدی داشته باشدنتوانند این صداها را بشنوند، می از این نظر که حیوانات"گوید: کنند. باکستون میمی

تواند بر کل اکوسیستم تاثیر بگذارد؛ حتی با تغییر رفتار حیواناتی که با گیاهان ارتباط دارند، بر حیات گیاهان نیز آلودگی صوتی می

نی ها را گرده افشاکنند یا گلها را پراکنده میری از جانورانی که دانهتوانند بشنوند، اما بسیاگذارد. هر چند گیاهان نمیتاثیر می

توانند بشنوند و از آلودگی صوتی متاثر شوند. اگر صداها جانوران شکارگر را فراری دهد، ممکن است تعداد جانوران کنند، میمی

ای و هوایی، ساخت ای تولید شده ناشی از ترافیک جادهاند؛ صداهمحققان علل اصلی آلودگی صوتی را دریافته.خوار افزایش یابدگیاه

برابر  17مسکن، صنایع فعالی مثل جنگلداری و استخراج معادن. در مناطق حفاظت شده، صداهای طبیعی با وجود تولید صداهایی 

 .متری قابل شنیدن است 17شوند تنها در فاصله صدای محیط که تا صد متری هم شنیده می

ز صدایی های انسانی، هنوتعریف شده، بر اثر فعالیت "مناطق خالی از سکنه"ناطق بیابانی که بر طبق قوانین آمریکا درصد از م 12در 

رسد. مشکل آلودگی صوتی همچنین زیستگاه حیوانات در معرض انقراض مثل سمندر سن دو برابر صدای طبیعی به گوش می

کنند که قوانین مناطق حفاظت شده در محققان یادآوری می.قرار داده استمارکوس و موش کانگورویی سن برناردو را تحت تاثیر 

ایاالت متحده معیاری برای نظارت یا مدیریت آلودگی صوتی بر اثر فعالیت انسانی ندارد. این فرصتی است که در حال از دست رفتن 

هایی قبال در برخی مناطق ن تکنیکچنی .های الزم برای مدیریت آلودگی صوتی در حال حاضر موجود استاست چون تکنیک

حفاظت شده استفاده شده است؛ از جمله ایجاد خدمات شاتلی برای بازدیدکنندگان و محدود کردن صدا به مناطق خاص با ترسیم 

و  ستونها در پارک ملی یلواهای موتوری و اسنوموبیلها؛ همچنین اقداماتی برای کم کردن صدای قایقالگوهای پروازی بر فراز جاده

گزاری در انجمن حیات وحش در نوئل کامپل مدیر برنامه سیاست.کاهش تعداد پروازها بر فراز منطقه گرند کانیون انجام شده است

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://www.theguardian.com/environment/2017/may/04/noise-pollution-is-drowning-out-nature-even-in-protected-areas-study
https://www.theguardian.com/environment/2017/may/04/noise-pollution-is-drowning-out-nature-even-in-protected-areas-study
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گوید باید تحقیقات بیشتری درباره تاثیرات آلودگی صوتی در مناطق طبیعی انجام گیرد. این تاثیرات به شکلی پنهان رخ لندن می

طور جدی به آن فکر نکنیم. ما به عنوان انسان برای آرامش و سکوت ارزش قائلیم و در حیات وحش نیز شود بهدهد که باعث میمی

گوید شواهدی از آسیب رساندن صداهای انسانی به حیات وحش در سراسر جهان وجود دارد؛ از صدای کامپل می .چنین است

دهد تا صداهای زیر آب که در جزایر قناری باعث کوچ دسته جمعی ی میها را فرارهای نفتی که در اوگاندا فیلهای حفر چاهمته

افزاید باید بین محدود کردن تاثیرات انسانی در مناطق حیات وحش و اجازه تجربه لذت بردن از طبیعت، ها شده است. او میوال

 توازن برقرار شود./

http://www.iana.ir/fa/news/48980/%D3%A2%D9%34%D9%33%D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43537/%D8%A2%D9%84%D9%88%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

257 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 مکانیزاسیون کشاورزی راهکاری برای اشتغال جوانان روستایی آفریقا

، مکانیزاسیون کشاورزی در مقیاس کوچک پتانسیل تامین ((CIMMYT گندم به گفته محققان در مرکز بین المللی بهبود ذرت و

 .اشتغال را برای جوانان روستایی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا دارد

(، مکانیزاسیون کشاورزی در مقیاس کوچک پتانسیل تامین (CIMMYTبه گفته محققان در مرکز بین المللی بهبود ذرت و گندم 

، با توجه به  CIMMYTنان روستایی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا دارد.به گزارش ایانا از وب سایت اشتغال را برای جوا

گزارشات سازمان بین المللی کار ، در سراسر آفریقا، جوانان در حال مبارزه با بیکاری و فقر هستند، با این حال، افزایش پذیرش 

وچک، مانند تراکتور دو چرخ که مقرون به صرفه تر و و نگهداری اش هم به خصوص برای ماشین های ک -مکانیزاسیون کشاورزی 

 Frédéric "فرصت های اشتغال و کارآفرینی برای جوانان آفریقایی ایجاد کرده است. این مطالب را فردریک بودرون  -آسان تر است

Baudron " کارشناس ارشد کشاورزی ،CIMMYT .مطرح کرد 

، "Rabe Yahaya"راب یاهایا "آسیب پذیر ، مکانیزاسیون در مقیاس کوچک قابل دسترس تر است. در کشورهای فقیر و "وی گفت: 

 Centre for International Migration and Developmentمتخصص در حوزه مکانیزاسیون یکپارچه کشاورزی پایدار در 

/GIZ  :تند واین باعث دوری آنها از این بخش می شود. اما جوانان همراه با زنان، معموال به کار فشرده کشاورزی مشغول هس"گفت

مکانیزاسیون بهبود بهره وری را به دنبال دارد، همچنین از میزان کار کشاورزی کاسته و برای جوانان فرصت های اقتصادی در تجارت 

طول زنجیره ارزش از  محصوالت کشاورزی فراهم می شود تا در مزارع روستایی خدمات اریه کنندو در نتیجه شغل های جدید در

تراکتور دو چرخ به دلیل ارزان تر و کار کرد آسان تر، می تواند برای بسیاری "مکانیکی تا فراهم کردن قطعات یدکی، ایجاد می شود.

ساله از اتیوپی ، توانسته از مکانیزاسیون بهره ببرد. وی از  24، جوان  Beyene Abebeاز فعالیت های کشاورزی استفاده شود. 

، مهارت های مورد نیاز را برای تبدیل شدن به یک ارائه دهنده خدمات مکانیزاسیون، فرا گرفته  CIMMYTریق آموزش های ط

کشاورز در روستای خود با استفاده از تراکتور دو چرخ خدمات  47خانوار و  277ساالنه به است. او در حال حاضر به طور متوسط 

دست آمده ، توانسته هزینه های خانواده اش را پوشش دهد و همچنین با پس اندازش زمین  با درآمد به Abebeارائه می دهد. 

حمایت دولت برای آموزش و نوآوری، کلیدی برای تقویت مکانیزاسیون کشاورزی "کشاورزی خریداری کند. فردریک بودرون گفت:

 "لت می تواند در این زمینه موفق شود.در سراسر آفریقا است. با ایجاد یک محیط کسب و کار و جذب بخش خصوصی، دو

و فردریک بودرون ، در مصاحبه زیر ، برخی از بینش های خود را درباره فرصت های ایجاد شده توسط مکانیزاسیون  راب یاهایا

 کشاورزی در جوامع روستایی آفریقا بیان می کنند:

 چرا تحقیقات کشاورزی برای توسعه جامعه جوان روستایی مهم است؟

جمعیت رو به رشد و تغییر رژیم غذایی باعث شده تا تقاضا برای مواد غذایی در آفریقا افزایش یابد، با این حال، میزان زمین  ایا:یاه

های قابل کشت کاهش یافته است. این در حالی است که در مناطق روستایی، کشاورزی که منبع اصلی درآمد و امرار معاش خانواده 

قرار گرفته است. با این حال اکنون کشاورزی به روشی انجام می شود که برای نسل جدید جذاب شده است  است، تحت تاثیر این امر

 چراکه دیگر از آن کار فشرده، ابتدایی، مخاطره آمیز و بی فایده و درآمد ناچیز خبری نیست.

زش می بینند. با این وجود جوانان آفریقایی با عالوه بر این، تنها دو درصد از جوانان آفریقا دروس کشاورزی را در سطح دانشگاه آمو

داشتن سواد ، از بیکاری رنج می برند. این درحالی است که کشاورزی می تواند راه حلی برای مقابله با بیکاری جوانان در مناطق 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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وان ست. کشاورزی به عن: بیکاری جوانان در حال افزایش ا بودرونروستایی باشد ، که می تواند به ثبات و امنیت غذایی کمک کند.

 بخشی که می تواند بسیاری از این بیکاری ها را کاهش دهد ، همچنین باعث کارآفرینی شود، قابل درک است.

به نظر من، یک مسئله مهم در مورد توسعه پایدار موضوع برابری است . ما باید اطمینان حاصل کنیم که اکثریت مردم از این روند 

می شوند. جوانان روستایی بخش بزرگی از خانواده های آسیب پذیر را در مناطقی که ما در آنجا کار می به طور مساوی بهره مند 

 کنیم ،تشکیل می دهند، آنها شبیه به زنان سرپرست خانوار هستند چراکه سرمایه و منبع درآمدی ندارند.

 راهم کند؟چگونه مکانیزاسیون می تواند فرصت های جدید برای جوانان و زنان روستایی ف

:در بسیاری از جوامع، جوانان و زنان از بسیاری امکانات محروم هستند ، در صورتی که به فعالیت های فشرده کشاورزی مانند یاهایا 

شخم، کاشت، وجین، برداشت، آبیاری ، خرمن کوبی و حمل و نقل با تجهیزات بسیار ابتدایی با استفاده از قدرت انسان و حیوان 

بنابراین، با افزایش میزان قدرت موتور، کار جوانان و زنان هم کمتر می شود و از همه مهم تر افزایش بهره وری  مشغول هستند.

مزرعه و در نتیجه بهبود درآمد را به دنبال دارد، همچنین برای ایجاد یک زنجیره ارزش سازمان یافته ، باید بخش خصوصی مشارکت 

 داشته باشد.

ایجاد اشتغال روستایی کمک می کند. همچنین شغل های خدماتی فراهم می کند و کسب و کارها را در :مکانیزاسیون به  بودرون

امتداد زنجیره ارزش افزایش می دهد. هنگامی که تقاضا برای مکانیزاسیون ایجاد شود، فرصت های شغلی برای افراد همچون مکانیک 

 ت یدکی، و غیره افزایش می یابد.ها، ارائه دهندگان سوخت، وام دهندگان ، فروشندگان قطعا

 چه مواردی می تواند به جوانان کمک کند تا بتوانند در بخش ارائه خدمات مکانیزاسیون موفق شوند؟

: آموزش مهارت ها در زمینه مکانیکی، زراعی و کسب و کار از جمله این موارد هستند. همچنین ادامه یادگیری و پیگیری ، یاهایا

طرح های مالی، ترویج مکانیزاسیون از  -در این بخش است. عالوه بر این، زیرساخت ها،خدمات پس از فروش کلید موفقیت جوانان 

 موارد دیگر است.به یاد داشته باشید چنانچه کشاورز نتواند از تکنولوژی، درآمد کسب کند، از آن استفاده نمی کند.

بیشتری دارند. ما در تمام کشورهایی که کار کردیم دریافتیم که ، : جوانان در زمینه مدیریت فن آوری های مدرن تمایل  بودرون

موفقیت جوانان در زمینه ارائه خدمات بیشتر است. با این حال، عوامل دیگری نیز مانند کارآفرینی ، تحصیالت، تامین کردن هزینه 

 واند در این راه کمک کند.های ماشین آالت و داشتن تجربه در کسب و کارهای مشابه و به ویژه در مکانیکی، می ت

بین از مرکز ( 1) (FACASIگفتنی است ، با همکاری بخش مکانیزاسیون و کشاورزی حفاظتی برای تقویت کشاورزی پایدار بخش )

پروژه ای در حال انجام است که محققان در زمینه ترویج و تحویل ماشین آالت در مقیاس کوچک برای المللی بهبود ذرت و گندم، 

های کشاورزی از جمله کاشت، برداشت، پمپاژ و خرمن کوبی در شرق و جنوب آفریقا در حال کار هستند. بودجه توسط مرکز فعالیت 

هم در سراسر زنجیره عرضه، از واردکنندگان تا تولید کنندگان،  FACASIبین المللی تحقیقات کشاورزی استرالیا تامین می شود ، 

 اطمینان از دستیابی کشاوزان به مکانیزاسیون، حمایت های خود را ارایه می کند. ارائه دهندگان خدمات و مروجین برای

با همکاری مرکز نوآوری سبز در اتیوپی و نامیبیا دانش، تخصص و ظرفیت سازی را در  CIMMYTهمچنین تیم مکانیزاسیون 

 کشاورزی حفاظتی ، فراهم می کند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

http://www.iana.ir/fa/news/48388/%D9%39%DA%A9%D3%A0%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

هزار کودک باغبان های کوچک می شوند/ هدف پروژه،  1۸0آشنایی کودکان با پرورش سبزیجات و گیاهان /

 های تغذیه کودکان از مهد کودکتقویت مهارت 

 Vegetable ) "تکه های گیاهی برای بچه ها"در آلمان ، با نام  EDEKA Foundation "(1) " پروژه ای توسط بنیاد اده کا

patches for kids") در حال حاضر وارد فصل جدید خود شده است. 

هزار کودک از مهد کودک ها، از آوریل تا ژوئن، در حال پرورش  137این درحالی است که  freshplaza، به گزارش ایانا از وبسایت

سبزیجات هستند که توسط این بنیاد ایجاد شده است. هدف این پروژه، تقویت مهارت های تغذیه و مسئولیت پذیری کودکان از سن 

کودکستان، مهد  397هزار و مهد کودک است. این پروژه به مدت طوالنی و مداوم در حال اجرا است ؛ به طوری که در حدود یک 

 2773قسمت های( گیاهی تشکیل شده از سال _کودک بخشی از این پروژه در این فصل به دست گرفته اند و تعداد تکه های 

 .می رسد 097تاکنون به دو هزار و 

 سرگرمی، ارتقای آموزش تغذیه کودک پسند

سبزیجات، دانه ها و ابزار باغبانی فراهم کرده است. عامل  برای مهد کودک ها نهال، خاک، تخت EDEKA ، بنیاد2773از سال 

 مهم موفقیت این بنیاد، این بوده که سرگرمی کودکان را با این پروژه باغ سبزی همراه کرده است

Markus Mosa :دانش در مورد مواد غذایی و منشاء آن باید از سنین پایین به کودکان آموزش داده"، مدیر بنیاد ادکا می گوید 

تحت هدایت متخصصان، باغبان های کوچک می  ". شود. این کار باعث ایجاد یک پایه محکم برای یک رژیم غذایی آگاه تر می شود

 .توانند در زمینه گیاه ، کاشت ، شخم، آبیاری و رشد سبزیجات تجربه به دست آورند

  پشتیبانی حامیان مالی

و مهد کودک متعهد شده اند . حامیان مالی، پروژه ای را دنبال می کنند که  EDEKA بازرگانان محلی به ویژه به حمایت از بنیاد

به باغبان های کوچک در زمینه کاشت و همچنین آبیاری گیاهان در تعطیالت آخر هفته کمک می کنند. آن ها در مورد چگونگی 

و یا چیپس به عنوان گزینه دوم و بعد از کلم آماده سازی سبزیجات مطالبی ارایه می دهند، به طوری که کودکان پیتزا، ماکارونی 

 .بروکلی و اسفناج قرار می دهند

 ترجمه: فرحناز سپهری

 :پی نوشت

1- EDEKA Foundation : 

در زمینه تقویت  EDEKA ، بنیاد2773هدف بنیاد،این است که کودکان را با یک رژیم غذایی سالم و متعادل آشنا کند. از سال 

 آلمان کار می کند تغذیه کودکان در سراسر

http://www.iana.ir/fa/news/48329/%D3%A2%D3%B4%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 صادراتی امریکا به خارجکدام یک از محصوالت به صادرات بیشتر وابسته هستند؟/پنبه بیشترین محصول 

 است

بیلیون دالر مواد غذایی و فیبر از طریق دریاها به خارج از کشور صادر کرده است.  18419، حدود 2712ایاالت متحده امریکا، در سال 

بیلیون دالر آن مازاد است. با این حال درصدهای اعالم شده برای هر کدام از محصوالتی که صادر می شود بر مبنای داده های  27،8

 .مرکز خدمات پژوهش های اقتصادی وزارت کشاورزی ایاالت متحده امریکا کمی متفاوت است

ذایی و فیبر از طریق دریاها به خارج از کشور صادر کرده است. بیلیون دالر مواد غ 18419، حدود 2712ایاالت متحده امریکا، در سال 

بیلیون دالر آن مازاد است. با این حال درصدهای اعالم شده برای هر کدام از محصوالتی که صادر می شود بر مبنای داده های  27،8

 مرکز خدمات پژوهش های اقتصادی وزارت کشاورزی ایاالت متحده امریکا کمی متفاوت است.

مرکز خدمات پژوهش های اقتصادی وزارت کشاورزی ایاالت متحده امریکا در گزارش اخیر  agwebه گزارش ایانا از وب سایت ب

صادر شده اند نگاهی کرده است. در صدر این محصوالت پنبه  2719تا  2718خود، به سهم هر کدام از محصوالتی که بین سال های 

ز محصوالت خود را به بازار جهانی صادر می کند. بیشتر صادرات این محصول به کشورهایی در صد ا 09قرار دارد که هر سال حدود 

چون کانادا، مکزیک و نیجریه است.دو سوم محصول بادام امریکا نیز ساالنه مرزهای این کشور را در می نوردند. محصوالتی که به 

 درصد مصرف کل جهان را تامین می کنند. 37ادام( تقریبا ویژه در کالیفورنیا تولید می شوند )پرتقال، توت فرنگی، فندق، ب

درصد  19در پایین این لیست، سویا و گندم به اندازه نصف سایر محصوالتی که گفته شد صادر می شوند. در این میان، ذرت حدود 

یو، در جریان اعالم سازماندهی مه در اوها 11درصد را به خود اختصاص داده اند.سانی پردو وزیر کشاورزی در تاریخ  17و گوشت گاو 

کشور امریکا در این حوزه موفق  "محصوالت غذایی یک کاالی عالی برای تجارت است."مجدد وزارت کشاورزی آمریکا اعالم کرد: 

این وزارتخانه فرصت  -معاونت تجارت و امور کشاورزی خارجی -است، اما پردو اظهار کرد که با به وجود آوردن یک موقعیت جدید

خبر خوب این "وی افزود:  "در جهان کشورهای گرسنه وجود دارند."ای بیشتری در بازار جهانی کسب خواهد کرد.او ادامه داد: ه

است که کشورهای متوسط در حال رشد قادر خواهند بود که سویا و گوشت گاو و ماکیان امریکا را خریداری کنند. این معاونت قرار 

 "بازارها کجا هستند و هر روز به این بازارها بگویند: می توانم سفارش شما را بگیرم؟است هر روز بررسی کند که این 

http://www.iana.ir/fa/news/48323/%DA%A9%D3%AF%D3% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 مقررات جدید در طول زنجیره کشاورزی و مواد غذایی اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شد

به تصویب  2710پس از مذاکرات موفقیت آمیز بین پارلمان اروپا و کشورهای عضو شورا، مقررات جدید کنترل رسمی در ماه مارس 

یک مرجع بین المللی برای ایجاد قوانین یکپارچه کل زنجیره  رسید. در این راستا، افزایش و تقویت سیستم اتحادیه اروپا به عنوان

پس از مذاکرات موفقیت آمیز بین پارلمان اروپا و کشورهای عضو شورا، مقررات جدید .کشاورزی، مواد غذایی در نظر گرفته شده است

یه اروپا به عنوان یک مرجع بین به تصویب رسید. در این راستا، افزایش و تقویت سیستم اتحاد 2710کنترل رسمی در ماه مارس 

انین به گزارش ایانا از وبسایت یوروپا، قوالمللی برای ایجاد قوانین یکپارچه کل زنجیره کشاورزی، مواد غذایی در نظر گرفته شده است.

