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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmark"    عالمت روي اخبار سرخط  همشاهد براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

 :تهیه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

یرزمینی زعلیرضا میکاییلی عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان، استفاده از آب 

برای آبیاری فضای سبز را اقدامی نادرست توصیف کرد. وی بهترین راهکار برای تامین نیاز آب فضای سبز شهر تهران را احداث آب 

 .های شهر تهران، دانستانبار در زیر میادین و پارک

هایی به کار برای آبیاری چمنهایی از شهر آب شرب گران قیمت حلقه چاه مختص آبیاری فضای سبز دارد. در بخش 302تهران 

تواند در این حد دست و دلبازانه های هوا ندارند. کشور خشکی مانند ایران نمینوازند و تاثیر در جذب آلودگیرود که فقط چشممی

ضای سبز حلقه چاه هم صرفا با هدف آبیاری ف 302ایم بلکه منابع آب خود را خرج کند اما نه تنها به منابع آب سطحی رحم نکرده

های تهران تلف شود. رفتارهای شهرداری در مدیریت حفر شده است تا آب زیرزمینی به عنوان یک ذخیره استراتژیک به پای چمن

فضای سبز شهری منطبق بر استانداردهای کشورهای خشک مشابه ایران نیست. علیرضا میکاییلی عضو هیات علمی گروه محیط 

بیعی دانشگاه گرگان، استفاده از آب زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز را اقدامی نادرست توصیف زیست دانشکده کشاورزی و منابع ط

 های شهر تهران، دانست.کرد. وی بهترین راهکار برای تامین نیاز آب فضای سبز شهر تهران را احداث آب انبار در زیر میادین و پارک

صص معماری منظر، استفاده از منابع آب زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز را به گزارش خبرنگار ایانا، علیرضا میکاییلی دارای تخ

های علمی خود است، امیدوار است: از کند صرفا بر اساس یافتهاقدامی نادرست توصیف کرد.وی با تاکید بر اینکه آنچه بیان می

 ای در تهران دعوت به کاربرای اجرای پروژه های وی برداشت سیاسی نشود.این استاد دانشگاه گرگان افزود: هشت سال پیشصحبت

شدم. کارشناسان مهاب قدس نیز در این جلسه حضور داشتند و کارفرما شهردرای تهران بود. هدف از تشکیل این جلسه نیز بحث و 

ار ن پروژه کنهای سطحی بود.میکاییلی گفت: متاسفانه من بر اساس رویکردهایی که داشتم از ایآوری آبتبادل نظر درباره جمع

کنم. به دلیل اختالف نظری که در بحث مطالعات های علمی خود را مطرح میگذاشته شدم. زیرا من فردی تجاری نیستم و یافته

های زیرزمینی برای استفاده در آبیاری شهری سیمای شهری با اعضای تیم داشتم، کنار گذاشته شدم.وی تاکید کرد: برداشت از آب

های دیگر که مثل من فکر می کنند، این اقدام نادرست است. به دلیل توسعه سیستم ل از نظر من و خیلیمناسب نیست. حداق

شود زیرا تغذیه منابع آب زیرزمینی آن محدود خواهد شد. به همین دلیل تر میآوری فاضالب در تهران، این کالنشهر خشکجمع

 این شهر در حال فرونشست است.

 میکاییلی -های میدانی و مطالعاتی منبع: مشاهدات و بررسی

ها منبع تامین آب برای آوری فاضالب در تهران وجود داشت، این چاههای سنتی جمعاین استاد دانشگاه گرگان افزود: وقتی چاه

بع آب مناکنیم در حالی که زمین شهر تهران بودند. با نصب سیستم فاضالب، آب را در یک محیط بسته به خارج از شهر هدایت می

 های مختلف زمین باید آب و رطوبت مناسبی داشته باشند تا حالت طبیعی خود را از دست ندهند.زیرزمینی نیاز به تغذیه دارند. الیه

های ناشی از شود، خاک به مرور، تحت تاثیر لرزششود و یا کامال قطع میرود و کم میوی گفت: وقتی رطوبت خاک از بین می

شود که تا حدودی این فرونشست های مختلف زمین، سبب مینشیند. رطوبت موجود در الیهها، فرو میختمانترافیک و وزن سا

ارها را های زیرین زمین نتوانند فشهای زیرزمینی نباید به حدی برسد که الیهکنترل شود.به گفته میکاییلی، میزان برداشت از آب

 تحمل کنند. 

 آب مورد نیاز فضای سبزآوری هایی برای جمعایجاد مکان
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ای مشابه آب انبار داشته های بتنی در زیر زمین درست کنیم و سازهاین استاد دانشگاه گرگان گفت: اگر در میادین تهران دیواره

و رود ها هرز میهایی که متاسفانه از قناتهای جاری سطحی حاصل از نزوالت جوی مثل باران و برف و احیانا حتی آبباشیم تا آب

 توانیم از این آب برای آبیاری فضای سبز استفاده کنیم.شود را درون این آب انبارها ذخیره کنیم، میهای شهر جاری میدر جوی

سازی زیادی های ذخیرههای آب و هوایی تهران و مادرید اسپانیا از نظر اقلیمی، عنوان کرد: شهر مادرید مخزنوی با اشاره به شباهت

 کند.های سطحی دارد و آب حاصل از ذوب برف و باران را در آنها جمع میبآوری آبرای جمع

 میکاییلی -های میدانی و مطالعاتی منبع: مشاهدات و بررسی

شود و این شهر به هیچ وجه برای آبیاری آوری میمیکاییلی ادامه داد: در مادرید چند میلیون متر مکعب آب در این مخازن جمع

کند.به گفته وی، مادرید از نظر بارش وضعیتی شبیه تهران دارد. دیگر ندارد و فقط از این آب انبارها برداشت می نیازی به منابع آبی

های مشابه دارند. در این شهر به هیچ وجه از آب شرب شهری برای آبیاری این دو شهر در یک مدار جغرافیایی واقع شده و اقلیم

ها از آب شرب برای آبیاری باغچه منازل، پارک و غیره استفاده برخی مناطق تهران، شبشود در حالی در فضای سبز استفاده نمی

کند.این استاد دانشگاه گرگان تاکید کرد: به جای استفاده از منابع آب زیرزمینی شود و این مسئله افت فشار در شبکه آب ایجاد میمی

 امین نیاز آبی فضای سبز به کار گرفته شده است، استفاده کنیم.توان از مدلی که در مادرید برای تبرای آبیاری تهران، می

 تغییر ساعات آبیاری ضروری است

های موجود در کشور، شود در حالی که میکاییلی با تکیه بر تجربیات و سنتصبح آبیاری می 10فضای سبز شهر تهران در ساعت 

 ساعات پایانی روز و بعد از غروب آفتاب معرفی کرد.بهترین زمان آبیاری را ابتدای صبح قبل از طلوع آفتاب و 

نشیند مثل درجه سانتیگراد رسیده است. وقتی قطره آب روی برگ می 39تا  38صبح، دمای تهران به  10وی ادامه داد: ساعت 

بیاری سوزاند. آها را میبین عمل کرده و اگر نور پرانرژی آفتاب به آن تابیده شود، اثر گرمایش خورشید به حداکثر رسیده و برگذره

 یابد.دهد و تبخیر هم افزایش می، به محیط حالت گرم و شرجی موقت می10در ساعت 

 میکاییلی -های میدانی و مطالعاتی منبع: مشاهدات و بررسی

کند که پیدا می صبح انجام شود. زیرا آب فرصت 4این استاد دانشگاه گرگان گفت: آبیاری فضای سبز تهران در تابستان باید ساعت 

شود، های زیرین خاک رسیده و توسط ریشه گیاهان جذب شود. وقتی در ساعات نامناسب آبیاری انجام میبدون تبخیر شدن به الیه

رسد و از دسترس ها نمیرسد و این آب به دلیل تبخیر شدن به هیچ وجه به ریشه درختان و درختچهها میآب فقط به ریشه چمن

ی فضای سبز و سطح نرم خاک را محل مناسبی برای تغذیه منابع آب زیرزمینی اعالم کرد و افزود: متاسفانه در شهر شود.وخارج می

های ها در اثر ساختمان سازی میزان نفوذ آب به الیهها و حتی قناتهای بتنی و صیقلی، خشکاندن رودخانهتهران به دلیل ایجاد جوی

 زیرزین به حداقل رسیده است./

http://www.iana.ir/fa/news/44047/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

عمر رسمی دولت یازدهم،کمیسیون هماهنگی ادارات رفاه بانکها تصمیم گرفته برای مساعدت با کارمندان  چندروز مانده به پایان

  .های خرید، جعاله و مرابحه ضروری را به روش پلکانی تقسیط کندبانکها، تمام وام

ی اداره اقتصاد کشور و به ای براای دیگر در همین روز، مشخص شده که چه کسی رئیس جمهور ایران باشد و چه برنامههفته 

های نظام بانکی در پیش گیرد. همین موضوع بسیاری از فعاالن اقتصادی و حتی کارمندان بانکی را هم خصوص برطرف کردن نقص

دانند آینده اقتصاد ایران با چه سیاستی پیش خواهد رفت و چه تصمیماتی در انتظار کل اقتصاد نگران کرده است. آنها به درستی نمی

اکنون چند روز مانده به پایان عمر رسمی دولت یازدهم، کمیسیون هماهنگی ادارات رفاه بانکها در مصوبه .و البته نظام بانکی باشد

ای که به تازگی در بانک مرکزی گذرانده است، تصمیم گرفته تا شرایط جدیدی را برای کارمندان شبکه بانکی اعمال کند که البته 

به منابع درون بانکها و تصمیمات هیات مدیره بانک خواهد داشت؛ اما آنچه که از ظاهر مصوبه برداشت  باز هم اجرای آن، بسته

 .شود و البته در متن آن هم آمده است، به منظور مساعدت با کارمندان شاغل، این تصمیمات اتخاذ شده استمی

اه کارکنان بانکها به قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکها در بخشنامه ای که داود براتی دهقی، دبیر کمیسیون هماهنگی ادارات رف

اعالم شده است، تسهیالت کارکنان سیستم بانکی مدنظر قرار گرفته و در خصوص پلکانی شدن اقساط تسهیالت پرداختی به کارکنان، 

 :کندامل این بخشنامه را منتشر می، متن کخبرگزاری مهر .تصمیماتی اتخاذ گردیده است

 قیطاسی دکتر آقای  جناب

 دبیر محترم شورای هماهنگی بانکها

 موضوع: تسهیالت کارکنان سیستم بانکی

 با سالم

در خصوص بررسی پلکانی نمودن اقساط تسهیالت پرداختی به کارکنان؛  9۶/1/28ب مورخ  -0/1۵9احتراما عطف به نامه شماره 

پیشنهادات مطروحه از سوی کارگروه مربوطه به شرح ذیل در دویست و هفتاد و چهارمین جلسه اصلی کمیسیون هماهنگی ادارات 

 .یسیون قرار گرفتبه میزبانی بانک مرکزی مطرح و مورد موافقت اعضای محترم کم 9۶/1/29رفاه بانکها در تاریخ 

درصد( برای کارکنان  10تمامی تسهیالت خرید، جعاله و مرابحه ضروری کارکنان با نرخ فعلی مورد تائید شورای پول و اعتبار) -1

 .سیستم بانکی به روش پلکانی تقسیط گردد

ر گرفتن شرایط هر بانک با جهت مساعدت با کارکنان شاغل، مانده بدهی تسهیالت قرض الحسنه ضروری قبلی آنها با در نظ -2

ماه(  180شرایط قبلی به روش پلکانی تقسیط می گردد. مدت بازپرداخت نیز حداقل بر اساس مدت بازپرداخت تسهیالت قبلی)

 .تعیین گردد

ماهه( به تمامی کارکنان شاغل،  10دوره  12ریال به روش تقسیط پلکانی ) 2۵0000000تسهیالت خرید خودرو تا سقف  -3

پرداخت گردد. به جهت سهولت در پرداخت تسهیالت مذکور نسبت به کسر  139۶ته و وظیفه بگیر به تدریج تا پایان سال بازنشس

 .بیمه تامین خسارت فوق)مانده بدهکار( اقدام گردد

سال  ۵ و به مدتتسهیالت خرید کاال در راستای حمایت از کاالی ایرانی و تولید و اشتغال در کشور به میزان یکصد میلیون ریال  -4

درصد به روش تقسیط پلکانی به تمامی کارکنان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر به تدریج تا پایان سال جاری  10ماهه( با نرخ  ۶0)

 .پرداخت گردد
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ل درصد تعدی 10به منظور وحدت رویه و همسان سازی سرفصل های تسهیالتی به کارکنان، نرخ سود تمامی تسهیالت باالتر از  -۵

 .درصد( اصالح گردد 10و به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جهت کارکنان سیستم بانکی)

میلیون ریال و  8۵0درصد( و به میزان  4در خصوص تسهیالت ایثارگران با توجه به امکان پرداخت تسهیالت تبصره ای با نرخ ) -۶

نرخ سود تسهیالت خرید کارمندی این قشر محترم به میزان  امکان استفاده از آن همزمان با تسهیالت کارمندی بر روی یک پالک،

 .درصد( تعیین گردد 10)

شایان ذکر است مقرر گردید تصمیم گیری در خصوص اجرایی شدن بندهای فوق، پس از تائید توسط آن شورا، به فراخور و پس از 

 .تصویب در هیات مدیره محترم هر بانک اقدامات الزم صورت گیرد

 .جهت استحضار و طرح در جلسه اصلی مدیران محترم عامل بانکها به حضورتان ایفاد می گرددمراتب فوق 

http://www.iana.ir/fa/news/43919/%D8%AC%D8%B2%D8%A۶ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

دهد کشور توانسته میزان تولید را در این بررسی روند رشد تولید محصوالت کشاورزی در بیش از یک و نیم دهه گذشته نشان می

درصد رشد  20یازدهم میزان تولید حدود برساند. این در حالی است که تنها در دولت  2001بخش به حدود دو برابر آن در سال 

  .میلیون تن را تجربه کرده است 20معادل 

 حمزه بهادیوند چگینی 

دهد کشور توانسته میزان تولید را در این بررسی روند رشد تولید محصوالت کشاورزی در بیش از یک و نیم دهه گذشته نشان می 

درصد رشد  20ن در حالی است که تنها در دولت یازدهم میزان تولید حدود برساند. ای 2001بخش به حدود دو برابر آن در سال 

تر که به آمارها توجه کنید مشخص است که میزان رشد تولید محصوالت کشاورزی میلیون تن را تجربه کرده است. دقیق 20معادل 

میلیون تن نیز کاهش یافته  2رقمی حدود های نهم و دهم رقمی حدود صفر درصد بوده، حتی در پایان دوره میزان تولید در دولت

 ۵0میلیون تن معادل  97میلیون تن تا  ۶۵است. در دولت هفتم و هشتم )دولت اصالحات( نیز میزان تولید در بخش کشاورزی از 

بار  ساله در تولید رو به رشد کشاورزی دولت یازدهم 8دهد با یک وقفه درصد رشد کرده که جمع تمامی این موضوعات نشان می

 .(نمودار همراه با این گزارش را ببینید)دیگر توانسته قطار این بخش را به مدار بازگرداند 

کارشناسان معتقدند این موضوع عالوه بر رشد یک بخش مهم اقتصادی در کشور پیام دیگری را نیز با خود به همراه دارد و آن تضمین 

دهند در دولت گذشته به خصوص ها نشان میهداف وزارت کشاورزی است. بررسیا ترینعنوان یکی از مهمو تامین امنیت غذایی به

که میزان ذخایر گندم در برخی در دولت دهم میزان ذخایر کشور در کاالهای استراتژیک به نحو چشمگیری کاهش یافته بود تاجایی

ده مواد غذایی شد که این مساله تیر نهایی بر پیکره داد. بر این اساس دولت مجبور به واردات گسترروز را می 3ها تنها کفاف استان

 90هزار تن گندم به ارزش  279تنها  1390شد. آمارهای موجود گویای آن است که در سال کشاورزی در آن دوره محسوب می

برابر  24و  2/ 8 به ترتیب 1390واردات گندم از نظر وزنی و ارزشی نسبت به سال  91میلیون دالر وارد کشور شده بود که در سال 

های هفتم و هشتم دولت با تالش وافر میزان واردات محصوالتی از قبیل گندم را به حداقل خود رسانده حال آنکه در دولت.شده است

ای باال بود که عالوه بر تامین نیازهای مصرفی داخلی آماده صادرات شد و دولت جشن خودکفایی در تولید بود و تولید داخل به اندازه

حدود  92میلیون تن و در سال  20حدود  91گندم را برگزار کرد. حال آنکه با تغییر دولت، آمارهای منتشره حاکی است که در سال 

میلیارد دالر از منابع کشور صرف واردات این محصوالت در طول یک سال  14میلیون تن انواع محصول کشاورزی وارد و حدود  18

حاکی از آن است که طی این  1391تا  1380های ل برنج بررسی آمار واردات برنج طی سالشده است. همچنین در مورد محصو

رسیده  1391هزار تن در سال  289با سیر صعودی به یک میلیون و  1380هزار تن در سال  ۶99دوره میزان واردات این محصول از 

یازدهم روند واردات کاهش یافت و واردات برنج در سال درصدی در این دوره است. در مقابل در دولت  4۵دهنده افزایش که نشان

درصد از کل واردات را  1/ ۵8هزار دالر رسید که سهم ارزشی آن  18میلیون و  ۶90تن و به ارزش  337هزار و  839به میزان  9۵

 2زار تن و به ارزش ه 9۶3برابر یک میلیون و  92این در حالی است که واردات این محصول در سال .به خود اختصاص داده است

های دولت متاسفانه آثار ناشی از سیاست.درصد از کل واردات کشور است 4/ ۶9میلیون دالر بوده که سهم ارزشی آن  309میلیارد و 

میلیون تن گندم شود. اما این وضعیت به تدریج تغییر جهت  ۶نیز کشور مجبور به واردات رقمی در حدود  92دهم باعث شد در سال 

ای و صادرات محصوالت کشاورزی به میلیون تن مازاد گندم داشتیم. در این بین رونق بازارهای منطقه 3که سال گذشته اجاییداد ت

های دولت در چهار سال آینده باشد. کارشناسان با اشاره به اقدامات دولت به خصوص محصوالت استراتژیک باید یکی از دغدغه
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های مهمی در حوزه کشاورزی بورس کاال اقدامات مفیدی را با استفاده از ظرفیت 9۵سال گویند دولت خصوص در سال گذشته می

 .وری کشاورزی اشاره کردقانون بهره 33برداری از اصل های تضمینی و بهرهتوان به بحث قیمتانجام داد که از آن جمله می

بی محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی است. آنچه در ا این حال هنوز رینگ کشاورزی نیازمند اصالحات ساختاری برای بازاریا

است و بورس  ...سازی برای ورود محصوالتی از قبیل ذرت، جو، زعفران، پسته وحال حاضر از اهمیت باالیی برخوردار است زمینه

 .ها را فراهم کندرزان این حوزههای مشارکت بیشتر کشاواندازی معامالت فیوچرز برای این کاالها زمینهکاال در تالش است تا با راه

تری در این زمینه نیاز تر و جدیرسد اقدامات کالنبا این حال هنوز معامالت خاصی در مورد این کاالها صورت نگرفته و به نظر می

شود ب میکننده بزرگ این محصول در جهان محسوهزار تن خرما دومین تولید 40است. ایران در حال حاضر با تولید یک میلیون و 

تن  2۵0که از طوریشود بهتولیدکننده زعفران جهان نیز محسوب می تریناما هفتمین کشور صادرکننده این کاال است. ایران بزرگ

 .کنندتن از آن را به بازارهای جهانی صادر می 200کیلوگرم آن متعلق به کشاورزان ایرانی است که  230زعفران تولیدی در جهان 

هزار تن در سال است یا در تولید پسته، کشاورزان  3۵تا  30کند حدود درصد زیره دنیا را تولید می 40زیره کشور ما که میزان تولید 

 .شودهزار تن تخمین زده می ۵0کنند و میزان صادرات آن حدود هزار تن از این محصول را تولید می 270تا  2۶0ایرانی ساالنه 

ا بورس کشاورزی سهم بسیار اندکی از این محصوالت را در خود جای داده است که این سهم قابلیت با تمام این آمارها که ذکر شد ام

توان از این بازار انتظار داشت به کانونی برای معامله محصوالت کشاورزی تبدیل شود. البته بازار آتی محصوالت ارتقا دارد و حتی می

دنیای » وگو باطور که مدیرعامل بورس کاال نیز پیش از این در گفتر است اما هماناندازی کرده قابل تقدیکشاورزی که بورس کاال راه

گذاری و معامالت بازار آتی را اعالم کرده است این موضوع نیازمند یک بازار نقدی قوی است تا بتوان بر اساس آن قیمت« اقتصاد

ه کاال کبازار نقد هم نیازمند گواهی سپرده کاالیی هستیم و زمانی اندازیوگو اعالم کرد برای راهنژاد در آن گفتسلطانی.راهبری کرد

ول هم کنندگان خرد محصتواند مورد معامله قرار بگیرد؛ ضمن اینکه تولیدطور روزانه میشود، بهتبدیل به گواهی سپرده کاالیی می

رابطه باید گفت بازار نقد قوی بازاری است که هر روز  توانند کاالهای خود را به انبار بسپارند و مورد معامله قرار دهند. در اینمی

اندازی کرد. اما متاسفانه شیوه توان بازار آتی راهمعامله در آن انجام شود و با اکتفای صرف به بازار هفتگی عرضه محصوالت نمی

مالت های معاهای معتبر جهانی زمینهمعامالت در بازار کشاورزی ایران کامال سنتی است و هنوز کشور نتوانسته با اتکا به مکانیزم

 .محصوالت کشاورزی را فراهم کند

http://www.iana.ir/fa/news/4408۶/%D8%AC%D8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۸تاریخ: 

منظور یافتن تصویری شفاف از جایگاه آنها در فضای های مختلف اقتصادی، بهبندی کشورها از منظر شاخصاقتصاد: رتبهدنیای 

المللی مختلف هر ساله به آن توجه دارند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و هر ساله های بینجهانی، موضوعی است که سازمان

 2013های دهد در فاصله زمانی سالها نشان میگیرد. ارزیابیالمللی مورد سنجش قرار میتلف بینها و نهادهای مخاز سوی سازمان

المللی، بیشترین صعود رتبه ایران های بینشاخص کلیدی صعود را تجربه کند. به استناد داده 11میالدی، ایران توانسته در  201۶تا 

شاخص نوآوری »ثبت شده است. رتبه ایران در « تجاری-ریسک اعتباری»و « وکارسهولت کسب»، «نوآوری جهانی»های در شاخص

قرار گیرد. همچنین فضای  78در رتبه  201۶ای توانست در سال پله 3۵بوده که با ارتقای  113برابر با  2013در سال « جهانی

 32ن در این شاخص با ارتقای شود که ایراکننده وضعیت اقتصادی هر کشور محسوب میهای تعیینوکار از جمله شاخصکسب

نیز ایران با « تجاری-ریسک اعتباری»دست یابد. در شاخص  201۶در سال  120به رتبه  2013در سال  1۵2ای توانست از رتبه پله

 ،«عملکرد لجستیکی»، «آزادی اقتصادی»های ها، ایران در شاخصقرار گرفته است. پس از این شاخص ۵4ای در رتبه پله32ارتقای 

بهبود رتبه  «(شادی )خرسندی»و « حقوق مالکیت»، «ادراک فساد»، «کیفیت زندگی»، «کارآفرینی و توسعه»، «فالکت اقتصادی»

 201۶تا  2013) 9۵تا  92های المللی در فاصله سالهای اقتصادی کلیدی بینبررسی ریزنمرات ایران در شاخص .داشته است

ها حکایت دارد. براساس ارزیابی منتشر شده از سوی معاونت امور در اکثریت این شاخص میالدی( از بهبود جایگاه و رتبه ایران

نوآوری جهانی، سهولت کسب »شاخص ارتقای رتبه را تجربه کند.  11شاخص توانست در  13اقتصادی وزارت اقتصاد، ایران از میان 

اقتصادی، کارآفرینی و توسعه، کیفیت زندگی، ادراک تجاری، آزادی اقتصادی، عملکرد لجستیکی، فالکت -و کار، ریسک اعتباری

شاخصی است که در این گزارش مورد ارزیابی 13« پذیری جهانیشادی )خرسندی(، دولت الکترونیک، رقابت فساد، حقوق مالکیت،

های در میان شاخصتوان گفت می 92نسبت به سال  9۵ها در سال قرار گرفته است. با مقایسه جایگاه و رتبه ایران در این شاخص

براساس  .به دست آورده است« نوآوری جهانی»المللی ارزیابی شده، ایران بیشترین بهبود جایگاه و نمره را در شاخص اقتصادی بین

بوده که  113برابر با  92در سال « شاخص نوآوری جهانی»سازمان جهانی مالکیت فکری(، جایگاه ایران در ) WIPOارزیابی سازمان

قرار گیرد. سازمان مالکیت فکری در راستای ارتقای حمایت از دارایی فکری  78در جایگاه  9۵ای توانست در سال پله 3۵ی با ارتقا

 .اندازی شده استدر جهان راه

ها ارزیابی شده از سوی بانک جهانی است. ایران عنوان یکی دیگر از شاخصنیز به« سهولت کسب و کار»وضعیت ایران در شاخص 

دست یابد. فضای کسب و کار از  9۵در سال  120به جایگاه  92در سال  1۵2ای توانست از جایگاه پله 32شاخص با ارتقای  در این

ل توان به بررسی و تجزیه و تحلیشود که با استناد به آن میکننده وضعیت اقتصادی هر کشور محسوب میهای تعیینجمله شاخص

تر های صورت گرفته فضای کسب و کار در کشورها هرچه شفاف تر و رقابتیاس ارزیابیشرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. براس

های اقتصادی را در پی های مطلوب شده و روند بهبودی شاخصباشد، منجر به افزایش سالمت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست

« تجاری-ریسک اعتباری»کند. اما راهم میخواهد داشت؛ بهبود این شاخص همچنین شرایط را برای رسیدن به رشد اقتصادی ف

نسبت  (OECD) های اقتصادی و توسعههای صورت گرفته از سوی سازمان همکاریسومین شاخصی است که ایران براساس ارزیابی

دست  9۵در سال  ۵4به جایگاه  92در سال  82ای را تجربه کند و به این طریق از جایگاه پله 32توانست در آن ارتقای  92به سال 

ای پله 18گیرد، بیانگر آن است که ایران با ارتقای های آن از سوی بنیاد هریتیج صورت مینیز که ارزیابی« آزادی اقتصادی».یابد

دست یابد. منظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق است، این به معنی  9۵در سال  1۵۵به جایگاه  92در سال  173توانست از جایگاه 
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اه در مقابل افراد در میادین مختلف از جمله مالکیت، کار و تالش، تولید و مصرف است. به عبارت دیگر منظور از آزادی باز گذاشتن ر

اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل )هر کاال یا خدمتی که بخواهد تولید کند( محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت 

برداری از درآمد و دارایی بر دارایی از راه مبادالت و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره نسبت به درآمد و دارایی، حق افزودن

نیز « عملکرد لجستیکی»درخصوص شاخص .ها استمطابق تمایل و اراده مالک و باالخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارایی

در سال  9۶به جایگاه  92در سال  112د و به این طریق توانست از جایگاه تجربه کر 9۵تا  92های ای را در سالپله 1۶ایران ارتقای 

نیز یک شاخص چندبعدی « عملکرد لجستیکی»شاخص  .گیرددست پیدا کند. ارزیابی این شاخص از سوی بانک جهانی صورت می 9۵

ه از سوی بانک جهانی با همکاری صورت دو ساالنبه 2007کند و از سال است که عملکرد بخش لجستیک یک کشور را ارزیابی می

ها شود. هدف از تدوین این گزارش کمک به کشورها برای شناسایی فرصتنظران دانشگاهی تهیه میکنندگان لجستیک و صاحبتامین

فالکت »اما درخصوص شاخص .های ناشی از عملکرد ضعیف آنها استو تنگناهای خود در حوزه لجستیک تجاری و نیز توضیح هزینه

ای ایران در این پله 1۵ها بیانگر ارتقای گیرد نیز ارزیابیالمللی پول( صورت میصندوق بین) IMF نیز که برپایه آمار« تصادیاق

که  آید. باور بر این استدست میشاخص است. شاخص فالکت یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به

با توجه به گزارش  .های اقتصادی و اجتماعی دربرخواهد داشتری رو به افزایش برای یک کشور، هزینهتورم فزاینده در کنار بیکا

دست یابد.  9۵در سال  18به جایگاه  92ای در این شاخص توانست از جایگاه سه در سال پله 1۵منتشر شده ایران با بهبود 

 9۵گیرد بیانگر بهبود رتبه ایران در سال فرینی و توسعه صورت مینیز که ارزیابی آن از سوی موسسه کارآ« کارآفرینی و توسعه»

به جایگاه  92در سال  100ای را تجربه کرده و توانست از جایگاه پله 1۵است. براساس این ارزیابی ایران در این شاخص نیز ارتقای 

بار در کشورهای برای اولین 200۵ال المللی است که در سهای بینیکی دیگر از شاخص« کیفیت زندگی».برسد 9۵در سال  8۵

جهان مورد ارزیابی قرار گرفت. این شاخص به نوعی بیانگر وضعیت افراد ساکن در یک کشور یا منطقه است. نظریات اولیه مربوط به 

مت وری به سهای اخیر مباحث نظری، از فرد محهای فردی تاکید داشتند؛ اما در سالها و اولویتکیفیت زندگی، بیشتر بر نگرانی

های اجتماعی نظیر امنیت، آزادی، گستردگی کیفیت زندگی و ساختار و کیفیت روابط اجتماعی افراد در جامعه تغییر یافته نگرانی

ایران  کند( بیانگر آن است کههای کمی و کیفی زندگی را بررسی میاست. ارزیابی صورت گرفته از سوی نامبئو)پایگاهی که شاخص

 92در سال  ۶۶طوری که توانست از جایگاه بهای را تجربه کند، پله 14توانست در این شاخص نیز بهبود  92به  نسبت 9۵در سال 

گیرد. الملل صورت میکه ارزیابی آن توسط سازمان شفافیت بین« ادراک فساد»اما درخصوص .دست یابد 9۵در سال  ۵2به جایگاه 

 131به جایگاه  92در سال  144ای را تجربه کند و به این طریق توانست از جایگاه هپل 13ایران در این شاخص نیز توانست ارتقای 

گیری ادراک عنوان یک شاخص ترکیبی به منظور استفاده در اندازهبه 199۵در سال  (CPI) شاخص ادراک فساد .برسد 9۵در سال 

در هر کشور است و هر ساله توسط سازمان شفافیت فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف دنیا ایجاد شد و معرف میزان فساد 

المللی های اقتصادی بینکه یکی از شاخص «حقوق مالکیت»شود. اما درخصوص الملل برای کشورهای مختلف جهان گزارش میبین

در  111از جایگاه  طوری کهای را تجربه کند بهپله 10ایران توانست ارتقای رتبه  9۵تا  92های شود نیز در فاصله سالمحسوب می

های ارزیابی شده است. این شاخص درجه )خرسندی( از دیگر شاخص« شادی»شاخص .رسید 9۵در سال  101به جایگاه  92سال 

ای مالک قرار دهد. در این محاسبه، میزان سالمتی، ثروت و دسترسی به آموزش پایهمندی در کشورهای مختلف را نشان میرضایت

 92در سال  11۵ای داشته و توانست از جایگاه پله 10س ارزیابی صورت گرفته ایران در این شاخص نیز ارتقای داده شده است. براسا

های مذکور در شود. اما درمیان شاخصدست یابد. شاخص شادی توسط سازمان ملل متحد ارزیابی می 9۵در سال  10۵به جایگاه 

نیز افت جایگاه داشته است. شاخص دولت « پذیری جهانیرقابت»و « کدولت الکترونی»دوره مورد بررسی ایران در دو شاخص 

افتی  9۵تا  92های های صورت گرفته ایران در فاصله سالشود و براساس ارزیابیالکترونیک از سوی سازمان ملل متحد ارزیابی می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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پذیری نیز سید. درخصوص شاخص رقابتر 9۵در سال  10۶به جایگاه  92در سال  100ای در این شاخص داشته و از جایگاه پله ۶

در  ۶۶ای را تجربه کرده و از جایگاه پله 8گیرد، در دوره زمانی مورد نظر افت که ارزیابی آن توسط مجمع جهانی اقتصاد صورت می

 .رسیده است 9۵در سال  74به جایگاه  92سال 

http://www.iana.ir/fa/news/44019/%D8%B۵%D8%B9% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

با توجه به اینکه عمده کشت جو در استان خوزستان مورد مصرف مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان گفت: 

گیرد که خود کشاورز هم هستند، حجم عرضه جو در بورس کاالی ایران طی سال گذشته از سوی استان خوزستان دامدارانی قرار می

رآیند معامالت محصوالت کشاورزی در وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه فمسعود احمدی امروز در گفت.هزار تن بود 1۵تا  14حدود 

بورس کاالی ایران، نگرانی بیشتر کشاورزان را کاهش داده است، افزود: معامالت بورس کاال در حوزه محصوالت کشاورزی توانسته 

ینکه در ا برای کشاورزان تضمین پرداخت سریع پولشان باشد و از این رو نگرانی بیشتر کشاورزان خاتمه یافته است.وی با اشاره به

نیز قیمت تضمینی جو و ذرت در بورس کاالی ایران انجام شد، بیان کرد: درباره  9۵طرح قیمت تضمینی ذرت و در سال  94سال 

هایی شده است، اما هنوز در این مورد نیاز به کار کارشناسی وجود دارد؛ چرا که گندم کاالیی طرح قیمت تضمینی گندم، صحبت

ت سایر محصوالت کشاورزی از حساسیت بیشتری برخوردار است.مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استراتژیک است و به نسب

استان خوزستان با بیان اینکه استان خوزستان مقاوم نخست تولید گندم را دارد، ادامه داد: طرح قیمت تضمینی گندم ابتدا باید از 

روع تا نقاط ضعف و قوت این طرح شناسایی شود.احمدی با بیان اینکه امسال های پایین تولید گندم مثل قم شهایی با حجماستان

صورت طرح قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار گرفته است، عنوان کرد: تن جو استان خوزستان به ۵0تاکنون 

صورت عرضه فیزیکی انجام شده یی و هم بهصورت گواهی سپرده کاالصورت گواهی سپرده کاالیی و جو نیز هم بهمعامالت ذرت به

شده برای ذرت و جو است.وی به شفافیت معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران اشاره کرد و یادآور شد: قیمت کشف

 در بورس کاالی ایران با قیمت بازار همخوانی دارد و از شفافیت کامل برخوردار است.

 سامانه اطالعات کشاورزان

ای برای درج اطالعات کشاورزان وجود دارد ته مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، در حال حاضر سامانهبه گف

ها و اطالعات کشاورزان از مراکز خدمات و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسال و کنترل شده و برای جهاد کشاورزی استان

 گیرد.العات برای بورس ارسال شده و کد بورسی به آنها تعلق میشود و در نهایت این اطفرستاده می

احمدی تأکید کرد: اطالعات کشاورزان در این سامانه در حال کامل شدن است، عالوه بر اطالعات کشاورزان، سطح زیر کشت و حجم 

لی در بورس کاالی ایران بسیار عنوان طرحی مشود.به گفته وی، طرح قیمت تضمینی بهتولید و... نیز در این سامانه درج می

ها التفاوت قیمتشود و مابهساعت پس از انجام معامالت به حساب آنها واریز می 48آمیز بوده است؛ چرا که پول کشاورزان موفقیت

ران یشود.احمدی در پایان اضافه کرد: طرح قیمت تضمینی در بورس کاالی اهم توسط دولت دو هفته بعد به کشاورزان پرداخت می

 اند./برای کشاورزان امنیت و آرامش خاطر را به ارمغان آورده است و از این رو هم کشاورزان و هم خریداران از این طرح استقبال کرده
http://www.iana.ir/fa/news/4410۵/%D8%A7%D9%8۵%D9%8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

در حالی که آمارهای رسیده از وزارت کشور درباره دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران تا این لحظه گویای پیروزی حسن 

هزار  81جهان دماسنج بازار سرمایه کانال روحانی است با خوش بینی فعاالن بازار سرمایه نسبت به آینده توافقات ایران و قدرت های 

ها به پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران بینیبه گزارش ایسنا، خوش.واحدی را رد کرده است

بینی فعاالن بازار سرمایه ایران شده و تا این لحظه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران نزدیک به سبب خوش

هزار واحدی شود.همچنین از ابتدای باز شدن معامالت امروز بورس  81نال ها وارد کاواحد رشد کرده و توانسته بعد از مدت 800

واحدی رسیده است. عالوه بر این شاخص آزاد شناور تا  ۶۶2هزار و  17واحد رشد کرده و به رقم  240وزن تهران شاخص کل هم

وه بر این ها شاخص بازار اول با رشد حدود واحدی نشسته است.عال ۶28هزار و  88این لحظه بیش از هزار واحد باال رفته و در طراز 

 180واحد رشد در میانه کانال  ۵00واحدی رسید و شاخص بازار دوم با بیش از دو هزار و  183هزار و  ۵۶واحدی خود به رقم  400

میلیون  ۶41رقم میلیارد تومان رسیده و حجم معامالت  108هزار واحدی ایستاد.ارزش معامالت امروز نیز تا این لحظه به بیش از 

های بورسی از سهم و اوراق بهادار را رد کرده است.از ابتدای شنیده شدن خبرها از احتمال پیروزی حسن روحانی بسیاری از گروه

 ها با روند رو به رشد مواجه شدند.ها، مواد غذایی و بانکیها، فلزات اساسی، داروییجمله خودرویی
http://www.iana.ir/fa/news/440۶2/%D8%A8%D9%88% 
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 کالن اقتصاد
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۸: تاریخ

 بر مالیات اخذ با ما کشور در که است درحالی گیرند،این می نظر در مختلفی راهکارهای کشاورزی محصوالت صادرات افزایش برای ها دولت

 در وان،ج خبرنگاران باشگاه اقتصادی گروه کشاورزی و تجارت صنعت، خبرنگار گزارش به.است شده سلب رقبا سایر با رقابت توان افزوده ارزش

 دست به برای کنندمی سعی افراد برخی میان این در که چرا دارد وجود کشاورزان برای بسیاری هایدغدغه و نگرانی محصول برداشت فصل

 .کنند در به میدان از را رقبا سایر کالن سودهای آوردن

 والنمسئ فکر دیرباز از که است کشاورزان ناجی و اقتصادی رشد هایمحرکه ترینحیاتی از یکی کشاورزی محصوالت صادرات توسعه رو این از

 راهبردهای کارگیری به با صادرات از حمایت و بازار حفظ برای دولت که نماند ناگفته البته.است کرده مشغول خود به امر این تحقق برای را

 افزوده ارزش بر مالیات اخذ و بانکی تبادالت مشکل نقل، و حمل هایساخت زیر کمبود صادرات، باالی تعرفه که چرا بیاید کار پای باید مختلف

 با صادرات افزوده ارزش بر مالیات وضعیت آخرین از تا رویممی مربوطه مسئوالن سراغ به حال.است کرده ایجاد صادرکنندگان برای مشکالتی

 : شویم خبر

 رگانیباز کارت از که تجاری امروزه: گفت کشاورزی و تجارت صنعت، خبرنگار با درگفتگو کشاورزی محصوالت ملی اتحادیه رئیس نورانی رضا

 و سمت به افراد تا شده موجب امر این رو این از گیرندنمی قرار حمایت و تشویق مورد دولت سوی از نمایندمی استفاده صادرات امر برای خود

 نمایند،می واردات و صادرات امر به اقدام خود بازرگانی کارت از که تجاری به نسبت مالیات اداره: افزود وی.روند مصرف یکبار هایکارت سوی

 به اشاره با نورانی. شودمی هاآن وقت رفتن هدر به موجب اختالف حل جهت مختلف هایهیئت و هاآن دفاتر در که چرا کند اعتماد باید

 هاتحادی رئیس.ندارد وجود کاال قاچاق برای ایبهانه دیگر شود اخذ افراد از اصولی طور به مالیات اگر: گفت قاچاق دالر میلیارد 1۵ آمار آخرین

 که نمایندمی پرداخت افزوده ارزش دولت سوی از مالی حمایت جای به کشاورزی محصوالت صادرکنندگان: داد ادامه کشاورزی محصوالت ملی

 هب کشاورزی محصوالت صادرکنندگان به ایویژه نگاه مالیاتی امور سازمان که رودمی انتظار وی گفته به.دارد همراه به را صادرات کاهش ام این

 .باشد داشته اقتصادی محرکه ترینمهم عنوان

 صادرکنندگان روی پیش چالش افزوده ارزش بر مالیات***

 ادراتص افزایش برای هادولت دنیا در: کرد بیان کشاورزی و تجارت صنعت، خبرنگار با گفتگو در اتاق کشاورزی کمیسیون رئیس زرگران کاوه

 یکی افزوده ارزش بر مالیات که است حالی در گیرند،اینمی نظر در شده تمام قیمت کاهش جهت در مختلفی راهکارهای کشاورزی محصوالت

 هیات سوی از افزوده ارزش بر مالیات حذف الیحه گذشته سال ماه دی اواخر: افزود وی.است کشاورزی بخش در اقتصادی فعاالن هایچالش از

 سایر اب رقابت: کرد بیان کشاورزی محصوالت صادرات افزایش راهکارهای به اشاره با زرگران.است اجرانشده کنون تا اما رسید، تصویب به وزیران

 بخشودگی و صادراتی مشوق تخصیص که رودمی شمار به کشاورزی محصوالت صادرات توسعه راهکارهای جمله از هدف بازارهای در رقبا

 .است کرده سلب را رقابت توان هاکشور سایر سوی از مالیات

http://www.yjc.ir/fa/news/۶091301/%D9%8۵%D8%A7%D9%8 
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 کالن اقتصاد
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۸: تاریخ

 پا قیمت افزایش بر کیفیت بردن باال بهانه به پز یارانه هاینانوایی شده موجب ها نان رفتن آب و کیفیتی بی از کنندگان مصرف نارضایتی

 با 89 سال در نان قیمت سازی آزاد اگرچه جوان، خبرنگاران باشگاه اقتصادی گروه کشاورزی و تجارت صنعت، خبرنگار گزارش به.کنند فشاری

 به که تاس حالی در این.است نیافته تغییری نان کیفیت قیمت، افزایش این از سال چند گذشت با اما گرفت، صورت نان کیفیت بهبود وعده

 فشاری پا یمتق افزایش بر کیفیت بردن باال بهانه به پز یارانه هاینانوایی ها، نان رفتن آب و کیفیتی بی از کنندگان مصرف نارضایتی دنبال

 سال در نان قیمت بردن باال برای ایبرنامه دولت آیا و یایدمی افزایش هاکیفیت نان قیمت مجدد افزایش با که است سوال جای حال.کنندمی

 از نان قیمت افزایش عدم از انتقاد با کشاورزی و تجارت صنعت، خبرنگار با گفتگو در تهران نانوایان اتحادیه رئیس کار زراعت دارد؟قاسم جاری

 افزایش نان قیمت که است درحالی این و یافته درصدافزایش 14 حدود نانوایی هایهزینه ساالنه تورم به توجه با: گفت کنون تا 93 سال

 با رکا زراعت.است شده فرستاده هانانوایی سوی از قیمت آنالیز بررسی جهت حمایت سازمان به الزم اسناد و مدارک وی گفته به.است نداشته

 نان یفیتک گندم و آرد نرخ سازی یکسان با: افزود است، کنندگان مصرف و تولیدکنندگان نفع به گندم و آرد نرخ سازی یکسان اینکه بیان

 دمع: کرد تصریح تهران نانوایان اتحادیه رئیس.ندارند را خود اولیه مواد انتخاب حق گونه هیچ پز یارانه هاینانوایی که چرا یابدمی افزایش

 .دارد همراه به را نان کیفیتی بی و چانه شده کوچک تنها تورم با متناسب نان قیمت افزایش

 کیفیت بخش شفا نسخه تنها آرد نرخ سازی یکسان***

 سازی آزاد: گفت کشاورزی و تجارت صنعت، خبرنگار با گفتگو در صنعتی حجیم نیمه و حجیم هاینان اتحادیه رئیس کرمی جواد محمد

 علی: ودافز وی.نماید امراقدام این اجرای به نسبت دولت ترسریع چه هر رودمی انتظار که است کیفیت افزایش بخش شفا نسخه تنها نان قیمت

 همراه به را کیفیت کاهش امر این درنهایت که نیافته افزایشی بعد به 93 سال از نان قیمت.. و برق و آب کارگری، هایهزینه افزایش رغم

 افزایش عدم صورت در رو این از ندارند را زیان توان دیگر نانوایان: داد ادامه صنعتی حجیم نیمه و حجیم هاینان اتحادیه رئیس.است داشته

 ینانوای که شودمی موجب دولت سوی از گندم و آرد نرخ سازی یکسان: کرد تصریح کرمی.یافت خواهد کاهش هاکیفیت و چانه وزن نان قیمت

 .شودمی تعیین خود هاقیمت وجود این با که بگیرند قرار سالم رقابت فضای در سنتی و صنعتی

http://www.yjc.ir/fa/news/۶089۵93/%DA%AF%D8%B1% 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

ویکرد ها با رهای مناسب در زمینه تولید محصوالت استراتژیک و بهره گیری از تمامی طرحسیاست گذاریطی سه سال اخیر با اتخاذ 

 و کشاورزی صنعت، تجارتبه گزارش خبرنگار .ها به خوداتکایی و حتی خودکفایی برسیموری توانستیم در برخی از زمینهافزایش بهره

رود که در زمینه تولید ثروت، های اقتصادی به شمار میترین بخشبخش کشاورزی از مهم گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

های مناسب در زمینه تولید محصوالت اریطی سه سال اخیر با اتخاذ سیاست گذ.ایجاد ارزآوری و اشتغال آفرینی نقش اساسی دارد

ی ها به خوداتکایی و حتی خودکفایوری توانستیم در برخی از زمینهها با رویکرد افزایش بهرهاستراتژیک و بهره گیری از تمامی طرح

ه و آمارهای ارائه به بعد رکورد تولیدگندم شکسته نشد 8۶این درحالی است که وزیر جهاد دولت نهم معتقد است که از سال .برسیم

 .است ساختگی برنج و شکر نظیر دیگر محصوالت تولید زمینه در شده 

 .رویم تا از صحت و سقم ماجرا با خبر شویمحال به سراغ مسئوالن مربوطه می

های یزیگفت: با توجه به برنامه رصنعت، تجارت و کشاورزی حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

وی افزود: سال .های اخیر تولید افزایش چشمگیری داشته استمناسب در بحث زراعت محصوالت کشاورزی از قبیل گندم طی سال

، چهار 92هزارتن، سال  71۶، شش میلیون و 93هزارتن، سال  82ت میلیون و ، هش94هزارتن سال  ۵31میلیون  11خرید  9۵

 .ها اخیر بوده استهزارتن گندم بیانگر روند افزایش خرید محصول طی سال 44دو میلیون و  91هزارتن و سال  822میلیون و 

میلیون تن گندم باید گفت که در شرایط کنونی بیش  11الی  800میلیون و  10رغم مصرف ساالنه عباسی معروفان ادامه داد: علی

 .ها ذخیره است که این امر بیانگر خودکفایی کامل در زمینه تولید گندم استهزارتن گندم در سیلو 800میلیون و  8از 

ت گندم منتفی واردا 9۵وی با بیان اینکه صحبت هایی مبنی بر واردات گندم در سال گذشته مطرح است، افزود: از نیمه دوم سال 

شد به تنها بخش خصوصی طبق ثبت سفارش سال گذشته اقدام به واردات کرد تا با فرآوری محصول ارزش افزوده باالیی را از قبل 

هزار میلیارد تومان بهای مطالبات گندمکاران  14معاون داخلی بازرگانی دولتی با اشاره به پرداخت .صادرات برای کشور ایجاد نماید

وی ادامه داد: .های گذشته بیانگر ارتقای زندگی کشاورزان استته بیان کرد: حجم و نرخ گندم خریداری شده طی سالدر سال گذش

میلیون دالر ارز از کشور  200شد که این میزان هدر رفتن یک میلیارد و میلیون تن گندم وارد کشور می ۶های اخیر حدود طی سال

 .ه سال گذشته با خودکفایی گندم سه میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشور داریمرا به همراه داشت و این درحالی است ک

های اخیر با روند میلیارد دالر رسید، اظهار کرد: طی سال 3میلیارد دالر به کمتر از  8عباسی معروفان با بیان اینکه تراز تجاری از 

وی با اشاره به آخرین وضعیت واردات شکر بیان کرد: .یافته استکاهشی واردات تراز تجاری در بخش کشاورزی به نحو مطلوبی ارتقا 

شد و این درحالی است که سال گذشته طی چند سال گذشته بیش از یک میلیون تن شکر برای تأمین نیاز داخل وارد کشور می

ت زراعت وزارتخانه طی سه عباسی معروفان ادامه داد: طبق برنامه معاون.هزارتن شکر وارد شد ۵30رغم افزایش جمعیت حدود علی

هزارتن شکر مورد نیاز کشور است و در حال حاضر یک  200سال آینده به خودکفایی خواهیم رسید چراکه ساالنه دو میلیون و 

های اخیر اظهار معاون بازرگانی دولتی با اشاره به وضعیت تولید روغن طی سال.شودهزارتن شکر در داخل تولید می ۶۵0میلیون و 

هزارتن و  212هزارتن نبود و این درحالی است که سال گذشته  100ای روغنی بیش از مجموع تولید سه سال گذشته دانه :داشت

 70وی با بیان اینکه طی ده سال آینده به خوداتکایی .هزارتن برسد 430های روغنی به شود که تولید دانهامسال پیش بینی می

هزارتن روغن خوراکی مورد نیاز کشور است که طی  400افزود: ساالنه یک میلیون و  های روغنی خواهیم رسید،درصدی در دانه

شد و این درحالی است که در شرایط کنونی میزان های گذشته صد در صد نیاز کشور نیاز کشور از طریق واردات تأمین میسال

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
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 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اردیبهشت هارماهم اخبار کشاورزی هفته چ 

 

16 
 

کیلو به ازای هر نفر  37: ساالنه با متوسط سرانه وی با اشاره به آخرین وضعیت واردات برنج گفت.درصد رسیده است 8۵واردات به 

هزارتن در داخل  ۵00الی دو میلیون و  400هزارتن برنج مورد نیاز است و این درحالی است که تنها دو میلیون و  200میلیون و  3

رود با توسعه ارقام پرمحصول در سال اقتصاد مقاومتی تمامی برنج شود که انتظار میتولید و مابقی توسط بخش خصوصی وارد می

 .مورد نیاز کشور در داخل تأمین شود

  هزارتن گندم در سیلوها 650میلیون و  8ذخیره 

گفت: با توجه به اظهارات ناصحیح وزیر  صنعت، تجارت و کشاورزیبرنگار اسماعیل اسفندیار پور مجری طرح گندم در گفتگو با خ

های اخیر، ذخیره وی افزود: طی سال.دوره نهم جهاد کشاورزی در زمینه آمار و ارقام تولید گندم، ایشان را به مناظره دعوت کردیم

ها درصد نیاز خبازی 97هزارتن معادل  ۶۵0میلیون و  8هزارتن بود، این درحالی است که امسال  9۵0ها تنها لوگندم موجود در سی

های گیری از طرحاسفندیار پور تصریح کرد: طی سه سال اخیر با اتخاذ سیات گذاری مناسب در جهت بهره.ها ذخیره استدر سیلو