 نجیره کشاورزی،هماهنگ اتحادیه اروپا برای جلوگیری از بین بردن و یا کاهش سطح خطر برای انسان، حیوانات و گیاهان، در طول ز

 مواد غذایی است. کنترل رسمی، با اجرای درست قوانین توسط مراجع ذی صالح در کشورهای عضو انجام می شود.

قوانین جدید تغییرات اساسی در سیستم فعلی را به دنبال داشته است. یک چارچوب واحد برای همه کنترل های رسمی را در طول 

می کند. به طوری که از سنگینی بار کارهای اداری کاسته شده، فرآیندها کارآمد تر و و کنترل  زنجیره کشاورزی، مواد غذایی فراهم

ها تقویت می شود. مصرف کنندگان از شفافیت بیشتر در مورد نحوه کنترل برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی و استانداردهای باال 

ری از تقلب بهره مند شوند. حال برای روشن شدن موضوع ، یک سری برای سالمت محصول سالمت و رفاه حیوان )دام(برای جلوگی

 پرسش و پاسخ در این باره انجام شده، که از نظرتان می گذرد:

 ( چیست و چرا به آن نیاز است؟ official controls( کنترل رسمی )1

ی، کار ، مطابق با قوانین زنجیره کشاورز کنترل رسمی که توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام می شود به منظور بررسی کسب و

مواد غذایی است. این قوانین ایمنی و کیفیت مواد غذایی و خوراک، سالمت گیاه، سالمت و رفاه حیوان را پوشش می دهد. همچنین 

 محصوالت زنجیره کشاورزی، مواد غذایی را که از کشورهای ثالث وارد اتحادیه اروپا می شوند، نیز در بردارد.

، پذیرفته شد، با قوانین کنترل های اداری ادغام شده بود. کنترل قوانین و مقررات جدید رسمی 2774ررات قبلی، که در سال مق

OCR) Official Controls Regulation ) پیشنهاد شده، بیشتر بر روی ارائه قوانین کنترل  2718، توسط کمیسیون در سال

ره کشاورزی، مواد غذایی است. این قوانین اجازه می دهد مقررات سفت و محکم، به قوانین مبتنی بر ریسک جامع در طول زنجی

این اجازه را خواهد داد تا مقامات رویکرد مدرن تری را برای ردیابی شیوه ) ITهمراه یک سیستم یکپارچه براساس فناوری اطالعات)

 های تجارت به کار ببرند.

 ست؟( قوانین جدید چه مواردی را تغییر داده ا7

قوانین جدید توسعه دامنه مقررات پیشین است، به ویژه این که قوانین بهداشتی محصوالت گیاهی و حیوانی را پوشش می دهد. این 

درحالی است که مقررات و قوانین خاص برای مناطق مختلف را تحت پوشش دارد؛ به عنوان مثال، بهداشت دام و رفاه حیوانات. 

زه را به کمیسیون برای تنظیم الزامات کنترل در راستای اجرای نیازهای خاص می دهد. یکی از نمونه قوانین جدید همچنین این اجا

 های مهم ایجاد کنترل در جاهایی است که خظر ریسک باال است.

د، تجهیزات عوامل در تمام مراحل تولید، فرآوری و توزیع مسئول رسیدگی به موارد حیوانات، گیاهان، مواد غذایی، خوراک، کاال، موا

با استفاده از این رویکرد خطراتی که مربوط به یک محصول یا فرآیند همچون تقلب، عدم بهداشت،  با توجه به قوانین جدید هستند.

قوانین جدید نیاز به افزایش شفافیت و پاسخگویی  ایمنی، رفاه حیوانات و یا موارد مرتبط با محیط زیست در نظر گرفته می شود.

بیشتر از سوی مقامات عضو دارد، کسانی که موظف به انتشار گزارش سالیانه هستند. چراکه قوانین شفاف برای محاسبه هزینه، کنترل 
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ث جلوگیری از هزینه رسمی را تضمین خواهد کرد و کشورهای عضو می توانند بودجه مناسب را برای خدمات در نظربگیرند تا باع

 های بیشتر توسط عوامل می شود.

 ( آیا کنترل رسمی، محصوالت زنجیره کشاورزی، مواد غذایی کشورهای ثالث را هم پوشش می دهد؟3

بله. مجموعه ای مشترک از قوانین به منظور کنترل حیوانات ، محصوالت با منشاء حیوانی، گیاهان و دیگر محصوالت و کاالها با 

ر سالمتی، ایمنی، رفاه حیوانات و یا در بعضی از موارد محیط زیست انجام می شود که از طریق ایستگاه کنترل مرزی ریسک خط

Border Control Posts (BCPs.انجام می شود ) برای کنترل ریسک خطر، و مدیریت داده ها و اطالعات در راستای کنترل

باید الزامات مشترک برای اطمینان از کنترل های رسمی کارآمد و  BCPS منابع خطر ،یک سیستم کامپیوتری مدرن وجود دارد.

برای محموله های کشورهای ثالث  Common Health Entry Document (CHED)که در این راستا موثر داشته باشد. 

 معرفی شده است.

 می دهد؟ ( را پوشش'تجارت الکترونیک'( آیا قوانین جدید، محصوالت خریداری به شیوه آنالین ) ۴

بله. قانون غذایی برای مواد غذایی که از طریق اینترنت فروخته می شود، هم اعمال می شود. چراکه تجارت الکترونیک باید بخشی از 

 کنترل های رسمی باشد.

 ( آیا قوانین جدید از تقلب مواد غذایی جلوگیری می کند؟9

به رقابت آسیب می زند و ایمنی مواد غذایی را به خطر می اندازد. از بله. چراکه تقلب اعتماد مصرف کنندگان را تضعیف می کند، 

این رو، نیاز قوانین جدید برای انجام منظم کنترل رسمی برای تشخیص اعمال متقلبانه یا فریبنده وجود دارد. این شامل بررسی و 

تا مجازات های مالی برای تقلب با درصدی از مطابقت با استانداردهای بازاریابی برای محصوالت کشاورزی است. همچنین نیاز است 

حجم معامالت که توسط اپراتور های جعلی انجام شده، اعمال شود.عالوه بر این، مراکز مرجع اتحادیه اروپا برای صحت و یکپارچگی 

وز و فنی قابل اعتماد و زنجیره کشاورزی، مواد غذایی ایجاد می شود. به طوری که آنها کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اطالعات به ر

 یافته های تحقیقاتی هستند که به عملکرد موثر کنترل کمک می کند.

 ( چگونه قوانین جدید به رفاه حیوانات رسیدگی می کند؟6

ات عمقررات نیاز دارد تا مراکز مرجع اتحادیه اروپا برای رفاه حیوانات با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جهت کنترل رسمی انجام مطال

علمی و فنی، برگزاری دوره های آموزش و انتشار یافته های پژوهشی و اطالعات در نوآوری های فنی همکاری کنند. مراکز مرجع 

 اتحادیه اروپا همچنین به ارایه تخصص های علمی و فنی درباره روش های ارزیابی و بهبود رفاه حیوانات اقدام خواهند کرد.

کنترل رسمی در قوانین رفاه حیوانات به حمل و نقل، کشتار و کشاورزی اشاره کرد که اجازه می دهد می توان از مقررات مربوط به 

تا با تصویب قانون کمیسیون برای پاسخگویی به نیازهای خاص رفاه حیوانات، اقدام شود که مقدمه ای برای در نظر گرفتن شاخص 

 رفاه حیوانات، است.

 ی و کمک های بین کشورهای اتحادیه اروپا افزایش می یابد؟( آیا با اجرای قانون جدید، همکار2

بله. قوانین و مقررات جدید ، قوانین همکاری و اداری را بین کشورهای اتحادیه اروپا برای تضمین اجرای مرزی قوانین زنجیره 

ات ذی صالح و دیگر مقامات کشاورزی، مواد غذایی ، تقویت و روشن کرده است. کشورهای عضو موظف به تبادل اطالعات بین مقام

مجری مانند دادستان عمومی در موارد عدم رعایت قانون، هستند. این امکان را می دهد تا پیگیری سریع تر و کارآمد تر از عدم 

 Integrated Managementعالوه بر این، سیستم مدیریت یکپارچه کنترل رسمی )رعایت قوانین در سراسر مرزها ایجاد شود.

System for Official Controls (IMSOC)  ، با تمام سیستم های کامپیوتری موجود )و آینده( برای اطمینان از استفاده
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بهینه از داده ها، کاهش بار بر روی کسب و کار و مجریان ملی و سرعت بخشیدن به تبادل اطالعات بین کشورهای عضو ادغام می 

 شود .

 ( چه زمانی قوانین جدید اعمال می شود؟۸

روز پس از انتشار آن اجرا می شود. قوانین به تدریج و مرحله به مرحله به کشورهای عضو اتحادیه  27مقررات جدید کنترل رسمی 

اروپا و صنعت داده می شود. )مترجم: این قانون با توجه به تاریخ انتشار آن یعنی هفدهم مارس، از هفتم آوریل به اجرا گذاشته شده 

 است(

http://www.iana.ir/fa/news/48320/%D9%39%D9%32%D3%B1%D3% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۱تاریخ: 

 کندخانوادگی را در سراسر اروپا حفظ میهای مزروعی/ اتحادیه مزارع بازگشت به عدالت در تقسیم زمین

پارلمان اتحادیه اروپا درخواست می کند که اقدام فوری برای مبارزه با تمرکز زمین های کشاورزی در دست گروهی خاص صورت 

ید و آوریل امسال قطعنامه ای به تصویب رس 20گیرد تا دسترسی به زمین برای کشاورزان کوچک و متوسط بیشتر شود. در تاریخ 

با تأیید اکثریت، در گزارشی خالقانه، مشکل تمرکز زمین در اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شد و اعضای اتحادیه خواستار پاسخ 

پارلمان اتحادیه اروپا درخواست می کند که اقدام فوری برای مبارزه با تمرکز زمین های کشاورزی .های مناسب در این زمینه شدند

آوریل امسال  20صورت گیرد تا دسترسی به زمین برای کشاورزان کوچک و متوسط بیشتر شود. در تاریخ در دست گروهی خاص 

در اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شد و  1قطعنامه ای به تصویب رسید و با تأیید اکثریت، در گزارشی خالقانه، مشکل تمرکز زمین

به دست گذاشتن  globalagricultureبه گزارش ایانا از وبسایت ه شدند.اعضای اتحادیه خواستار پاسخ های مناسب در این زمین

، خریداری زمین به منظور سرمایه گذاری مالی و تولید محصوالت کشاورزی صنعتی در مقیاس بزرگ، دیگر 2روی زمین های مناسب 

کشورهای کمونیستی سابق بلکه تمامی فقط مشکل کشورهای در حال توسعه نیست. گزارش مذکور حاکی از آن است که نه تنها 

کشورهای اروپایی در خریداری بخش های بزرگی از زمین ها از طریق راه های گریز قانونی، مشارکت داشتند. با این کار، تمرکز بر 

قابل کشت  درصد از تمام اراضی 92زمین های کشاورزی و تصرف آن ها در سراسر اروپا افزایش بیشتری یافته است. اخیراً، بیش از 

درصد از زمین های  1112درصد از مزارع فقط  0212درصد از کل مزارع را شامل می شود، با در نظر گرفتن اینکه  8اروپا تنها 

کشاورزی را کنترل می کند. این قطعنامه تأکید می کند مناطقی در اتحادیه اروپا که استفاده نابرابری از زمین دارد ) با شاخص 

 با کشورهایی از قبیل برزیل، کلمبیا و فیلیپین که به دلیل توزیع بسیار ناعادالنه زمین بدنام اند، مشابهت دارد. درصد( 7132 8جینی

اثر این نوع تمرکز زمین بر مناطق روستایی ویرانگر است: وجود مزارعی با ابعاد کوچک و متوسط و افراد جدیدی که به سختی به 

 (CAP)9در اثر کمک های مالی سیاست مشترک کشاورزی  4ی یابند. حمله به زمینزمین هایی با قیمت منصفانه دسترسی م

درصد از مزارع می رسد. در متن این قطعنامه  27درصد از کمک های مالی کپ، تنها به  37اتحادیه اروپا افزایش می یابد. حدود 

وپایی است که نقش مهمی در مزارع خانوادگی گفته شده است که این روند خالف جهت مدل های کشاورزی چندمنظوره و پایدار ار

دارند. بنابراین، پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا و دولت های کشورهای عضو خود درخواست می کند که تمرکز بیشتر بر نواحی کشاورزی 

شرح  2تحاد آزاد اروپا، شخصی که این گزارش را برای گروه سبزها و ا(Maria Heubuch)در اروپا را متوقف کنند. ماریا هیوباخ 

د بای"می دهد، می گوید که سوال درباره توزیع زمین، سوال درباره شکل اجتماعی مطلوب کشاورزی را مطرح می کند. او می گوید: 

با این واقعیت روبه رو شویم که تمرکز بر زمین در دستان تعداد بسیار محدودی از شرکت هایی است که نقش سّم را در مناطق 

همچنین او بیان می کند که مشاغل در حال ازدست رفتن اند، ارزش افزوده کاهش می یابد و رابطه مردم با مواد  "دارند.روستایی 

غذایی و اعتماد به کشاورزی از بین می رود. در این قطعنامه به روشنی بیان شده است که باید به نقش مزارع خانوادگی در مقیاس 

راوانی داده شود، چرا که آن ها نقش فعالی در اساس اقتصاد مناطق روستایی دارند و این کار کوچک و بر زندگی روستایی اهمیت ف

را از طریق حفاظت از میراث فرهنگی، حفظ زندگی روستایی، تقویت زندگی اجتماعی و استفاده پایدار از منابع طبیعی انجام می 

باکیفیت نیز نقش دارند. این قطعنامه از اعضای اتحادیه درخواست می دهند. به عالوه، در تولید مقادیر کافی از موادغذایی سالم و 

ی که درحال -کند که تولیدکنندگان داخلی در ابعاد کوچک و متوسط، کشاورزان جوان و افرادی که به تازگی وارد این عرصه شده اند

ه زمین های زراعی قرار گیرند. این کار با در در الویت خرید و اجار -از برابری جنسیتی در دسترسی به زمین اطمینان داشته باشند

نظر گرفتن حقوق پیشگیرانه ای برای آن هاست تا در حد امکان مالکیت زمین هایی که روی شان کشت می کنند، به دست آورند و 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ری ن به شدت به خریدابتوانند به منافع توسعه پایدار و قابل اعتماد مزارع شان عالقه مند شوند؛ به ویژه در مواقعی که غیرکشاورزا

اراضی کشاورزی عالقه مندند. همچنین این قطعنامه از کشورهای عضو اتحادیه می خواهد که سیاست های استفاده از زمین را بر 

استفاده از ابزارهای قابل دسترس از قبیل مالیات بندی، طرح های کمکی و منابع مالی کپ متمرکز کنند تا بتوانند مدل های 

  (ECVC)0"سازمان مردمی هماهنگی اروپایی از طریق دهقانی"ساس مزارع خانوادگی را در سراسر اروپا حفظ کنند. کشاورزی برا

از تطبیق گزارش ارائه شده با واقعیت استقبال کردند. آن ها می گویند که این گزارش می تواند  3"ائتالف دست های روی زمین"و 

باشد و از تصرف زمین توسط شرکت های بزرگ )که اغلب غیر کشاورزی اند( جلوگیری  نقطه شروعی در توسعه مقررات در سطح اروپا

کند. در حال حاضر، پارلمان اروپا این مسئله را به رسمیت شناخته است که زمان تغییر مسیر سیاست های ملی و اروپایی زمین به 

، از اعضای (Antonio Onorati)ست. آنتونیو آنوراتی منظور جلوگیری از زمین خواری و حمایت از کشاورزی روستایی فرا رسیده ا

، می گوید که این کار منجر به اشتغال بیشتر در مناطق حومه ای و استفاده منصفانه تر از اراضی کشاورزی ECVCکمیته مشترک 

ادی ثیر بحران های اقتصاروپایی می شود تا همگان به مواد غذایی سالم و مغذی دسترسی یابند؛ به ویژه، افرادی که بیشتر تحت تأ

رای بدنباله دار قرار گرفته اند. این سازمان ها امیدوارند بتوانند به کمک این گزارش به اتحادیه اروپا فشار آورند تا تغییرات قانونی را 

 حاکمیت عادالنه زمین مطرح کنند. 

 پانوشت:

1 .Land Concentration  به معنای کنترل مناطق مهمی از زمین توسط تعداد معدودی از افراد یا نهادهای برجسته در نواحی

 خاص است. 

2 .Land Grabbing  در  -از طریق مالکیت، اجاره نامه، امتیاز، قرارداد، سهمیه ها و به طور کلی قدرت -به معنای کنترل زمین

توسط هر شخص یا نهاد عمومی یا خصوصی، خارجی یا داخلی، از طریق هر وسیله  -ابعادی بزرگتر از مقادیر محلی و معمولی است 

که با اهدافی نظیر زمین خواری، استخراج، کنترل منابع طبیعی و یا کاالهایی که جزء مخارج کشاورزی روستایی  -قانونی یا غیرقانونی

 صورت می گیرد. اند، بوم شناسی کشاورزی، نظارت زمین، حاکمیت مواد غذایی و حقوق بشر

8 .Gini Efficient  ًشاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. باال بودن این ضریب در یک کشور معموال

 شود.به عنوان شاخصی از باال بودن اختالف طبقاتی و نابرابری درآمدی در آن کشور در نظر گرفته می

4 .Land Rush وردن منابع محدود است. در واقع سرمایه گذاری به طور خاص برای تبدیل زمین هر نوع تالش برای به دست آ

 های زراعی به شرکت های سازنده و سودآور محصوالت کشاورزی برای تأمین مواد غذایی و سوخت های سبز است.

9 .Common Agriculture Policy  راه اندازی شد. در این  1922نوعی سیاست کشاورزی در اتحادیه اروپاست که در سال

 سیستم کمک های مالی کشاورزی و سایر برنامه ها با هدف توسعه روستایی به اجرا درمی آید. 
6. Greens/European Free Alliance (EFA) 

7. the European Coordination Via Campesina 

8. the Hands on The Land coalition 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/48407/%D3%A3%D3%A0%D3%B2 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 استوایی را از بین بردکشاورزی تجاری بخش های بزرگی از جنگل های 

مطالعه دانشگاه دوک نشان می دهد تکه هایی بزرگ از جنگل های استوایی در سراسر جهان به دلیل این که دولت ها و شرکت ها 

 .بخش های زیادی از زمین را برای ایجاد زمین های کشاورزی در مقیاس صنعتی پاک سازی می کنند از بین رفته اند

شان می دهد تکه هایی بزرگ از جنگل های استوایی در سراسر جهان به دلیل این که دولت ها و شرکت ها مطالعه دانشگاه دوک ن

 بخش های زیادی از زمین را برای ایجاد زمین های کشاورزی در مقیاس صنعتی پاک سازی می کنند از بین رفته اند.

شان می دهند که پاک سازی زمین برای توسعه کشاورزی در به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی تحلیل های تازه منتشر شده ن

تمام جنگل هایی که در مناطق استوایی  -درصد 97در بعضی مکان ها بیش از  -مقیاس وسیع علت اصلی افزایش این نسبت است

 ا داشته است.از بین رفته اند.این آمار در جنوب شرقی آسیا و جنوب آمریکا باالترین درصد ر 2712تا  2777بین سال های 

ی، در آمریکای جنوب"جنیفر سونسون، استادیار عمل تجزیه و تحلیل جغرافیایی در مدرسه محیط زیست نیکالس دوک می گوید: 

درصد افزایش جنگل زدایی به دلیل رشد پاک سازی جنگل ها در ابعاد متوسط و بزرگ و چان که می بینیم فعالیت های  27بیش از 

برزیل که سیاست های محکم تری در این زمینه دارد و توسعه کشاورزی "او می افزاید: "س صنعتی است.کشاورزی تجاری در مقیا

محدود کرده است، تنها کشوری است که آماری معکوس از خود نشان داده و میزان جنگل زدایی در این کشور در  2712را تا سال 

ه فرد ممکن است عمر کوتاهی داشته باشد، با این حال، در سال های این آمار منحصر ب"او ادامه می دهد:  "واقع کمتر شده است.

پژوهشگران می گویند یافته های جدید بر لزوم  "آینده به برزیل کمک می کند که بتواند با آرامش بیشتری سیاست گذاری کند.

ورد هدف قرار می دهد تاکید مداخالت سیاسی که تولید کنندگان محصوالت کشاورزی در مقیاس صنعتی در مناطق استوایی را م

یک زمین کشاورزی خانوادگی کوچک که محصوالت زراعی "می کند.کمن آستین دانشجوی دکتری و دستیار این گزارش می گوید: 

در سال نیازمند  -جریب 29یا کمتر از  -هکتار  17را برای تولید غذا و مصرف محلی تولید می کند، معموال به پاک سازی کمتراز 

ن پاک سازی های کوچک می تواند اثر ناچیزی بر تنوع زیستی، زیستگاه های جانوران، ذخیره سازی کربن، کیفیت آب، است. ای

از  -در مقایسه، درخت کاری در مقیاس صنعتی"کنترل فرسایش و سایر خدمات حیاتی زیست بوم برای شکل گیری جنگل بگذارد.

جریب  977ساالنه موجب پاک سازی دو هزارو  -سویا، برای بازار جهانی جمله پرورش درخت های نخل برای تهیه روغن نخل یا

به میزانی که پاک سازی زمین افزایش یابد، پتانسیل تاثیرات "زمین می شود.دانیکا شفر اسمیت دانشجوی دکترا توضیح می دهد: 

از نقشه های ماهواره ای با وضوح باال از  پژوهشگران دانشگاه دوک، تحلیل خود را با استفاده"آن بر زیست بوم نیز بیشترمی شود.

با استفاده "جنگل ها که توسط پژوهشگران دانشگاه مریلند تهیه شده است انجام دادند.شوانتز، برنامه ریز تحلیل محاسباتی می گوید: 

دهد درصد و ابعاد پاک  از این نقشه های گرانبها ما قادر خواهیم بود که یک روش محاسباتی جدید طراحی کنیم که به ما اجازه می

 « سازی زمین را در سراسر جهان تحلیل کنیم.

http://www.iana.ir/fa/news/48220/%DA%A9%D3%B4%D3%A0% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

کاهش می  7016محصول استراتژیک در جهان/ تولید گندم نسبت به سال  4میزان عرضه و تقاضا، برای 

 قیمت ها کنترل شده و آرام باقی می ماند /یابد

مطابق با اردیبهشت  2710محصول استراتژیک در ماه می  4بازار اطالعات کشاورزی ، پیش بینی را درباره میزان عرضه و تقاضا برای 

 .نتشر کرده استم 1892

می کند؛  2712به گزارش ایانا از وبسایت آمیس، چشم انداز تولید محصول گندم حکایت از ادامه کاهش تولید جهان نسبت به سال 

( وجود دارد. بازار ذرت و برنج در برخی مناطق با 13-2710البته هنوز امکان افزایش ذخایر جهانی گندم در فصل جدید بازاریابی )

 2713-2710د رو به رو است، اگرچه افزایش تولید جهانی می تواند یک وضعیت عرضه را در سطح مطمئنی برای دوره کاهش تولی

، به احتمال زیاد سویا ، در آغاز فصل جدید با میزان باالی موجودی رو  10-2712، ایجاد کند. با توجه به آخرین پیش بینی هادوره 

 در حالت کنترل شده و آرامی باقی می ماند. AMISالمللی برای این چهار محصول  به رو شود. با این وجود قیمت های بین

 گندم-

 2016/17 2017/18 forecast 

estimate 6 Apr 4 May 

Production 760.3 739.9 740.4 

Supply 979.6 979.9 980.0 

Utilization 732.0 734.7 731.0 

Trade 173.8 169.0 170.0 

Ending Stocks 239.6 246.6 247.6 

in million tonnes 

سقوط می کند؛ که این موضوع به دلیل پیش بینی ها در مورد میزان کمتر  2712به کمتر از رکورد  2710تولید گندم در سال 

ه رود که استفادمحصول در استرالیا، کانادا، روسیه و ایاالت متحده است.به دلیل استفاده از گندم به عنوان خوراک دام، انتظار می 

)جوالی / ژوئن( کمتر  13-2710نسبت به پیش بینی ها در آوریل، کاهش یابد.میزان تجارت در  13-2710)بهره برداری( در دوره 

( با توجه به 2713از میزان پیش بینی ها است و انتظار می رود واردات بیشتر در چین و هند روی دهد.مقدار موجودی گندم )پایان 

ینی ها ، در میزان باالیی خواهد بود که حتی بیشتر از ماه گذشته است و بیشترین موجودی در پایان فصل به چین، آخرین پیش ب

 مراکش و روسیه تعلق دارد.

 ذرت -

 2016/17 2017/18 forecast 

estimate 6 Apr 4 May 

Production 1,040.5 1,050.8 1,054.1 

Supply 1,261.9 1,274.9 1,278.2 

Utilization 1,035.3 1,054.9 1,058.6 

Trade 137.9 134.0 135.0 

Ending Stocks 224.1 206.8 214.4 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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in million tonnes 

است، این افزایش ناشی از محصوالت زراعی )مازاد( در  2712درصد باالتر از سطح  118،  2710پیش بینی برای تولید ذرت در سال 

، افزایش می یابد و این موضوع با افزایش استفاده 13-2710درصد در  212.بهره برداری و مصرف به کشورهای نیمکره جنوبی است 

 در خوراک دام ، بیشتر در چین و آمریکا جنوبی حمایت می شود.

 سقوط می کند. 10-2712)جوالی / ژوئن( به زیر سطح  13-2710میزان تجارت در 

یون تن( از ماه گذشته بیشتر شده و این موضوع با توجه به باالبودن میزان موجودی میل 012به شدت ) 2713موجودی ذرت در پایان 

 در چین مطرح شده است.

 برنج-

 2016/17 2017/18 forecast 

estimate 6 Apr 4 May 

Production 499.2 504.0 503.8 

Supply 670.5 675.2 675.0 

Utilization 500.3 506.5 506.5 

Trade 43.2 44.2 44.1 

Ending Stocks 171.2 170.8 170.6 

in million tonnes 

نسبت به ماه قبل تغییر کمی دارد و با توجه به موجودی برزیل، چین، هند و اندونزی انتظار  2710پیش بینی تولید برنج برای سال 

 درصد افزایش یابد. 719می رود تولید جهانی به 

درصد در  112برداری و استفاده از برنج، با وجود ثابت بودن مصرف سرانه، به رشد  همچنین پیش بینی می شود که میزان بهره

با کاهش کمی روبه رو است، اما با تقاضای مجدد از آسیا  2713و  2710، برسد.پیش بینی برای میزان تجارت برای سال 2710-13

 .است 2713و  2710و آفریقا هنوز هم انتظار گسترش و افزایش در هر دو سال 

 ( تغییر کمی دارد ، عمدتا موجودی در بنگالدش و ایاالت متحده کمتر شود.2713میزان موجودی ) در 

 سویا-

 2015/16 2016/17 forecast 

estimate 6 Apr 4 May 

Production 314.6 342.6 346.1 

Supply 358.5 385.3 388.7 

Utilization 320.3 337.1 337.5 

Trade 134.9 141.2 142.9 

Ending Stocks 42.6 47.8 50.0 

in million tonnes 

میلیون تن می رسد که این پیش بینی با توجه به میزان بهتر بازده در برزیل  812، به عملکرد  10-2712پیش بینی تولید سویا برای 

 ، تا حدودی افزایش دارد. 10-2712و بولیوی است.بهره برداری و مصرف با توجه به افزایش موجودی سویا چین و برزیل در 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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سپتامبر( با توجه به واردات بیشتر در چین و محموله های بیشتر از برزیل، -)اکتبر 10-2712پیش بینی می شود، میزان تجارت 

و درصد ساالنه موجودی جهانی، در برزیل، چین  10( پبش بینی می شود با توجه به افزایش 10-2712افزایش یابد.برای موجودی )

 ایاالت متحده، افزایش روی دهد.

http://www.iana.ir/fa/news/48228/%D9%39%DB%3C%D3%B2%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۳تاریخ: 

 (96)اردیبهشت  7012استراتژیک جهان در ماه می محصول  ۴کشت 

در مورد روند تولید چهار محصول گندم، ذرت،  Agricultural Market Information System (AMIS ) گزارشی از سوی

 .( منتشر شده است1892)اردیبهشت  2710برنج و سویا در مناطق اصلی تولید در سراسر جهان برای ماه می 

رد روند تولید چهار محصول گندم، ذرت، و( در م AMIS) Agricultural Market Information Systemگزارشی از سوی 

  ( منتشر شده است.1892)اردیبهشت  2710برنج و سویا در مناطق اصلی تولید در سراسر جهان برای ماه می 

ت که در صورت تداوم شرایط گزارش شده می گزارش مذکور از آن رو دارای اهمیت اس amis-outlookبه گزارش ایانا از وبسایت 

تواند برای هر محصول پیش بینی الزم را فراهم سازد. وب سایت آمیس گزارش خود را ابتدا با معرفی آمیس آغاز کرده است که در 

 این جا به آن نگاهی می اندازیم:

 آشنا می شویم: AMISدر آغاز با  -

AMIS فزایش شفافیت بازار مواد غذایی و سیاست ها برای امنیت غذایی است. که در سال ، یک پلت فرم بین سازمانی به منظور ا

ایجاد  2717و  2770/2773( در پی افزایش قیمت مواد غذایی در جهان در دوره  G20توسط وزرای کشاورزی گروه بیست) 2711

ین پلت فرمی برای هماهنگ کردن سیاست در منابع جهانی غذا)تمرکز بر گندم، ذرت، برنج و سویا( را ارزیابی و همچن AMISشد. 

به همراه اسپانیا و هفت کشور صادرکننده  G20اعضای از  AMISکشورهای شریکAMISزمان عدم قطعیت در بازار فراهم می کند.

سهم زیادی در تولید جهانی، مصرف  AMISو واردکننده عمده محصوالت کشاورزی تشکیل شده است. این درحالی است شرکای 

با افزایش شفافیت و هماهنگی .درصد است 97-37میزان تجارت محصوالت زراعی مورد هدف دارند، که به طور معمول در محدوده و 

برای جلوگیری از افزایش قیمت غیر منتظره و تقویت امنیت غذایی جهانی  AMISسیاست در بازارهای بین المللی مواد غذایی، 

 .کمک می کند

 :شامل AMISفعالیت های 

، جمع آوری اطالعات از (The Global Food Market Information Group) گروه اطالعات بازار جهانی مواد غذایی-

 .، به منظور ارائه اطالعات بازار دقیق، به موقع و قابل مقایسهAMISنمایندگان فنی شرکای 

، در راستای تفسیر و AMIS، متشکل از مقامات ارشد از شرکای  )The Rapid Response Forum(انجمن واکنش سریع-

  بحث در مورد شرایط بحرانی بازار و راه های رسیدگی به آن

، شامل سازمان های بین المللی و بین دولتی است، که به ارایه چشم انداز بازار در کوتاه مدت،  )The Secretariat(دبیرخانه-

 ارزیابی و تجزیه و تحلیل و حمایت از تمام گروهای اطالعاتی و انجمن ها می پردازد

 :والت آورده شده استمحصول در جهان می پردازیم: که در زیر نقشه ای با پراکندگی کلی محص 4حال در زیر به روند تولید 

 پراکندگی محصوالت

ارائه شده است که ارزیابی  GEOGlobal Agricultural Monitoring( GEOGLAMنقشه ی شرایط محصول، توسط )

اطالعات را برای چهار محصول در مناطق اصلی رشد، نشان می دهد. همچنین ارزیابی براساس ترکیبی از آنالیز محصول به صورت 

ن آملی و منطقه ای همراه با داده های نقشه برداری زمینی است. گیاهانی که در شرایط نا مطلوب قرار دارند، ا بر روی نقشه با نماد 

 محصول نمایش داده شده است. 

 نگاهی کلی به شرایط چهار محصول در مناطق رشد جهان

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.amis-outlook.org/events/rapid-response-forum/en/
http://www.amis-outlook.org/amis-about/secreteriat/en/
http://geoglam-crop-monitor.org/pages/monthlyreport.php
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گندم: در نیمکره شمالی، شرایط کاشت برای گندم زمستانه با ترکیبی از آب و هوای سرد و خشک همراه است که در مناطقی در  -

 کاشت گندم بهاره آغاز شده است. اروپا، کانادا، و فدراسیون روسیه مشاهده شده، که به دنبال آن همچنین

ذرت: با شرایط کلی در نیمکره جنوبی به گونه ای استثنایی با چشم انداز تولید بسیار خوب رو به رو است. در برزیل، برداشت  -

ت کاش محصوالت کشاورزی بهاره انجام می شود. در حالی که در آرژانتین، برداشت به تأخیر افتاده است. در نیمکره شمالی، روند

 ذرت تحت شرایط مطلوب پیش می رود.

برنج: فصل دوم کاشت برنج در حال حاضر در اکثر کشورهای آسیایی به استثنای اندونزی، که در آن محصول فصل مرطوب برداشت  -

نوبی و شده، ادامه دارد. شرایط محصول در آسیا به طور کلی مطلوب است ، به استثنای چین که آب و هوای بارانی در مناطق ج

 مرکزی کاشت برنج را تحت تاثیر قرار می دهد.

سویا: در نیمکره جنوبی، برداشت تحت شرایط استثنایی در برزیل ادامه دارد. در آرژانتین، شرایط برداشت مطلوب است و ادامه  -

از شده و پیش بینی می دارد به جز مناطق محدودی در جنوب که با سیل مواجه شده اند. در نیمکره شمالی، کاشت در آمریکا آغ

 شود تعداد مناطقی که کاشت انجام شده، در میزان باالیی باشند.

 حال به صورت جزیی تر به شرح روند برداشت و کاشت هر محصول می پردازیم:

 گندم -
 توضیح کلی نمودار -

درصد باقی  17درصد از تولید را دارند( به صورت جداگانه نشان داده شده اند،  97ی تولید کننده )سال( است. کشورهای اصل 9هر بخش نشان دهنده سهم کشورها از تولید کل )به طور متوسط طی 

نشان داده شده است. نسبت هر بخش با توجه به شرایط محصول در یک منطقه به رنگ خاصی نشان داده شده است ؛ خاکستری، نشان می دهد  "دیگر کشورها"مانده گروه بندی می شوند به نام 

سال( و برای فصول زراعی متعدد )به عنوان مثال گندم بهاره و زمستانه( اختصاص داده  9منطقه مربوطه خارج از فصل است. بخش های درونی هر قاچ توسط آمار تولید محلی )به طور متوسط  که

 ایط آب و هوایی را نشان می د هد. باشد، آیکون هایی اضافه شده است که اطالعات در مورد شر "نامطلوب"شده است. هنگامی که شرایط 

 شرایط برای گندم زمستانه در برخی نقاط نیمکره شمالی با شرایط سرد و خشک همراه شده است.

در اتحادیه اروپا، شرایط گندم زمستانه به طور کلی مطلوب است. با این حال، باران های بیشتری در مناطق مهم تولید محصول ،  •

 نیاز است و سرما باعث افزایش نگرانی ها شده و رشد محصول را با تاخیر همراه کرده است.

بارندگی بوده و از میزان ( دارای  South Great Plainsدر ایاالت متحده، شرایط مطلوب است همچون دشت بزرگ جنوب ) •

 خشکی کاسته شده است. انتظار می رود میزان مناطق گندم زمستانه و بهاره به پایین ترین نرخ طی چندین دهه، برسد.

 مطلوب است در چین، شرایط مطلوب برای گندم زمستانه برای مرحله رویش محصول وجود دارد. در هند، گندم زمستانه در شرایط •

 و برداشت در حال اتمام است.

در فدراسیون روسیه، شرایط بارش برف و یخ زدگی آوریل، ممکن است محصول را در مکان هایی با آسیب رو به رو کند. در اوکراین،  •

 در حالی که شرایط مطلوب آب و هوا وجود دارد اما سرمای اخیر ، رشد و توسعه محصول را کند کرده است.

در کانادا، شرایط ترکیبی از آب وهوای خشک و برف ناکافی به طور طوالنی مدت در بخش های جنوبی باعث افزایش نگرانی در  •

 مورد آسیب رساندن به گندم زمستانه شده است.