زیر کشت، ارتقای درجه مکانیزاسیون توانسته ایم تولید از نظر کمی و کیفی را  وری، کاهش سطحپیشین با رویکرد افزایش بهره

 .افزایش دهیم

 کیفیت پایین تولید رقابت در بازارهای هدف را دشوار کرد

بیان کرد: بر اساس آمارهای صنعت، تجارت و کشاورزی علی خان محمدی مدیر عامل مجمع نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

 .میلیون تن رسیده که این رقم بیانگر رشد قابل توجه تولید است 11۵موجود تولید محصوالت کشاورزی به 

شته، اما به سبب کیفیت پایین قادر به رقابت با بازارهای هدف های اخیر رشد قابل توجهی داوی افزود: گرچه میزان تولید طی سال

به گفته خان محمدی ضعف در تنظیم بازار و فقدان کیفیت .وری در واحد سطح امری ضروری استنیستیم که از این رو ارتقای بهره

 .ها اقدام کردتر باید در جهت مرتفع شدن آنمحصول مشکالتی برای مصرف کنندگان در برداشته که هر چه سریع

http://www.yjc.ir/fa/news/۶0894۶۶/%D8%A2%D8%AE%D8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

افزایی مقابله با گردوغبارها زیست اعالم کرد: مرکزی را در کشور عراق برای توان رئیس سازمان حفاظت محیطجمهور و معاون رئیس

 .رسداندازی خواهیم کرد که کارهای اجرائی آن آغاز شده و در آینده نزدیک به انجام میراه

ر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در دولت یازدهم ریزی استان کردستان که دمعصومه ابتکار، شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه

های مختلف و زیست، ما یک نگاه فرابخشی را داشتیم؛ زیرا بدون مشارکت بخش جمهور درباره محیطو براساس تأکیدات رئیس

ودیم؛ رو بهایی روبهپذیر نیست. وی افزود: در کشورمان با بحرانمحیطی امکانها و اهداف مشترک، حل مشکالت زیستگذاریسیاست

اما خوشبختانه امروز وضعیت دریاچه ارومیه بسیار بهتر از گذشته است و از مرحله بحران نجات پیدا کرده است. وی بیان کرد: دریاچه 

 آوریزریوار در استان کردستان هم در دولت یازدهم مورد توجه جدی قرار گرفت و از نابودی حتمی نجات پیدا کرد. ابتکار، جمع

جمله فاضالب روستاهای حاشیه دریاچه زریوار، جلوگیری از دخل و تصرف در حریم این دریاچه و مانیتورینگ و نظارت مداوم را از

مذاکرات خود را با کشور عراق درباره  92جمهور تصریح کرد: از سال اقدامات مؤثر برای احیای دریاچه زریوار عنوان کرد. معاون رئیس

از کردیم که با توجه به بهبود شرایط این کشور از دو ماه پیش اعالم آمادگی کردند که برای کاهش این پدیده با پدیده گردوغبار آغ

میلیون هکتار کانون بحرانی در کشور عراق اشاره و بیان کرد: از سه سال پیش موضوع ایران همکاری کنند. وی به وجود هشت 

ه ایم. ابتکار ادامباره مجددا وارد مذاکراتی شدهیک ماه گذشته هم با کشور عراق دراینگردوغبار را به صورت جدی بررسی کردیم و از 

اندازی خواهیم کرد که کارهای اجرائی آن آغاز شده و در آینده افزایی مقابله با گردوغبارها راهداد: مرکزی را در کشور عراق برای توان

المللی و سازمان ملل برای رفع پدیده گردوغبار نیز اشاره کرد و در ادامه سطح بینرسد. وی به انجام اقداماتی در نزدیک به انجام می

  .المللی گردوغبار سازمان ملل در تیر سال جاری در تهران خبر داداز برگزاری اولین اجالس بین

http://www.iana.ir/fa/news/438۶1/%D8%B1%D8%A7%D9%87 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

اردیبشهت با حضور معاون رئیس جمهور  27فاز دوم تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی رازی شهرضا پیش از ظهر امروز چهارشنبه 

 .و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افتتاح شد

 تصفیه خانه در جمعپایگاه اطالع رسانی محیط زیست اصفهان، معصومه ابتکار در حاشیه افتتاح این ایانا به نقل از  به گزارش

خبرنگاران، گفت: این دویست و بیست و چهارمین تصفیه خانه شهرک های صنعتی کشور است، که امروز در استان اصفهان افتتاح 

ها در دوران دولت تدبیر و امید به دلیل توجه ویژه این دولت به موضوع آب و محیط زیست، وی اضافه کرد: ایجاد این تصفیه خانه.شد

ابتکار گفت: در شهرستان شهرضا مساله آب از اهمیت باالیی برخوردار است و هرگونه .بیشتری برخوردار بوده است از سرعت

های صنعتی و کشاورزی و در مناطق مسکونی باید با رعایت الزامات محیط زیست و توجه به بحث تصفیه و بازچرخانی منابع فعالیت

ین تصفیه خانه گام مهمی در جهت حفاظت از منابع آب تصفیه شده و جلوگیری از وی بیان کرد: خوشبختانه افتتاح ا.آب باشد

معاون رییس جمهور اضافه کرد: انتظار داریم این روند در مناطق  .آلودگی در فرآیند بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب است

حیط زیست به طور کامل در این زمینه نظارت معاون رئیس جمهور اعالم کرد: سازمان حفاظت م.مختلف کشور با جدیت دنبال شود

دارد و در تصفیه خانه ای که امروز افتتاح شد سیستم اندازه گیری آنالین پساب خروجی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

 .یردمی گ متصل بوده و از نزدیک تمام پارامترهای مرتبط به پساب خروجی مورد نظارت و کنترل سازمان حفاظت محیط زیست قرار

ه این های صنعتی کشور و صنایع بزرگ کهای پایش آنالین )برخط( در همه شهرکابتکار گفت: پیگیر این مساله هستیم که سیستم

 طور کامل شرایط را پایش کنیماندازی شود تا بهالزام را دارند، راه
http://www.iana.ir/fa/news/4399۵/%D9%81%D8%A7%D8%B2- 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

سال کار کرد تا آب  1۵تا  12وزیر تعاون در مراسم رونمایی و معرفی سند ملی اشتغال سبز با اشاره به اینکه دولت یازدهم به اندازه 

 .ها جاری شود، انکار کردن وجود آب در هورالعظیم را از جمله عجایب روزگار دانستدر تاالب

گزارش خبرنگار ایانا، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان مراسم رونمایی و معرفی سند ملی اشتغال سبز که در  به

سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، دولت تدبیر و امید را دولتی دانست که در طول فعالیت آن بیشترین میزان گفتگوها 

گرفته است.وی افزود: دولت یازدهم، در مقطعی اداره کشور را به دست گرفت که تبعات پیرامون مسئله محیط زیست شکل 

 های گسترده، گریبان کشور را گرفته بود.های غلط در حوزه آب و سدسازیسیاست

قه طهای منالمللی و عدم حضور ایران در سیاستگزاریای، فقدان گفتگوی بینهای نادرست منطقهبه گفته وزیر تعاون سیاست

 12سال اخیر به اندازه  4تا  3خاورمیانه سبب شد که آثار محیط زیستی بدی به کشور تحمیل شود.وی اضافه کرد: دولت یازدهم در 

شد اما باز هم کسی آب را در تاالب ندید. این اتفاق ها در تاالب چپ میها جاری شود. قایقسال کار کرد تا آب در تاالب 1۵تا 

لت یازدهم رخ داده است.ربیعی از ذخیره سازی انرژی در منابع خانگی از طریق بهزیستی و کمیته امداد عجیبی است که در دو

 دهیم تا مصرف انرژی در کشور کاهش یابد. های مردم نهاد ادامه میخبرداد و افزود: توسعه انرژی پاک در کشور را با کمک سازمان

ها، تولید برق و فروش آن، دو برابر پایه حقوق صب پنل خورشیدی به روی پشت بامدهد که از محل نبه گفته وی، برآوردها نشان می

مصوب، برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد درآمد ایجاد خواهد شد.وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حوزه 

هایی های خود را بر روی وزارتخانهیدار باید برنامهاشتغال سبز، رویکرد اولیه رویکرد مسئولیت اجتماعی است. طبق تعاریف توسعه پا

گیری ایم. جهتاما امروز از این رویکرد عبور کرده و به رویکرد جدیدی رسیده دهند، متمرکز کنیمای انجام میکه کارهای توسعه

 .ت ارتباط زیادی داردشود. پایداری آن نیز به حوزه محیط زیساین رویکرد، بر رشد فراگیر ضد فقر و پایدار تمرکز می

های رئیس جمهور خواهد بود. برای دستیابی به این ربیعی افزود: فقرزدایی و ایجاد اشتغال فراگیر در دولت دوازدهم نیز جزء برنامه

های دولتی کاهش یابد و سپس به سمت مشاغلی برویم که های ایجاد شده توسط دستگاهاهداف ابتدا باید ضایعات، پساب و آلودگی

 گیرد.هایی است که ذاتا در گروه مشاغل سبز قرار میاز جمله حوزه ICTذاتا سبز هستند. به گفته وزیر تعاون حوزه 

های اشتغال را شناسایی کرده و برای هر یک، بسته حمایتی وی اضافه کرد: برای دستیابی به هدف دولت که ایجاد اشتغال است، رسته

ثال کنیم. برای مهای اشتغال حرکت م برای بهبود کسب و کار عمومی، به سمت بهبود رستهکنیگیریم .تالش میخاص در نظر می

ها با رویکرد محیط زیست تطابق دارد و از آنجا که نیازمند یک سند شود. این سیاستای با توجه به هر رسته تعیین مینظام تعرفه

 .منعقد کرده و به سمت ایجاد سند ملی اشتغال سبز حرکت کردیم 93ای با سازمان محیط زیست در سال نامهمرجع بودیم، تفاهم

های های گردشگری در ایجاد اشتغال و حفظ محیط زیست، گسترش قرقوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پتانسیل طرح

 .داردار سبز گام بر میاختصاصی را اشتغال سبزی دانست که در راستای احیاء جمعیت حیات وحش، حفاظت و توسعه کسب و ک

کرد اما امروز با تکیه بر تجربیات های پنج ستاره برای توسعه گردشگری وام اعطا میوی افزود: در گذشته، دولت به ساخت هتل

ایم که باید اعتبارات را در مناطق هزینه کنیم زیرا هتل و سایر امکانات توسط بخش المللی به این نتیجه رسیدهکارشناسان بین

صوصی ایجاد خواهد شد.ربیعی آمادگی خود را برای همکاری بیشتر با سازمان حفاظت محیط زیست به منظور توسعه مشاغلی که خ

های این سازمان در زمینه حمل و نقل است شود، اعالم کرد.به گفته وی بیشتر برنامهآثار مثبت آن منجر به حفظ محیط زیست می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های مورد توجه شود.وزیر تعاون با بیان اینکه صنایع سبز نیز جزء فعالیتها پیگیری میسیاستکه با رویکرد حفظ محیط زیست، این 

تواند برای مشاغل سبز در نظر گرفته میلیارد تومان برای طرح مشاغل داریم که بخشی از آن می 20وزارت کار است، افزود: امسال 

ا شود بمه ارائه دهیم. بخشی از حوزه خدمات که در وزارت کار انجام میهای خرد و متوسط تسهیالت و بیشود. سعی داریم به بنگاه

ای به منظور برداشت پنج وی همچنین از تالش این وزارتخانه برای تصویب الیحه.های سازمان محیط زیست همپوشانی داردفعالیت

تواند برای ایجاد درصد این مبلغ، می ۵0که هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به منظور ایجاد شغل در کشور خبرداد 

کند به جای پرداخت یارانه به سمت پرداخت کارانه حرکت کند. امسال مشاغل سبز هزینه شود.ربیعی تاکید کرد: دولت تالش می

اشته ست همکاری دتوانیم با سازمان محیط زینامه این سیاست در وزارت تعاون در دست تدوین قرار گرفت. در این زمینه نیز میآیین

توانیم این فارغ التحصیالن را در طرح کارورزی به کار باشیم چون تعداد زیادی فارغ التحصیل محیط زیست در کشور داریم و می

مانند و پنج یا شش درصد آنها خود دست به ایجاد ها بعد از کارورزی باقی میدرصد این افراد در بنگاه 80بگیریم. طبق مطالعات تا 

دهد بازار کار بخش کم سواد، بخش قابل توجهی وی در مورد ایجاد اشتغال برای عموم جامعه گفت: مطالعات نشان می.زنندمیشغل 

هایی توانیم در بخشاست و نرخ مشارکت زنان در این بخش پایین است. در نظر داریم بیمه کارفرمایی را پرداخت کنیم. همچنین می

های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت ایجاد اداره مربوط به تشکل.ی داشته باشیمها با محیط زیست همکاراز طرح

توانیم با سازمان محیط زیست مشارکت و همکاری داشته های مردم نهاد میمردم نهاد عنوان کرد: در زمینه جوامع محلی و سازمان

 باشیم./
http://www.iana.ir/fa/news/43939/%D8%A7%D9%8۶%DA 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

کنند و اغلب، انتشار دهنده اصلی گاز کربن به جو هستند. با این ها در چرخه کربن جهانی، نقش مهمی ایفا میتاالبها و دریاچه

 .گیری نشده استهای کوچک، به خوبی اندازهویژه در تاالبشود بهحال، میزان گازی که در مرز بین آب و هوا مبادله می

ای در این دانشگاه انجام شده که در آن چگونگی ، وابسته به دانشگاه ییل، تحقیق تازهشبکه اخبار محیط زیستیبه گزارش ایانا از 

ی نتشار کربن و تغییرات اقلیمتواند در مورد اها بر میزان تبادل گاز ارزیابی شده است. این تحقیق میها و دریاچهتاثیر اندازه تاالب

 Journal of Geophysical )این مطالعه که در مجله تحقیقات جغرافیایی، علوم زیستی جغرافیایی.جهانی، نکاتی را به ما بیاموزد

Research — Biogeosciences ) تواند بر ضریب انتشار های آبی، میدهد که اندازه این حوضعبه چاپ رسیده است، نشان می

 .ها به جو، موثر باشدها و دریاچهای )مثل دی اکسید کربن( از تاالبزهای گلخانهگا

باد  توان با کمک سرعتهای بزرگ را میبه گفته دکتر مردیت هولگرسون، نویسنده اصلی این تحقیق، هر چند تبادل گاز در دریاچه

رود. هولگرسون که اکنون در دانشگاه این رابطه از بین می های کوچک،بینی کرد اما در شرایطی که باد کم باشد مانند تاالبپیش

های کوچک توانیم به راحتی میزان تبادل گاز را در تاالبما دریافتیم که نمی"گوید: ایالتی پرتلند، مشغول کار تحقیقاتی است، می

ی های جهانست زیرا تغییر تبادل گاز، در مدلیابد. این امر مهم اها افزایش میمحاسبه کنیم و این تغییر در تبادل گاز، در دریاچه

 ."گیری نشده که باید بشودهای داخل سرزمینی به خوبی اندازهای از آبانتشار گازهای گلخانه

هم معروف است را در چهار تاالب کوچک در  "سرعت انتقال گاز"های آبی و جو زمین که به محققان، میزان انتشار گاز بین حوضه

تاالب و دریاچه در سراسر جهان  ۶7در شمال شرق کانکتیکات محاسبه کردند. آنها سپس میزان تبادل گاز را در  جنگل ییل میرز

 .یابدها افزایش میمقایسه و دریافتند که هم میزان تبادل گاز و هم تغییرپذیری آن با اندازه دریاچه

های زیست های متفاوت، متغیر است و با کمک مولفهبا اندازه هایدهد که میزان تبادل در درون و بین تاالبنتایج آنها نشان می

ها و گیری میزان تبادل گاز تاالبگویند اندازهبینی نیست. دانشمندان میمحیطی مانند باد، بارندگی و دما به خوبی قابل پیش

 هم است./های داخل سرزمینی بسیار مای از آبها برای ارزیابی بهتر انتشار گازهای گلخانهدریاچه
http://www.iana.ir/fa/news/438۵9/%D9%8۶%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس  -سامانه یکپارچه آنالین ایستگاه های پایش کیفی هوای کشور عصر یکشنبه 

 .سازمان حفاظت محیط زیست افتتاح شد

ه اطالع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط به گزارش ایانا به نقل از پایگا

های تتواند برسیاسهای پایش کیفی هوا میزیست در مراسم در مراسم افتتاح این سامانه، با بیان اینکه سامانه یکپارچه ایستگاه

های شخصی شهروندان ایرانی مفید واقع تواند در برنامهین سامانه میشهرها و مناطق مختلف آنها موثر باشد، افزود: اطالعات اکالن

 .های پایش کیفی هوای کشور از هر جهت اهمیت بسیار داردشود بنابراین سامانه یکپارچه ایستگاه

زی انداراه های معاونت محیط زیست انسانی این سازمان در حوزه آلودگی هوا ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تالش

بار های گردوغاین سامانه گفت: پایش کیفیت هوا در نواحی صنعتی امری ضروری است همچنین از آنجا که کشور ما در معرض طوفان

 .اندازی سامانه پایش و اندازه گیری ذرات گردوغبار اهمیت بسیاری داردقرار دارد، راه

 های سنجش کیفیت هوادرصدی ایستگاه ۲۱رشد 

های سنجش هوا با مشکالتی مواجه بودند، گفت: در آن مقطع و در ابتدای کار دولت یازدهم ایستگاه 92بیان اینکه در سال  ابتکار با

ها فعال هستند. حتی ها وجود نداشت. اکنون تمام نواقص برطرف شده است و ایستگاهامکان استفاده از بسیاری از این دستگاه

وی با اشاره به سفر روز گذشته خود به استان کردستان اضافه کرد: .داندرصد رشد کرده 21ها در سه و سال و نیم گذشته ایستگاه

ها در کشور کردستان سه ایستگاه پایش کیفیت هوا دارد که روز گذشته نیز سه ایستگاه جدید افتتاح شد. در آینده تعداد ایستگاه

 .یابدافزایش می

میکرون توسط سامانه یکپارچه  10میکرون و زیر  2.۵ات زیر ها و ذررئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پایش آالینده

رسانی در مورد کیفیت هوا اهمیت بسیاری دارد. امیدواریم صدا و سیما در زمینه های پایش کیفی هوا عنوان کرد: اطالعدیدگاه

وای محل سکونت خود تصمیمات الزم توانند با آگاهی از وضعیت کیفیت ههایی را بردارد زیرا شهروندان ایرانی میرسانی قدمآگاهی

 .های خود بگیرندرا برای زندگی و برنامه

 هاهشت مرکز بین بخشی پایش آالینده

بخشی بیان کرد: در این زمینه همکاری خوب بین بخشی میان  های بینابتکار در ادامه با اشاره به وجود هشت مرکز پایش آالینده

ها را گسترش وزارت کشور، سازمان هواشناسی و ... وجود دارد . به طور قطع این مشارکت ها،سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری

ها به ویژه بنزن و گازهای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این سازمان در زمینه سنجش آالینده.خواهیم داد

های صنعتی هستند ها مانند فعالیتها و سایر فعالیتها حاصل پسماندسوزاکسین و فوران توانمند است، گفت: این آالیندهدی

کنیم که سازمان محیط زیست نظارت و سیاستگذاری بر آنها را های معتمد کار میای از آزمایشهمچنین در شرایط کنونی با شبکه

ها را ادامه ندها، دریاها و دریاچههای توانمند نیز برعهده ما است تا پایش وضعیت آب، هوا، خاک، پسمابرعهده دارد و ایجاد آزمایشگاه

های معتمد برای ما یک هدف مهم برای سازمان محیط زیست است،گفت: این ابتکار با تاکید بر اینکه ارتقای آزمایشگاه.دهیم

ی و تهای صنعهای آزمایشگاهی هستند. هرچه فعالیتهای محیط زیست و رشتهزایی در رشتهها زمینه خوبی برای اشتغالآزمایشگاه

وی با اشاره به پایش کنترلی و مضاعف سه .های معتمد باید گسترش یابدمرتبط با پسماندها بیشتر باشد میزان پایش در آزمایشگاه

جمهور معاون رئیس.هزار واحد صنعتی در استان تهران افزود: پایش کنترلی در سایر شهرها مثل خراسان، کرج و ... در حال انجام است
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اره به تصویب الیحه هوای پاک در مجلس شورای اسالمی یادآور شد: در حال حاضر یک قانون جدید با رویکرد جدید در ادامه با اش

های ها را احصا کنیم. در این الیحه به موضوع گرد وغبار و آلودگیدر حوزه کاهش آلودگی هوا داریم بنابراین باید وظایف و مسئولیت

شده همچنین خودروها و آلودگی صوتی و امواج مورد تاکید قرار گرفته است که همه این موارد های صنعتی پرداخته ناشی از فعالیت

های افزایی در حوزه محیط زیست گامکند ولی خوشحالیم که سازمان حفاظت محیط زیست برای توانمسئولیت ما را سنگین تر می

 .موثری برداشته است

 های پایش کیفی هوای کشورهاندازی اپلیکیشن سامانه یکپارچه ایستگاراه

زودی در اختیار های پایش کیفی هوای کشور خبر داد و گفت: این اپلیکیشن بهاندازی اپلیکیشن سامانه یکپارچه ایستگاهابتکار از راه

ر این کار دهای همراه خود اطالعات مربوط به شاخص کیفیت هوا را کسب کنند. توانند از طریق گوشیگیرد و آنان میمردم قرار می

 .پذیر نقش مهمی داردویژه برای بیماران و افراد آسیبکاهش عوارض ناشی از آلودگی هوا به

ا هها را برعهده گرفت. این وزارتخانه اطمینان داد که پارازیتاین مقام مسئول ادامه داد: وزارت ارتباطات مسئولیت پایش پارازیت

 .حدی مهار شده است ها تاتحت کنترل قرار گرفته و براساس پایش

 در دولت یازدهم تحت کنترل قرار گرفت پارازیت

ها پیشنهاد معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش افزود: در الیحه هوای پاک بررسی و مدیریت امواج از جمله پارازیت

مان حفاظت محیط زیست دریافت کرده داده شد و به تصویب مجلس رسید. طبق این قانون اختیار نظارت کلی در این زمینه را ساز

 .نیمها ورود کاست بنابراین به سمت تجهیز و آماده سازی ابزارهای الزم برای این کار باید برویم تا بتوانیم در بحث پایش پارازیت

ت ان کرد: دولرئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه آلودگی امواج در الیحه هوای پاک مورد اشاره قرار گرفته است، بی

است. در این دولت یک کمیته فرابخشی به منظور بررسی این  ها ورود جدی داشتهیازدهم اولین دولتی است که به موضوع پارازیت

به گفته ابتکار مراکزی که از آنها در زمینه پارازیت و ساطع کردن امواج خارج از .موضوع با مسئولیت وزارت ارتباطات تشکیل شد

کایت شده بود در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و پایش میدانی آنها در چند نوبت انجام شد. در این کمیته ضوابط استاندارد ش

ند امری توانها میو استانداردها اصالح شده است و چند جلسه با حضور وزرا تشکیل شد. این کمیته به این نتیجه رسید که پارازیت

های مهم حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه دسترسی آزاد مردم به اطالعات یکی از برنامهرئیس سازمان .نگران کننده باشند

دولت یازدهم بوده است، گفت: این سامانه به منظور ارائه اطالعات مربوط به کیفیت هوا و وضعیت آلودگی شهرها ایجاد شده است 

 .شودکه مصداق دسترسی آزاد مردم به اطالعات محسوب می

 دسترسی به اطالعات کیفیت هوای محل سکونت فراهم شدامکان 

در ادامه سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این مراسم با اشاره به بازدید رئیس سازمان 

ور جام امور پایشی در کل کشها برای انگیری ترکیبات بنزین اظهار کرد: این آزمایشگاههای اندازهحفاظت محیط زیست از آزمایشگاه

 .کندگیری ترکیبات بنزین از جمله بنزن و آروماتیک همچنین فلزات سنگین فعالیت میایجاد شده است و در زمینه اندازه

گیری فوران و دی اکسین اظهار کرد:را اقدامی معرفی کرد که برای اولین بار در ایران به منظور اندازه GCHR وی افتتاح بخش

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست .شود و این توانمندی در هیچ یک از کشورهای منطقه وجود نداردیانجام م

هایی را تها سیاسهای پایش کیفی هوای کشور عنوان کرد: در کل کشور در ارتباط با پایش آالیندهبا اشاره سامانه یکپارچه ایستگاه

نفعان مد نظر ما است. سازمان حفاظت رسانی کیفیت هوا به ذیها در کنار اطالعپایش آالینده کنیم و توسعه و ارتقایدنبال می

سازی و ارائه اطالعات دقیق به مردم در زمان مناسب تاکید رسانی به عنوان یک التزام به منظور شفافمحیط زیست به موضوع اطالع
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های معتمد، ها اظهار کرد: ارتقای آزمایشگاهبخشی در حوزه پایش آالیندهبینهای متصدی با اشاره به تقویت فعالیت.بسیار دارد

های تخصصی و عمومی از جمله اقدامات ما به منظور ارتقای پایش جویی از بخش خصوصی، ایجاد اشتغال سبز، ارائه آموزشمشارکت

زیست از توانمندی بسیاری در زمینه اصول های کشور بوده است. در حال حاضر کارشناسان بخش پایش سازمان محیط آالینده

 190ها داریم گفت: های پایش هوا در کل استانوی با بیان اینکه پوشش مناسبی از ایستگاه.های پایش برخوردار هستندشبکه

های شکه رو دهند. نکته با اهمیت این استطور مستمر پایش هوا را انجام میایستگاه در سراسر کشور در حال فعالیت هستند که به

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت .ریزی شده استالمللی طرحهای بینها منطبق با روشاستفاده شده برای پایش آالینده

دهیم، گفت: تنها به دنبال حل معضل ای را انجام میمحیط زیست با تاکید بر اینکه در شرایط حاضر پایش پارامترهای گازی و ذره

 .شود و سعی داریم روزبه روز آن را گسترش دهیمایم بنابراین کیفیت هوا در سراسر کشور پایش میدهکالنشهرها نبو

 یک میلیارد تومان هزینه ساخت هر ایستگاه سنجش هوا

 هایهای مربوط به حوزه پایش در دولت یازدهم اظهار کرد: طی سه سال و نیم گذشته ایستگاهمتصدی در ادامه با اشاره به فعالیت

اند.ژ این در حالیست که ساخت هر ایستگاه یک میلیارد تومان هزینه در بردارد و هزینه درصدی داشته 21سنجش هوا افزایش 

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه .رسدمیلیون تومان می 40نگهداری هر ایستگاه ساالنه به 

ل ایم،گفت: در دولت یازدهم شبکه گرد و غبار کشور تکمیالمللی تنظیم کردهنداردهای معتبر بیندستورالعمل پایش را مطابق با استا

های غربی و جنوب غربی که در معرض گرد و غبار بودند امکان پایش گرد و شد این در حالیست که در ابتدای دولت حتی استان

 .شودو کردستان گرد و غبار پایش می غبار را نداشتند و امروز در کل کشور از جمله خوزستان، گیالن

های هوا را به صورت تجمیعی و بین بخشی داریم، بیان کرد: سامانه آنالین پایش متصدی با اشاره به اینکه هشت مرکز پایش آالینده

ن سامانه، توانند با ورود به ایاز امروز در دسترس همه شهروندان ایرانی است و می AQMS.DOE.IR کیفی هوای کشور به آدرس

وی با بیان اینکه سامانه آنالین پایش کیفی هوای کشور .اطالعات مربوط به ایستگاه نزدیک به محل سکونت خود را دریافت کنند

های مختلف را دارد، گفت: این سامانه برای دانشگاهیان و متخصصین نیز مفید است توانایی خواندن اطالعات با آنالیزورهای شرکت

سی به کلیه اطالعات مربوط به هر ایستگاه در این سامانه وجود دارد و در حقیقت نوعی شفافیت در ارتباط با اطالعات زیرا امکان دستر

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با .کیفیت هوا برای شهروندان و کلیه متخصصین کشور ایجاد شده است

پایش  سازی سیستمهای پایش کیفی هوای کشور مد نظر ما قرار دارد، افزود: یکساناهاشاره به اینکه ارتقای سامانه یکپارچه ایستگ

وی با بیان اینکه شاخص کیفیت هوا دارای پنج پارامتر شامل منوکسید .های ما استها با پایش برخط صنایع جزو برنامهایستگاه

میکرون است، گفت: کلیه  10میکرون و ذرات معلق زیر  2.۵کربن، دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، ازن و ذرات معلق زیر 

میکرون که به نواحی تحتانی دستگاه تنفسی انتقال یافته و  2.۵شود. ذرات معلق زیر گیری میاین پارامترها در شبکه پایش اندازه

ش خون تواند به گردو می های صنعتی است که خاصیت سرطان زایی در سیستم دستگاه تنفسی دارندماند ناشی از فعالیتآنجا می

متصدی درباره آلودگی صوتی بیان کرد: بر اساس .شودانسان نیز وارد شود. غلظت این ذرات روزانه و در تمام ساعات اندازه گیری می

وق و ایم. در تمام خودروها در مرحله تولید صدای عبور، بقانون نحوه جلوگیری از آلودگی ،استانداردهای خودرویی را تدوین کرده

وی با اشاره به اینکه در زمینه ایجاد شبکه پایش آلودگی .شوندشود همچنین این موارد در معاینه فنی نیز پایش میاگزوز کنترل می

توانیم طی یکی دو سال های پایش هوا را داریم میکنیم، اضافه کرد: از آنجا که ایستگاهصوتی اقدامات خود را در سال جاری آغاز می

معاون محیط زیست انسانی با بیان اینکه .ه بررسی آلودگی صوتی را نیز با اتکا به زیرساخت شبکه آلودگی هوا ایجاد کنیمآینده شبک

هایی صورت خواهد گرفت، گفت: این امواج شامل امواج ساز و امواج با قدرت فعالیتساز و غیر یوندر زمینه پایش پرتوهای یون
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های پایش برای کنترل این امواج ای است. از امسال کارهای خود را به منظور تکمیل شبکهاهوارههای مرادیویی، موبایل و پارازیت

 کنیمآغاز می
http://www.iana.ir/fa/news/438۵8/%D8%B1%D8%B4%D8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

 .شوندها ریخته میمیلیارد تُن زباله پالستیکی به اقیانوس 9های موجود، هر ساله حدود ترین تخمینبا توجه به دقیق

ای چند منظوره، با دوام و ارزان قیمت است. از بسیاری پالستیک، مادهبه گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست، 

جهات پالستیک مزیت های بسیاری برای بشریت داشته است؛ از ساخت تجهیزات پزشکی گرفته تا قطعات هواپیمایی. اما برخی از 

ن باعث می شود مردم آن را به صفات خوب پالستیک است که آن را مشکل ساز می کند. مثال پالستیک ارزان قیمت است و همی

  .راحتی دور بیندازند. پالستیک اکنون مشکل رو به رشد محل های دفن زباله و اقیانوس هاست

 1۵0ها که یک سازمان غیر دولتی است و هر سال سازماندهی رویدادهای پاکسازی سواحل بیش از سازمان محافظت از اقیانوس

آوری شده از سواحل، درصد از تمام زباله جمع 8۵های پالستیکی حدود بیان کرده است: زباله کشور در سراسر جهان را بر عهده دارد،

های پالستیکی بسیار کوچک تعداد بیشماری تکه.دهند و این تازه بررسی با چشم غیر مسلط استها و اقیانوس ها را تشکیل میآبراهه

ر و تست و صرفا با قرار گرفتن در معرض نور خورشید به قطعات کوچکهای دریایی وجود دارد. پالستیک غیر قابل تجزیه ادر آب

میلی متر طول دارند و گاهی به اندازه یک  ۵شود کمتر از ها میکروپالستیک گفته میشود. این قطعات که به آنتر تبدیل میکوچک

 د که به عنوان الیه بردارهای به محصوالتهای کوچک پالستیکی هستنها همان تکهدانه کنجد هستند. برخی از این میکروپالستیک

 .شوندشوند، و برخی دیگر همان قطعات بزرگ پالستیک هستند که در طول زمان ریز تر میسالمتی و زیبایی اضافه می

یک. لتوانند از لباس مصنوعی شسته شوند، مانند پلی استر و یا اکریها همچنین میاند که میکروپالستیکمطالعات اخیر نشان داده

الیاف میکروپالستیک به محیط  700،000تواند بیش از دهند تنها در یک چرخش یک ماشین لباسشویی میمطالعات نشان می

تریلیون ذره میکروپالستیک وجود دارد که  ۵1برنامه محیط زیست سازمان ملل بیان کرده است در دریاها حدود .زیست وارد شود

 .ی اقیانوس های عظیم شناخته شده به عنوان چرخاب انباشته شده اندبسیاری از آنها در پنج چرخش همگرای

کشورهای مختلف، اقدامات گوناگونی در راستای کم کردن زباله های پالستیکی در اقیانوس ها و دریاها کرده اند. بطور مثال، اندونزی 

درصد  70، زباله های دریائی خود را 202۵که از بزرگترین مصرف کنندگان پالستیک در جهان است، متعهد شده است تا سال 

کاهش دهد. اروگوئه نیز گفته است برای کیسه های پالستیکی یکبار مصرف مالیات تعیین خواهد کرد. ایاالت متحده آمریکا هنوز به 

ردن بش کم کها نیز باید در جناما فقط دولت ها نیستند که باید حرکتی داشته باشند؛ افراد و شرکت.این حرکت ها نپیوسته است

ن ها به ایتوانیم با استفاده کمتر از محصوالت پالستیکی یکبار مصرف و بازیافت آنهمه ما می.های پالستیکی همکاری کنندزباله

 جنبش بپیوندیم
http://www.iana.ir/fa/news/44129/%D8%A7%D9%82% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

های شمال کشور در سال جاری برداری جنگلدرصدی قرارداد بهره 80ها، مراتع و آبخیزداری کشور از توقف رئیس سازمان جنگل

 .شودهای شمال متوقف میهزار هکتار از جنگل 2۵0برداری از حدود برنامه امسال بهرهخبر داد و گفت: طبق 

ه های منابع طبیعی سراسر کشور کبه گزارش ایانا به نقل از ایرنا، خداکرم جاللی روز یکشنبه در نشست هم اندیشی همیاران و نمونه

های شمال کشور دستور رهبر معظم انقالب اسالمی در حفظ جنگل در محل این سازمان برگزار شد، افزود: طبق تذکرها و تاکیدهای

هزار هکتار از اراضی  1۵0برداری و برداشت چوب از صادر شد که توانستیم بهره 9۵ها در نیمه دوم سال برداری از جنگلتوقف بهره

هزار هکتار داشته 2۵0ال را در سطح های شمبرداری از جنگلوی بیان کرد: امسال قرار است عملیات توقف بهره.را متوقف کنیم

اجرایی  97درصد قراردادهای بهره برداری( با تشخیص دولت و مجلس شورای اسالمی در سال  20باشیم و بقیه توقف بهره برداری )

یای اح های شمال به معنای رهاسازی جنگل ها نیست بلکه به دنبال حفاظت وبرداری از جنگلجاللی افزود: این توقف بهره.می شود

ایم تا حد ممکن رعایت کنیم و در چارچوب قوانین و ها در گذشته داشتهها هستیم و تالش داریم تعهداتی که با مجریان طرحجنگل

 .مقررات و همچنین قراردادهای موجود موضوع را پیگیری کنیم

 مهار عوامل ناپایدار از محورهای برنامه ششم

ایدار در منطقه، منابع طبیعی ایران را شکننده کرده است به طوری که آبخیزداری، آبخوانداری این مقام مسئول گفت: اکنون عوامل ناپ

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور امیدوار است: .زدایی در برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته استو بیابان

تواند های موثری برداشت زیرا اگر آبخیزداری مورد توجه قرار نگیرد، میعی گامبتوان در برنامه ششم در مهار عوامل ناپایدار منابع طبی

مقدمه بیابان زایی و در نهایت عاملی برای افزایش پدیده گرد و غبار و ریزگردها باشد که ناپایداری اکولوژیکی را به همراه خواهد 

 تگاهی است که باید با نگاه ملی و مردمی دنبال شودوی ادامه داد: پدیده گرد و غبار و ریزگردها یک مساله فرادس.داشت
http://www.iana.ir/fa/news/44128/%D8%AA%D9%88%D9%8 
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 قیمت هابازار و 
 فارس - ۹۶/۰۲/۳۱ : تاریخ

  .شودتومانی برای تنظیم بازار ماه رمضان عرضه می ۵300هزارتن گوشت مرغ  20وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: 

ریزی تامین،توزیع، تنظیم بازار کل دفتر برنامه، مدیرپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار تن مرغ تنظیم بازاری برای ماه رمضان، گفت: در حال حاضر  20و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به عرضه 

 .شودذخایر مرغ با کیفیت به اندازه کافی موجود است و با هر گونه تخلف در زمینه افزایش قیمت برخورد می

تومان اعالم کرد و گفت: با عرضه کافی و به موقع مرغ توسط شرکت پشتیبانی  ۵300مسعود بصیری،قیمت مرغ های تنظیم بازاری را 

 .شودامور دام از افزایش قیمت جلوگیری می

xt.php?nn=http://www.farsnews.com/newste139۶0231000۵18 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

دن این بخش از موقتی بواگرچه افزایش تعرفه جو و متعاقب آن باال رفتن قیمت این محصول به نفع دامداران نیست، اما نمایندگان 

های قبل از آن، از ثباتی نسبی برخوردار به گزارش خبرنگار ایانا، قیمت جو در سه سال اخیر، نسبت به سال.دهنداین اتفاق خبر می

زمانی  هایدهد، از بازار این نهاده رضایت داشتند، اما در برخی از برههکنندگان که بیشتر آنها را قشر دامدار تشکیل میبوده و مصرف

الزم است برای کنترل واردات این محصول به کشور، تعرفه آن تغییر کرده و منافع کشاورزان نیز به موازات سود دامدار، حفظ شود؛ 

 ای است که رئیس اتحادیه سراسری دامداران ایران، امروز با خبرنگار ایانا در میان گذاشت.این همان نکته

 یابد.جو از اردیبهشت ماه افزایش یافته و این روند تا مردادماه هر سال ادامه می حسین نعمتی گفت: معموالً تعرفه

ع کند که منافهای دولت اقتضا میتواند برای دامداران نگرانی ایجاد کند؛ زیرا سیاستوی معتقد است: این امر موقتی بوده و نمی

رد. به عبارتی در فصول برداشت و آغاز خرید تضمینی این محصول، دامدار و کشاورز را در کنار هم دیده و سپس تصمیم نهایی را بگی

تر، جو خارجی را به دولت نفروشد. بنابراین الزم است که تعرفه واردات جو به قدری افزایش یابد که کسی با واردات آن به قیمت ارزان

هایی که قیمت دالر به اندازه کافی لبته در زمانها بسیار الزم است.نعمتی عنوان کرد: ادر مقاطع زمانی اینچنینی، افزایش تعرفه

های گذشته اتفاق افتاد.وی یادآور شد: بعد از پایان خرید جو باالست، دیگر نیازی به افزایش تعرفه نیست که این موضوع نیز در سال

دهد.سخنان این نماینده اهش میاز کشاورزان، دوباره وزنه به سمت دامداران سنگینی کرده و دولت برای حمایت از آنها تعرفه را ک

 سال"از احتمال افزایش تعرفه جو خبر داده و گفته بود:  اتحادیه مدیر عامل همینبخش خصوصی در حالی است که چندی پیش، 

گذشته که خرید تضمینی جو از طرف دولت انجام شد، حدود یک میلیون تن از این محصول روی دست دولت ماند؛ بنابراین ابتدا 

درصد افزایش یابد. در صورتی که چنین  10ن به ای به آزاد تغییر دادند و اکنون قرار است تا یک ماه آینده، تعرفه آارز آن را از مبادله

زار و هشود و قطعاً بین یکهزار تومان در هر کیلوگرم تمام میرویدادی اتفاق بیفتد، قیمت جو وارد شده به کشور، برای تاجر یک

تومان در هر  700دود اکنون نرخ این محصول حتومان در بازار عرضه خواهد شد. این در حالی است که هم 200هزار و تا یک 100

 /"رسد.کیلوگرم به دست دامدار می
http://www.iana.ir/fa/news/44078/%D8%A7%D9%81%D 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

 .تومانی نرخ پیاز در بازار خبر داد 200درصدی نرخ گوجه فرنگی و افزایش  ۵0رئیس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش 

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

تومانی قیمت پیاز در بازار خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو گوجه فرنگی  200درصدی نرخ گوجه فرنگی و افزایش  ۵0از کاهش  جوان،

 .تومان است 800الی هزار و  400پیاز هزار و هزار تومان و  2در میدان هزار الی 

تومان اعالم کرد، افزود: این درحالی است که طی روزهای  800الی هزار و  400وی نرخ هر کیلو سیب زمینی در میدان را هزار و 

های نوبرانه ت نرخ میوهمهاجران با اشاره به آخرین وضعی.آتی با رسیدن محصول نو از گرگان، با افت قیمت در بازار روبرو خواهیم شد

هزار و  3الی  ۵00هزار تومان، طالبی هزار و  3تومان، ملون هزار تا  800تا  400در بازار گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو هندوانه 

 .هزارتومان است 8تا  4هزار تومان و توت فرنگی  2۵تا  8هزار تومان، زردآلو  13تا  4تومان، گوجه سبز  ۵00

هزار تومان،  ۵ها در بازار را اعالم کرد و ادامه داد: همچنین نرخ هر کیلو سیب سفید رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت سایر میوه

هزار  3تا  2ای و خیار بوته ۵00هزار و  2تا  ۵00ای هزار و ، خیار گلخانه۵00هزار و  ۵تا  4تومان، کیوی  ۵00هزار و  4تا  3موز 

ا اشاره به آخرین وضعیت عرضه و تقاضا در بازار بیان کرد: عرضه و تقاضا در بازار نسبتا آرام است و از طرفی با وجود وی ب.تومان است

 .شود که اتفاق خاصی در بازار رخ ندهدهای گذشته پیش بینی میافزایش تولید محصول به نسبت سال

http://www.yjc.ir/fa/news/۶0884۵9/%D8%A2%D8%AE%D8% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6088459/%D8%A2%D8%AE%D8%25


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اردیبهشت هارماهم اخبار کشاورزی هفته چ 

 

33 
 

 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۲/۳۰ : تاریخ

درصد  ۶0ها ها مردم باید این کاال را در فروشگاهمرغ در بخش تولید افزایش نداشته، اما با زیاده خواهی واسطهبا آن که قیمت تخم 

، مرغ کاهش یابدهوا قیمت تخمتر شدن رغم آنکه با گرم، این روزها علیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .تر بخرندگران

 .ها هستیماما متاسفانه شاهد افزایش قیمت در برخی مغازه

رسد، اما ناصر هزار تومان به فروش می 12و  11های سطح پایتخت مرغ در برخی از مغازهعددی تخم 30هم اکنون قیمت هر شانه 

مرغ نه تنها افزایش نداشته، هفته پیش قیمت تخم 3س گفت: از گذار استان تهران به خبرنگار فارنبی پور رئیس اتحادیه مرغ تخم

تومان  3800تومان بود که اکنون به  4200مرغ در مرغداری هفته پیش هر کیلو تخم 3وی تصریح کرد: .بلکه کاهش هم داشته است

هزار تومان به  10ای یع باید شانهشود و در نهایت با محاسبه سود بنکدار و توزتومان محاسبه می 7500ای رسیده که تقریبا شانه

هزار  12کند که یک شانه تخم مرغ را از منطقه جمهوری تهران عنوان می« م.الف»این در حالی است که .دست مصرف کننده برسد

 .هزار تومان خریده است 11مرغ را تومان خریده و یکی دیگر از شهروندان هر شانه تخم

 3800مرغ عددی تخم ۶ای به مراتب باالتر از این رقم است. یک بسته های زنجیرهفروشگاه بندی درمرغ بستههمچنین قیمت تخم

 .رسدتومان به فروش می ۵400عددی تخم مرغ  12 تومان و بسته ۶۵0ای تومان یعنی دانه

 دولت مشوق صادراتی نداد؛ ترکیه جای ایران را در بازار تخم مرغ عراق گرفت

ادراتی تر شدن هوا و نبود بازار صگذار میهن نیز با تاکید بر اینکه قیمت تخم مرغ به دلیل گرمیه مرغ تخمرضا ترکاشوند رئیس اتحاد

 .رسدتومان به فروش می 3۶00مرغ درب مرغداری افزایشی نداشته تصریح کرد: هر کیلو تخم

 شود، گفت: هیچمرغ کشور صادر میاز تخم وی در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه از بین رفتن آنفلوآنزای پرندگان چه حجمی

تر مرغ خود را از کشورهای دیگر از جمله ترکیه با قیمت ارزانایم، چرا که تخمتقاضایی از سوی کشور عراق یا افغانستان نداشته

 .گیرندتحویل می

 .شودبه گفته ترکاشوند تنها مقدار محدودی تخم مرغ به افغانستان صادر می

 مرغ در جیب دالالندرصدی تخم ۵0تا  30ب توزیع/سود زنجیره نامناس

ا کننده رمرغ بین درب مرغداری تا مصرفمرغ در کشور علت تفاوت قیمت تخمحمید کاشانی یکی از تولیدکنندگان عمده تخم

ین فاصله قیمتی بین کنند و برای همدرصد سود می ۵0تا  30ها بین سیستم نامناسب توزیع عنوان کرد و افزود: گاهی اوقات واسطه

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تخم مرغ ایرانی نسبت به رقبای همسایه از جمله ترکیه باالتر است، .تولید تا مصرف زیاد است

تومان مشوق صادراتی  800تا  700ها برای افزایش صادرات خود لب مرز به صادرکننده خود در هر کیلو ترک :افزود

در حالی که همین محصول در کشور خودشان برای مردم فروشند، هزار تومان به عراق می 3مرغ را کیلویی تخمو آنها  دهندمی

 .دهد، اما دولت ترکیه برای حمایت از صادرات مشوق صادراتی میشودترکیه به دو برابر قیمت فروخته می

حتما باید یارانه صادراتی آن را هم بدهد، وگرنه امکان مرغ حمایت کند خواهد از صادرات تخمکاشانی تاکید کرد: اگر دولت می

 .رقابت در قیمت را نداریم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139۶0230000۶۵۵ 
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 بازار و قمیت ها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار .یوسف خانی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کرد

تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز  300از افزایش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی

های تومان، توزیع درب واحد ۵00هزار و  ۶تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  700هزار و  4نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

تومان و ران  300هزار و  ۶به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است 300هزار و  7و خرده فروشی  ۶۵0هزار و  ۶صنفی 

کیلو  یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر.تومان است 300هزار و  7مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ 

 .هزار تومان است 1۵و فیله مرغ  ۵00هزار و  12تومان، سینه بدون کتف  ۵00هزار و  11سینه با کتف 

ها رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به دالیل افزایش قیمت مرغ تصریح کرد: طی دو روز گذشته مرغداران از عرضه مرغ به کشتارگاه

 .یش قیمت را به همراه داشته استامتناع کردند که درنهایت این امر افزا

 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶090840/%D9%8۶%D8%B1% 
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 بازار و قیت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اردیبهشت / /  ۳۱یکشنبه , 

ها از جمله چین به شدت در حال توسعه است، اما در کشور ما با روند باوجود اینکه تولید محصوالت ارگانیک در بسیاری از کشور

رغم تأکید مقام معظم رهبری بر تولید محصوالت سالم و قرار بسیاری از کارشناسان امر معتقدند علی.کندی در حال پیشروی است

 .در جایگاه جهانی، وضعیت رضایت بخش نیست چرا که برخی افراد توسعه محصوالت ارگانیک را مغایر با منافع خود می دانندگرفتن 

 .رویم تا از آخرین وضعیت تولید محصوالت ارگانیک با خبر شویماز این رو به سراغ مسئوالن مربوطه می

ار صنعت، تجارت و کشاورزی گفت: در پی تالش انجمن ارگانیک، ایران رضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک کشور در گفتگو با خبرنگ

در جایگاه تولیدکنندگان ارگانیک قرار گرفت و این درحالی است که در پنج برنامه دولت گذشته هیچ نام و نشانی از تولید محصول 

الت زراعی و باغی به تولید محصوالت هزار هکتار سطح زیر کشت محصو 43های صورت گرفته وی افزود: با وجود تالش.سبز نبود

بیان کرد: با توجه  94نورانی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر تولید محصوالت ارگانیک در آبان ماه .ارگانیک اختصاص یافت

شد شاهد ر رود کهبه تالش مجلس شورای اسالمی در برنامه ششم تولید محصوالت ارگانیک در دستور کار قرار گرفت و انتظار می

کشور اروپایی واردات محصوالت  37رئیس انجمن ارگانیک ادامه داد: با توجه به آنکه بیش از .جهشی تولید این محصول باشیم

رود که در برنامه ششم توسعه به سمت و سوی تولید محصوالت ارگانیک تراریخته را به کشور ممنوع اعالم کرده از این رو انتظار می

وی با اشاره به اهمیت باالی تولید محصوالت ارگانیک .ازارهای هدف تقاضای فراوانی برای این محصوالت وجود داردرویم چرا که در ب

تصریح کرد: با توجه به پتانسیل باالی تولید این گونه محصوالت در کشور، انتظار بر آن است که با حمایت دولت از تولید ارگانیک 

 .خود اختصاص دهیم ارزآوری باالیی از قبل صادرات را به

 تولید محصوالت ارگانیک رضایت بخش نیست

آزاد عمرانی عضو انجمن ارگانیک در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به وضعیت تولید محصوالت ارگانیک در 

شور ما کشاورزی ارگانیک چین گفت: تولید محصوالت ارگانیک در چین به شدت در حال توسعه است و این درحالی است که در ک

 .ها مورد توجه قرار نگرفته استو تولید محصوالت سبز به عنوان عامل مهم در پیشگیری از بیماری

عمرانی ادامه داد: گرچه کشور در جایگاه جهانی از حیث تولید محصوالت ارگانیک قرار گرفت، اما جایگاهی که از سوی دولت در 

عضو انجمن ارگانیک تصریح کرد: انتظار می رود با توجه به اهمیت محصوالت .داخته نشده استبودجه انعکاس داده شده، بدان پر

 .ارگانیک با سرعت بیشتری در جهت تولید آن گام برداریم تا مجبور به واردات این محصوالت نشویم

http://iranecona.com/73۵۵8/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3% 
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 بازار و قیمت ها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

رود که سکوت سازمان حمایت به سرآید تا در این ایام به دنبال تقاضا انتظار میبا توجه به قرار گرفتن در آستانه ماه رمضان و افزایش 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .ها وارد نشودسودجویی دالالن فشار مضاعفی بر خانوار

مدت هاست قیمت گوشت قرمز به طور چشمگیری در بازار افزایش یافته به طوریکه نسبت به روزهای گذشته تفاوت قیمت  جوان،

ل فراتر از سطح براساس آخرین گزارشات میدانی بازار پر نوسان این محصو.هزارتومان گریبانگیر مصرف کنندگان شده است ۵بیش از 

رود که پایان سکوت سازمان حمایت به انتظار قرار دارد که با توجه به قرار گرفتن در آستانه ماه رمضان و افزایش تقاضا انتظار می

 .ها وارد نشودارخانو بر مضاعفی فشار دالالن سودجویی دنبال به سرآید تا در این ایام 

شدید نرخ گوشت گوسفندی تغییرات در قیمت گوشت گاوی با سرعت کمتری در حال حرکت البته ناگفته نماند که در کنار نوسانات 