 ذرت -

 ود.ی آغاز می ششرایط کلی در نیمکره جنوبی مطلوب و با چشم انداز تولید بسیار خوب است در حالی که کاشت در نیمکره شمال

در برزیل، زمان برداشت محصول، که در فصل بهار کاشته شده، نزدیک است. برداشت محصول در برزیل تحت شرایط استثنایی  •

 همراه با افزایش تولید است. همچنین برای محصول تابستانه، شرایط مطلوب است.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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غاز برداشت سویا به تعویق افتاده است و با توجه به سیل اخیر، در آرژانتین، برداشت محصول که زودتر کاشته شده، با توجه به آ •

 بدون ضرر و زیان عمده ای است.

در آفریقای جنوبی، شرایط استثنایی رطوبت در طول فصل تابستان وجود داشته و چشم انداز تولید برای سال جاری با افزایش  •

 مواجه است.

 لوب وارد مرحله رویش شده و کاشت ذرت بهار و تابستان آغاز شده است.زمستانه با شرایط مط -در مکزیک، ذرت پاییزه  •

 در ایاالت متحده، کاشت در حال حاضر در سراسر کشور تحت شرایط مطلوب درحال انجام است. •

 در چین، کاشت محصول فصل بهاره تحت شرایط مطلوب آغاز شده است. •

 ه استثنای هوای خشک که کاشت را در شمال ایتالیا به تاخیر انداخته است.در اتحادیه اروپا، شرایط به طور کلی مطلوب است ب •

 برنج -

 ، نزدیک است ودر شرایط مطلوب و همراه با بازده خوب قرار دارد. Rabi riceدر هند، زمان برداشت برنج · 

جنوب و مرکزی شرایط نامطلوبی را با توجه به بارندگی های مداوم در مناطق ( (early riceدر چین، شرایط برای برنج زود رس · 

 رقم زده است.

در اندونزی، برداشت برای محصول آن هم در فصل مرطوب با بازده خوب ادامه دارد وبا توجه این نکته که برنج دیرتر کاشته شده ، · 

 آب و نور خورشید بیشتری نسبت به محصوالت زراعی زودتر کاشته، دریافت کرده است. 

شرایط مطلوب برای برنج فصل خشک در هر دو بخش شمال و جنوب وجود دارد. برداشت برنج فصل خشک آغاز شده، در ویتنام، · 

 در حالی که کاشت برنج فصل مرطوب، در جنوب در حال انجام است.

و  شرایط مطلوب در تایلند، برداشت برنج فصل خشک آغاز شده ، با توجه به بارش وآبیاری کافی در طول دوره، انتظار می رود با· 

 افزایش بازده رو به رو باشد.

در فیلیپین، برداشت برنج فصل خشک در حال انجام است و انتظار می رود محصول تحت شرایط مطلوب با بازده خوب قرار داشته · 

 باشد.

 در برزیل، شرایط مطلوب تا زمان اتمام برداشت در منطقه اصلی تولید باقی است.· 

 تقریبا تمام کاشت کامل شده و تحت شرایط مطلوب و در حال پیشرفت قراردارد.در ایاالت متحده، · 

  سویا -

 تحت حاضر حال در رشد، فصل دوره طول در خوب هوای و آب و کافی آب به توجه با و شده نزدیک برداشت زمان به برزیل، در•

 شود.ش بینی می پی کشور سراسر در تولید انداز چشم افزایش با استثنایی شرایط

 انجام تاخیر با سیل شدن جاری و سنگین های باران دلیل به جنوب مناطق برخی در البته است انجام حال در برداشت آرژانتین، در •

 .کند می جبران را زده سیل مناطق منفی اثرات که است مثبت بازده با تولید انداز چشم.  شود می

انتظار می رود، میزان منطقه کاشته شده به رکورد باالیی  2710برای سال  ز شده است.آغا جنوب در کاشت متحده، ایاالت در •

 برسد.

http://www.iana.ir/fa/news/48991/%DA%A9%D3%B4% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 مرغداران آفریقای جنوبیدامپینگ؛ بهانه انجمن 

صنعت مرغداری در آفریقای جنوبی، با مشکالت زیادی دست به گریبان است و کارشناسان تنها راه خروج از این بحران را بازگشایی 

 ایماه گذشته با مجموعه 13پرورش مرغ در آفریقای جنوبی در  iol.co.zaبه گزارش ایانا به نقل از وبسایت .دانندراه صادرات می

ها به همراه خشکسالی و شرایط اقلیمی نامناسب، بیکاری چند هزار نفر از کارگران آفریقایی رو بوده است. این چالشها روبهاز چالش

تر کرده است.با این حال و با وجود شرایط نامساعد آب و هوایی، قیمت خوراک مرغ رو به کاهش است. را رقم زده و وضعیت را بحرانی

های تواند یک فرصت مناسب برای صنایع تولید گوشت به ویژه مرغ باشد تا دوباره چرخاسان معتقدند که این میبنابراین کارشن

المللی توانند حتی کار خود را با هدف کسب بازارهای بینها میصنعت را به کار انداخته و تولید را آغاز کنند. آنها معتقدند که آفریقایی

المللی صادرکنندگان و واردکنندگان گوشت، قادر است حور داشته باشند. البته در این راه، انجمن بینشروع کرده و تولیدی صادرات م

کند که مقام پنجم تولید مرغ در جهان را در های موثری انجام دهد. اگرچه هنوز انجمن مرغداران آفریقای جنوبی افتخار میکمک

زمینه رقابت کند، قابل توجه است که با این حال، صنعت مرغ آفریقای جنوبی تواند با کشورهای بزرگ در این اختیار داشته و می

های کارشناسان اشتباه بوده که این موضوع بعید به نظر تقریبا هیچ صادراتی ندارد.دو احتمال برای این قضیه وجود دارد؛ یا ارزیابی

صورت نیاز به تدوین یک برنامه قوی و فوری برای از سرگیری  اند! در هرریزان این کشور در خواب عمیق فرو رفتهرسد. یا برنامهمی

 شود.صادرات در آفریقای جنوبی به شدت احساس می

در حالی که انجمن مرغداران این کشور مدعی است دسترسی به بازارهای مهمی چون اتحادیه اروپا برای تجار آفریقایی دشوار بوده 

طبق تحقیقات صورت گرفته، این نکته به اثبات رسیده که انجمن نامبرده تاکنون هیچ و به عبارتی این راه مسدود شده است، اما 

 برداری کند.تالشی برای دستیابی به بازارهای اروپا انجام نداده و نتوانسته از این بازار بزرگ بهره

را بر عهده دارند. زیرا تالش آنها در کاری به ضرر سهامداران، تجار و تولیدکنندگانی است که تولید مرغ آفریقای جنوبی این پنهان

های فروکش کردن بحران، همین باز شدن راه صادرات است. نمایندگان این انجمن حال حاضر، حل بحران کنونی است و یکی از راه

یدن به سطح سمعتقدند برای دستیابی به بازارهای صادراتی، ابتدا باید کیفیت محصوالت افزایش یابد، اما این کامال واضح است که ر

های جدید احتیاج دارد. بدون شک چنین طرز تفکری، نگرانی نامهگذاری عظیم و تدوین آیینآل مورد نظر آنها به سرمایهایده

رو کرده هوکار را با مشکالت جدی روبها تمام این کسبتولیدکنندگان محلی را برانگیخته است.تغییر قوانین تولید و فشار بر کارخانه

بندی مرغ نخواهند داشت. بنابراین با چنین مدلی نه تنها صادرات رونق گذاران، رغبتی برای حضور در صنایع قطعهسرمایهو دیگر 

های شوند بستههای اضافی مجبور میبندی هم برای جبران هزینهتر نیز خواهد شد و صنایع قطعهگیرد، بلکه انجام آن سختنمی

شت المللی واردکنندگان و صادرکنندگان گوه بازار عرضه کنند.اتصال آفریقای جنوبی به شبکه بینمرغ را بدون خالی کردن آب آنها ب

شود که آیا بعد از تواند این کشور را به سمت بازارهای جدید سوق داده و به تجار آنها یاری رساند. حال این پرسش مطرح میمی

های خود را دنبال کند و با دیگر اعضای شبکه همراستا ادر است سیاستها انجمن مرغداران آفریقای جنوبی قاتصال به این شبکه

میلیارد راند )واحد پول آفریقای جنوبی( هزینه در بر  0ها ساالنه بیش از شود؟طبق برآوردهای صورت گرفته، اجرای این سیاست

ما هنوز هیچ اشتیاقی برای این منظور در اندازی صادرات مرغ، قابل جبران است. اها به راحتی با راهداشته باشد. این هزینه

ن مقصر تریهای آزادسازی اقتصادی در دنیا و معضل دامپینگ را بزرگشود. در عوض، آنها سیاستتولیدکنندگان این کشور دیده نمی

نجمن مرغداران این هایی وجود دارد. احلاندازند.به هر حال برای این مشکل، راهقلمداد کرده و تمام تقصیرها را به گردن آن می

مللی اداره الهای متقبل شده در این راستا را به کمیسیون بینتواند خسارتکشور اگر به راستی از موضوع دامپینگ نگران است، می
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ای باشد برای منحرف کردن اذهان عمومی از مشکالت داخلی تجارت ارائه داده و از آن طلب یاری کند. البته شاید این موضوع بهانه

نعت مرغ و همچنین کاهش فشار مطبوعات در منفی جلوه دادن واردات مرغ به این کشور.به هر ترتیب، پتانسیل صادرات مرغ از ص

وکار خود تواند به عنوان فرصتی برای تولیدکنندگان باشد تا کسبآفریقای جنوبی بسیار باالست و رونق گرفتن آن در حال حاضر می

ریزی جهت صادرات مرغ در آفریقای جنوبی، شود. بنابراین برنامهکنار آن، هزاران شغل نیز ایجاد می را توسعه دهند. ضمن اینکه در

 یک امر واجب نیست، بلکه یک ضرورت غیرقابل انکار است./

http://www.iana.ir/fa/news/48290/%D3%AF%D3%A0% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱ اردیبهشت ۷۱تاریخ: 

 آبی جهاناوج مشکل بی 7050

زمین با مشکالت آبی مواجه خواهند چهارم مردم کرهبیش از یک 2797سال  شناسی تاالمللی آببینی برنامه بینطبق پیش |ایسنا

هدف را برای پایان فقر و تأمین  10سران جهان  2719که اقداماتی نظیر توسعه پایدار شهرها اجرایی شود.در سپتامبر شد مگر آن

تی و منابع آبی کره زمین تحت فشار است، ها رقم زدند که یکی از آنها مدیریت آب بود چراکه تنوع زیسرفاه و رشد برای تمام انسان

 .زندهای بزرگی را رقم میمحیطی باعث افزایش مشکل آبی جهان شده و چالشتغییرات زیست

http://www.iana.ir/fa/news/48489/%DB%B2%DB%B7%DB%B9%DB%B7%- 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

 تقویت کشاورزی می تواند تهدید قحطی در آفریقا را به دلیل گرم شدن جهان کاهش دهد

برگزار شد در این باره جامعه مدنی و رهبران سازمان های غیر دولتی در جلسه ای درباره قحطی که در انجمن اقتصاد جهانی آفریقا 

به بحث پرداختند که چطور وضعیت زندگی میلیون ها نفر از مردم، در حوضه دریاچه چاد در غرب آفریقا، تحت تأثیر بحران ویرانگر 

جامعه مدنی و رهبران سازمان های غیر دولتی در جلسه ای درباره قحطی که در انجمن اقتصاد جهانی .مواد غذایی قرار گرفته است

ریقا برگزار شد در این باره به بحث پرداختند که چطور وضعیت زندگی میلیون ها نفر از مردم، در حوضه دریاچه چاد در غرب آف

کارشناسان می گویند که الگوهای  devex وبسایت آفریقا، تحت تأثیر بحران ویرانگر مواد غذایی قرار گرفته است.به گزارش ایانا از 

آب و هوایی نامطلوب و تغییرات اقلیمی در این جا ماندگارند و این مسئله مشکلی تکراری در اکثر مناطق آفریقاست. در نتیجه، باید 

 ری دربرای کاهش فوری آن تالش کرد که این امر شامل مداخالت طوالنی مدت توسط فعاالن داخلی همراه با گسترش سرمایه گذا

در حال حاضر، با توجه به بحران حوضه دریاچه چاد، بخش کشاورزی در سراسر مناطق از قبیل آبیاری و دسترسی به بازارهاست.

 قحطی در سودان جنوبی و بلندی های سومالی شناسایی شده است.

که همکاری نزدیکی -،1ی، رئیس صندوق بین المللی توسعه کشاورز(Gilbert Foussoun Houngbo)گیلبرت فوسون هوونگبو 

می گوید که یکی از ابعاد قطحی که باید آن را در نظر گرفت، کشاورزی در  -با خرده مالکان کشاورز در ارتقاء تحوالت روستایی دارد

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به طور پیش فرض، جذّاب نیست؛ "آفریقا با توسل به سرمایه گذاران است. همچنین او می گوید: 

یرا بخش خصوصی به این فکر می کند که پول خود را در جای دیگری سرمایه گذاری کند، بنابراین، ما باید شرایطی را با جذابیّت ز

خرده مالکان کشاورز باید میزان بهره وری محصوالتشان را، فراتر "او تأکید می کند:  "بسیار زیاد برای شروع بدون خطر، ایجاد کنیم.

، مدیر (Dyborn Chibonga)دایبرن چیبونگا "ر معاش، تقویت کنند تا بتوانند منابع مالی بزرگ را جذب کنند.از تولید برای امرا

، می گوید که خرده مالکان کشاورز نباید کشاورزی را فقط یک شغل تلقی 2ارشد اجرایی انجمن ملی خرده مالکان کشاورز ماالوی

سب درآمد تلقی می کنید، میدانید که تولید مازاد خواهید داشت و نگاهتان به کنند. وقتی شما کشاورزی را فقط وسیله ای برای ک

، می گوید که OXFAM8، مدیر اجرایی خیریه بین المللی (Winnie Byanyima)بازارهای داخلی و ملی است. وینی بایانیما 

ی برای سیاست های بشردوستانه است. او در باید نقش تغییرات اقلیمی در قطحی را در نظر بگیریم و سازمان او در حال برنامه ریز

حضور تعداد بسیاری از شرکت کنندگان جلسه می گوید که به جای دادن کمک های نامناسب، فقط آمدن و رفتن، ما می خواهیم 

 بینند.ب ظرفیت سازی کنیم و مردم می توانند کمک ها و بازگشت مجدد و قوی تر موفقیت همراه با شانس بیشتر برای زنده ماندن را

درصد از منابع خود را صرف کارهای بشردوستانه در منطقه  87قصد دارد که  OXFAM، 2713همچنین او می گوید که تا سال 

آفریقا توسط فعاالن داخلی کند. مردم باید بتوانند خودشان از عهده واکنش به تغییرات اقلیمی برآیند، در غیر این صورت، واکنش 

 گروه های خارجی هرگز به کار نخواهد آمد. 

 پانوشت:
1. International Fund for Agricultural Development (IFAD) 

2. National Smallholder Farmers’ Association of Malawi (NAFSAM) 

3. Oxford Committee for Famine Relief  

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/48022/%D3%AA%D9%32%D9%3 
 گزارشات جهانی
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 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۴تاریخ: 

 تقویت همکاری آژانس کشاورزی سازمان ملل متحد و بانک جهانی برای پایان دادن به گرسنگی و فقر

 تر در زمینهآژانس کشاورزی سازمان ملل متحد و بانک جهانی فصل جدیدی در همکاری طوالنی مدت خود، در راستای تقویت بیش

 .مشارکت برای پایان دادن به گرسنگی و فقر در سطح ملی و جهانی باز کرده اند

آژانس کشاورزی سازمان ملل متحد و بانک جهانی فصل جدیدی در همکاری طوالنی مدت خود، در راستای تقویت بیشتر در زمینه 

 کرده اند.مشارکت برای پایان دادن به گرسنگی و فقر در سطح ملی و جهانی باز 

،این دو سازمان ، توافق جدید را در زمینه همکاری نزدیک تر با یکدیگر برای حمایت از کشورهای عضو UNبه گزارش ایانا از سایت 

(، برای بهبود معیشت روستاییان، افزایش بهره وری تولید و توزیع مواد غذایی، و حصول (SDGs در نشست اهداف توسعه پایدار 

اطمینان از مدیریت پایدار منابع طبیعی در سراسر جهان امضا کرده اند.این موافقت نامه ، به سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل 

ی دولت ها در زمینه پروژه های بانک جهانی فراهم کند.این توافقنامه متحد )فائو( این را امکان را می دهد تا تخصص های فنی برا

، در رم، بین دانیل گوستافسون، معاون دبیر کل عملیات در فائو و هارتویگ شافر ، معاون رئیس سیاست عملیات و  2710می  17

فائو به کشورهای عضو به منظور  خدمات بانک جهانی ، امضا شد.این همکاری باعث افزایش همکاری و بسیج سریع تر کمک های

منابع مالی را برای  ابزار "و اهداف توسعه پایدار مرتبط با آن ، می شود.گوستافسون، در این مراسم گفت: 2787پیشبرد دستور کار

   "توسعه، به ویژه در موقعیت های بحرانی و و طوالنی ، افزایش می دهد.

جدید در مورد پیوستن نیروها در خط مقدم بحران ها و ساختارها ، می تواند برای هر دو  شافر هم به نوبه خود تاکید کرد ، توافقنامه

سازمان ، نیروی مستحکمی به شمار آید به طوری که می تواند پاسخی برای ایجاد ظرفیت و اجرای برنامه های مهم توسعه در 

 "برنامه های سرمایه گذاری بانک جهانی و فائو خواهد بود.توافقنامه جدید فراتر از "وی در مصاحبه ویدیویی گفت: "کشورها باشد. 

سال در زمینه  97این درحالی است که، از طریق همکاری مرکز سرمایه گذاری فائو با سازمان های بین المللی ، در طول بیش از 

ری مرکز به ارزش بیش از حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و توسعه روستایی کار انجام شده است. سرمایه گذا

 میلیارد دالر در سراسر جهان بوده است. 177

http://www.iana.ir/fa/news/48022/%D3%AA%D9%32%D9%33% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 از زنان در بخش کشاورزی و کسب و کار روستایی در سراسر اسکاتلند حمایت

 .زنان کشاورز از سراسر اسکاتلند از گروه زنان در کشاورزی به تازگی ،در طرحی به منظور توانمند سازی زنان کشاورز شرکت کردند

طرحی به منظور توانمند سازی زنان کشاورز ( به تازگی ،در 1) Women in Agricultureزنان کشاورز از سراسر اسکاتلند از گروه 

، این طرح به منظور ایجاد فرصت ها و شبکه هایی برای زنان در  thescottishfarmerشرکت کردند.به گزارش ایانا از وب سایت 

اسر اسکاتلند راه اندازی شد و در راستای حمایت از زنان در کشاورزی و کسب و کار روستایی در سر 2712جامعه روستایی، در بهار 

درصد از  87بررسی های اخیر از صنعت نشان داده که تقریبا ")شرکت مشاور( گفت:  Savills، فعالیت می کند.رامی جکسون از 

درصد زنان بیشتر از مردان به انتخاب دروس  29نیروی کار کشاورزی بریتانیا زنان هستند و این مقدار روبه افزایش است، همچنین 

 "روی آوردند. 2719ی در دانشگاه ها و کالج ها در سال مرتبط با کشاورز

این طرح برای ما تشویقی است تا همگی در صنعت اسکاتلند کار کنیم و تجارب آنچه یک زن در بخش کشاورزی کار "وی افزود: 

تراک رای استفاده و به اشمی کند، به اشتراک گذاشته شود تا الهام بخش افرادی باشد که درون این بخش کار می کنند و یا ابزاری ب

یار بخش کشاورزی نقش بس"مدیرکشاورزی در بانک سلطنتی اسکاتلند ، رادی مک لین، گفت: "گذاشتن تجارب مفید افراد باشد.