 .است

  :رویم تا از آخرین وضعیت بازار با خبر شویمحال به سراغ مسئوالن مربوطه می

با اشاره به آخرین روند قیمت در  صنعت، تجارت و کشاورزیعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار 

هزار تومان  41تا  40هزار تومان به مغازه دار و  37تا  3۶بازار اظهار داشت: در حال حاضرهر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

های اخیر و وضعیت بارش :در بازار دانست و افزودوی کمبود دام در میادین را دلیل اصلی نوسانات قیمت .شودبه مشتری عرضه می

ملکی در خصوص وضعیت قیمت گوشت  .مناسب علوفه در صحراموجب شد که دامداران تمایلی به عرضه دام در میادین نداشته باشند

 توان گفت که نرخمی طی روزهای اتی در بازار تصریح کرد: با توجه به افزایش تقاضا در آستانه ماه رمضان و کمبود دام در میادین

 .گوشت به طور هنگفتی افزایش خواهد یافت

 پشت پرده گرانی و واردات گوشت چه می گذرد؟ ***

گفت: در حال حاضرنرخ هر کیلو گوساله  صنعت، تجارت و کشاورزیاحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار 

ها تومان به کشتارگاه 300هزار و  12الی  12زنده نسبت به روزهای پایانی سال گذشته تغییرخاصی نداشته به طوریکه با قیمت 

سوال است؟  هزار تومانی هر کیلو گوشت گوساله طی روزهای اخیر در بازار جای 3الی  2وی با اشاره به اینکه افزایش .شودعرضه می

افزود: فقدان نظارت سازمان حمایت در بازار نوسانات قیمت را به همراه دارد که این امر اجهاف در حق تولیدکننده و مصرف کننده 

ها مشکلی از مقدسی در خصوص وضعیت عرضه دام در آستانه ماه رمضان بیان کرد: با توجه به مازاد دام موجود در دامداری.است

رئیس انجمن صنفی گاوداران تصریح .ها مسائل پشت پرده عامل اصلی گرانی و واردات استندارد و در این میان تن حیث تولید وجود

های کرد: طی سه سال اخیر قیمت تمام شده خوراک دام کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و این درحالی است که به بهانه جویی

 .مگیری را تجربه کرده استمختلف همه ساله نرخ گوشت در بازار افزایش چش

 بارش های اخیر تاخیر در عرضه دام را به همراه داشت***

ایر با اشاره به آخرین وضعیت کوچ عشصنعت، تجارت و کشاورزی سیروس نصیری مدیر امور عشایر استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

های ورامین، شهرری، مالرد و پاکدشت اشت: طبق روال همه ساله عشایر استان از اواخر فرودین ماه از مناطق جنوبی استاناظهار د

  .شودروند که با توجه به احتماالت بارش در مناطق ییالقی استان عرضه دام با تاخیر مواجه میبه سمت مناطق ییالقی می
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ی همجوار از قبیل: سمنان، البرز، قم، مرکزی و مازندران به جمعیت عشایر استان اضافه هاوی افزود: طی این مدت عشایر استان

هزار راسی که در  700نصیری تصریح کرد: عشایر استان با  .شوند که با این وجود مشکلی از حیث کمبود عرضه دام وجود نداردمی

 .، لبنی، پروتئینی و کشاورزی تولید و روانه بازار مصرف نمایندهزارتن محصوالت دامی ۶۶اختیار دارند، سال گذشته تواستند بیش از 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶08۵793/%D8%B3%DA%A9%D9%8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

شود که روز آینده با رسیدن گوجه نو از دزفول، اندیمشک و اهواز و سیب زمینی از گرگان پیش بینی می ۵مهاجران گفت: طی 

گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار حسین مهاجران رئی.ها کاهش یابدمجدداً قیمت

طی چند روز  :درصدی نرخ گوجه فرنگی در بازار خبر داد و گفت ۵0با اشاره به کاهش بیش از  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

 .ها کاهش یابدشود که مجدداً قیمتآینده با رسیدن گوجه نو از دزفول، اندیمشک و اهواز پیش بینی می

مینی و پیاز افزود: مهاجران با اشاره به بازار آرام سیب ز.الی دو هزار تومان است 800به گفته وی نرخ هر کیلو گوجه فرنگی با کیفیت 

تومان، سیب زمینی نوبرانه گرگان هزار و  800تا هزار و  400درصدی هزار و  10در حال حاضر نرخ هر کیلو سیب زمینی با کاهش 

تومان است که طی پنج روز آینده با عرضه فراوان سیب زمینی از گرگان و پیاز از دزفول  800تا هزا رو  400تومان، پیاز هزار و  200

های نوبرانه در بازار بیان کرد: نرخ رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به نرخ سایر میوه.ها روند نزولی به خود خواهد گرفتمتقی

تا  2هزار تومان، طالبی  7تا  3هزار تومان، توت فرنگی  1۵تا  4هزار تومان، زردآلو  1۵تا  2هر کیلو گوجه سبز با کاهش چشمگیر 

هزار  2ای را از وی نرخ هر کیلو خیار بوته.تومان است ۵00هزار و  2تا هزار تومان و ملون هزار تا  400ان، هندوانه توم ۵00هزار و  3

 ۵00هزار و  3تومان، کیوی  ۵00هزار تومان اعالم کرد و اضافه کرد: همچنین نرخ هر کیلو خیار گلخانه هزار تا هزار و  3الی  ۵00و 

درصدی هزار و  1۵به گفته مهاجران نرخ هر کیلو سبزی خوردن با کاهش .تومان است ۵00هزار و  4تا  3، موز ۵00هزار و  ۵تا 

 .تومان است ۵00تا هزار و  800تومان و سبزی جور )پلو، آش، قورمه(  800

در خصوص  دقیقی توان پیش بینیرئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به اینکه رکود و آرامش بر بازار حاکم است، تصریح کرد: نمی

 .وضعیت بازار میوه، طی روزهای آتی داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/۶090901/%D8%A2%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

ها از جمله چین به شدت در حال توسعه است، اما در کشور ما با روند باوجود اینکه تولید محصوالت ارگانیک در بسیاری از کشور

بسیاری از  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، زیصنعت، تجارت و کشاوربه گزارش خبرنگار .کندی در حال پیشروی است

رغم تأکید مقام معظم رهبری بر تولید محصوالت سالم و قرار گرفتن در جایگاه جهانی، وضعیت رضایت کارشناسان امر معتقدند علی

 .ت ارگانیک را مغایر با منافع خود می دانندبخش نیست چرا که برخی افراد توسعه محصوال

 .رویم تا از آخرین وضعیت تولید محصوالت ارگانیک با خبر شویماز این رو به سراغ مسئوالن مربوطه می

گفت: در پی تالش انجمن ارگانیک، ایران  ارت و کشاورزیصنعت، تجرضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک کشور در گفتگو با خبرنگار 

در جایگاه تولیدکنندگان ارگانیک قرار گرفت و این درحالی است که در پنج برنامه دولت گذشته هیچ نام و نشانی از تولید محصول 

باغی به تولید محصوالت  هزار هکتار سطح زیر کشت محصوالت زراعی و 43های صورت گرفته وی افزود: با وجود تالش.سبز نبود

بیان کرد: با توجه  94نورانی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر تولید محصوالت ارگانیک در آبان ماه .ارگانیک اختصاص یافت

د رود که شاهد رشبه تالش مجلس شورای اسالمی در برنامه ششم تولید محصوالت ارگانیک در دستور کار قرار گرفت و انتظار می

کشور اروپایی واردات محصوالت  37رئیس انجمن ارگانیک ادامه داد: با توجه به آنکه بیش از .هشی تولید این محصول باشیمج

رود که در برنامه ششم توسعه به سمت و سوی تولید محصوالت ارگانیک تراریخته را به کشور ممنوع اعالم کرده از این رو انتظار می

وی با اشاره به اهمیت باالی تولید محصوالت ارگانیک .تقاضای فراوانی برای این محصوالت وجود دارد رویم چرا که در بازارهای هدف

تصریح کرد: با توجه به پتانسیل باالی تولید این گونه محصوالت در کشور، انتظار بر آن است که با حمایت دولت از تولید ارگانیک 

 .دهیم ارزآوری باالیی از قبل صادرات را به خود اختصاص

 تولید محصوالت ارگانیک رضایت بخش نیست

با اشاره به وضعیت تولید محصوالت ارگانیک در  صنعت، تجارت و کشاورزی آزاد عمرانی عضو انجمن ارگانیک در گفتگو با خبرنگار

شدت در حال توسعه است و این درحالی است که در کشور ما کشاورزی ارگانیک چین گفت: تولید محصوالت ارگانیک در چین به 

 .ها مورد توجه قرار نگرفته استو تولید محصوالت سبز به عنوان عامل مهم در پیشگیری از بیماری

از سوی دولت در عمرانی ادامه داد: گرچه کشور در جایگاه جهانی از حیث تولید محصوالت ارگانیک قرار گرفت، اما جایگاهی که 

عضو انجمن ارگانیک تصریح کرد: انتظار می رود با توجه به اهمیت محصوالت .بودجه انعکاس داده شده، بدان پرداخته نشده است

 .یشتری در جهت تولید آن گام برداریم تا مجبور به واردات این محصوالت نشویمب سرعت با ارگانیک

http://www.yjc.ir/fa/news/۶094834/%D8%B3%D9%87%D9 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

 .را اعالم کرد 139۵مرکز آمار ایران گزارش متوسط قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی زمستان 

، مرکز آمار ایران گزارش متوسط قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

، متوسط قیمت ذرت 139۵در مناطق روستایی را اعالم کرد. بر این اساس، در بخش غالت، در سه ماهه چهارم سال  139۵زمستان 

ت لیفی در سه ماهه چهارم سال در بخش محصوال .درصد افزایش داشته است 91.0ای نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل دانه

 .درصد افزایش داشته است 29.4، متوسط قیمت پنبه وش نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 139۵

ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال  110۶2، متوسط قیمت خیار 139۵در بخش محصوالت جالیزی در سه ماهه چهارم سال  

و  ۵41۶، متوسط قیمت گوجه فرنگی 139۵خش سبزیجات در سه ماهه چهارم سال در ب .درصد کاهش نشان می دهد ۵.4قبل 

درصد کاهش داشته و متوسط قیمت اسفناج  3۵.0و 13.4ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۶883قیمت پیاز 

ریال بوده که نسبت به فصل مشابه  8۵30است. و نیز متوسط قیمت بادمجان درصد افزایش داشته  31.۵ معادل ریال بوده که  7002

، متوسط قیمت یونجه 139۵ای در سه ماهه چهارم سال در بخش محصوالت علوفه .درصد کاهش نشان می دهد 18.8سال قبل 

در بخش مرکبات در سه ماهه چهارم سال  .درصد افزایش داشته است 1.4ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  7284

درصد کاهش داشته است، و متوسط قیمت  ۵9.۶ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۵8۶2ط قیمت پرتقال ، متوس139۵

، 139۵در بخش دامداری سنتی در سه ماهه چهارم سال  .درصد کاهش نشان می دهد 24.۵ریال بوده که معادل  813۵نارنج 

ریال بوده که به ترتیب  12۵384یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ریال و  14140۵متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و برة زنده 

های دامی سنتی در سه ماهه چهارم سال در بخش فراورده.درصد افزایش داشته است 10.۶و  20.1نسبت به فصل مشابه سال قبل 

قبل افزایش داشته درصد نسبت به فصل مشابه سال  39.8ریال بوده که  4170۵، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند 139۵

در بخش هزینه خدمات ماشینی .درصد کاهش داشته است 2.2ریال بوده که معادل  114۵9و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو 

درصد  1۵.7ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  144۶241، هزینه شخم زمین زراعی آبی 139۵در سه ماهه چهارم سال 

درصد کاهش یافته است. بعالوه، هزینه دیسک زمین  12.2ریال بوده که معادل  88183۵زراعی دیم  افزایش و هزینة شخم زمین

درصد افزایش و هزینة دیسک زمین زراعی دیم  48.0ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  103802۵زراعی آبی 

، هزینه 139۵در بخش دستمزد نیروی کار در سه ماهه چهارم سال   .درصد کاهش داشته است 23.۶ریال بوده که معادل 430140

ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب  381139ریال و هزینه کارگر میوه چین زن  4۵4۵۶۵کارگر میوه چین مرد 

 2۶711۶نک کار زن ت کارگر هزینه ریال و  4۵۵813درصد افزایش داشته است. همچنین، هزینه کارگر تنک کار مرد  12.8و  ۶.3

 .درصد افزایش نشان می دهد 2.7درصد کاهش و  9.7ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 

http://www.yjc.ir/fa/news/6095637/%DA%AF%D8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

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

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

 800هزار و  4ها خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری تومانی نرخ مرغ در خرده فروشی ۵00از کاهش  جوان،

هزار و  7و خرده فروشی  8۵0هزار و  ۶های صنفی تومان، توزیع درب واحد 700هزار و  ۶کشتارگاه  تومان، مرغ آماده به طبخ در

 4۵0هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  4۵0هزار و  ۶به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است 4۵0

 13تومان، سینه بدون کتف  ۵00هزار و  12یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف .تومان است

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی هجوم مرغداران برای عرضه و نبود تقاضا در بازار را از جمله دالیل .هزار تومان است 1۶و فیله مرغ 

در صورت افزایش  :پیش بینی وضعیت قیمت مرغ در آستانه ماه رمضان در بازار بیان کردوی در خصوص .کاهش قیمت مرغ دانست

 .تومان در نوسان خواهد بود ۵00هزار و  7الی  7تقاضا در بازار نرخ مرغ از 

http://www.yjc.ir/fa/news/6096543/%D9%85% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره میزان سرمایه خارجی جذب شده برای صنعت آب کشور در دوران رئیس گروه امور بین

ها نگران بودند اما در حال حاضر این شبهات رفع شده و تا مجدد تحریمهای خارجی درباره بازگشت پسابرجام گفت: همواره طرف

 .ماه آینده قراردادها با حداقل سه کشور خارجی نهایی خواهد شد

های حاصل از برجام به ایران وارد نشده است اما این مسئله علیرضا سالمت در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: اگرچه هنوز سرمایه

 ن نیست که هیچ کاری در دوران پسابرجام انجام نشده است.به مفهوم آ

میلیارد دالری بین ایران و چین وجود داشت. این خط اعتباری  24ها علیه ایران، یک خط اعتباری وی افزود: تا قبل از تشدید تحریم

 شد.های زیر ساختی نظیر نفت، گاز، راه و بخش کوچکی هم آب، هزینه میدر اجرای پروژه

های انجام شده و های گذشته به دالیل مختلف کنسل شد. اما در دوره جدید با رایزنیمت ادامه داد: این خط اعتباری در سالسال

های زیر ساختی بخش آب در دو منطقه دشت مذاکره با کشور چین، موفق شدیم بخش کوچکی از این خط اعتباری را برای پروژه

میلیون یورو اختصاص داده شده است.  70احیا کنیم.به گفته وی برای این دو پروژه مبلغ پلنگ و باغان واقع در استان بوشهر، 

همچنین برای ساخت دو نیروگاه برق آبی اردل واقع در استان چهار محال بختیاری و نمارستان در استان مازندران نیز از محل خط 

 نیروی ایران اختصاص داده خواهد شد. میلیار دالری، اعتباراتی به شرکت توسعه منابع آب و  24اعتباری 

 10الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران بیان کرد: در حال مذاکره و تفاهم برای ایجاد یک خط اعتباری جدید رئیس گروه بین

ن که از آهای زیر ساختی شامل راه، نفت و غیره خواهد شد و بخشی میلیارد دالری با کشور چین هستیم. این اعتبار نیز صرف پروژه

 های برق آبی هزینه خواهد شد.های آبیاری و زهکشی و همچنین اجرای نیروگاههنوز مشخص نیست هم در اجرای پروژه

میلیار دالر است، در مرحله تفاهم  13وی اضافه کرد: با کشور کره نیز دو خط اعتباری هشت میلیارد و پنج میلیارد دالری که جمعا 

میلیارد دالری  10های زیرساختی هزینه خواهد شد.سالمت، مذاکره با ژاپن برای اختصاص اعتبار ی پروژههستیم. این اعتبار نیز برا

 ایران در دوران پس از برجام معرفی کرد. های ایران و ایتالیا برای تخصیص دو میلیارد دالر اعتبار را دیگر تفاهمبه پروژه

لف در مرحله امضای موافقتنامه است. اما کشورهای خارجی به دلیل اینکه نگران وی تاکید کرد: مذاکرات انجام شده با کشورهای مخت

کردند که اگر شرایط گذشته بار دیگر تکرار شود، نحوه انتقال پول از ایران یا ها بودند، همواره این مسئله را مطرح میبازگشت تحریم

 شود.ت میاین کشورها، چگونه پرداخ بالعکس چگونه خواهد بود و صورت وضعیت

گردد. ها باز نمیالملل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: ما همواره به طرف خارجی اطمینان دادیم که تحریمرئیس گروه امور بین

 ها رفع شده و حداکثر تا یک ماه دیگر قراردادهای اعتباری نهایی خواهد شد./درصد از شک و شبهه 9۵در حال حاضر 
http://www.iana.ir/fa/news/438۶۵/%D8%A2%D8%B 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

و  هامهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران از واگذاری مسئولیت تعیین حدود بستر تاالبمدیرکل دفتر 

به گزارش ایانا از پاون، غزال جعفری مدیرکل دفتر مهندسی .ها و رودخانه از سوی هیات وزیران به وزارت نیرو خبر داددریاچه

ران با اشاره به اصالح آئین نامه اجرایی قانون اراضی و مستحدث ساحلی گفت: با ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایرودخانه

وی .ها و رودخانه از سوی هیات وزیران به وزارت نیرو واگذار شدها و دریاچهنامه، مسئولیت تعیین حدود بستر تاالباصالح این آئین

ها، تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت به تهیه نقشه حد بستر تاالببا اشاره به اینکه هیات وزیران وزارت نیرو را موظف کرد حداکثر 

ها به نحوی که مبین حرایم آن باشد، اقدام کند، افزود: وزارت نیرو ها و عالمت گذاری حد بستر و اراضی مستحدث تاالبدریاچه

ها، مراتع و آبخیزداری( شاورزی ) سازمان جنگلهای تهیه شده را برای اعمال وظایف قانونی در اختیار وزارت جهاد کای از نقشهنسخه

ماده  2غزاله جعفری با بیان این مطلب که تبصره .سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار خواهد داد

 ها استخصوص تاالبنامه بیشتر در توسط هیات وزیران مصوب و ابالغ شده است افزود: این آئین 87قانون اراضی مستحدث سال  2

ها گوید، حریم تاالباین آئین نامه که می 2جعفری با اشاره به ماده .ها اشاره داردو به تعریف تاالب، تعیین بستر حریم و حفاظت ازآن

زارت وشود، اضافه کرد: طبق تبصره این ماده از آئین نامه، متر است که بالفاصله بعد از حد بستر تعیین می 1۵0ای به عرض عرصه

ها را تعیین و مصوب سال با هماهنگی سامان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، عرض حریم تاالب 3نیرو موظف بوده تا در مدت 

مدیرکل .پهنه مورد مطالعه قرار گرفته است 24پهنه آبی کشور تاکنون  1۵0کند که این کار به صورت متداول در حال انجام بود و از 

این آئین نامه با اشاره به اینکه پس از مشخص  3ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص ماده نهدفتر مهندسی رودخا

شدن حد بستر و حریم رودخانه، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به عالمت گذاری حد بستر، حدود اراضی مستحدث و 

با تناقضی مبنی بر اینکه وزارت نیرو حد  3ام حد بستر حریم در اجرای ماده گذاری حد حریم اقدام کنند، افزود: پس از انجعالمت

وی یادآور شد: انجام .کند و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به روپر گذاری حد بستر اقدام کند، مواجه شدیم "روپر گذاری"حریم را 

جز اتالف هزینه، از نظر زیست برای دولت بود که بههای روپر گذاری کار و هزینه مضاعفی این کار با این شیوه با توجه به هزینه

ها خوشایند نیست، لذا پیشنهاد جعفری افزود: احداث مصنوعات متعدد در حد بستر و حریم برای تاالب.محیطی نیز پسندیده نبود

وی با اشاره به اینکه .قال یابدشود، انتشد تا روپر گذاری به حد بستر که مالکیت آن به عهده دولت بوده و به عنوان انفال شناخته می

جای تعرض به حریمی که تحت مالکیت اشخاص است منجر به مسئولیت اجرای این کارها باید به عهده وزارت نیرو باشد تا به

ده شود، محدوها نصب میهای اجتماعی نشود، تاکید کرد: باید بر روی روپرهایی که توسط وزارت نیرو در بستر حریم رودخانهتنش

مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب .متر است مد نظر قرار گیرد 1۵0ریم نیز که از حد بستر ح

ها توجیه ندارد، ایران در ادامه با اشاره به اصالح آئین نامه مبنی بر اینکه روپر گذاری مضاعف در محدوده حد بستر و حریم تاالب

تواند برای هر دو منظور کافی باشد و بجای اینکه وزارت نیرو به حریمی که در تملک تنهایی می گفت: روپرگذاری حد بستر به

کند و نیاز به روپر گذاری مجدد وزارت جهاد کشاورزی ها نصب میاشخاص است تعدی کند، این روپرها را درحد بستر رودخانه

وسط این ها تولیت به عهده وزارت نیرو گذاشته شده و هم اینک روپر گذاریاو با اشاره به اینکه با اصالح این آئین نامه این مسئ.ندارد

یابد و به اجرای های اجتماعی نیز کاهش میشوند و تنشوزارتخانه در حال انجام است، افزود: روپرها به بستر رودخانه منتقل می

 د کرد.ها وضع شده کمک خواهقوانین و مقرراتی که برای حفاظت از اراضی بستر تاالب
http://www.iana.ir/fa/news/44001/%D9%88%D8%A7% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

آبه هامون ها، اجرای دقیق معاهده هیرمند و معاون ستاد افغانستان وزارت امور خارجه با تشریح اقدامات انجام شده برای احیای حق

 .های دولت حداکثر تا سه ماه آینده خبردادتدوین رژیم حقوقی هریرود، از به بار نشستن تالش

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

ای هحسین فرجاد امین معاون ستاد افغانستان وزارت امور خارجه بیان کرد: ایران و افغانستان دارای دو رودخانه مرزی مشترک به نام

 13۵1اکره طوالنی، در سال هریرود و هیرمند هستند. ایران درباره رژیم حقوقی هیرمند با دولت افغانستان پس از طی یک دوره مذ

ایم. روند مذاکرات گذشته در مورد هیرمند قراردادی منعقد کرده است اما درباره رژیم حقوقی هریرود هیچ قراردادی تا کنون نداشته

یک  دهد که این کار چقدر دشوار بوده است.وی ادامه داد: در قرداد هیرمند، یک حجم آب قید شده است که باید بر اساسنشان می

میلیون متر مکعب حقآبه شرب و کشاورزی به ایران در طول سال  820ماهه،به ایران تحویل شود. بر اساس این قرارداد،  12جدول 

آبه زیست محیطی تاالب هامون نشده است.به گفته فرجاد، بر اساس قرارداد تحویل خواهد شد. اما در این قرارداد هیچ صحبتی از حق

ه هایی کیابد و در ماهیابد، حجم آب اختصاص یافته به ایران هم افزایش میسال که نیاز کشاورزی افزایش می هایی از، در ماه13۵1

شود. اما مسئله اینجاست که دولت افغانستان بر اساس متن قرارداد، شود، حجم آب تحویلی کم میفعالیت کشاورزی متوقف می

 هایگاهای داخلی خود یعنی چاه نیمهلت ایران ناگزیر است آب تحویلی را در ذخیرهدهد. به همین دلیل دورهاسازی آب را انجام نمی

 ها به دلیلسازی آب در چاه نیمهزابل ذخیره کند تا بتواند نیازهای شرب و کشاورزی را در طول سال تامین کند.وی ادامه داد: ذخیره

نه سازی، برای دولت ایران هزیکند و این ذخیرهترس ایران خارج میتبخیر باال در استان سیستان و بلوچستان، بخشی از آب را از دس

در بر دارد.معاون ستاد افغانستان وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه تاالب هامون عالوه بر دریافت آب از مسیر رودخانه هیرمند از 

ای تشبیه کرد که بر اساس و هیرمند را به سه کاسهکند، هامون پوزک، صابری دو رودخانه فراه رود و خاش رود نیز آب دریافت می

ومین شود. آب مازاد سقانون ظروف مرتبط، به یکدیگر متصل بوده و با کامل شدن آب در هر کاسه، آب مازاد به کاسه دیگر منتقل می

برداشت بیش از حد کشور  های اخیرشود.وی افزود: در سالمی "گود زره"کاسه نیز به داخل خاک افغانستان سرازیر شده و وارد 

های فراه رود و خاش رود با هدف توسعه کشاورزی سبب شده است که به اندازه گذشته آب وارد تاالب افغانستان از آب رودخانه

، ایران مجاز نیست اگر آبی در دلتای رودخانه هیرمند وجود داشته 13۵1هامون نشود.فرجاد امین بیان کرد: بر اساس مفاد قرارداد 

میلیون متر مکعب است و بنابراین آب مازاد دلتای هیرمند باید رها شود  820شد از آن برداشت کند. سهم کشور ما از آب هیرمند با

ها را پر کند.اما در سالهای اخیر به علت مصرف بیشتر در باالدست و یک دوره طوالنی خشک سالی آب قابل توجهی برای تا هامون

میلیارد متر مکعب آب نیاز است  8اگر قرار باشد که کاسه هامون ها پر شوند و این سیکل کامل شود به  هامون ها باقی نمانده است.

 های اخیر حجم بسیار اندکی که فقط هامون ها را تر کرده اند به هامون ها آب داده شده است.در حالی که در سال

رمند، فراه رود و خاش رود، آبی به سمت تاالب هامون نیامده گاه مشابه گذشته از سمت هیهای اخیر هیچوی تاکید کرد: در سال

ها به دلیل تغییرات اقلیمی است اما بخش دیگری از آن، ناشی از ایجاد تاسیسات و مصرف آورد رودخانه است. بخشی از این کاهش

تان ت امور خارجه کشور، کشور افغانسبیشتر توسط افغانستان در باالدست رودخانه هیرمند است.به گفته معاون ستاد افغانستان وزار

سازی آب را افزایش ها قدرت ذخیرههایی را در محدوده سد کجکی و بند کمال خان ایجاد کرده است. این طرحهای اخیر طرحدر سال

انه این رودخ کند تا به پایین دست برسد. در طول مسیرداده است.وی افزود: رودخانه هیرمند مسافت زیادی را در افغانستان طی می
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ها شود، این کانالهای اخیر با توجه به منابع مالی که از خارج افغانستان تامین میهای فرعی زیادی وجود دارد که در سالکانال

کیلومتری مرز ایران واقع  40است که در  "نهر لشکری"اند. بهترین کانالی که توسط افغانستان بازسازی شده،الیروبی و بازسازی شده

است. افغانستان در بستر رودخانه هیرمند تاسیساتی ایجاد کرده است که پای آب رودخانه هیرمند را به سوی نهر لشکری  شده

بینیم، به خاطر ایجاد این تاسیسات های اخیر از پایان اردیبهشت و خرداد آبی در این منطقه نمیکند. علت اینکه در سالمنحرف می

 های کشاورزی جدیدی در اطرف شهر نیمروز سیراب شود.کند تا با این آب، زمینی منحرف میاست که آب را به سمت بند لشکر

های سبزی و صیفی توسعه یافته و وضعیت کشاورزی منطقه وی اضافه کرد: در اطراف شهر زرنج افغانستان، طی یک دوره کوتاه زمین

آید. در حالی که نهر لشکری در تمام طول سال آب ت ایران نمیمتفاوت شده است. به این ترتیب، بعد از اردیبهشت هیچ آبی به سم

 دارد.

 قرارداد هیرمند از نظر ما معتبر و مفاد آن الزم االجراست

ساله را طی کرده است بیان کرد: متاسفانه  1۵0فرجاد امین با اشاره به اینکه امضای قرارداد هیرمند بین ایران و افغانستان یک روند 

نگلیس ها در افغانستان حاکم بودند مرزهای سیاسی ایران و افغانستان اغلب با حکمیت انکلیسی ها مشخص شده در دوره ای که ا

است و انگلیسی ها در تعیین میزان سهم آب ایران شیطنت کردند. در حالی که زمین های بیشتری در سیتان ایران وجود داشت 

ع را همواره به عنوان یک موضوع اختالفی بین کشور باقی گذاشتند. اما با این بیشتر آب را به افغانستان اختصاص دادند و این موضو

وجود مفاد قرارداد هیرمند از نظر ما ، الزم االجراست. ایران و افغانستان درباره اصل قرارداد هیرمند اختالف نظری ندارند اما آنچه 

تان وزارت امور خارجه عنوان کرد: در قرارداد هیرمند این حق محل اختالف است، نحوه اجرای این قرارداد است.معاون ستاد افغانس

برای ایران به رسمیت شناخته شده که از ایستگاه آب سنجی که در باالدست سد کجکی و در محلی به نام دهراوود واقع شده است، 

آبه ایران هم به همان نسبت باید قهای خشکسالی میزان آورد رودخانه از حالت نرمال کاهش یافته بود، حبازدید کند. اگر در سال

تا کنون دولت افغانستان امکان بازدید از این ایستگاه را برای ایران به علت ناامنی  81های اخیر و از سال کاهش یابد اما در سال

 آسمانی از نظر درحوزه سد کجکی، فراهم نکرده است.وی افزود: بنابراین ادعاهای مطرح شده در زمینه تغییر اقلیم و کاهش نزوالت

از  ایم کهفنی مورد تایید ایران قرار نگرفته و هنوز صحت آن برای ما محرز نشده است.فرجاد امین گفت: گزارشاتی دریافت کرده

های سرازیر شده به سمت ایران حکایت دارد. دولت افغانستان مدعی است که همین حجم آب های افغانستان برای مهار سیالبتالش

ها نیز بیشتر از سهم ایران بر اساس قرارداد هیرمند است. وی ادامه داد: مطالبات ایران از ابتدای استقرار دولت سیالبورودی توسط 

آبه هامون، تعیین رژیم حقوقی هریرود و اجرای کامل معاهده هیرمند بوده است. دولت جدید در افغانستان، متمرکز بر تامین حق

های انجام شده و سیاست دولت قبلی افغانستان، تا قبل از آغاز به کار دولت یازدهم مومی و جو سازیافغانستان به دلیل فشار افکار ع

 در ایران و روی کار آمدن دولت اشرف غنی در افغانستان، آمادگی مذاکره و گفتگو با ایران را نداشت.

 اجرای دیپلماسی فعال برای استیفای حق ایران

وزارت امور خارجه با روی کار آمدن دولت روحانی، تمام موضوعات مذاکرات و روابط بین ایران و به گفته معاون ستاد افغانستان 

افغانستان به حل مسایل آبی و محیط زیستی گره زده شد تا هرچه سریعتر مشکالت مرتبط با خشکی هامون حل شود. زیرا مشاهده 

رد نیاز خود را بصورت دو جانبه در مذاکره با نهادهای مختلف می شد که دولت افغانستان بی توجه به خواسته های ما موارد مو

دریافت می کند و توجهی به خواسته های ما ندارند.وی افزود: این دیپلماسی منجر شد که زمینه تدوین یک معاهده جامع همکاری 

 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بین ایران و افغانستان در قالب پیش نویس تهیه شود.فرجاد امین با اشاره به سفر هفته گذشته

به کشور افغانستان، از مبادله و تایید پیش نویس معاهده جامع ایران و افغانستان خبرداد. به گفته وی ایران و افغانستان در قالب پنج 

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


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اردیبهشت هارماهم اخبار کشاورزی هفته چ 

 

46 
 

ات، در انتهای این مذاکر کمیته آب، آموزش، امنیتی و دفاعی، اتباع، اقتصاد و ترانزیت از هفته آینده با یکدیگر مذاکره خواهند کرد.

های افغانستان، درخواست ایران در زمینه قراردادی بین ایران و دولت افغانستان منعقد خواهد شد که در آن عالوه بر تامین خواسته

 آبه هامون، تعیین رژیم حقوقی هریرود و اجرای دقیق معاهده هیرمند نیز تامین خواهد شد.تامین حق

انی معتقد است که هامون یک زیستگاه مشترک بین دو کشور است. از بین رفتن محیط زیست منطقه وی تاکید کرد: طرف ایر

لطمات زیادی به مردم منطقه وارد کرده و زندگی برای مردم سیستان و آن سوی مرزها را سخت کرده است. بنابراین باید هامون ها 

ز هست.معاون ستاد افغانستان وزارت امور خارجه گفت: افغانستان اعتقاد احیا شوند. البته این مسئله مورد تایید طرف افغانستانی نی

درستی نیست و ما باید برای این  دارد رها سازی حجم زیادی قریب به دو میلیارد متر مکعب آب برای تر کردن هامون ها برنامه

ا ورود این حجم آب به داخل هامونی که سه تا حجم زیاد آب برنامه داشته باشیم تا از ارزش اقتصادی این آب استفاده کنیم.. زیر

ریزی شود که ارزش محیط زیستی و اقتصادی چهار متر عمق دارد، بسیار سریع تبخیر می شود. به همین دلیل باید به نحوی برنامه

 ت بررسی قرار دارد.ها ارائه شده است که در دسهایی نیز توسط دانشگاه زابل و سایر دانشگاهآب حفظ شود. در این رابطه برنامه

وی درباره وضعیت رژیم آبی رودخانه هریرود نیز بیان کرد: با شروع آبگیری سد سلما که از دو سال پیش در حال انجام است، از 

رودخانه هریرود هیچ آبی به سمت ایران سرازیر نشده است زیرا هنوز مخزن سد سلما پر نشده است. از آنجا که در هریرود رژیم 

 کنیم برای آب این رودخانه نیز رژیم حقوقی وضع کنیم.مشخصی بین ایران و افغانستان تعریف نشده است، تالش میحقوقی 

فرجاد امین تاکید کرد: رودخانه هریرود یک رودخانه مشترک بین ایران، افغانستان و ترکمنستان است. آب سد دوستی که در شمال 

 های متمادی تالش کرده استشود. ایران سالین ایران و ترکمنستان تقسیم میشرق کشور ساخته شده است، به نسبت مساوی ب

 تری نسبت به دولت قبلی دارد، طیگرایانهکه وضعیت رژیم حقوقی این رودخانه را مشخص کند و دولت اشرف غنی که سیاست عمل

مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی با درخواست  فعالیت دولت یازدهم، با ایران وارد مذاکره شده است.به گفته وی، حامد کرزای در

رئیس جمهور در زمینه تعیین رژیم حقوقی برای هریرود مواجه شد. کرزای تالش کرد تا معاهده جامع بین ایران و افغانستان را به 

ری در زمینه گییمدو بخش سیاسی و امنیتی و آب تقسیم کند تا بخش سیاسی و امنیتی را در دولت خود با ایران نهایی کرده و تصم

آب را به دولت بعدی واگذار کند اما این تصمیم، با مخالفت ایران همراه شد.معاون ستاد افغانستان وزارت امور خارجه افزود: ایران 

قصد ندارد بدون دریافت امتیازات مورد نظر خود، هیچ امتیازی به دولت افغانستان بدهد. به همین دلیل در پیش نویس معاهده 

ای که شده بین دو کشور،شرط اجرایی شدن تمام بندها، قید شده است.وی امیدوار است: با توجه به ضرب االجل سه ماهه تدوین

توسط وزیر امور خارجه ایران برای دولت افغانستان تعیین شده است و با توجه به اینکه دولت افغانستان نیز به این تصمیم رسیده 

تا سه ماه آینده و پایان کار دولت یازدهم، معاهده جامع بین ایران و افغانستان به امضا برسد و است که باید این مسائل حل شوند، 

 آبه هامون، رژیم حقوقی هریرود و اجرای کامل قرارداد هیرمند، برای همیشه روشن شود.تکلیف حق
.iana.ir/fa/news/http://www44000/%D8%AF%DB%8C%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

بهینه از آب در این استان، از گذاری و تالش برای استفاده مجری طرح انتقال آب با لوله دشت سیستان با اشاره به اجرای طرح لوله

 .هزار نفر از مردم سیستان و بلوچستان خبرداد 3۵0افزایش حداقل هفت برابری درآمد 

های کشاورزی در سیستان و بلوچستان را در حال حاضر محمد جواد صالحی نژاد در گفتگو با خبرنگار ایانا درآمد حاصل از فعالیت

های انجام شده برای ریزیگذاری، با توجه به برنامهکتار اعالم کرد.وی افزود: با اجرای طرح لولهحدود دو تا سه میلیون تومان در هر ه

میلیون تومان خواهد رسید. این حداقل درآمدی است  1۵کشت مناسب در این استان، درآمد ناخالص هر هکتار زمین کشاورزی به 

د را تر، درآمد خوهای مناسبتوانند با کشتشد زیرا به تدریج آنها می های اولیه اجرای خواهدکه نصیب کشاورزان سیستانی در سال

هزار هکتار از اراضی دشت سیستان  4۶گذاری در سطح افزایش دهند.مجری طرح انتقال آب با لوله دشت سیستان گفت: طرح لوله

ت. در استان سیستان و بلوچستان سالیانه وری از آب و جلوگیری از تبخیر اسشود. هدف از اجرای این طرح افزایش بهرهانجام می

 بیش از چهار هزار میلیمتر تبخیر داریم بنابراین باید به دنبال راهکاری برای کاهش از دست رفتن آب از طریق تبخیر باشیم.

ن کنیم. این میزان هزار هکتار از اراضی سیستان را تامی 4۶توانیم آب مورد نیاز وی ادامه داد: به خاطر محدودیت منابع آب، فقط می

 برداران بتوانند از این طرح منتفع شوند.هزار هکتار از اراضی مستعد دشت سیستان انتخاب شده است تا همه بهره 200زمین از میان 

ردار بمتر مربع یک بهره ۵00هزار و  ۶شوند. در این طرح تقریبا هر بردار از این طرح منتفع میهزار بهره 70صالحی نژاد بیان کرد: 

ای مناطق کمتر است.به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد. این رقم متوسط است و بعضا در برخی نقاط بیشتر و در پاره

وری را در اراضی کشاورزی این استان افزایش دهد. با این های کشاورزان را تجمیع کرده و میزان بهرهدارد تا با تشکیل تعاونی، زمین

گیرد. از آنجا که برد خانوار در سیستان و بلوچستان پنج نفر است، جمعیت برخوردار از بردار تحت پوشش قرار میههزار بهر 70طرح 

هزار نفر خواهد بود.مجری طرح انتقال آب با لوله دشت سیستان ادامه داد: در این طرح، حدود چهار هزار  3۵0مزایای این طرح، 

های فوالدی به قطر دو هزار میلیمتر تشکیل شده است. بخش دیگر فایبر ی از مسیر از لولهشود. بخشگذاری انجام میکیلومتر لوله

 میلمیمتر استفاده خواهد شد. ۶13تا  110اتیلن به قطر های پلیمیلیمتری و در برخی نقاط هم لوله 1۶00تا  ۶00گالس 

 شود.و به صورت حجمی، سر مزرعه به کشاورز تحویل می وی تاکید کرد: این نخستین باری است که در ایران آب با لوله منتقل شده

های سیستان و بلوچستان میلیون متر مکعب در سال از آب چاه نیمه 400های انجام شده، ریزیصالحی نژاد گفت: بر اساس برنامه

ملی در فاز یک برداشت میلیون دالر اعتبار از صندوق توسعه  400به بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت. برای اجرای این طرح 

 ها اختصاص داده شده است.برای انجام برنامه 9۵و  94های میلیون تومان در سال 900میلیون دالر یعنی معادل  300شده است. 

در هکنند. به این ترتیب های کشاورزی منتقل میایستگاه پمپاژ، آب را با پمپ به زمین 17ها، به گفته وی، برای انتقال آب چاه نیمه

 مگاوات برق نیاز است. ۵2رود. برای پمپاژ آب، رفت آب در به طور کامل در مسیر انتقال از بین می

هزار  21رسد. در نخستین فاز به پایان می 9۶مجری طرح انتقال آب با لوله دشت سیستان ادامه داد: مرحله اول طرح تا پایان سال 

 تکمیل خواهد شد. 97شود، تا پایان شود و مابقی نیز با تامین اعتباری که انجام میبرداری میهکتار از اراضی کشاورزی آماده بهره

ای، گیاهان دارویی و باغات انگور ایجاد شود تا های تحت پوشش این طرح، قرار است محصوالت گلخانهوی عنوان کرد: در زمین

 بیشترین ارزش افزوده را برای کشاورزان ایجاد کند./
http://www.iana.ir/fa/news/4397۶/%D8%AF%D9%88%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

اتاق تهران، در مورد آخرین وضعیت تجارت محصوالت غذایی و کشاورزی کشور، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی 

میلیون دالر رشد  100گفت: ارزش صادرات در بخش کشاورزی و غذایی طی سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن، حدود 

 .میلیارد دالر رسیده است ۵.7داشته و به 

تهران، در مورد آخرین وضعیت تجارت محصوالت غذایی و کشاورزی کشور،  رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق

میلیون دالر رشد  100گفت: ارزش صادرات در بخش کشاورزی و غذایی طی سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن، حدود 

 .میلیارد دالر رسیده است ۵.7داشته و به 

در سی و ششمین نشست کمیسیون کشاورزی،  'کاوه زرگران'و کشاورزی تهران،  به گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 

میلیون  700میلیارد دالر بود و طی این مدت صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی  ۵حدود  1392افزود: این رقم در سال 

صادی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور های فعاالن اقتمالیات بر ارزش افزوده همچنان یکی از چالش.دالر بهبود یافته است

 جمهور برایاست الیحه مالیات بر ارزش افزوده، اواخر دی ماه سال گذشته از سوی هیات وزیران به تصویب رسید و با امضای رییس

شاورزی منتقد در حال حاضر تولیدکنندگان در بخش صنایع غذایی و ک.انجام تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسالمی فرستاده شد

جدی این نوع از مالیات هستند و اصرار دارند که نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای صنایع تبدیلی و غذایی کشور باید به صفر تبدیل 

های فعاالن بخش خصوصی در این بخش، باعث شد تا یک بار دیگر بررسی الیحه مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار شود. نگرانی

در سی و ششمین نشست کمیسیون کشاورزی که با دعوت از مدیرکل .کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران قرار گیردکمیسیون 

فنی و اعتراضات معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی برگزار شد و طی آن، نمایندگان بخش خصوصی در این 

ر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی صنایع غذایی کشور را مطرح کردند و از کمیسیون، دالیل خود مبنی بر حذف نرخ مالیات ب

سوی دیگر، نماینده سازمان امور مالیاتی نیز توضیحاتی در ارتباط با ماهیت این نوع از مالیات ارائه داد و تالش کرد از فرصت مناظره 

بخش  وکارا قانع کند که این نوع از مالیات تهدیدی برای کسببا نمایندگان کارفرمایان و فعاالن اقتصادی استفاده کرده و آنان ر

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران سهم محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی از مجموع صادرات غیرنفتی کشور .خصوصی نیست

متوسط قیمت پایه  :درصد اعالم کرد و افزود 13میلیون دالر بوده است، حدود  930میلیارد و  43را که معادل  1395در سال 

زرگران همچنین ارزش واردات .سنت افزایش یافته است 3سنت کاهش و اقالم وارداتی  19صادراتی محصوالت این گروه نیز 

میلیارد دالر اعالم کرد که به گفته وی، این میزان بر اساس آخرین آمار مربوط  8.۶محصوالت کشاورزی و غذایی طی سال گذشته را 

میلیون تن اعالم  10.2وی همچنین ارزش واردات غالت به کشور در سال گذشته را  .میلیارد دالر بوده است 9دود ، در ح94به سال 

وی اظهارداشت: ارزش واردات محصوالت .میلیون تن بوده است 1۶، در حدود 93کرد در حالی که رقم این واردات برای سال 

کاهش یافته است. از سال  139۵میلیارد دالر در سال  8.۶به  1392دالر در سال میلیارد  13.2کشاورزی و صنایع غذایی از بیش از 

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق .میلیارد دالر واردات در این حوزه کاهش یافته است 4.۵تا کنون بیش از  1392

 1.۵به کمتر از  1392میلیون تن در سال  4حدود تهران ادامه داد: خوشبختانه در بین اقالم مهم وارداتی کشور، واردات گندم از 

 139۵هزار تن در سال  8۵0به کمتر از  1392میلیون تن در سال  2رسیده است. واردات برنج از حدود  139۵میلیون تن در سال 

 1.7به کمتر از  1392میلیون تن سال  2.9ترین غذای خوراک دام از بیش از رسیده است. و همچنین واردات کنجاله به عنوان مهم

زرگران با اشاره به عملکرد قابل قبول دولت و تالش بخش خصوصی برای بهبود وضعیت تولید محصوالت .رسیده است 139۵در سال 
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میلیارد دالر به لحاظ  ۵.2تراز تجاری مواد غذایی کشور بیش از  139۵تا  1392کشاورزی و صنایع غذایی گفت: بطور خالصه از سال 

 .گیری پیشرفت داشته استافته و خوداتکایی در این محصوالت بطور چشمارزشی بهبود ی

 ها و تهدیدهای مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزیچالش 

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه به بحث بر سر مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن بر صنایع غذایی 

ت: در خصوص این نوع مالیات، باید بررسی شود که درآمدهای دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشور پرداخت و گف

هایی متوجه امنیت و سالمت غذایی صنعت غذا چه میزان خواهد بود و از طرفی نیز بررسی کرد که با دریافت این مالیات، چه هزینه

ماه نخست سال گذشته، ارزش مالیات  11در  :د در این بخش پرداخت و افزودوی سپس به تشریح برخی آمار موجو.کشور خواهد شد

 3هزار میلیارد ریال یعنی معادل  ۶هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن،  18۶.۵بر ارزش افزوده بیش از 

لیات بر ارزش افزوده به این صورت است که خریدار زرگران اضافه کرد: بر اساس قانون، نحوه پرداخت ما.درصد افزایش داشته است

پردازد و در هنگام در هنگام خرید عالوه بر بهای کاالی خریداری شده، حاصلضرب نرخ مالیات در بهای آن کاال را به فروشنده می

کند. سپس در پایان ذ میفروش، فروشنده عالوه بر بهای محصول حاصلضرب نرخ مالیات در بهای کاالی فروخته شده را از خریدار اخ

ای التفاوت مالیات بر ارزش پرداختی در زمان خرید با مالیات اخذ شده در زمان فروش را به صورت دورههر دوره مالیاتی، مؤدی مابه

ها رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران سپس به برخی چالش.پردازدسه ماه یکبار به سازمان امور مالیاتی می

و تهدیدهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنایع غذایی و کشاورزی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون مالیات بر ارزش 

 .افزوده، برخی کاالها در بخش صنایع غذایی و کشاورزی از پرداخت این مالیات معاف هستند اما زنجیره پیشین آن معاف نیست

 افزاری و کمبودافزای و نرمبر بودن مطالبات مودیان از سازمان امور مالیاتی، نبود امکانات سختزمان به گفته وی، نحوه استرداد و

ها و تعداد فواصل زمانی پرداخت و نیز عدم تعیین دقیق کاالهای معاف از تنظیم دورهنیروی انسانی متخصص در اجرای قانون، عدم

 .از دیگر معضالت و چالش های مالیات بر ارزش افزوده استمالیات و مشکالت ناشی از گستره انواع آنها، 

فاده ای استزرگران ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نتوانسته است این قانون را به طور کامل اجرا کند، واحدهای صنعتی که از مواد اولیه

 3ات باشند؛ در صورتی که در حال حاضر در هر کنند که از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، باید در تولید هم معاف از مالیمی

کننده باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود که موجب افزایش قیمت نهایی مرحله تهیه مواد اولیه، تولید نهایی و مصرف

های مهم مالیات شوی افزود: موضوع استرداد و نحوه محاسبه و اعمال اعتبار مالیاتی، یکی دیگر از چال.شودهای غذایی میفرآورده

بر ارزش افزوده است. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی را به محض ورود اعمال و از 

کند، در صورتی که موضوع مهم استرداد مالیات بر ارزش افزوده کاالهای صادراتی در دوره طوالنی به انجام واردکننده دریافت می

به گفته زرگران، این موضوع در شرایط رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی فعاالن اقتصادی مشکالت زیادی برای بخش تولید .درسمی

کننده نهایی دریافت شود و اگر تاکنون این کند. وی تصریح کرد که طبق تعاریف، مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرفایجاد می

ات کننده ملزم به پرداخت مالیدات، تولید و توزیع دریافت شده است باید برگردانده شده و تنها مصرفهای وارمالیات از تمامی زنجیره

 .بر ارزش افزوده است

 پیشنهاد نرخ صفر مالیاتی برای صنایع غذایی

ه ی در الیحرییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه، به برخی راهکارهای بخش کشاورزی و صنایع غذای

اصالحی قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و لحاظ کردن نرخ صفر مالیات بر ارزش افزوده برای اقالم کشاورزی و غذایی به 

های غذایی ها به تمامی مواد و فرآوردهگسترش دامنه معافیت :وی افزود.ترین مطالبه بخش خصوصی اعالم کردجای معافیت را جدی
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امنیت غذایی جامعه، بازنگری و تعریف دقیق فرآوری محصوالت کشاورزی و سایر مواد اولیه مورد استفاده در زنجیره برای ارتقای 

تامین غذا جهت رشد تولیدات این بخش و همچنین استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده کاالهای صادراتی، از دیگر راهکارهایی 

 .بود که زرگران به آن اشاره کرد

 هاحسابرل فرارهای مالیاتی از طریق صورتکنت 

مدیرکل فنی و اعتراضات معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی طی توضیحاتی، به دفاع از الیحه  'جعفرابراهیم بیگی'

 غذا ندانست بلکه تاکید کردمالیات بر ارزش افزوده پرداخت و اجرای این نوع از مالیات را نه تنها به ضرر واحدهای تولیدی در صنعت 

وی تصریح کرد: جلسات رسیدگی به اصالح الیحه مالیات بر ارزش افزوده، .که معافیت در این بخش به نفع صنعت غذای کشور نیست

 .ارددهای دولتی برگزار شده است و این جلسات ادامه نیز با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و نیز اتاق اصناف به همراه سایر دستگاه

مالیات بر ارزش افزوده در حلقه  :کشور مورد مطالعه قرار گرفته است، افزود 100وی با بیان اینکه برای اصالح این الیحه بیش از 

محور نیست و یابد. مالیات بر ارزش افزوده شخصگیرد و هرچه به سمت مصرف پیش رود، شیب آن کاهش میابتدایی شکل می

به گفته وی، اگر ایراد و اشکالی نیز در مالیات بر ارزش .گیرندها مبادله شود، به آن اشکال میحسابتخواهند صورآنهایی که نمی

گی بیگردد. ابراهیمهایی که در این بخش برقرار است، بازمیافزوده وجود دارد، عمدتا به مشکالت موجود در نظام مالی کشور و ضعف

یحه مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: بر اساس این اصالحیه، نرخ مالیات بر در ادامه به برخی اصالحات ایجاد شده در ال

آالت کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. برای داروهای انسانی و حیوانی نیز به طور کلی ارزش افزوده تولید و واردات ماشین

زش افزوده سازمان امور مالیاتی همچنین یادآور شد که شرایط مدیرکل فنی و اعتراضات معاونت مالیات بر ار.نرخ مالیات صفر است

 .برای اصالح بیشتر الیحه مالیات بر ارزش افزوده همچنان فراهم است و بخش خصوصی می تواند از این فرصت استفاده کند