مهمی در اقتصاد اسکاتلند بازی می کند. این طرح جدید توانمند سازی، نه تنها در زمینه پشتیبانی و آموزش فرصت ها برای زنان 

کشاورزی مطالبی ارایه می دهد، بلکه بینش ارزشمندی از آنچه که ما باید انجام دهیم تا مطمئن شویم که این صنعت در در بخش 

من خوشحال هستم که به این جلسه دعوت شدم "آیلین اور اقتصاددان گفت: "اسکاتلند برای آینده مناسب خواهد بود، ارایه می کند.

نتظار من، ارایه می کند. این بسیار نشاط بخش است چراکه با مجموعه ای از ایده های جدید ودریافتم که مطالب بسیاری بیش از ا

 "و هیجان انگیز رو به رو می شویم. 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

، بانک رویال RHASS( Royal Highland & Agricultural Society Of Scotland) –گروهی از سازمان ها همچون  -1

، و چند سازمان دیگر ، در زمینه حمایت از زنان در سراسر  Scottish Agricultural Organisation Society Ltdاسکاتلند، 

 مناطق روستایی اسکاتلند فعالیت می کنند.

http://www.iana.ir/fa/news/48907/%D3%AD%D9%39%D3%A0% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷1تاریخ: 

 راز آسیایی جهش اقتصادی

وزیر سنگاپور است، در جمع مقامات پردازان توسعه در آسیا که در حال حاضر معاون نخستدنیای اقتصاد: یکی از بارزترین نظریه

ها و به هندوستان پرداخت. نکته قابل تامل این سخنرانی اشتراک بسیار چالش عالی دولت هند، به انتقال تجربیات توسعه این کشور

ها است. این در های اقتصادی یکی از این چالشسایه سنگین دولت بر فعالیت .شده برای سایر کشورهای آسیایی بودهای مطرحچاره

شده های مطرحترین توصیهدی برداشته است. مهمهای موثری در جهت آزادسازی اقتصاهای گذشته گامحالی است که هند در دهه

ها از طریق تعامل سازنده با جهان، پرداز توسعه، بازکردن درهای کشور به روی اقتصاد جهانی و آزادسازی ظرفیتاز زبان این نظریه

حل همیشه راه»نگاره که تغییر انگیزه دولت و کاهش نقش دولت در اقتصاد بود. کشورها باید هرچه زودتر با کنار گذاشتن این ا

عنوان الزامات حیات خود اجرایی کنند. به عقیده این مقام مسوول این اصالحات را به« دیگری برای ادامه حیات موجود است

گذاری در کشورهای آسیایی است که با کاهش اعتماد ترین معضالت سیاستگرایی و عمق کم دید یکی از مهممدتسنگاپوری، کوتاه

ای از در این گزارش، گزیده« دنیای اقتصاد»است. ترین منابع کشورها را هدر داده گذاری بلندمدت، مهمبرنامه و سرمایهمردم به 

 .استمنظور معرفی الگویی برای توسعه منتشر کرده پرداز توسعه را بهاظهارات این نظریه

تی که به مناسبت نخستین سالروز تاسیس موسسه ملی وزیر سنگاپور، در نشسمعاون نخست« شارمن شانموگرانتام»چندی پیش 

وزیر و هیات دولت هندوستان برگزار شد، به تشریح تجربه سنگاپور در عبور از داالن به میزبانی نخست (NITI) دگردیسی هند

ای رو خالصهوشتار پیشتوسعه و تبیین الزامات ورود کشورهای آسیایی، به ویژه هندوستان، به دسته کشورهای توسعه یافته پرداخت. ن

گذاران هندی است که با توجه گذاری عمومی و اقتصاد، خطاب به سیاستترین نظریه پردازان حوزه سیاستاز اظهارات یکی از مهم

تعامل » .تواند برای سایر کشورهای آسیایی نیز تسری یابدبه تصویر مشابه مشکالت، موانع و الزامات در یک روش استقرایی می

« ها در برخورد با اقتصادکاهش دخالت و تغییر انگیزه دولت»و « های آزاد نشدهسازی ظرفیتفعال»، «تر با جهانتژیک عمیقاسترا

ترین محورهای نقشه پیشنهادی دومین مقام اجرایی کشور میلیونرها، برای دستیابی کشورهای آسیایی به رشد اقتصادی پایدار مهم

وزیر و بسیاری از مقامات ارشد هندوستان، از تجربیات مطرح شده از این سخنرانی، استقبال نخست بود. نکته جالب توجه در حاشیه

  .سوی دومین مقام اجرایی سنگاپور بود

 عصر بدبینان

 در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به سایه نگاه بدبینانه بر اقتصاد جهانی، موقعیت کشورهای آسیایی را برای« شارمن شانموگرانتام»

صادی وزیر سنگاپور، جهان از منظر اقتشتاب دهی به مسیر توسعه در وضعیت کنونی یک مزیت رقابتی دانست. به عقیده معاون نخست

ما نه تنها در دوران بدبینی در »ها قرار دارد. به گفته دومین مقام سیاسی حائز اهمیت در سنگاپور ترین زماندر یکی از غیر عادی

فته ویژه در جهان پیشرای هستیم که در آن درونگرایی در حوزه سیاست و جامعه بهبریم، بلکه شاهد دورهسر میمورد رشد اقتصادی به

ه است؛ ها شکل گرفتوجود دارد. این بدبینی به ورای اقتصاد رسیده است اما در عین حال بدبینی است که بر اساس شکست سیاست

اعظم جهان پیشرفته به نحوی که درآمدهای قشر متوسط برای مدت طوالنی  ها در بخشها طی سالانباشتی از شکست سیاست

 تر از همه اینکه مردم آنطور که پیشویژه در اروپا به طرز غیرقابل قبولی باال رفته است. مهمدچار رکود شده و نرخ بیکاری جوانان به

گویند کردند اما امروز میاستفاده می «ما و ما»آنها از کلمه  1997از این به هم اعتماد داشتند، دیگر اعتماد ندارند. در آمریکا در دهه 

اعتمادی در داخل جامعه و نسبت ما و آنها. بی اعتمادی زیادی بین آنها حاکم شده است. در بریتانیا و اروپا وضع همین گونه است؛ بی

 «.سازی استهای طبیعی جهانییتهای انباشته شده سیاست و حاصل فعالبه سایر نقاط جهان. اما این نتیجه شکست

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 پتانسیل آسیایی رشد

وزیر سنگاپور، در بین کشورهای آسیایی جایی برای این خوانش بدبینانه وجود ندارد و کشورهای آسیایی از نگاه معاون نخست

یر رشد اقتصادی و رفاه فراگای، از حصول سازی اقتصاد منطقهتوانند با باز کردن درهای اقتصادی خود به روی یکدیگر و یکپارچهمی

در ادامه با اشاره به اقتصاد هندوستان، ظرفیت این کشور را در « شارمن شانموگرانتام»برای مردم این منطقه اطمینان حاصل کنند. 

کننده امور اقتصادی سنگاپور به هندوستان برای فرد ارزیابی کرد. توصیه هماهنگبازطراحی سرنوشت اقتصادی جهان منحصربه

 بود. به گفته این مقام« های آزاد نشدهسازی ظرفیتفعال»و « تر با جهانتعامل استراتژیک عمیق»دستیابی به چنین جایگاهی، 

ها در چند دهه اخیر پیروی کند. سنگاپوری، هندوستان برای دستیابی به رشد فراگیر باید از نسخه استفاده شده از سوی چینی

ا درآمد تبدیل کنند، بلکه قشر کم درآمد رینی کمک کرد تا نه تنها قشر فقیر جامعه را به قشر کمگذاران چای که به سیاستنسخه

وزیر سنگاپور، با اشاره به تفاوت چین و هندوستان در برخورداری از یک هم به قشر دارای درآمد متوسط تبدیل کنند. معاون نخست

توان نه فقط به رشد نشان دهد چگونه با یک جامعه باز و یک اقتصاد باز می تواندای دانست که میجامعه باز، هندوستان را نمونه

  .توان به رشد فراگیر برای همه مردم دست یافتسریع دست یافت، بلکه می

 عمل اوژانسی یا بهبود تدریجی؟

دستاوردی  است. اما الزمه چنینبه عقیده دومین مقام اجرایی سنگاپور، دستیابی به چنین پتانسیلی برای هندوستان کامال در دسترس 

و هندوستان باید در یک روند سریع اقتصادش را آزاد و روی مردمش « یک سیر تکاملی تدریجی»است نه « تغییرات سریع»

ها که از قوانین و مقررات بوروکراتیک ناشی ها باید با نیروی اصطکاک از بین برنده انگیزهگذاری کند. از سوی دیگر هندیسرمایه

وزیر سنگاپور به معنای کاهش انگیزه دولت نیست بلکه به معنای تغییر شود، قاطعانه مقابله کنند، امری که از نگاه معاون نخستمی

 های انسانیانگیزه دولت است. در کل دولت در هندوستان بیش از حد در اقتصاد خود مداخله کرده است و کمتر از نیاز روی سرمایه

روی کرده اما در ، هندوستان در تنظیم اقتصاد زیاده«شارمن شانموگرانتام»ی کرده است. به عقیده گذارو اجتماعی سرمایه

که  هایش، دولت هندوستان نیاز داردکوشی کرده است. برای دستیابی به همه پتانسیلگذاری بر منابع انسانی و اجتماعی کمسرمایه

 .گر باید کارهای بسیار بیشتری انجام دهدهای دیها کمتر مداخله کند و در حوزهدر برخی حوزه

کند و حامی مقامات، زایی را محدود میگذاری و اشتغالباید از همه قوانین تنظیم دولتی اقتصاد و قوانین مالکیت که سرمایه

مات بیش مورد اقدا ها نیست بلکه درکاریآفرینان جدید است، دست بکشد. اما مساله تنها در مورد کمجای نقشآفرینان فعلی بهنقش

ترین مقام اقتصادی سنگاپور، هایی باید الهام گرفت و به حکومت انرژی بخشید. به عقیده مهماز اندازه است و اینکه از چه انگیزه

ها در بخش مسکن برای همه مردم و شهرهایش از طریق بخش خصوصی و هندوستان باید در گام نخست برای احیای زیرساخت

گذاری گذاری کند، در نظامی برابر سرمایههای نوآورانه سرمایهذاری کند و باید در اقتصاد دنیای جدید و در توانمندیگدولتی سرمایه

محور جهان داشته باشد. این به آن کننده است و بیشترین تولید را در اقتصاد جدید تکنولوژیها و افراد کمککند که به شرکت

عنوان انگیزه جدید، یک راه جدید کسب و کار برای دولت است، چیزی که جهان امروز بهمعناست که در هریک از این اهداف 

ها باشد. به عقیده این مقام ها ایجاد شود و این باید خط مشی همه حوزهشناسد. اصالحات، عمل و تغییر باید در همه زمینهمی

سیایی در شرایط فعلی، اضطرار بیشتری در انجام امور نیاز سنگاپوری با توجه به وضعیت اقتصادی هند و برخی دیگر از کشورهای آ

طور عادی ویژه در جوامع بزرگ اضطرار بهشود، بهاست و این اضطرار در حالت عادی در هیچ جای جهان در سیاست مشاهده نمی

ها اه حله به تاخیر انداختن روزیر سنگاپور منشأ بسیاری از مشکالت کنونی در جوامع پیشرفتآید. به عقیده معاون نخستپدید نمی

 .های اقتصادی استو زمان دادن به بیماری برای گسترش در تمامی بدنه نظام

 چهار مختصه رشد ناپایدار
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این مقام سنگاپوری در ادامه سخنانش به تجربه سنگاپور از تغییر از یک کشور فقیر به یک کشور معمولی و در نهایت یک کشور 

 طور اورژانسی وارد عمل شود و با تمرکز بر نتایجگاپور از همان ابتدا هیچ گزینه دیگری نداشت جز اینکه بهپرداخت. سن« استثنایی»

ما در سنگاپور برای ادامه حیات و برای انطباق با جهان باید هر کاری »به بهبود اوضاع و تغییر خود ادامه دهد. به گفته شانمو گرانتام 

رسیدیم، مجبور دادیم و هر بار که به سطحی از دستاوردها میدادیم و به ارتقای خود ادامه میمی را که در آن مهارت داشتیم انجام

توانستیم فقط با شایسته بودن و متوسط بودن به حیات خود ادامه دهیم. ما مجبور بودیم بودیم به دنبال سطح بعدی باشیم. ما نمی

، یکی از عوامل به تاخیر انداختن اقدامات اورژانسی در کشورهای بزرگی نظیر استثنایی باشیم. به گفته این مقام مسوول سنگاپوری

حل دیگری برای ادامه حیات موجود است. بنابراین اگرچه کنند راههندوستان، این واقعیت است که این کشورها همیشه فکر می

هند، اما تغییرات هرم جمعیتی و شکاف تکنولوژیک ممکن است این کشورها بتوانند با استفاده از ابزار مختلف به حیات خود ادامه د

 .وجود خواهد آوردای نزدیک وضعیت اضطراری را در این کشورها بهدر برخی از کشورهای آسیایی نظیر هند، در آینده

ن چالش ید ایهای اولیه توسعه انسانی در برخی کشورها نظیر هندوستان، این کشورها باعالوه بر این با توجه به پایین بودن شاخص

ای انجام هوزیر سنگاپور در ادامه با اشاره به برخی کوششاجتماعی را برای آزادسازی تمام پتانسیل خود استفاده کنند. معاون نخست

های اخیر، رشد اقتصادی دو رقمی برای این کشور را نه تنها یک نرخ رشد شده برای افزایش توان اقتصادی هندوستان در دهه

ن مقام یافته دانست. دومیست بلکه این نرخ رشد را ضرورتی برای پوشاندن شکاف رفاهی بین مردم هند و جوامع توسعهتجمالتی ندان

م تعداد ک»، «سهم پایین استخدام رسمی»، «سهم کم هندوستان در واردات کشورهای آسیایی»اجرایی کشور میلیونرهای آسیایی، 

را چهار مشکل اساسی اقتصاد « ضعیف در گذار از کشاورزی به سمت تولید و خدمات تغییر محدود و »، «های بزرگ اقتصادیبنگاه

خورد. به عقیده معاون هندوستان دانست. مشکالتی که البته در بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه آسیایی به چشم می

اب ، افزایش شت«یافتهکشورهای توسعه»ه محدوده و ورود ب« در حال توسعه»ترین اقدام در رهایی از صفت وزیر سنگاپور، مهمنخست

  .توسعه است

 رشد با ثبات، از طرف عرضه

رفت هندوستان از وضعیت اضطرار پرداخت. بر این مبنا وزیر سنگاپور در ادامه به تشریح پیشنهادهای خود برای برونمعاون نخست

جهان داشته باشد. این تعامل استراتژیک انرژی محرکه جدیدی  تر با اقتصادهندوستان باید در گام نخست تعامل استراتژیک عمیق

را برای هندوستان به بار خواهد آورد، چون اصوال به تقاضا ربطی ندارد، به تقاضای داخلی در برابر تقاضای خارجی هم ربطی ندارد.به 

عنوان ن نوظهور با تکیه بر تقاضای داخلی بهالمللی هیچ خدماتی را به ما در جهاهای بینعقیده این مقام مسوول سنگاپوری سازمان

آید و هیچ رشد باثباتی از راه تمرکز بر دست نمیمنشأ رشد ارائه نکردند، چون هیچ رشد باثباتی از راه تمرکز بر بازارهای داخلی به

اثبات این چیزی است که به رشد بشود، از کیفیت عرضه و توانایی بهبود مداوم. آید. رشد باثبات از عرضه ناشی میدست نمیتقاضا به

 .شودمنجر می

برد نه تقاضا و منطق اصلی باز کردن درهای اقتصاد به روی دنیا منطق تعامل این رشد تولید است که رشد درازمدت را به پیش می

یکی از  گاپوروزیر سنتر با جهان، منطق طرف تقاضا نیست بلکه منطق طرف عرضه است. به گفته معاون نخستاستراتژیک عمیق

نتایج مستقیم چنین تعاملی بحث یادگیری مداوم و انطباق یافتن مداوم با جدیدترین دستاوردها است. منظور از این یادگیری فقط 

دانش »های منابع انسانی و آن چیزی است که به آن آالت نیست بلکه موضوع دانش مدیریت، نظامفناوری مورد استفاده در ماشین

دانش ضمنی آن چیزی است که با مشارکت در اقتصاد  .های راهنما ارائه شده استکه در کتاب« دانش صریح»د نه گوینمی« ضمنی

شود و این منطق حقیقی باز کردن درهای اقتصاد به روی جهان روزرسانی مداوم و انطباق مداوم حاصل میجهانی، یادگیری مداوم، به

ها وزیر سنگاپور، لزوم بازگشایی درهای اقتصادی در تمام حوزهه امور اقتصادی نخستکننداست. یکی از نقاط مورد تاکید هماهنگ
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ژی ها یک استراتبه گفته این مقام مسوول سنگاپوری، استراتژی تقویت صادرات در یک حوزه و ادامه روند فعلی در سایر حوزه.است

شود، چیزی که به آن زنجیره ارزش جهانی سازماندهی می محکوم به شکست خواهد بود. چراکه کل مسیری که در آن، امروزه تولید

شود، شامل تعامل بسیار عمیق بین صادرات و واردات در هر فرآیند تولید و همچنین عرضه داخلی است. این تعامل جهانی گفته می

 کننده اقتصاد جهانیعریفکننده داخلی و صادرکننده و واردات تعاملی پیچیده و عمیق است که امروزه تبین صادرات، بین عرضه

عنوان ها را )که برخی از آنها بههای هندی، نقطه اشتراک این شرکتترین شرکتاین مقام سنگاپوری در ادامه با اشاره به موفق .است

های بنابراین یکی از توصیه .های بزرگ دنیا دانستکنند(، حاصل تن دادن به رقابت با شرکتهای پیشرو جهانی فعالیت میشرکت

 .تی بودهای رقابسازی در جهت افزایش توان رقابتی با تکیه بر مزیتموکد این مقام مسوول سنگاپوری به کشورهای آسیایی فرهنگ

برخی از اقتصاددانان عقیده دارند که تجارت رشد کندتری نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی جهان دارد. ادعایی که شانموگرانتام 

کند. بر مبنای نظر این مقام مسوول سنگاپوری التر مقادیر حقیقی تجارت از تولید ناخالص جهانی، آن را رد میبا اشاره به رشد با