ننده مالیات از تولیدکننده به مصرف کبیگی با بیان اینکه هدف از اصالح الیحه مالیات بر ارزش افزوده، تغییر اعمال این نوع از ابراهیم

ها حساباست، افزود: سازمان امور مالیاتی کشور به دنبال آن است با اجرای دقیق این قانون، فرارهای مالیاتی را از طریق صورت

 .کنترل کند

 کنندهجایگزینی با مالیات بر مصرف 

بخش خصوصی در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی به طرح  در ادامه این نشست، برخی دیگر از فعاالن اقتصادی و نمایندگان

دبیر انجمن دارندگان نشان استاندارد،  'علی موحد'.های و نقدهای خود در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده پرداختنددیدگاه

 پیش آمده بیان کرد و گفت: سازمانرفت از مشکالت حل برونکننده به جای مالیات بر ارزش افزوده را راهجایگزینی مالیات بر مصرف

از نظر من این بخش خصوصی است که باید نمایندگان  .امور مالیاتی کشور توانایی اجرایی دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده را ندارد

کمیسیون کشاورزی، ، عضو 'شاهرخ ظهیری'.کننده بجای مالیات بر ارزش افزوده متقاعد کنندمجلس را برای وضع مالیات بر مصرف

 :کننده به جای مالیات بر ارزش افزوده، گفتآب و صنایع غذایی و از مشاوران اتاق تهران نیز با تاکید بر جایگزینی مالیات بر مصرف

صنایع غذایی کشور بیش ترین ضرر را از محل اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده متوجه شده است چرا که به دلیل سازوکار 

از فعاالن صنعت غذا نیز اجرای  'جهانگیری'.های آخر، فراهم نیستاجرایی آن، امکان دریافت هزینه مالیات داده شده از حلقه ناقص

های صنعتی اعالم کرد و گفت: اجرای این نوع از مالیات حتی مالیات بر ارزش افزوده را موجب تعطیلی صنایع این بخش در شهرک

ی به جای گذاشته و در حال حاضر محصوالت سنتی در بخش لبنیات مورد اقبال عمومی قرار گرفته بر سالمت جامعه نیز آثار منف

معاون مدیرکل و رییس گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت زراعی و باغی وزارت جهاد کشاورزی، نیز  'چنگیز اسفندیاری'.است

 .اعمال نرخ صفر برای صنایع تبدیلی اولیه و ثانویه اعالم کردنظر این وزارتخانه در خصوص اجرای مالیات بر ارزش افزوده را 
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در پایان این نشست مقرر شد، نمایندگان بخش خصوص پیشنهادات خود در رابطه با بهبود اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در 

و  بندی این پیشنهاداتیسیون با جمعحوزه صنایع غذایی را به کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران ارائه دهند و کم

 .بررسی آن ها، پیشنهادات نهایی خود را از طریق اتاق تهران به دست نمایندگان مجلس برساند

http://www.iana.ir/fa/news/43922/%D8%AD%D8%A7% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

 با اینکه با  ، سبب شد سخنرانی برخی از استادان139۶جمهوری نزدیکی بزرگداشت مرحوم دکتر عظیمی با انتخابات ریاست :شرق

 زمرک پژوهشی معاون و شناسجامعه فاضلی، محمد. شود متمایل موضوع این به بود، گرفته شکل توسعه سیاسی اقتصاد محور

 این به هک بودند سخنرانانی جمله از طباطبایی، عالمه دانشگاه علمی هیئت عضو و اقتصاددان مومنی، فرشاد و استراتژیک هایبررسی

مواجه هست و برخی رخدادها امکان و اجازه بررسی فاضلی با اشاره به مسائل خطیری که اکنون جامعه با آن  .اشاره کردند موضوع

دهند، از سؤاالت غیرمهم در مناظرات کاندیداها انتقاد کرد. سه نفر از سخنرانان در بخش دوم این گذاران نمیآنها را به سیاست

ده قرار گیرد. بر همین جمهوری آینهمایش به موضوع امنیت ملی در ابعاد اقتصاد سیاسی اشاره کردند که باید مورد توجه ریاست

جمهور رئیس»جمهوری، خواستار آن شد که: بودن سؤاالت مطروحه از نامزدهای ریاستافتادهاساس هم فرشاد مومنی با بیان عقب

سیاست  واهد باخدادن به بازی آمریکا و اسرائیل است، چطور میآفرینی و تنهایی که نفعشان در تشنجآینده باید به ما بگویند با گروه

. «داخلی آنها را آرام کنند و راه را بر سر تهدید بسیار بزرگی که نظام حیات جمعی ما در شرایط کنونی متوجه آن است، ببندند

 .خوانیدای از این همایش را در ادامه میچکیده

ای استراتژیک هشناس و معاون پژوهشی مرکز بررسیاقتصاد سیاسی تغییر اجتماعی در ایرانمحمد فاضلی، جامعه  

 ریاست جمهوری

تواند تغییرات بسیار بنیادینی را در جامعه ایجاد شود اجراشدنشان میهایی است که تصور میگذاری پر از ایدهعرصه سیاست

 رسد. ما دچار فرسایش تمدنی شدیم که در حوزهاده هستند و اجراکردنشان کامال عقالنی به نظر میس ظاهر در که هاییایده  کند؛

گذاری دهد. پرسش اساسی در این چهار سال که با عرصه سیاستپذیری ایران را کاهش میسیاست و...، زیستزیست، اقتصاد، محیط 

ود چرا شگذاران گذاشته میها روی میز سیاستشوند و اگر این تصمیمهای سخت چرا گرفته نمیدرگیر بودم این است که تصمیم

شناس عنوان جامعهزیست، آب، سالمت، آموزش عالی و... . درک من به ار دشواری در اقتصاد، محیطشوند؟ تصمیمات بسیاجرا نمی

های جامعه ایرانی وجود دارد که ماهیتشان اقتصاد سیاسی این است که در پسِ همه تصمیمات دشواری که باید گرفته شود، ویژگی

شود که دو اتفاق بیفتد. اگر از نگاه استیون لوکس سیاست مانع از این میاست. یعنی تعامل عوامل اقتصادی و منافع با حوزه قدرت و 

شود که چیزی در دستور کار قرار کند. در وجه دو، قدرت مانع از این مینگاه کنیم، در وجه اول قدرت الف، ب را وادار به کاری می

زیست، مسئله اصلی نبود. یعنی  ر ایران مسئله محیطشش سال اخیر، دسال گذشته، منهای پنج،  40طور خاص معتقدم در بگیرد. به

بیاید  گیرگیری است در نظر گرفته شد نه اینکه اجازه دادند روی میز تصمیمعنوان امر شیکی که بیرون از حوزه تصمیمهمواره به

قدر وقتی وضع این .ر بگیردگیری قراگیر خارج کنند. اصال اجازه ندادند روی میز تصمیمبعد به واسطه قدرت از روی میز تصمیم

 سته هم سومی وجه  رفتن تنوع و آلودگی روی میز آمد.یزگرد، فرسایش خاک، ازبینبحرانی شد که نتوان تحمل کرد، موضوع آب، ر

برید از اینکه به آن سمت کشد شما لذت هم میکه شما را به سمت منافع خودش میکند. در حالیمی اغوا را شما قدرت اصال که

گویند شاخص رشد علمی، مقاله است و بعد ام با آموزش عالی در ایران این است که وقتی به شما میطور خاص مسئلهروید. بهیم

که انتهایش چیزی نیست. یک قدرت با شما برند. در حالیشوند که مقاله بنویسند و لذت هم میهمه استادهای دانشگاه بسیج می

 در یک برنامه .نویسید که معلوم نیست خاصیتش چیست و کجا قرار است چه چیزی را حل کنیدکند و شما چیزهایی میبازی می

ها زیست و دشت شد و وضع محیطهای ما خالی میکردیم و آبخوانهایی که بحران آب را تجربه میتلویزیونی گفتم در همه سال
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ر دادند. دالمللی افزایش میهای بیند مقاالتشان را در ژورنالکرد استادان حوزه آب و هیدرولوژی و مهندسی آب، ترنفرونشست می

 .گیری، قدرت و سیاست استاین سه حوزه پسِ تصمیم

 در حال فرسایش تمدن هستیم  

 گذاریحال تغییرات اجتماعی بنیادین که باید در جامعه ایران صورت بگیرد، این چهار، پنج مورد است که از لحاظ حوزه سیاست

دارد. با یکی از عزیزان حوزه سازمان و برنامه که بحث کردم چهار قلم اصلی در بودجه دولت در ایران آموزش، سالمت، حقوق اهمیت 

از این سه مورد، سه حوزه اجتماعی است )آموزش، بهداشت و  .های بازنشستگی( و دفاع و امنیت استبازنشستگی )صندوق

نی شویم به این معکنند. ما دچار فرسایش تمدنی میت فرسایش تمدنی ایجاد میزیسهای بازنشستگی(. سالمت و محیط صندوق

شما در  .خورد. اصال شوخی نداردکند و از طرفی، توازن استراتژیکمان هم به هم میپذیری این جامعه کاهش پیدا میکه زیست

دتر به واسطه اقتصادهای قدرتمنفارس، ترکیه بهکنید که اطرافیانتان عربستان، کویت و کشورهای حاشیه خلیجای زندگی میمنطقه

شوند که در درازمدت عدم توازن استراتژیک بسیار شدید ایجاد کرده و امنیت ملی ما هر دلیلی به انبار تسلیحات پیشرفته تبدیل می

ر چنین فضایی چه چیزی خوردن توازن استراتژیک را داریم. داندازد. پس دو معضل فرسایش تمدنی به عالوه برهمرا به خطر می

آنها  ی دربارهشوند، کسگیری نشوند یا اگر وارد میها اساسا وارد میز تصمیمهای سخت بگیریم یا تصمیمشود نتوانیم تصمیمباعث می

ئله ساند. مثال یک ویژگی مسئله بدخیم این است که قرار است مای نگیرد؟ همه اینها به مسائل بدخیمی تبدیل شدهتصمیم شجاعانه

خص حل را تعریف نکنید، مسئله مشاند. ویژگی عجیب دیگر اینکه تا راهرا توسط کسانی حل کنید که خودشان مسئله را ایجاد کرده

ا تعریف حل رگویند تا راهکردیم. در مسائل بدخیم میحل پیدا میطور بوده که یک مسئله داشتیم و برایش راهشود. همیشه ایننمی

حل را انتقال آب از دریای خزر به گویند ما مشکل آب داریم. وقتی راهزنم. امروز میشود. مثالی مین مشخص نمیتانکنید، مسئله

حل اما اگر راه .ایدحل را پیدا کردهشود کمبود آب. چون راهتان میکنند، مسئلهفارس به مشهد و کویر یزد تعریف میسمنان، از خلیج

حل را تعریف شود. یعنی وقتی راهوری تعریف کنید مسئله آب از کمبود آب به مدیریت تقاضا تبدیل میجویی یا ارتقای بهرهرا صرفه

دهد؟ پنج، شش ویژگی بر حوزه شود. در ایران ما چه اتفاقی افتاده که این تغییر اجتماعی رخ نمیکنید، جنس مسئله عوض میمی

گیر به عالوه آنهایی که در درون مسئله قرار ارض منافعیم یعنی تصمیمشدت دچار تع( به1گذاری در ایران حاکم است. سیاست

 .ای مواجهیم که به معنای واقعی سیاسی هستند. بین دو واژه تفاوت قائل شویم( با احزاب سیاسی2اند تعارض منافع دارند. گرفته

امید دارید. تا حاال یک صفحه این فراکسیون زیست ندارد. شما چیزی تحت عنوان فراکسیون  طلب و اصولگرا برنامه محیطاصالح

 طلبزیست ما و اصالحات نظام بهداشت و درمانمان چیست؟ اصال کل این سیستم اصولگرا، اصالح منتشر کرده بگوید برنامه محیط

ا احزابی اصل بکشاند، چیست؟ در زیستی که کشور را به نابودی میزیست دارد؟ موضع احزاب ما در قبال محیطیک مانیفست محیط 

گذار ایرانی مشخص نیست. این را تجربه برنامه سیاست .به معنای واقعی سیاسی مواجه هستیم. اینها سیاستی نیستند، پالیسی ندارند

شدت فشار آوردیم که خط لوله انتقال آب خزر به سمنان نباید انجام شود. جنگیدیم، به جاسوس قطربودن متهم شدیم و ام. بهکرده

مقام  .میلیارد تومان هزینه داردهزار  ه ثابت کردیم این خط لوله فقط هزینه اضافی بر گردن ملت ایران است و این پروژه ششباالخر

گرفت راضی شد و گفت متقاعد شدیم، منتقدان راهکار ارائه کنند. من هفت ماه است دنبال متخصصان مسئولی که باید تصمیم می

های دانشی ما آلترناتیو ندادند. امروز داد و کنم که در این مورد راهکار چیست. مجموعهالتماس می شانگردم و به همهآب کشور می

خوانند. آلترناتیوهایتان برای اینکه روی میز هوار همه باال رفته که نظام بانکی فاسد است، مسکن فالن است. همه مصیبت می

گذاری رای همان ساختار حزبی است که هنوز چیزی از آن درنیامده. سیاستاید؟ این بگذار بگذارید، چیست؟ چند خط نوشتهسیاست

گوید به جایش چه داری؟ رؤسای احزاب را یکجا جمع کنید و بگویید مجموعا خواهد پالیسی بد را از روی میزش بردارد، میکه می

مورد را منتشر کرده و الزامات چند مورد حل دارید؟ چند کند چند صفحه راهبرای حل مشکل آب کشور که کل تمدن را تهدید می
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اسی، افتد. اینکه امر ذاتا سیاید؟ در این فرایند اتفاق دیگری میهایش را برشمردهاید و هزینههایش را گفتهرا بررسی کرده و محدودیت

 هاست. چون بحث درباره دهگیری درباره اصالحات در نظام بهداشت و درمان از اساس تا بن دندان سیاسی اغیرسیاسی شده. تصمیم

 های انتقال آبیطور. یک بار نشان دادم مجموع پروژهگیری درباره آب، سد، انتقال آب و ... هم همینمیلیارد تومان پول است. تصمیم

ول است. مجموع میلیارد تومان پهزار  30تصمیم درباره  .میلیارد تومان قیمت داردهزار  30خورد بیش از که در این کشور کلنگ می

میلیارد تومان خیلی کارها  هزار 30میلیارد تومان پول است. برای  700های علم و فناوری که زمانی کلنگ خورده، دوهزارو پروژه

 VOA میلیون دالر است که قرار است به 20شود که در کنگره آمریکا تصویب می  کنند. بودجه براندازی جمهوری اسالمیمی

 نهاای گوییممی و کنیممی غیرسیاسی را اینها و گیریممی تصمیم هاپروژه در پول دالر میلیارد 10 مورد در ما. کنند کمک بقیه  و

گوییم اینها کنیم و میپول در نظام بهداشت و درمان بحث می تومان میلیارد هزار هاده درباره! است؟ آب مهندسان تخصصی حوزه

. تهس هم شفافیت فقدان سیاسی، اقتصاد این پسِ فرایندی چنین در است؟ طوراین دنیا  حوزه تخصصی پزشکان است. کجای

م گر فقط یک قانون داشتیا دوطبقه معجزه این. است صدر پل که «ایران اقتصاد پیامبر دوطبقه معجزه» عنوان تحت نوشتم ایجمله

روز روی یک شبکه اینترنتی منتشر شود و همه آنهایی که  ۶0ها باید به مدت محیطی پروژهکه ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و زیست

دارم  گذارد و من حقگیرند، حق دارند به دادگاهی صالحه شکایت کنند و بگویند این پروژه بر من اثر میها قرار میتأثیر پروژهتحت

ها یک ایم. در قیطریه بهترین خانهزده های منازل مردم پلکیلومتر جلوی پنجره 17شد. در پل صدر از خودم دفاع کنم، چنین نمی

کنید یک راننده پراید میلیون تومان، چون پنجره را که باز می میلیون تومان است و طرف دیگر متری هشت 1۵طرف کوچه متری 

ن پروژه هنوز تان شود. ایکیلومتر از پنجره وارد خانه 130خوابید امکان دارد یک نفر با سرعت دهد. شب که میبه شما سالم می

میلیارد میلیارد تومان. شد دو هزار   ۶40شد؟ گفتند اش نباید منتشر میقیمتش مشخص نیست. روز اول گزارش ارزیابی اقتصادی

میلیارد تومان. یکی دیگر گفت هزار میلیارد تومان. شورای شهر اعالم کرد هفت نقل اعالم کرد چهار هزار وتومان. بعد معاون حمل

میلیارد دالر. به قیمت  تومان یعنی شش 200هزار و با دالر  91میلیارد تومان به قیمت سال هزار میلیارد تومان. هشت هزار  هشت

هزارو کیلومتر تونل زدند،  13کیلومتر ریل کشیدند،  7۶میلیارد دالر. در استانبول، در تونل مارمارای  2،۵هزار تومان یعنی  دالر سه

میلیون  کند و یک جاذبه توریستی است. یکجا میمیلیون مسافر در روز جابه 1.۵ایستگاه مترو دارد و  41دریاست، متر زیر  400

 2.۵میلیون دالر را بانک توسعه اروپایی داده، با  1.۵در ژاپن( داده،  المللی در امر توسعهدالرش را جایکا )سازمان دولتی مستقل بین

اند. ما با همین مقدار پول، هفت متر زیر دریا تونل کشیده 700هزارو  کیلومتر تونل، 13 ر خط زمینی، مترو،کیلومت 7۶میلیارد دالر 

به  اش کجاست؟ اصال احتیاجایم. گزارش اینها کجا منتشر شده؟ گزارش ارزیابی اجتماعیکیلومتر تونل و هفت کیلومتر پل ساخته

ادی گوید ارزیابی اقتصرضاخان در تنور کند، نداریم. احتیاج به دو قانون داریم که میمرد مقتدری که گوش کسی را بپیچاند و مثل 

 .آید باید روی اینترنت منتشر شوددولتی و خصولتی و هر بخشی که از هرجا میهای بخش دولتی و خصوصی، شبهکلیه پروژه

 400شود هر نفر میلیون نفر جمعیت تهران تقسیم کنیم، می 10میلیارد تومان است به  هزارسازیم. اگر چهار مردم بدانند ما چه می 

آوری کنید. بعد هزار تومان شارژ ساختمان را از اعضا جمع 2۵توانید سختی میهزار تومان. در آپارتمان اگر مدیر ساختمان باشید به

 تومان ۶40 بود  قرار  گوید این مبلغی هم نمیهزار تومان پول ما را هزینه کند و اصال نگفته چه کرده. کس 400کسی تصمیم گرفته 

 یعنی .همین یعنی جهادی مدیریت. بدهیم انجام نیست نیاز غریبی و عجیب کار خیلی! تومان میلیارد هزار هشت شد چرا االن باشد

ت گیرد. چقدر خوب اسنمی وگو شکلکنیم گفتر جرئت داریم که گزارش کارهایمان را منتشر کنیم. وقتی این کارها را نمیقدنآ ما

وگو وقتی گفت .وگو درباره مسائل مهموگو درد جامعه ماست؛ گفتگیرد. گفتوگو درمیهر سال انتخابات داشته باشیم چون گفت

عارض محیطی با قانون اساسی تکنند. انتشار گزارش ارزیابی زیستها یکدیگر را پیدا نمیگیرد و آدمگیرد ائتالف شکل نمیدرنمی

سازیم که گزارش المال، چیزهایی میمطابق با قانون دسترسی، انتشار و دسترسی آزادانه به اطالعات است. ما با پول بیت .ندارد
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الحات را توانیم اصشود. بنابراین نمیکنیم تقسیم هزینه هم نمیگوییم. وقتی این کارها را نمیاش را به مردم نمیارزیابی اقتصادی

هره را نشدن وضعیت بیشترین بببریم. بیشترین هزینه هر اصالحی را کسانی باید بدهند که تاکنون از اصالحدر این کشور پیش 

ا را تقسیم هتوانیم هزینهشود اصالحات کنیم بعد بگوییم فقرا و ثروتمندان یکسان هزینه اصالحات را بپردازند. چرا نمینمی .اندبرده

 .اش چقدر استکنیم که بدانیم هزینهدانیم چه میم. نمیکنیوگو نمیاش گفتکنیم چون درباره

 آسایی وجود نداردهیچ راهکار معجزه  

 کنید! یعنی آنگویند شما برای ورزش پهلوانی چه میکنند و میکشی میجمهوری کشور قرعهدر انتخابات، از کاندیداهای ریاست

، چهار قلم اصلی بودجه جاری  X پرسد آقایال را بپرسند؟ کسی نمیکه از او این سؤ اش را گذاشتهسال سابقه سیاسی ۵0فرد 

های های بازنشستگی و دفاع. سه مورد اول را چطور کاهش خواهید داد؟ بحران در صندوقعبارت است از بهداشت، آموزش، صندوق

 کنید؟بازنشستگی را چطور کنترل می

های بازنشستگی را چه خواهد کرد؟ کنترل اند صندوقدر این زمینه پرسیدهاالن دو ماه است که در مسیر انتخابات هستیم، از کسی 

ماند. ها میشوند، ریزهها جایی زیر فرش جارو میشود و درشتکنید؟ سؤاالت اساسی الک میهزینه در بهداشت و درمان را چه می

انگار قبل از  .گوید حتما باید ازدواج کنندی هم میمثل ورزش پهلوانی، ازدواج جوانان. ازدواج جوانان پیامد اقتصاد کالن است. یک

گذاری خارجی را پرسد سرمایهگوید ازدواج جوانان خیلی مهم است. کسی نمیکردند. دیگری هم میگفته ایشان مردم ازدواج نمی

شوند کم جارو میها کمانریزگردها، فرونشست زمین و آبخو کنید؟ در فرایند، در پسِ صحنه همه مسائل از جمله آب،چطور جذب می

دادن یا ندادنش هیچ خاصیتی ندارد. این پسِ صحنه ماند، چیزی است که جوابای که باقی میروند و مسئلهو زیر فرش می

گذاری در ایران است. سطح دانش ما برای درک و حل مسائل ایران پایین است. یک نقطه امید این است که فضای آزادی سیاست

فضایی شکل بگیرد  (3 .وگو کنیم و مسائل را روی کاغذ بیاوریم و اجازه ندهیم چیزی زیر فرش جارو شوددر آن گفت شکل بگیرد تا

( در رستاخیز 4ها شکل بگیرد. اجماع سیاستی برای ثبات و طرح مسئله شکل بگیرد. ها یکدیگر را پیدا کنند. یعنی ائتالفکه آدم

آسایی نیست. راهکار انفجاری ندهیم. خواهش وضعیتی قرار داریم که هیچ راهکار معجزه آگاهی قرار بگیریم؛ نسبت به اینکه در

سوزد اگر با ایده من موافق هستند دانان، همه کسانی که دلشان به حال ایران میشناسان، حقوقها، جامعهکنم مجموعه اقتصاددانمی

م، مان در آنها سهیم هستیهایی که همهکاریآسایی برای خرابار معجزهای به مسئوالن و مردم کشور بنویسند و بگویند هیچ راهکنامه

شود. پسِ صحنه اقتصاد سیاسی تغییر اجتماعی در ایران این سال خالی شده با یک سال درست نمی ۵0وجود ندارد. آبخوانی که 

 .اندشان ایستادهرویای از عوامل گسترده روبهکه مجموعهاست که یک عده منتظر معجزه هستند، در حالی

 اقتصاد سیاسی اهتمام دولت به عدالت اجتماعیاحمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

عدالت یکی از اهداف است، اما تنها هدف نیست. در کنار دستیابی به برابری، سایر اهداف هم مهم هستند و سرنوشت جامعه خودمان 

گفت در رژیم اگر از یک هدف غفلت کنیم، جامعه به سمت فروپاشی خواهد رفت. مرحوم تهرانیان می دهدو سایر کشورها نشان می

 راگ و شیعی فرهنگ  رهنگ غربی وف باستان، ایران فرهنگ  سابق، این ایده را مطرح کرده بود که فرهنگ ایران سه دسته است؛

 فرهنگ از رژیم غفلت اثر در ایران انقالب که بود این تعبیرش و کندمی طغیان جامعه کنیم، حذف را شیعی فرهنگ خواهیممی

افه اض اقتصاددانان امروز آنچه شیعی، فرهنگ اقتصادی، رشد زیست، محیط آزادی، برابری، یعنی ها،هدف این کنار در. بود شیعی

ت تر داشته باشیم باید بگوییم چگونه عدالای عادالنهتوانیم جامعهخواهیم بگوییم چطور میاند، بحث امنیت داخلی است. اگر میکرده

و  گذاریتواند آثار ناخواسته و ویرانگری داشته باشد و سیاستها میرا با سایر اهداف جمع کنیم زیرا غفلت از هرکدام از این آرمان

گذاری باید سازوکارهایی را ایجاد کنید که از دل آنها اهدافی ه سمت این مجموعه کار بسیار سختی است. در عرصه سیاستحرکت ب
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بازار و جامعه مدنی. یعنی اگر بتوانید  که جمعشان بسیار سخت است، محقق شود. این سازوکارها چیزی نیست جز ترکیب بین دولت،

توانید امیدوار باشید که این جامعه به همه اهدافش نه این سه در کنار هم ایجاد شود، آن زمان میساختاری ایجاد کنید که ترکیب بهی

کنم تا به پیشنهادی در این زمینه ویژه بحث امنیت را لحاظ میطور ضمنی بهکنم اما بهعدالت صحبت می  دست پیدا کند. درباره

شود رشد پیدا کرد. بعد از رشد، دولت د بحث اصلی این است که چطور میگفتندست پیدا کنم. قبل از ریکاردو اقتصاددانان می

ع ای که ریکاردو گفت این بود که توزیگوید چطور مالیات بگیریم تا بتوانیم فقر را کاهش دهیم و نابرابری را مهار کنیم. نکتهمی

ی جامعه خیلی گیرا بود، این بود که به دلیل حاکمیت تواند مقدم بر رشد اقتصادی باشد. در آن زمان مثالی که ریکاردو زد و برامی

بهای زمین و رانتی که روی زمین به وجود شود و افزایش اجارهدار وضع میهای اقتصادی به نفع اشراف زمیندار، سیاستاشراف زمین

های تختل است مگر اینکه سیاسبرد و توسعه صنعتی انگلستان مداری میآید، انباشت سرمایه را از بخش صنعتی به بخش زمینمی

 ساخت باید .کنید پیدا صنعتی توسعه توانیدنمی  دار حاکم هستند،ای را تغییر دهیم. یعنی با ساخت قدرتی که اشراف زمینتعرفه

، تا امروز ثروت و قدرت توزیع یا است اول رشد اینکه سر اختالف. کنید پیدا دست اقتصادی رشد به بتوانید تا کند تغییر ابتدا قدرت

 به وانیمتنمی نشود، تصحیح اگر قدرت توزیع که است این  توانیم بگوییم،ادامه دارد. آنچه برای جامعه امروز ایران و سایر کشورها می

گیرند و خیلی جاها هم ها تصمیم میدموکرات .است اداری نظام در قدرت عمده بخش. برسیم... و امنیت برابری، اقتصادی، رشد

 در یا آب مسائل  پذیر است که دربارهرود و نه امکانها تخصصی است که نه انتظار میقدر حوزهآن .دانندحضور ندارند و نمیمردم 

 قدرآن. باشد داشته روزبه و ریز اطالعات حوزه دو،سه در بتواند که امندیده استادی هادانشکده در من. بدانید سالمت بخش مورد

 صاحب داری،ا نظام  .کنند کاری بتوانند  شود انتظار داشت جمعی بدانند و حتی اگر بدانند،کند که نمیمی یرتغی سرعتبه هاسیاست

 وزیر و دهدمی انجام وزیر معاون را امور خیلی. نیست یکپارچه دولت. کند تغییر شدتبه باید هم قدرت به ما نگاه. است قدرت

گیری است. بخش دیگر بسیار پیچیده است. بخش قدرت در دولت و در نظام تصمیم اداری نظام و دولت در قدرت ساخت. ندارد  خبر

توانند از طریق البیگری و فضاسازی در جامعه فرهنگی خاطر اینکه میوکار قدرت دارند. بهقدرت در بازار است. یعنی صاحبان کسب

و  اد دارد و یکسان نیست. منافع بازار با منافع دولت، نظام اداریها به نفع خودشان قواعد وضع کنند. منافع اینها با هم تضو رسانه

بسیار کار   دلیل شناخت ساخت قدرت در بازار همهمینحکومت در تضاد است. در بازار هم تکثر بسیار پیچیده منافع داریم. به

 ای استپیچیده

 کنند مهار را  توانند قدرت دولت و بازارنهادهای مردمی می .