ترین منبع تقاضای آینده در اقتصاد جهان است و ما باید از این مزیت استفاده کنیم؛ بنابراین کشورهای آسیایی باید با آسیا بزرگ

  .دیگر از این ظرفیت بالقوه استفاده کنندافزایش متقابل میزان تجارت خود با یک

 نقش دولت در تعامل استراتژیک

واسطه به پذیریترین مقام اقتصادی سنگاپور، در چنین تعاملی، نقش دولت تصاحب کردن بازارها و محدود کردن رقابتبه گفته عالی

مامی ها و تهایی که بنگاهواسطه آن قابلیت و مهارتهنقش جدید دولت تمرکز بر قلمرو اقتصاد است تا ب .ها نیستگیریافزایش تصدی

 .(با تاکید بر طرف عرضه)کند، ارتقا دهد پذیر میاقتصاد را رقابت

های اقتصادی و زنجیره عرضه از دیگر وظایف دولت است که باعث خواهد شد فرآیند انتقال همچنین ایجاد هماهنگی در درون خوشه

های بزرگ به سمت کوچک یا از خارج به داخل کشور و محلی اصلی بازار به سمت اجزای دیگر )از بنگاهدانش و تکنولوژی از بازیگران 

 .ها باید بستر اجتماعی الزم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را نیز فراهم کنندو بالعکس( سرعت یابد. در کنار این وظیفه دولت

اقتصادی و اجتماعی باید از هدف و ماموریت نخست دولت باشد. یکی از نکات حائز  هایهم پیوستگی سیاستبنابراین ارتباط و به

 هایی چون آموزش و بهداشت، تنها راهای توجه به این نکته است که برای دستیابی به توسعه در زمینهاهمیت در ایفای چنین وظیفه

 .است« فرهنگ»و « سازماندهی»قرار گیرد  چیزی که در این زمینه باید مورد توجه افزایش بودجه نیست، بلکه آن

این مقام مسوول سنگاپوری در ادامه سخنان خود با اشاره به سه سطح مختلف آموزشی هندوستان به بررسی مشکالت و راهکارهای 

ی پیشنهادی خود در هر مقطع آموزشی پرداخت. نکته جالب توجه در میان سخنان شانموگرانتام مشکالت رده سوم نظام آموزش

خورد. این مشکل تورم آموزشی یا افزایش تعداد هندوستان بود، معضلی که شاید حتی با شدت بیشتری در ایران نیز به چشم می

دارندگان مدارک تحصیلی است. با توجه به اشتغال چند ده درصدی این افراد در کشورهایی نظیر هند، چین، ایران و آمریکا در 

اهی، هزینه زیادی چه از جنس پول و چه از نظر زمان هدر خواهد رفت؛ بنابراین این کشورها باید مشاغل بدون نیاز به مدرک دانشگ

نظام آموزشی خود را تغییر دهند؛ بنابراین ما باید نظام آموزشی خود را دوباره تعریف کنیم و بر یک نظام آموزشی تمرکز کنیم که 

کند. نیاز به چنین اصالحاتی تنها دلیل اقتصادی ندارد، بلکه با نظام آموزشی های ماهر و مورد نیاز جهان واقعی را تربیت مینیرو

س توانید نظام آموزشی سوئیتوان توان بالقوه آنها را به بالفعل تبدیل کرد. در این رابطه میکارآمد و قرار دادن افراد در جاده مهارت می

ها شاهد خروج تعداد زیادی از شرفته. ما هر ساله در این کشوریا سنگاپور را مدنظر قرار دهید، کشورهایی کوچک و نسبتا پی

شوند. حتی در کشورهای پیشرفته نیز چنین فرآیندی مورد های فنی میآموزان از مدارس هستیم. اما بعد از آن وارد آموزشدانش

 .ورد نیاز مشاغل استهای منیاز است، اما این مسیر پایانی ندارد، فرآیندی است که شامل بهبود مداوم در مهارت

 نقش شهر در توسعه

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

283 
 

وزیر سنگاپور در بخش پایانی سخنان خود، ضمن اشاره به نقش شهر در توسعه اجتماعی، به بررسی الزامات حیات معاون نخست

دجه وای جالب توجه از نقش شهرها در پوشش شکاف طبقاتی پرداخت. در پرداختن به مسائل شهری تنها بپویای شهرها و ذکر نمونه

ها نیست که اهمیت دارد، بلکه موضوعاتی همچون فرهنگ سیاسی و اجتماعی از اهمیت برخوردارند. به عقیده این مقام یا برنامه

دست خواهید آورد، اگر شما فرهنگ سیاسی و اجتماعی مناسبی داشته باشید، تمام چیزهای دیگر را رایگان به»مسوول سنگاپوری 

وزیر سنگاپور در پایان سخنانش به ذکر معاون نخست«. ایددست آوردهاضافی را اختصاص دهید آنها را بهچرا که بدون اینکه بودجه 

 .دو مثال در رابطه با استفاده از ظرفیت شهرها در توسعه سیاسی و اجتماعی در این کشور پرداخت

ه های کوچک کاند که تعامل میان واحداحی شدهای طرگونهها در سنگاپور بهبه گفته این مقام مسوول سنگاپوری، همسایگی خانه

رای ای بکنند افزایش یابد، برنامههای بزرگ که افراد ثروتمند در آنها زندگی میکنند با خانهآنها زندگی می های فقیر درخانواده

چون پارک، رودخانه، دریاچه و تعامل و ارتباطات مردم. در این فضا که هیچگونه در و حصاری وجود ندارد، تمام امکانات رفاهی هم

درصد از مردم در این فضاهای مسکن اجتماعی زندگی  39گیرد. در سنگاپور تمام خدمات عمومی به هر دو گروه از خانوارها تعلق می

 اپورای بد در سنگکنند. گرچه در این کشور خانوار و اشخاص محروم وجود دارد اما هیچ موردی از فضای همسایگی و فضای محلهمی

ته بضاعت و ثروتمند در این فضا افزایش یافای برای هر دو گروه بیوجود ندارد. در نتیجه این سیاست، قیمت خانه تقریبا با نرخ مشابه

 ها است این موضوع بیش از پیشخصوص برای بازنشستهبا توجه به اینکه افزایش ارزش خانه یکی از دالیل مهم تجمع ثروت به.است

ریزی صحیح شهری است. سنگاپور همچنین از توسعه دلیل برنامههای دولتی نیست بلکه بهد. تمام اینها ناشی از یارانهیاباهمیت می

عنوان یک دارایی ارزشمند استفاده کرده است. به عنوان ابزاری برای افزایش تعامالت روزانه بهفضای تعامل فرهنگی در شهرها به

اران سنگاپوری از توسعه چنین فضایی، دستیابی به یک فرهنگ سیاسی و اجتماعی بوده است گذگفته شانموگرانتام هدف سیاست

دت جلوگیری مگیری بازی با حاصل جمع صفر )که نفع یک نفر در ضرر دیگری است( در کوتاهکه با تمرکز بر منافع بلندمدت، از شکل

پذیری و نتایج آنها عالقه نشان خواهند داد و در چنین شرایطی، جامعه و نخبگان جامعه به کارآیی داشتن، مسوولیت.کرده است

ر افتد. پیش از این دطور طبیعی در اغلب جوامع چنین اتفاقی نمیدهند، باور نخواهند شد؛ بهمدت را مینتایج کوتاه افرادی که وعده

گاپور اند. حاال در سنگذاران و مردم سنگاپور در کنار هم چنین فرهنگی را توسعه دادهمرور زمان سیاست سنگاپور اینگونه نبود اما به

ای بدهید؛ بنابراین فرهنگی که بر درازمدت تمرکز داشته کار آسانی نیست که بدون آنکه مردم با بدبینی به شما نگاه کنند، وعده

دست آوریم، ضروری است. به عقیده دومین مقام سیاسی ای یک جامعه یکپارچه بهخواهیم برباشد، برای همه آن چیزهایی که می

گرایی باعث مدتاست. کوتاه« گراییمدتکوتاه»سنگاپور، یکی از معضالت کنونی در بین سیاستمداران کشورهای توسعه یافته 

های گذاری بلندمدت و وعدهبت به سرمایهگذاران، نسهای سیاستشود که مردم در بلندمدت در اثر عدم مشاهده اثر وعدهمی

 .اعتمادی باعث از بین رفتن بزرگترین دارایی کشور خواهد شداعتماد شوند و این بیمدت بیکوتاه

http://www.iana.ir/fa/news/48988/%C2%A7%D3%B1%D 
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 گزارشات جهان
 آیانا - ۷۹۳۱ اردیبهشت ۷۱تاریخ: 

 دوراهی وعده و برنامه/ بررسی تجربه یونان و بوتسوانا

دنیای اقتصاد: یونان و بوتسوانا در اقتصاد جهانی دو روی یک سکه هستند. یونان دارای پیشینه تاریخی، موقعیت جغرافیایی و 

های سوزان جنوب آفریقا است. اما از منظر اقتصادی، کوچک در محاصره بیابان وهوایی ممتاز در جنوب اروپا و بوتسوانا کشوریآب

شود. آنچه موجب شد عنوان کشوری دارای شتاب به سمت توسعه شناخته میو بوتسوانا به« نماد ورشکستگی»یونان به عنوان 

 یونان را با آن عظمت تاریخی تا مرز فروپاشی اقتصادیهای سیاسی بود؛ همان عاملی که وهوا غلبه کند، بزنگاهبوتسوانا بر جغرافیا و آب

یکباره مشکالت، ترجیح داد بر مبنای منطق  جای حلو سیاسی پیش برد. بوتسوانا در دوراهی شعار و برنامه، رای به برنامه داد و به

ی بر پیشرفت پایدار ترجیح داده شد. اهای لحظهمدت و خوشیتوسعه پایدار آهسته و پیوسته گام بردارد؛ اما در یونان رفاه کوتاه

های الدهد که اقتصاد یونان طی سآمارهای بانک جهانی نشان می بود. بررسی« برگشتگی اقتصاد یونانبخت»نتیجه چنین انتخابی 

و کاهش یور 1777درصد کوچک شده است. درآمد ماهانه هر یونانی نیز در بازه مورد بررسی نیز حدود  47در حدود  2719تا  2773

ترکردن کیک اقتصادی خود، درآمد سرانه شهروندانش یافته است. این در حالی است که بوتسوانا در همین بازه زمانی توانست با بزرگ

های تمدن اروپا، امروزه به نماد ورشکستگی سیاسی و اقتصادی مدرن عنوان یکی از گهوارهیونان به .درصد افزایش دهد 17را حدود 

دهد که در سه دهه گذشته غلبه رویکرد های اخیر نشان میگذاری این کشور در سالت. بررسی روند حاکم بر سیاستتبدیل شده اس

علی در ترین سازوکار ایجادکننده وضعیت فپوپولیستی بر رویکرد مبتنی بر برنامه در اکثر قریب به اتفاق انتخابات این کشور، مهم

آور های اغواگرایانه رفاهی، در سه دهه اخیر باعث رشد سرسامر سر جذب رای از طریق وعدهیونان بوده است. جدال احزاب یونانی ب

های رفاهی در زمان های خود شده است. وعدهبدهی دولت و در نهایت ورشکستگی و عدم توانایی این کشور در بازپرداخت بدهی

ای شدهها بار مالی انباشتهخشید، اما میراث بلندمدت این سیاستمدت وضعیت رفاهی مردم یونان را بهبود بانتخابات، اگرچه در کوتاه

است که بخش عمده آن باید بر دوش شهروندان این کشور قرار گیرد. برآیند این بار مالی کاهش هزار یورویی درآمد شهروندان یونانی 

ه شده کر بوتسوانا است. سرزمینی فراموشبوده است. نقطه مقابل یونان در سه دهه گذشته کشو 2719تا  2773های در فاصله سال

دل شود. ترین کشورها در مسیر توسعه بطی سه دهه گذشته، با انتخاب یک مسیر مبتنی بر برنامه، توانسته است به یکی از پرشتاب

یافته است. افزایش  2712دالر در سال  14977هزار دالر به بیش از  3سال گذشته از حدود  25درآمد سرانه مردم این کشور طی 

دهد که حامیان پوپولیسم، برای مدت کوتاهی از مزایای حمایت شعارهای اغواگرایانه بررسی تجربه متفاوت این دو کشور نشان می

شود که پس از فریبانه، سبب میشوند، اما عدم رعایت منطق محدودیت منابع، رشد و توسعه پایدار در شعارهای عواممند میبهره

فریبانه های پوپولیستی و عوامقربانی سیاست« حتی ثبات سیاسی کشور»و « رشد بلندمدت اقتصاد»، «فاه عمومیر»دوره کوتاهی 

فریبانه، انتخابی است که به جای شعار، برنامه را مدنظر قرار داده است. تجربه جهانی ثابت کرده شوند. در سوی دیگر این رویکرد عوام

های بزرگ را به ورطه نابودی بکشد، رویگردانی از رویکرد تواند اقتصادهای بزرگ و تمدنیطور که آری به پوپولیسم ماست همان

 .مانده نیز باز کندتواند طی چند دهه، مسیر توسعه را حتی به روی کشورهای عقبشعاری و اعتماد به برنامه می

 دومینوی سقوط دولت رفاه

هد که رشد و توسعه پایدار در بسیاری از کشورها قربانی سوءاستفاده دهای اخیر نشان میخصوص در دههورق زدن تاریخ، به

سیاستمداران پوپولیسم از شعارهای در ظاهر جذاب و در عمل نشدنی و فاجعه آمیز است. یکی از کشورهایی که در دهه گذشته، 

نگرانی  ها باعث افزایشر برخی برههتاثیر جاذبه شعارهای پوپولیستی به وضعیت اسفباری دچار شد، یونان است. وضعیتی که دتحت

ود، سه گونه نبدر رابطه با بروز بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی و حتی بحران جهانی در اقتصاد شد. ولی وضع یونان همیشه این
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یکی  هانان برای دههشد. کارشناسان حتی برای این ادعا که یوعنوان مثالی از یک اقتصاد موفق یاد میدهه پیش از این، از یونان به

، 1937دهه منتهی به سال  9اند. برای نیمی از قرن بیستم، یعنی ای ارائه کردهکنندهترین اقتصادهای جهان بوده، دالیل قانعاز موفق

این رقم حدود  «Trading Economics»درصد بود. بر مبنای اطالعات مندرج در پایگاه اطالعاتی  9/ 2نرخ متوسط رشد یونان 

واحد درصد بیشتر از میانگین رشد اقتصادی ژاپن در بازه مورد  7/ 8جنوبی و واحد درصد بیشتر از میانگین رشد اقتصادی کره 7 /9

های کوتاه های سیاسی، دیکتاتوری، یونان دوره پرتالطمی از نزاع1904تا  1987های نظر بوده است. این درحالی است که طی سال

ها، ها، قیامرغم جنگها، اقتصاد یونان توانسته بود بهخسارات جنگی را تحمل کرد. اما در تمام این سالهای جمعیتی و مدت، بحران

های اغواگرایانه در پیش گرفته ای از سیاستمجموعه 1937اش، رشد کند. اما با شروع دهه ها و حیات پرآشوب سیاسیدیکتاتوری

ی نماد ورشکستگی اقتصادی و سیاس» عنوان را به وضعیتی دچار کرد که از آن بهشده از سوی سیاستمداران یونانی، کشور فالسفه 

  .شودیاد می« مدرن

 ظهور الهه پوپولیسم

عضو پیشین  9عنوان دهمین عضو اتحادیه اروپا به ، یونان به1931هفت سال پس از برقراری ثبات سیاسی در یونان یعنی در سال 

درت ساالر و پوپولیستی به ق، با رویکردی کامال دولت«پاسوک»تحادیه اروپا، حزب سوسیالیست اضافه شد. پس از الحاق یونان به ا

کننده و ناکارآمد و مقررات ریز و درشت بر فعالیت های رفاهی متورمای از سیاستهای اقتصادی پاسوک ملغمهرسید. سیاست

ترین خسارت را بر بدنه اقتصادی یونان وارد کرد؛ چراکه وکارهای خصوصی بود؛ اما میراث سیاسی پاسوک در بلند مدت بیشکسب

ریزی شده ازسوی پاسوک بود. از پوپولیسم رفاهی پایه (new democracy)برداری حزب رقیب موفقیت سیاسی او سبب کپی

 912عطای یارانه دوره انتخاباتی، کفه ترازو را به نفع کاندیداهای پوپولیست سنگین کرد. ا 2روندی که سایه سنگین آن به جز 

هزار یورویی بابت مزایای  17میلیارد یورویی بر دوش دولت(، پرداخت سرانه  9هزارتومان به ازای هر فرزند )معادل با بار مالی 

یورویی به ازای  2977اجتماعی )که بر مبنای برآوردهای کارشناسان کمیسیون اقتصادی اروپا اعطای این رقم معادل کسری بودجه 

پذیر و ملی کردن صنایع یونان بخشی از سال، پرداخت یارانه به اقشار و مشاغل آسیب 93، کاهش سن بازنشستگی به (تهر نفر اس

تاثیر قرار داد. عملکرد اقتصادی یونان پس از شعارهایی بود که در بستر نزاع بر سر اغوا، زاییده شد و اقتصاد یونان را به شدت تحت

طور متوسط به 1907کسری بودجه دولت یونان که در دهه  .های پولی انبساطی قرار گرفتاستتاثیر سیشدت تحتبه 1937سال 

کننده انضباط برابر افزایش یافت. این شاخص منعکس8/ 9به بیش از  1937درصد تولید ناخالص داخلی بود، در میانه دهه  2/ 2معادل

ه مسیر صعودی پیموده شده در دهه پیشین، نسبت کسری بودجه در ادام 1993دو رقمی شد و در سال  1937مالی در انتهای دهه 

درصد رسید. ترازنامه این دوران برای یونان، تبدیل این کشور به دومین کشور بدهکار در بین  12به تولید ناخالص داخلی به حدود 

ی این کشور بود. اگرچه پیش از درصد تولید ناخالص داخل07کشورهای اروپایی و افزایش میزان بدهی خارجی این کشور به میزان 

یک دوره اصالحات اقتصادی در این کشور به انجام رسید، اما اجرای این برنامه اصالحی  2772تغییر واحد پول یونان به یورو در سال 

الی از اتحادیه ه انتقتر شد. وجوتر و ارزانتر کند. با تبدیل یورو به وجه رایج یونان، استقراض خیلی سادهنتوانست مشکالت یونان را کم

ل ناپذیر مصرف واریز شد. بعد از ساگذاری، مستقیما به کانال سیریانداز و سرمایهاروپا و منابع حاصل از استقراض دولت، به جای پس

گونه نای ، یونان دوره توسعه و جهش اقتصادی طوالنی مدتی را تجربه کرد. رشدی ناپایدار که ریشه آن در اعتبارات ارزان و وفور2772

های قرضه دیگر نگران تورم باال و کاهش ارزش پول یونان نبودند و همین به یونان فرصت داد کسری اعتبارات بود؛ چرا که بازار

های دولت را پیش از بحران مالی دهه گذشته، به رقم سرسام این روند بدهی .ش را با استقراض تامین مالی کندهای جاریحساب

 2773حساب دولت طی سه دهه، متوسط درآمد سرانه در سال دالر افزایش داد. در اثر چرخه استقراض و خرج بیمیلیارد  477آور 

های سرانه در جهان، باالتر از ایتالیا و اسپانیا و در حدود وپنجم در میان باالترین درآمددالر رسیده بود، یعنی رتبه بیست 81077به 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         6931 کشاورزی هفته سوم اردیبهشتاهم اخبار 

 

286 
 

درصد بیش از متوسط اروپا بود و این باعث شده بود که یونان 12دیه اروپا. مصرف خصوصی درصد متوسط سرانه درآمد در اتحا 99

 .های کیفیت زندگی و توسعه انسانی در جهان داشته باشدودوم را در شاخصرتبه بیست

 زمستان پوپولیسم

تامین کننده، از طریق انتشار پول به  گذاران یونانی طی چند دهه با وعده افزایش مخارج رفاهی دولت و در نبود منابع مالیسیاست

چنینی مدت شدند. در نتیجه اتخاذ رویکرد اینهای خود در کوتاهعاریه گرفته شده، با تقبل بار مالی سنگین، بسترساز تحقق وعده

های دریافت وامهای خارجی یونان، کاهش تمایل سایر کشورها به پرداخت وام به یونان و افزایش نرخ بهره همزمان با تجمیع بدهی

ای بود که بیشتر از یونان شبیه خانواده .شدتر میتوانهای گذشته خود نیز کمشده از سوی یونان، دولت یونان در پرداخت بدهی

کرد و همین امر باعث افزایش تصاعدی بدهی یونان شد. این روند تصاعدی تا جایی پیش رفت، که یونان توان دخل خود خرج می

صندوق ثبات »از پرداخت قسط وام اضطراری خود قصور کرد،  1394را از دست داد. پس از اینکه یونان در آغاز سال  بازپرداخت آن

های اروپایی در قبال پرداخت وام اضطراری به یونان، رسما یونان را ورشکسته اعالم کرد. دولت 1894در تیرماه سال « مالی اروپا

ربوط گیری و تغییر قوانین مهای رفاهی، نظامی، بهبود وضعیت مالیاتور شامل کاهش هزینهدرخواست انضباط مالی بیشتر از این کش

ریاضت »به بازنشستگان را داشتند. موضوعی که مورد توافق مسووالن وقت یونان قرار نگرفت. شرایط دریافت کمک مالی در قالب طرح 

ک هایی که به بازگشتن منابع کمرد فرار از مالیات و دیگر مولفههای کمتر، مالیات بیشتر، سختگیری در موشامل هزینه« اقتصادی

 هایهای خود برخوردار نبود. مردم یونان در قبال دریافت کمککردند تعیین شد، اما یونان از بودجه کافی برای پرداخت بدهیمی

خاب دند، ریاضتی که نتیجه ناگزیر انتمالی بیشتر برای بقای اقتصاد کشور خود، مجبور به تن دادن به بسته ریاضت اقتصادی بو

ای در وضعیت رفاهی مناسبی قرار داشتند، اما ها مردم یونان اگرچه برای دورههای پوپولیستی و انبساطی بود. با این انتخابسیاست

ر در این کشور را درویه مخرب انتخاب شده، عالوه بر در برداشتن بار مالی شدیدتر در آینده برای شهروندان یونانی، نرخ بیکاری 

سال نرخ رشد اقتصادی منفی  0به مدت  2773درصد رساند. این کشور پس از سال 29به بیش از  2717تا  2777های فاصله سال

به کمتر از  2008میلیارد دالر در سال  894ساله، کاهش تولید ناخالص داخلی یونان از  0را تجربه کرد. برآیند این سری کاهنده 

درصد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر  47بود. طی بازه یاد شده، سرانه درآمد مردم یونان بیش از  2719دالر در سال میلیارد  277

وکار و ها مالیات بر کسبرسد که شهروندان یونانی برای پرداخت بدهی انباشته شده سیاستمداران پوپولیست، تا سالبه نظر می

ده با های خلق شنند. این در حالی است که توجه نکردن به نقش مالیات و تکیه به پولمالیات بر ارزش افزوده بیشتری پرداخت ک

رای انداز روشنی بگیری، فرار مالیاتی را در این کشور به شدت افزایش داده است و سازوکار مالیات ستانی در این کشور چشمودیعه

های خود فرار سرمایه از این کشور شدت گرفته است ن در پرداخت بدهیکند. با ناتوانی یوناپشتیبانی از ترازنامه دولت را متصور نمی

مام کنند. بنابراین، تهای موجود نیز به علت افزایش نا اطمینانی، تمایل بیشتری برای فرار سرمایه در این کشور ایجاد میحلو راه

دهد که در دوراهی برنامه و دوش مردمی قرار میآلترناتیوهای موجود برای بازگشت از بیراهه، بخش عظیمی از بار ریاضت را به 

فریب را انتخاب کردند. شاهد این بار مالی کاهش میانگین درآمد هر خانواده شعارهای پوپولیسم، بیراهه اغواکننده سیاستمداران عوام

دالری در ماه است  1777انه است. تغییری که معادل یک یار 2719هزار یورو در سال  13به  2773هزار یورو در سال  81یونانی از 

 .استکه این بار به جای پرداخت شدن به شهروندان یونانی، به غرامت انتخاب بیراهه از حساب آنها کسر شده

 فرجام انتخاب صحیح

ین دانست. داشتن منابع غنی الماس در ا« بوتسوانا»نام و نشان توان کشور کوچک و کمنقطه مقابل یونان در سه دهه گذشته را می

مدار فرصت طلبی را به فکر استفاده از دالرهای معدنی برای ، هر سیاست1937کشور و فقر شدید در غالب نقاط این کشور در دهه 

ساله  87گذاران این کشور آفریقایی، یک روند کرد. اما حاصل خروجی انتخاب شهروندان و تصمیم سیاستخرید پایگاه اجتماعی می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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دالر در سال یکی  07، با درآمد سرانه 1922ت شده بود. بوتسوانا در زمان استقاللش از بریتانیا یعنی سال منطبق بر برنامه و مدیری

های درصد از مخارج جاری دولت از حمایت 27های اولیه بعد از استقالل تقریبا آمد. در سالهای آفریقا به شمار میاز فقیرترین کشور

کیلومتر جاده آسفالت داشت. تولیدات  12فقط « الماسکشور»ها در همین سالشد. ها تامین میای سایر کشورتوسعه

داد و شاخص امید به درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می 47برای گوشت( بیش از کشاورزی)عمدتا پرورش گاو

 ریزیتر از آن، برنامهماس دنیا در بوتسوانا و مهمهای اخیر به واسطه منابع حاصل از ذخایر عمده السال بود. اما در دهه 80زندگی فقط 

 1922های شتابی در توسعه داشته است. میانگین نرخ رشد اقتصادی بوتسوانا در سالمدیریتی و حاکمیتی مناسب، این کشور روند پر

ست. نسبت افرادی که حداقل برابر درآمد سرانه آفریقا بوده ا 9تقریبا  2773درصد بود. درآمد سرانه در سال  0معادل  1999تا 

افزایش یافته است. در  1994درصد در سال  89های اولیه استقالل به درصد در سال 2گذارند از سر میتحصیالت ابتدایی را پشت

 هزار دالر )براساس برابری قدرت خرید( داشته 12ای حدود هزار کیلومتر جاده آسفالت داشته و درآمد سرانه0بوتسوانا  2770سال 

درصد از  2/ 9تولیدات کشاورزی فقط  .شدالمللی میهای بیندرصد از بودجه دولت شامل کمک 8فقط  1997در سال  .است

سال باالتر از میانگین امید به زندگی  17سال افزایش یافت که  27تولیدناخالص داخلی این کشور بود. شاخص امید به زندگی به 

ای الماس در این کشور بوده است. اما از عوامل رشد اقتصادی پایدار بوتسوانا منابع ذخیرههای آفریقایی است.بدون شک یکی کشور

های مشابه مانند زامبیا و نیجریه حاکی از این واقعیت است که مدیریت ضعیف منجر به هدر رفتن منابع معدنی بررسی اقتصاد کشور

پایدار بوتسوانا، مدیریت بلند مدت و صحیح استفاده از منابع بوده است.  تر دیگر توسعهها شده است. بنابراین عامل مهمدر این کشور

 پذیری، اقتصاد را مبتال به بیماری هلندیدنبال آن کاهش رقابتهای با اقتصاد تک محصولی، کاهش نرخ ارز و بهتقریبا در همه کشور

تنها اقتصاد خود را در مقابل ابتال به بیماری هلندی ، نههای حاکم در بوتسوانا با تمرکز روی پنج استراتژی مهماما دولت .کندمی

ها و توجه دولت در زیرساختگذاری قابلها شامل سرمایهمقاوم ساختند بلکه زمینه را برای توسعه پایدار فراهم کردند. این استراتژی

های با اقتصاد اگوار دیگری که معموال در کشورانداز مالی باالبود. اتفاق نها و پسسرمایه انسانی، مازاد حساب جاری تراز پرداخت

 9ها از وقوع این اتفاق ممانعت کردند. طوری که در بوتسوانا فقط دهد افزایش حجم دولت بود اما بوتسواناییمحصولی رخ میتک

ل زامبیا حدود های دولتی بودند. در صورتی که این نسبت برای کشوری مثسهم شرکت 1997درصد از تولید ناخالص دولتی سال 

 .درصد است 23

http://www.iana.ir/fa/news/48438/%D3%AF%D9%33%D3%B1%D3 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

 های جهاندرصدی سطح جنگل 9افزایش 

درصد افزایش داشته است. بر اساس این یافته، در مناطق خشک  9های کره زمین ای، سطح جنگلیک تحقیق ماهوارهبر اساس 

های ، تاریخ اکتشافات بشری به زمانمجله ساینسبه گزارش ایانا از پایگاه اینترنتی .شد، وجود داردهای بیشتر از آنچه تصور میزمین، جنگل

ای در اختیار ما بگذارند. یک تحقیق جدید که با استفاده از تصاویر توانند اطالعات تازهها مینیز نقشه 21گردد اما حتی در قرن بسیار دور بر می

ها در دهد که برای درست کردن یک آمازون دیگر کافی هستند. این جنگلسراسر جهان نشان میهای پنهانی را در ای انجام شده، جنگلماهواره

های شوند، مشاهده شده است. برآوردهای پیشین از میزان پوشش جنگلی در سرزمینمناطقی با بارندگی کم که سرزمین های خشک خوانده می

ود، رفت، دارای وضوح بسیار پایینی بگیری به کار میای که قبال برای اندازهماهواره خشک با مشکالت بسیار زیادی انجام شده است. مثال تصاویر

المللی شد بین یک درخت، سایه یا حتی یک تکه پارچه یا لکه تفاوتی قائل شد. برای اصالح این نقیصه، یک گروه بینطوری که به سختی میبه

تصاویر فوق واضح گوگل ارث که در آن هر پیکسل نمایانگر یک تکه از زمین با پهنای کمتر از محققان، نخستین مطالعه جهانی را با استفاده از 

درصد  47های خشک هزار عکس را بررسی کردند و دریافتند که سرزمین 217از یک متر است، انجام دادند. سپس صدها دانشمند و دانشجو، 

درصد یا به اندازه دوسوم اندازه آمازون، افزایش در پوشش جنگلی  9این مقدار شد، دارای مناطق جنگلی هستند. بیش از آنچه پیشتر تصور می

 .دهدجهان را نشان می

 های پنهانجنگل

میلیون هکتار جنگل، اضافه بر برآوردهای پیشین  803ای، مشخص کرد که مطالعه جدید با استفاده از تصاویر بسیار باکیفیت ماهواره

 .عادل اندازه یک جنگل آمازون دیگر استدر سرتاسر جهان وجود دارد که م

میلیون هکتار، در آسیا  177ها در مناطق خشک قاره آفریقا حدود است، سطح جنگل 2718در برآورد پیشین که مربوط به سال 

تار، میلیون هک 97میلیون هکتار، در اقیانوسیه حدود  277میلیون هکتار، در آمریکای شمالی 177میلیون هکتار، در اروپا  277

انجام شد  2712میلیون هکتار برآورد شده بود. تحقیق جدید که در سال  977میلیون هکتار و مجموعا حدود  297آمریکای جنوبی 

میلیون هکتار، اروپا کمتر از صد میلیون هکتار، آمریکای شمالی  877میلیون هکتار، آسیا  877این مقدار را برای قاره آفریقا بیش از 

میلیون هکتار برآورد  1877میلیون هکتار و مجموعا  277میلیون هکتار، آمریکای جنوبی  177ون هکتار، اقیانوسیه میلی 277بیش از 

توان به بهترین نحو از این مناطق جنگلی حفاظت و آنها کند که دریابند چگونه میکرده است.این پژوهش به دانشمندان کمک می

کند که برآوردهای دقیق تری از میزان جذب دی اکسید کربن از جو توسط درختان را احیا کرد. همچنین به دانشمندان کمک می

ای ما را در آینده مدیریت کره زمین داشته باشند و نیز ارزیابی کنند که آنها قادر خواهند بود چه میزان از انتشار گازهای گلخانه

 ت./کنند. نتایج این تحقیق در شماره اخیر مجله ساینس به چاپ رسیده اس

http://www.iana.ir/fa/news/48008/%D3%A0%D9%31%D3%B2%D3%A0% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۹تاریخ: 

دوخته است/تولید کنندگان در صنعت سبزیجات استرالیا به اتوماسیون و تکنولوژی رباتیک چشم 

 اتوماسیون، رباتیک و سنجش ، روی خوش نشان داده اند

، در جهت رباتیک " MARS "بر اساس مطالعه جدید در زمینه ارزیابی نوآوری در تولید سبزیجات ، صنعت سبزیجات استرالیا به 

 Horticulture Innovationایانا از سایت  و اتوماسیون به عنوان ارکان اصلی فرآیند تولید، چشم دوخته است.به گزارش

Australia ( بودجه این مطالعه، با سرمایه گذاری توسط ،Horticulture Innovation Australia  ) و همراه با کمک مالی

(، تامین و برای نخستین بار به منظور بررسی تحوالت در مکانیزاسیون، QDAFازسوی وزارت کشاورزی و شیالت کوئینزلند )

 ( بر اساس نیازهای صاحبان مزارع و کاربردهای بالقوه فن آوری های جدید، انجام شده است.1توماسیون، رباتیک و سنجش )ا

، به طور گسترده با تولید کنندگان در سطح منطقه در مورد چشم انداز یکپارچه سازی فن آوری  QDAFاین در حالی است که 

از طریق این "گفت: ،  Horticulture Innovation Australiaید، مدیر اجرایی های جدید در کسب و کار درگیر است.جان لو

مطالعه دریافتیم که صنعت سبزیجات میل قوی تری برای مکانیزه، اتوماسیون، رباتیک و سنجش از دور دارد. فشار هزینه، مسائل 

می توان به نقش راندمان بهتر آب، کاهش اثرات زیست مربوط به نیروی کار و میزان بازده دالیل بروز این دگرگونی هستند، که البته 

همچنین این پروژه پیش از این با پذیرش "وی افزود:"محیطی، مدیریت انعطاف پذیر تر و تنوع محصول در این مسیر نیز اشاره کرد.

سبزیجات برحسب و درجه بندی  GPSگسترده ای از سوی تولید کنندگان مواجه شده به طوری که نوآوری هایی مانند هدایت 

توسط بسیاری پرورش دهندگان استفاده می شود. در حوزه باغبانی، تولید کنندگان به شدت (  colour vision gradersرنگ )

)نماینده AUSVEG جیمز وایت ساید ، مدیر"در مورد مزایای نوآوری در اتوماسیون، رباتیک و سنجش ، روی خوش نشان داده اند. 

رصت های ف"ه حمایت از تولید کندگان سبزیجات و متعهد به تامین امنیت آینده این صنعت است( گفت: بدنه صنعت که مشتاق ب

فوق العاده ای برای تولید کنندگان سبزیجات برای بهبود بهره وری و سود دهی آن ها با استفاده از تحقیقات و توسعه که در حال 

بهترین، راه حل پایدار برای بزرگترین چالش در صنعت ، یعنی پیدا کردن  همچنین"وی افزود: "حاضر و در آینده است، وجود دارد.

 ،RIPPAو  Ladybirdبرنامه به توسعه "جیمز وایت ساید خاطر نشان کرد:". بود خواهد نیروی کار مناسب و ماهر 

ی باغبانی دانشگاه سیدن دو روبات مزرعه هوشمند برای توسعه صنعت سبزیجات ، در مرکز روباتیک و سیستم های هوشمند نوآوری

اقدام کرده است، اینها نمونه های بزرگی هستند که با سرمایه گذاری تولید کنندگان در این صنعت ، در آینده می توان اطمینان 

این برنامه عملی تحقیق و توسعه، توسط طیف وسیعی "وی افزود: "داشت که استرالیا در زمینه اتوماسیون در مزرعه موفق خواهد شد.

در زمینه سیستم های بینایی کامپیوتر،  QDAFاز تحقیقات صنعت حمایت می شود، از تحقیقات سیستم های اتوماتیک تا تحقیقات 

 "شبکه های سنجش و حسگرها ، مدیریت ریسک و افزایش بهره وری در سیستم های تولید سبزیجات .

 ترجمه: فرحناز سپهری

http://www.iana.ir/fa/news/48001/%D3%B9%D9%32% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

 می رود "تاج خروس "تکنولوژی ای که به مقابله با 

اعالم کرده است که یکی از ماموریت های بزرگ این شرکت ساخت روباتی است  Blue River معاون توسعه کسب و کار شرکت

 .مقابله کند "Glyphosate-resistant Palmer amaranth " به نام"تاج خروس"که بتواند با گونه ی مقاوم علف هرز از نوع 

این شرکت ساخت روباتی است  اعالم کرده است که یکی از ماموریت های بزرگ Blue River معاون توسعه کسب و کار شرکت

 مقابله کند. "Glyphosate-resistant Palmer amaranth "به نام "تاج خروس"که بتواند با گونه ی مقاوم علف هرز از نوع 

 .Palmer amaranth, A.K.A. pigweed)گونه ای از علف هرز تاج خروس(

ما دنبال بر طرف کردن مشکالت محصوالت زراعی هستیم ":می گوید precisionag ،Ben Chostnerبه گزارش ایانا از وبسایت 

و برای این که به کشاورزان پنبه کمک شود تا در برابر علف هرز مقاوم تاج خروس مقابله کنند، این یک مشکل بزرگ است، چراکه 

 "ل این مشکل اقدام کرده ایم.این علف های هرز در برابر آفت کش ها مقاوم شده اند، بنابراین ما به توسعه ابزاری برای کمک به ح

 است.  " See & Spray "، به نام  Blue Riverاین ابزار )ماشین( نسل دوم تکنولوژی بینایی کامپیوتر 

تمام گیاهان را در یک منطقه شناسایی کند و تنها علف کش را برای علف های  می تواند See & Spray "وی توضیح می دهد: 

( که قادر 1ره گیری از دوربین رنگی و تکنیک بینایی کامپیوتر به طور منظم، به همراه یاد گیری عمیق)سیستم با به"هرز اعمال کند.

  به شناسایی تمام گیاهان و طبقه بندی آن ها به صورت پنبه و علف های هرز است.

دوام اش، در شرایط سخت  سال گذشته در بسیاری از اجزای سیستم ماشین مذکور به منظور افزایش مقاومت، و برای اطمینان از

مزرعه تغییراتی داده شد. این در حالی است که آزمایش در مزارع پنبه در کالیفرنیا انجام شد. همچنین قرار است در این فصل آزمون 

 ما دنبال دو موضوع هستیم؛ نخست، بررسی عملکرد و دوم دریافت بازخورد"هایی در مرکز منطقه پنبه کشور انجام شود.وی افزود:

از سوی کشاورزان، این در حالی است که پیش از این ما توانایی اعمال مستقیم علف کش برای از بین بردن علف های هرز را نداشتیم 

  .شود انجام ها کش آفت محصوالت مشخصات توسعه زمینه در بیشتری کارهایی باید که است حالی در این". 

ابزار باید به اندازه ی کافی انعطاف پذیر باشد که بتوان برای محصوالتی به جای پنبه مانند بادام  "می گوید:  Chostnerدر نهایت، 

امیدوار است تا به صورت تجاری و محدود  Chostnerاگر همه موارد طبق برنامه پیش رود، "زمینی، سویا، ذرت نیز استفاده کرد.

، شرکتی است که پنج سال در زمینه رباتیک ، بینایی  Blue River Technologyعرضه شود.گفتنی است  2713در سال 

کامپیوتر، و یادگیری عمیق برای ایجاد راه حل هایی برای برطرف کردن چالش های دشوار کشاورزی، فعالیت می کند و جزو گروه 

 های نادر شرکت کشاورزی محور با تمرکز بر لیزر است.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- Deep learning های متعدد تبدیالت خطی به منظور پردازش ای ازیادگیری ماشینیاست که از الیه:یادگیری عمیق زیرشاخه

ی تری تقسیم مکند. ماشین در این روش هر مفهوم پیچیده را به مفاهیم سادههای حسی مانند صدا و تصویر استفاده میسیگنال

ها است و بدین ترتیب نیازی به نظارت کامل گیری برای آنای می رسد که قادر به تصمیمیم پایهی این روند به مفاهکند، و با ادامه

 انسان برای مشخص کردن اطالعات الزم ماشین در هر لحظه نیست.

http://www.iana.ir/fa/news/48249/%D3%AA%DA%A9%D9%32%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱اردیبهشت  ۴۲تاریخ: 

نمایندگی های خودرو روسیه به سمت بخش کشاورزی روی می آورند/ تولید سبزیجات و قارچ سودآورتر از 

 تولید مرسدس بنز

تا به دنبال ایده هایی برای کسب و کار  به دنبال چهارمین سال بحران در بازار خودرو روسیه، ، فروشندگان خودرو، مجبور شده اند

 .جدید باشند و در این مسیر کشاورزی را به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری نوظهور در نظر گرفته اند

به دنبال چهارمین سال بحران در بازار خودرو روسیه، ، فروشندگان خودرو، مجبور شده اند تا به دنبال ایده هایی برای کسب و کار 

 ند و در این مسیر کشاورزی را به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری نوظهور در نظر گرفته اند.جدید باش

 97، در طول سه سال گذشته، بازار خودرو روسیه با بیش از  Russia Beyond The Headlinesبه گزارش ایانا از وب سایت 

میلیون  1142به 2718درصد کاهش رو به رو بوده است، این در حالی است که شمار خودرو فروخته شده از حدود سه میلیون درسال 

ه تقریبا به نصف ارزهای کاهش یافته است. تحریم های غرب و باالتر از همه، کاهش ارزش روبل روسیه ، ک 2712خودرو در سال 

عمده جهان رسید به وضعیت بحرانی در صنعت خودرو روسیه منجر شده است.اما در حالی که برخی از شرکت ها ورشکسته شده 

شرکت برتر در  17، که هر دو جزو  Major Autoو  Avilonاند و یا به فروش دارایی شان اقدام کرده اند، برخی دیگر مانند، 

آن ها به این دلیل این تصمیم را گرفته اند چراکه در سال های اخیر یه هستند، به بخش کشاورزی روی آورده اند.صنعت خودرو روس

، مدیر مرکز سیاست غذایی در آکادمی  Natalya Shagaidaکشاورزی به یکی از بخش های مهم اقتصاد روسیه تبدیل شده است.

موفقیت امروز در صنایعی مانند خوک و طیور ، نتیجه کار سرمایه "ی گوید: اقتصاد ملی و مدیریت عمومی ریاست جمهوری روسیه م

گفتنی است شاخص های سودآوری در بخش کشاورزی وجود "گذارانی است که پیش از این در بخش کشاورزی مشغول نبوده اند.

 2712تا  2714در سال  "ASE agency "دارد که به طور قابل توجهی باالتر از صنعت خودرو است. با توجه به گزارش آژانس آمار 

سودآوری نمایندگی های مجاز خودرو از حدود دو تا سه درصد بوده است. این در حالی است که سودآوری سازمان ، به طور متوسط 

بوده، همچنین این میزان برای شرکت ها  2719-2718درصد در  10، به طور متوسط، حدود Shagaidaهای کشاورزی، به گفته 

 زمینه پرورش سبزیجات باالتر بوده است.در 

 سبزیجات، قارچ و مرسدس بنز

(هستند، تصمیم به سرمایه گذاری در یک 1) Avilon، که فروشنده اصلی شرکت خودرو  AkitAسهامداران گروه  2712در سال 

در منطقه کالوگا ایجاد شد و  - Agro-Investبه نام  –پروژه کشاورزی صنعتی گرفتند. به این ترتیب که مجتمع گلخانه ای بزرگ 

 19میلیون دالر ) 227هکتاری با مجموع سرمایه گذاری بیش از  4819در حال حاضر به پرورش گوجه فرنگی و خیار در منطقه 

 (Tulaمیلیارد روبل( مشغول است. عالوه بر این، این شرکت اعالم کرده ، ساخت یک مجتمع برای رشد قارچ دکمه ای در منطقه توال)

 هزار تن قارچ ، در جریان است.29میلیون دالر )شش میلیارد روبل( و ظرفیت صنعتی تا  179با سرمایه گذاری 

Irina Monakhova  مدیر کل شرکت مدیریت ،AkitA  :ما مطمئن هستیم که مسیر کسب و کار کشاورزی صنعتی "گفت

 "نوآوری، و نقش آن، کمتر از کسب وکار خودرو نخواهد بود. جایگاه مهمی در فعالیت شرکت ما خواهد داشت. با توجه به سودآوری،

Agro-Invest  درصد از طریق سوپرمارکت های زنجیره  47تن سبزیجات به فروش رساند، که شامل  277هزار و  11سال گذشته

  ، و چند فروشگاه دیگر بود.Auchan ،Diksi ،Metro  ،Perekrestokای پیشرو مانند 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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در سال گذشته به یک  Agro-Investهدف اش دو برابر کردن فروش است. درآمد فروش  2710برای سال این درحالی است که 

این اشتباه است که بخواهیم درآمد حاصل از این دو خط کسب و کار "گفت:  Monakhova میلیون دالر( رسید. 13میلیارد روبل )

ت را می فروشیم و در مورد دیگر به تولید سبزیجات برای تقاضای را با هم مقایسه کنیم. در یک مورد، ما اتومبیل های گران قیم

 "روزمره اقدام می کنیم. با این حال، تولید ما در بسیاری مواقع با سود بیشتری به نسبت تجارت خرده فروشی همراه بوده است.

 تنوع ، کلید راه کسب و کار است

، یکی از سه بازیکن برتر در بازار خودرو روسیه توسعه یافته  Major Autoیکی دیگر از پروژه های کشاورزی در حال حاضر توسط 

 RBTH(Russia Beyondاست. این شرکت در حال سرمایه گذاری در یک مزرعه دامداری در منطقه مسکو است. به گفته منابع 

The Headlines  این پروژه شامل افزایش گاو و نشخوارکنندگان کوچک، طیور، و تولید گوشت و محصوالت لبنی است . این در ،)

 ، از اظهار نظر در باره خط جدید کسب و کار خودداری کرده است. Major Autoرئیس  Mikhail Bakhtiarovحالی است که 

، یک مزرعه کشاورزی به عنوان بخشی  AvtoBusinessReview، سر دبیر سایت  Yevgeny Yeskovاین درحالی است که 

میلیارد دالر( ، اعالم کرده، تنوع به عنوان یک ایده جدید برای  110میلیارد روبل ) 177از شرکت با گردش مالی قابل توجه بالغ بر 

Major Auto ژانس امالک و مستغالت به شمار می رود. به طوری که گروه در حال حاضر شامل یک بانک، شرکت لیزینگ، یک آ

  و ارائه دهنده خدمات لجستیک است.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

به عنوان فروشنده و نگهداری از اتومبیل های مرسدس بنز در روسیه و شرق اروپا شناخته شد.  AVILON 2772از سال  -1

AVILON  ارایه می کند.اتومبیل در تمام کالس هاس مرسدس را  977به مشتریان خود بیش از 

http://www.iana.ir/fa/news/48249/%D9%32%D9%39%D3%A0%DB% 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۷۹۳1اردیبهشت ماه  ۷1دو شنبه 

 کاهش دادفراوانی عرضه، قیمت جهانی مواد غذایی را 

دهد که بهای مواد غذایی در ماه آوریل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( اعالم کرد: رصد قیمت ها نشان می <مواد غذایی

به گزارش نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل .ها درباره فراوانی عرضه همچنان با روند نزولی مواجه بودبینیبه دلیل پیش

( به رقم 1892اردیبهشت  12فروردین تا  12و( در جمهوری اسالمی ایران، شاخص بهای مواد غذایی فائو در ماه آوریل )متحد )فائ

درصد باالتر  17دهد. با این وجود رقم یاد شده هنوز هم درصد کاهش نشان می 113واحد رسید که نسبت به ماه مارس  123متوسط 

درصد افت در ماه یاد شده میالدی بیشترین کاهش را  911شاخص بهای شکر با .ستاز سطح سال گذشته میالدی محاسبه شده ا

  .نشان داد. عرضه گسترده صادرات از برزیل و تداوم کاهش تقاضای جهانی واردات دلیل این افت قیمت گزارش شده است

شت ها درباره رشد جهشی کبینینیز پیششاخص بهای روغن نباتی فائو نیز در ماه آوریل و در پی تقاضای ضعیف برای روغن پالم و 

شاخص بهای مواد غذایی فائو که بر اساس شاخص  .درصدی مواجه شد 819و برداشت سویا در آمریکای شمالی و جنوبی، با افت 

لبنی،  تهای گیاهی، محصوالکند به پنج گروه کاالیی اصلی شامل حبوبات و غالت، روغنالمللی را رصد میوزن تجاری، بازارهای بین

المللی برنج، منجر به پایین آمدن شاخص های بینرغم ثابت ماندن قیمتکاهش قیمت گندم، علی.شودگوشت و شکر تقسیم می

براساس گزارش فائو، شاخص بهای لبنیات نیز در پی ورود نیمکره شمالی به فصل اوج تولید،  .درصد شد 112بهای غالت به میزان 

ر مقابل، افزایش قیمت برخی انواع گوشت در پی تقاضای باالی داخلی در اتحادیه اروپا و افزایش اما د .درصد کاهش یافت 818

را بروزرسانی کرده و  2710هایش درباره تولید جهانی غالت در سال بینیفائو پیش .درصدی نشان داد 110صادرات به چین، رشد 

درصدی  714احتماال با افت سالیانه  2016محصوالت از سال  اعالم داشت که حتی با وجود رشد یک درصدی مصرف، تولید این

تشر من« گزارش عرضه و تقاضای غالت»های جدید که در بینیبراساس گزارش دفتر نمایندگی فائو در ایران، پیش.مواجه بوده است

اریخی رقمی باال و دلگرم درصد است، که اگرچه از منظر ت 2913به  13/2710مصرف در سال -به-شدند حاکی از کاهش نسبت ذخایر

دهد تولید جهانی غالت نسبت به ماه آوریل های جدید نشان میبررسی.تر استکننده است اما اندکی از سطح فصل جاری پایین

میلیون تن  94برزیل ظاهرا از برداشت بیش از انتظار ذرت برخوردار بوده و تولید جهانی این محصول به هزار و  .افزایش داشته است

میلیون تن نیز  740بینی برای گندم میلیون تن ثابت مانده و پیش 972تخمین تولید جهانی برنج در رقم  .زایش خواهد یافتاف

ها در استرالیا، کانادا، فدراسیون روسیه و آمریکا توسط افزایش احتمالی تر و مورد انتظار برداشتبدون تغییر باقی ماند، زیرا حجم پایین

تولید  2713تا  2710رود در سالهای در حوزه مصرف نیز انتظار می .شوندتحادیه اروپا، هند و مراکش جبران میسطح زیر کشت در ا

های درشت منجر به افزایش مصرف این محصول برای تغذیه دام در چین و آمریکای جنوبی شود. از طرف انبوه ذرت و دیگر دانه

  .درصد باالتر برود 112افزایش مصرف غذا  رود مصرف برنج نیز با توجه بهدیگر، انتظار می

سطح با ابتدای سال خواهد بود، اگرچه به طور تقریبی هم 2713دهد که انبارهای جهانی در پایان فصل زراعی ها نشان میبینیپیش

میلیون تن دست  24012درصد رشد داشته و به رکورد جدید  818ترکیب این انبارها تاحدودی در حال تغییر هستند. انبارهای گندم 

میلیون تن کاهش  2719های درشت خود را به میزان خواهند یافت. چین که دلیل اصلی این افزایش است از سوی دیگر ذخایر دانه

های درشت از منظر وزن و حجم کاهش داشته اما تقاضای قوی در خاور نزدیک و آفریقا عامل المللی گندم و دانهتجارت بین.دهدمی

  .تجارت برنج خواهد بودافزایش 
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 گزارشات جهانی
 اکوناایران  - ۷۹۳۱اردیبهشت / /  ۷۱یکشنبه , 

 فراوانی عرضهکاهش قیمت جهانی مواد غذایی به دلیل 

به دلیل (1892اردیبهشت 12فروردین الی12)دهد که بهای مواد غذایی در آوریل های جهانی غذا توسط فائو نشان میرصد قیمت

 .ها درباره فراوانی عرضه بسیاری ازکاالهای اساسی،با روندی نزولی مواجه شدبینیپیش

فائو( در جمهوری اسالمی ایران، شاخص بهای مواد )به گزارش ایران اکونا به نقل از نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

با این وجود رقم  .دهددرصد کاهش نشان می 113واحد رسید که نسبت به ماه مارس  123غذایی فائو در ماه آوریل به رقم متوسط 

درصد افت در ماه یاد  911شاخص بهای شکر با .د باالتر از سطح سال گذشته میالدی محاسبه شده استدرص 17یاد شده هنوز هم 

شده میالدی بیشترین کاهش را نشان داد. عرضه گسترده صادرات از برزیل و تداوم کاهش تقاضای جهانی واردات دلیل این افت 

ها نیبیآوریل و در پی تقاضای ضعیف برای روغن پالم و نیز پیششاخص بهای روغن نباتی فائو نیز در ماه .قیمت گزارش شده است

شاخص بهای مواد غذایی فائو .درصدی مواجه شد 819درباره رشد جهشی کشت و برداشت سویا در آمریکای شمالی و جنوبی، با افت 

های شامل حبوبات و غالت، روغنکند به پنج گروه کاالیی اصلی المللی را رصد میکه بر اساس شاخص وزن تجاری، بازارهای بین

المللی برنج، منجر های بینرغم ثابت ماندن قیمتکاهش قیمت گندم، علی.شودگیاهی، محصوالت لبنی، گوشت و شکر تقسیم می

بر اساس گزارش فائو، شاخص بهای لبنیات نیز در پی ورود نیمکره .درصد شد 112به پایین آمدن شاخص بهای غالت به میزان 

درصد کاهش یافت. اما در مقابل، افزایش قیمت برخی انواع گوشت در پی تقاضای باالی داخلی در  818ه فصل اوج تولید، شمالی ب

 .درصدی نشان داد 110اتحادیه اروپا و افزایش صادرات به چین، رشد 

ه حتی با وجود رشد یک درصدی را بروزرسانی کرده و اعالم داشت ک 2710هایش درباره تولید جهانی غالت در سال بینیفائو پیش

 .درصدی مواجه بوده است 714احتماالً با افت سالیانه  2712مصرف، تولید این محصوالت از سال 

منتشر شدند حاکی از « گزارش عرضه و تقاضای غالت»های جدید که در بینیبر اساس گزارش دفتر نمایندگی فائو در ایران، پیش

درصد است، که اگرچه از منظر تاریخی رقمی باال و دلگرم کننده است  2913به  2710113 مصرف در سال-به-کاهش نسبت ذخایر

دهد تولید جهانی غالت نسبت به ماه آوریل افزایش داشته های جدید نشان میبررسی.تر استاما اندکی از سطح فصل جاری پایین

میلیون تن افزایش خواهد  94ولید جهانی این محصول به هزار و است. برزیل ظاهراً از برداشت بیش از انتظار ذرت برخوردار بوده و ت

 تغییر بدون نیز –میلیون تن  047 –بینی برای گندم میلیون تن ثابت مانده و پیش 972تخمین تولید جهانی برنج در رقم .یافت

 زیر سطح احتمالی افزایش توسط آمریکا و روسیه فدراسیون کانادا، استرالیا، در هابرداشت انتظار مورد و ترپایین حجم زیرا ماند، باقی

، تولید انبوه ذرت و دیگر 2710113رود در سال در حوزه مصرف نیز انتظار می.شوندمی جبران مراکش و هند اروپا، اتحادیه در کشت

 رودهای درشت منجر به افزایش مصرف این محصول برای تغذیه دام در چین و آمریکای جنوبی شود. از طرف دیگر، انتظار میدانه

 دهند که انبارهای جهانی در پایان فصلها نشان میبینیپیش.درصد باالتر برود 112مصرف برنج نیز با توجه به افزایش مصرف غذا 

سطح با ابتدای سال خواهد بود، اگرچه ترکیب این انبارها تاحدودی در حال تغییر هستند. انبارهای گندم تقریبًا هم 2713زراعی 

میلیون تن دست خواهند یافت. چین که دلیل اصلی این افزایش است از سوی دیگر  24012درصد رشد داشته و به رکورد جدید  818

های درشت از منظر وزن و المللی گندم و دانهتجارت بین.دهدمیلیون تن کاهش می 2719به میزان  های درشت خود راذخایر دانه

 .حجم کاهش داشته اما تقاضای قوی در خاور نزدیک و آفریقا عامل افزایش تجارت برنج خواهد بود
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