تواند این دو قدرت را مهار کند، نهادهای مردمی هستند که خودشان به دو دسته نهادهای مردمی رسمی و نهادهای مردمی میآنچه 

ای، احزاب و جاهایی هستند که های صنفی و حرفههای کارگری، انجمننهادهای مردمی رسمی اتحادیه  .شوندغیررسمی تقسیم می

 هایای از نهادهای غیررسمی وجود دارد. انجمنرا شکل دهند. در کنار این نهادهای رسمی، شبکه طور مستقیم آنهاتوانند بهمردم می

پردازان حوزه اقتصاد سیاسی در حوزه رفاه نظریه . ...زیست وهای محیط های مجازی، انجمنهای ورزشی، شبکهمحلی، کلوپ

یم، این است که اوال نهادهای مردمی رسمی چقدر انسجام دارند، چقدر تواند کمک کند تا به توسعه پایدار دست یابگویند آنچه میمی

اند. اگر احزاب قوی داشته باشید ولی این احزاب در یافته دارند، و بعد اینها چقدر در نهادهای غیررسمی حل شدهقدرت سازمان

معه نیاز دارد که بتواند نهاد دولت و نهاد جا آنچه. شوند ملت خائنان به تبدیل توانندمی  ای از نهادهای مردمی پیوند نخورند،شبکه

نیست.  ای به احزاببستگی برخوردار باشد. هیچ گالیهتنیده باشد و از انسجام و همبازار را کنترل کند، این است که این شبکه درهم

سال  30کنید، اینکه حزبی اگر  های سیاسی در ایران را بررسیتواند تداوم پیدا کند. سیر تشکلحزب به خاطر شرایط سیاسی نمی

ت سرعهای اجتماعی اصال ساده نیستند که بتوانیم بهرود. پدیدهو مانیفست داشتن می کم به سمت دستورالعملادامه پیدا کند، کم

ی کند. نم های رسمی قوی نداشته باشید، جامعه تغییر چندانیکه تشکلخواهید جامعه تغییر کند. تا زمانیآنها را تغییر دهیم.می
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تنیده در نهادهای غیررسمی دارند یا چند حالت دارد. یا نهادهای رسمی قدرت سازماندهی دارند یا ندارند. اینها یا یک شبکه درهم

که انسجام نهادهای مدنی وجود ندارد، یعنی حزب قوی و انجمن صنفی قوی و اتحادیه کارگری قوی نداریم در حالتی  ندارند. در

ها و صاحبان کسب و کار پیوند خورده و منافع مردم را مصادره شود. یعنی تکنوکراتی اصالحات تقریبا غیرممکن میاچنین جامعه

 توانید اصالحاتهای غیررسمی بتوانند پیوند بخورند، آن زمان میکنند. اگر نهادهای رسمی قوی داشته باشید و در دل شبکهمی

قوی داشته باشید اما پیوند رسمی نداشته باشید، اصالحات باز غیرمردمی و شکننده خواهد  فراگیر مردمی داشته باشید و اگر احزاب

پیدا کنیم باید نظام آموزشی ما توسعه پیدا کند. خاطرم  مرحوم دکتر عظیمی بر این بحث تأکید داشتند که اگر بخواهیم توسعه .بود

ها ها دانشگاه خوب بروند؟ گفتند خیر بینش باید تغییر کند. بچهبچه هست از ایشان پرسیدم نظام آموزشی چقدر اهمیت دارد، اینکه

بعد  شود وکنند. یعنی سؤال سرکوب میها دیگر سؤال نمیکنند که بچهکنند اما در مدرسه کاری میرفتن سؤال میقبل از مدرسه

توانید ه اجرا کنید! با این نظام آموزشی نمیپروژ یدخواهمی و شویدمی برنامه  به جای اینکه بینش علمی یاد بگیرید، کارشناس سازمان

 .برای کشور توسعه ایجاد کنید

 ریشتری است٩تغییر در نظام آموزشی ایران مثل زلزله   

کند به چه علت است؟ طبق ها تغییر میریشتری تشبیه کرد. اینکه هر سال کتاب9ای توان به زلزلهتغییر در نظام آموزشی را می

ها و تدریس خصوصی و گاج سری آموزشگاهمیلیارد تومان است. یکهزار لت ارائه کرده، هزینه چاپ کتاب برای دولت آماری که دو

تواند به فرزندش درس بدهد ها هر سال تغییر کند. با این اتفاق خانواده نمیکند که کتابو قلمچی داریم که منافعشان ایجاب می

توانم به فرزندم درس دهم. بنابراین با گسترش تجارت در ی در ایران از بین رفته. من دیگر نمیعنوان کانون آموزشیعنی خانواده به

گوید؟ چون کانون صنفی معلمان اجازه فعالیت ندارند. علت هم وپرورش کارکرد خانواده به هم ریخته. چرا کسی اینها را نمیآموزش

بلوچستان، کردستان، ودرون دولت نگاه به امنیت عوض شود. در سیستان نگاه غیر علمی به نهادهای مدنی است. احتیاج داریم در

ای امنیتی تبدیل شده است. وقتی مسئله امنیت داخلی خیلی بزرگ قدر امنیتی شده که فقر هم به مسئلهها آنخوزستان، نگاه

ت کند. این دانش را باید به درون دولتل میشود که امنیت را مخای تبدیل میزیست به مسئلهشود فقر، نابرابری، تخریب محیط می

وپرورش و سالمت را اصالح کند. اصالح اینها چیزی نیست که منِ تواند آموزشانتقال داد و دولت بداند بدون نهادهای مدنی نمی

ب نی و احزامد نهادهای. است کشور جاری امر اینها. کنم بزرگی کار بتوانم  شوم،گذاری میدانشگاهی حتی وقتی وارد حوزه سیاست

افتد. از طرف دیگر نیروهای کند امنیت کشور به خطر میدهد چون تصور میباید قدرتمند باشد. نظام سیاسی این اجازه را نمی

ت بایستم. افتد. باید بدانم کنار حکومای بزنند که مسئوالن امنیتی احساس کنند امنیت کشور به خطر میسیاسی نباید دست به بازی

نژاد اعالم تنش بار بودیم. در دوران احمدیروز یک 9دوران اصالحات، تحمل جریان های مقابل کم بود و دچار تنش سیاسی  در

شوند. بنابراین جامعه دچار تنش گروه توسعه دانشگاه عالمه منحل و استادان بازنشسته می .شود اما همه جامعه دچار تنش استنمی

تدریج ه آقای روحانی آرامش به جامعه برگشت. ما نیازمند این آرامش هستیم که نیروهای سیاسی بهسیاسی گسترده است اما در دور

ای نیازمندیم که از این ساله باشد. ما به نهاد مدنی1۵، 10ای تواند پروژهرشد کنند و اجازه فعالیت به احزاب داده شود که این امر می

  .وضعیت ناخوشایند خارج شویم

 ه بر کشور گذشته هراس داشتکمال اطهاری، اقتصاددانباید از آنچ 

خوانم به نام سابیر هاکا که البته اسم مستعار شاعر ایرانی است و در یکی از شعرهایش ابتدای صحبتم را با شعری از شاعر کارگری می

ز ها/ به هرچیها/ و آسمانه تمامی سرزمینتوانم به تمام دنیا بگویم/ بمی»ام. داند من این اسم را انتخاب کردهگوید پدرم هم نمیمی

ای واحد پنج/ اتاق اجاره» «!توانم بگویم/ وطنی خوابگاهی در تهران/ نمیای بدون پنجرهتوانم/ تنها به این اتاق اجارهاین جهان می
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مان هراسی است که این ه« بدون پنجره خوابگاهی در تهران/ این است تمام سهم من از وطن/ و این/ سخت ناامیدکننده است

خوبی بیان کرده که باید هراس داشته باشی از آنچه بر این برند. از حمله خارجی هراسی نداریم اما بهکارشناسان هم از آن نام می

های آموزه .آید، هنگامی که غبار هیجان روزانه فرونشسته باشدکشور گذشته. به قول هگل، پرنده خرد شباهنگام به پرواز درمی

دهد که به قول داگالس نورث باید یک دستگاه منسجم ذهنی داشته باشیم تا بتوانیم نهاد دنی در حوزه دانش اقتصادی نشان میآزمو

را بسازیم و البته، شرایط بیرونی هم باید آماده باشد، اما فقدان یک دستگاه نظری منسجم یک مشکل اساسی است. ما نتوانستیم 

را در یک دستگاه منسجم با هم توافق کنیم. به نظرم ما همه اقتصاددانان غیررسمی هستیم، نسبت  بخش اقتصاد ایراناصول انتظام

به آنچه رسمی است. باید به این طرف برویم که دولت سایه باشیم و بتوانیم دستگاه جانشین و آلترناتیو ارائه دهیم. در غیر این صورت 

ین نهاد کنونی شود. حال، دموکراسی هم به وجود بیاید. باز هم آن دستگاه را نداریم. آید برای اینکه نهادی جایگزاغنایی به وجود نمی

به هر صورت فهم تاریخی از توسعه که اقتصاد سیاسی است را باید بیاموزیم. اقتصاد نوکالسیک را هم خوب بیاموزیم و این دو را 

 .ر کنیمسازی اقتصاد توسعه را با پیوند این دو برقراپیوند دهیم و درونی

 انقالب، شرط تحول نیست  

گویم که انقالب شرط تحول نیست. این برداشت نادرستی است که از مارکسیست شده. تحول، عنوان یک فعال چپ میاین حرف را به

ا هملتدر مورد ما خیلی صادق است. به فرمانروایان و کشورداران و « عقل در تاریخ»گردیم به هگل. او در شرط انقالب است. برمی

داد. در واقع پندنگرفتن شاید در ما هم به گیرد واال این مشکالت رخ نمیگوید از تاریخ پند بگیرید اما کسی از تاریخ پند نمیمی

سازند که دارای های مرجعی مینوعی بوده اما پرنده خرد را باید به پرواز درآوریم. این حرف داگالس نورث است که نهادها را گروه

ذکر  نبودنآورد و دلیل سقوطش را هم منعطفهنی منسجم و فعالیت اجتماعی پیگیر باشند و حزب بلشویک را مثال میدستگاه ذ

باید از اقتصاد سیاسی برای نهادسازی استفاده کنیم چون اقتصاد سیاسی به  .کند که نتوانست نهادی که به وجود آورد ادامه دهدمی

توانیم حدود این چهار دیوار را به مقیاس عظیمی وقتی می .های اخیر شدهدازد و این جزء مفقودهپرمقوله رابطه اقتصاد با نهادها می

ریزی مشارکتی که شعار آقای راغفر است را در دستور کار قرار وسعت دهیم که جامعه مدنی، تشکیالت، دموکراسی مشارکتی، بودجه

ت. تقابل و تضاد آنتوگونیستی بین اقتصاد سیاسی و نوکالسیک را کنار گذاش دهیم. این ترکیب شایسته باید در دستور کار قرار گیرد و

شان سامان اند اقتصاد توسعه را وابسته به مسیر گذشتهاین شیوه است که کشورهایی مثل هند و چین را به جهشوا داشته و توانسته

م. رویر جامعه بسازیم و هر روز به سمت وضعیت بدتری میتوانیم نهادی را ددهند. اگر این را در دستور کار قرار ندهیم مسلما نمی

ی خواهید عدالت را رعایت کنید. این ربطافزا باشد. اگر این کار را نکنید معلوم است نمیباید سیاست اجتماعی با برنامه اقتصادی هم

ه ناقد این کار است؛ چنین سیستمی به دموکراسی ندارد، در حوزه اندیشه اقتصادی است و در حوزه اندیشه اقتصادی همین جمع ک

 .را باید ایجاد کنیم

 ای داردفرشاد مؤمنی، اقتصاددانجمهور آینده بگوید برای جلوگیری از جنگ چه برنامهرئیس  

 ها،یژگیو مجموعه یک اعتبار به ندارد ایدئولوژیک بار هیچ وضوحبه که سیاسی اقتصاد رویکرد اینکه اول  کنم؛به چند مورد اشاره می

ترین وجه این است که در غیاب ای برای رمزگشایی از امور غیرشفاف در یک اقتصاد سیاسی رانتی دارد. مهمالعادههگشایی خارقرا

شکار کند، یعنی جایی که نتایج آگیری و تخصیص منابع تمرکز میشفافیت آمار و اطالعات، این رویکرد بر غایت فرایندهای تصمیم

هان و تکذیب نیست. نکته دوم اینکه در واقع برخی از اقتصاددانان نهادگرا و در باالترین سطح اقتصاددان فقید داگالس شده و قابل پن

 ایاندیشه بندیصورت دو به تغییر، نوع هر برای که گذاشتند صحه هزارساله 10 تاریخی تجربه یک موضوع با  نورث به این مسئله

هر دو این  .گیری وضع موجود و فرایند برساختن نظم مطلوبرایی و چگونگی شکلچ بندیصورت داریم؛ نیاز مندروش و وارنظام

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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تکلیف شود. نکته بسیار مهم از نظر من این است که شواهد خیلی قابل اعتنایی وجود ای تعیینموارد در ابتدا باید در سطح اندیشه

 ای مثل ژوزف استیگلیس وهای برجستهحدی رسیده که حتی چهره های اقتصاد سیاسی آمریکا بهدهد پیچیدگیدارد که نشان می

اندازی رفت این مشکل، راهحل تسکین یا برونپذیرترین راهترین و امکاناند که شاید فوریپل کروگمن این مسئله را مطرح کرده

کدام درباره آن سخن ها هیچو رسانهانگیز است که جامعه روشنفکری، کاندیداها جنگ در مقیاس جهان است. این یک مسئله حیرت

د از ریاست ای که بایترین مطالبهگویند. به نظرم در شرایط کنونی و بدون اینکه االن وارد جرئیات این مسئله شوم، شاید حیاتینمی

های استاثر سی جمهوری داشته باشیم این است که درباره این مسئله با ما صحبت کنند. آقای فاضلی به شکلی اشاره کردند که در

فارس انباشته شده. یعنی یک میلیارد دالر سالح در حاشیه جنوبی خلیج 700سال گذشته بالغ بر  10زای دولت قبلی در فاصله تنش

کنند این است که ماجرای انتخاب ترامپ، تصادفی نیست و حساب و کتابی گونه که استیگلیس و کروگمن گزارش میوجه ماجرا آن

نند و کخوریم اما یک مطالبه ملی باید باشد که هم به اعتبار مسیری که آنها دنبال میما غصه اقتصاد آمریکا را نمیدر کار است. 

جمهور آینده باید به مسئله جنگ توجه کند. در گیری آنها برای سرآغاز جنگ وجود دارد، رئیسپتانسیلی که در منطقه برای بهانه

جمهور آینده باید این باشد که سازوکارهایی مان از رئیسترین مطالبهماجرایی وجود دارد. حیاتیچنین  فارس همحاشیه جنوبی خلیج

خواهند این بخشد، چیست. با کدام سیاست خارجی میافروزی مصونیت میکه ما را از درگیرشدن در بازی آمریکا در زمینه جنگ

های آن کشور برندگان و بازندگانی دارد، در ایران هم افروزیآمریکا جنگ طور که درکار را انجام دهند. از منظر اقتصاد سیاسی همان

به بازی  دادنآفرینی و تنهایی که نفعشان در تشنججمهور آینده ایران باید به ما بگویند با گروهترتیب است. رئیسهمینماجرا به

ام کنند و راه را بر سر تهدید بسیار بزرگی که نظام حیات جمعی خواهند با سیاست داخلی آنها را آرآمریکا و اسرائیل است، چطور می

ه طرز افتاده بود و بهایی که از کاندیداها شد، به طرز غیرمتعارفی عقبما در شرایط کنونی متوجه آن است، ببندند. متأسفانه سؤال

بند و واقعا در چنین شرایطی جامعه مدنی نیمتری با مسائل اساسی و حیاتی معطوف به بقای جامعه نامربوط. بنابراین غیرمتعارف

تری برعهده دارند و چقدر خوب بود بخشی از این انرژی که صرف دعواهای حیدری و نعمتی های ما مسئولیت خیلی سنگینرسانه

 .گیردکردن مسائل اساسی شود که مطلقا توسط رسانه ملی ما مورد توجه قرار نمیشود، صرف برجستهمی

http://www.iana.ir/fa/news/44031/%D8%AD%DB%8C%D8%A7% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

توان یکی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم در حوزه معامالت کشاورزی اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را می

کرد. اما با دستور کار قرار صرف به کشاورزان پرداخت میدانست. دولت هر ساله مبالغ زیادی را جهت خرید تضمینی محصوالت پرم

گرفتن سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، بورس کاال به عنوان مجرای این معامالت برگزیده شد. این اقدام دولت در 

های معامالت ش ریسکگذاری محصوالت کشاورزی را رقم زد، راهکار خوبی برای تامین مالی و پوشعین حال که شفافیت در قیمت

 .کشاورزی هم بود

 الهام آبایی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

توان یکی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم در حوزه معامالت کشاورزی اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را می

کرد. اما با دستور کار قرار صرف به کشاورزان پرداخت میدانست. دولت هر ساله مبالغ زیادی را جهت خرید تضمینی محصوالت پرم

گرفتن سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، بورس کاال به عنوان مجرای این معامالت برگزیده شد. این اقدام دولت در 

های معامالت ش ریسکگذاری محصوالت کشاورزی را رقم زد، راهکار خوبی برای تامین مالی و پوشعین حال که شفافیت در قیمت

های بانک مرکزی از منابع و مصارف دولت در بودجه حاکی از آن است که بخش اعظم درآمدهای دولت کشاورزی هم بود.گزارش

های عمرانی های جاری، تخصیص بودجه پروژهشود و همین امر سبب شده تا با باالتر رفتن هزینههای جاری میصرف پرداخت هزینه

های جاری به دنبال ابزارهای مالی جدیدی سازی تامین مالی و کاهش بار هزینهشود. اما دولت یازدهم به دنبال روانبا مشکل مواجه 

رفته است. یکی از این اقدامات سیاست قیمت تضمینی برای برخی اقالم کشاورزی پرمصرف بود که توانست از بار مالی دولت به 

شود چراکه کشاورزان هم با استفاده از اشت که تنها دولت از این رویکرد منتفع نمیمیزان چشمگیری بکاهد. البته باید توجه د

فاوت قیمت الترفته را ظرف کمتر از سه روز دریافت کنند و دولت تنها باید مابهتوانند مبلغ کاالی فروشسازوکار قیمت تضمینی می

تواند با تعمیم یافتن به سایر محصوالت کشاورزی بار دی میرا پرداخت کند که به معنی کاهش بار مالی دولت است. چنین رویکر

گذاری مالی حاصل از خریدهای تضمینی را از دوش دولت بکاهد و در عین حال امکان معامله محصوالت در بازاری شفاف و با قیمت

درآن هم منافع کشاورزان محفوظ توان سرفصل نوینی در معامالت کشاورزی دانست که منصفانه را رقم بزند. این اقدام دولت را می

 تری برای تولیدات خود داشته باشند. ریزی دقیقتوانند برنامههای قیمتی میماند و هم خریداران عمده با پوشش ریسکمی

پور کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که سیاست قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی یکی از در این زمینه حسن رضایی

تری از محصوالت را دربر بگیرد تواند به مرور زمان حجم گستردهتحوالت در حوزه بازرگانی تولیدات کشاورزی است که می مهمترین

شد اما  های گذشته تصویبو کشاورزان را به ابزارهای نوین معامله تجهیز کند. رضایی پور با بیان اینکه در این زمینه قوانینی از سال

وری را اجرا کند. بدین ترتیب کشاورزانی که قانون افزایش بهره 33دولت یازدهم توانست ماده "مد، اظهار کرد: متاسفانه به اجرا درنیا

توانند محصوالت خود را از طریق بازار کنند به جای استفاده از ابزار خرید تضمینی توسط دولت، میهر ساله محصوالتی تولید می

 "رین زمان ممکن وجوه کاالی به فروش رفته را دریافت کنند.سرمایه و بورس کاال عرضه کنند و در کمت

عرضه محصوالت کشاورزی در بستر بورس کاال تحول بزرگی در حوزه معامالت کشاورزی "این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: 

های تضمینی را به صورت مستقیم ای از بودجه مورد نیاز برای خریدتواند قسمت عمدهاست. در همین حال، دولت با انجام این کار می

 "کنندگان تامین کند و حجم بودجه را کاهش دهد.از مصرف
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 شفافیت معامالت کشاورزی

های آتی معامالت به سایر کاالها در دوره"پور با بیان اینکه در گروه غالت، ذرت و جو معامالت شروع شده است، اظهار کرد: رضایی

های بزرگ دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام، سازمان دیگر ورود شرکت هم تعمیم داده خواهد شد. نکته مهم

تعاون روستایی و نهادهای مرتبط است که تقریبا انحصار معامالت کشاورزی را در دست داشتند. دولت راه را برای عرضه محصوالت 

دولت "این کارشناس بازار سرمایه افزود: "واقعی کاالها عرضه شوند.در بورس باز کرد تا کاالها از طریق مکانیزم شفاف و کشف نرخ 

هایی مانند توسعه ابزارهای مشتقه همچون قراردادهای آتی در زمینه کنجاله سویا و سایر اقالم انجام داد های دیگر فعالیتدر بخش

کت یا اوراق اسناد خزانه اسالمی کار بزرگ که باعث شد تا ریسک نوسان قیمت برای کشاورزان پوشش داده شود. عرضه اوراق مشار

کاران را در دیگری بود که دولت در سال گذشته توسط این ابزار توانست بدون اینکه از بانک یا ارگانی استقراض کند مطالبات گندم

بزارهایی که دولت از آن یکی دیگر از ا"وی تصریح کرد: "هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تامین کند.8دو مرحله به ارزش 

یگری های داستفاده کرد، انتشار اوراق سلف موازی بود. این اوراق مشابه اوراق خزانه اسالمی بود و دولت توسط آن توانست برای بخش

  "تامین مالی کند و بدون استقراض از بانک مرکزی، از بازار سرمایه استفاده کرد.

 اقتصاد کشاورزی معنا پیدا کرد

 بورس"ها در بورس کاال شد، اظهار کرد: ور با بیان اینکه اقدامات دولت یازدهم منجر به تشکیل پایگاهی برای اعالم قیمتپرضایی

توانند تواند مرجع قیمتی مناسبی برای کشاورزان باشد. کشاورزان با راهنمایی گرفتن از این بازار شفاف میکاال در چند قلم کاال می

کنند. در چنین بستری، اقتصاد کشاورزی برای کشاورزان معنا پیدا کرد و توانستند کاالی خود را به قیمت تولید خود را مدیریت 

های بازار ایجاد شده بسیار نوپا است که آغاز به کار آن در این دولت بود. البته امیدواریم دولت"وی افزود: "واقعی به فروش برسانند.

که تنومند شدن این بازار هم به نفع کشاورز و هم به نفع خریدار است. در بخش کشاورزی با بعدی هم از این بازار حمایت کنند چرا

کنند هایی که از محصوالت کشاورزی به عنوان مواد اولیه استفاده میکننده عمده مواجه هستیم. کارخانهتولیدکنندگان خرد و مصرف

واند تکننده عمده امروز میفی و یا مواد اولیه خود را پوشش دهند. مصرفتوانند با از ابزارهای تعریف شده نوسان نرخ کاالی مصرمی

ریزی ماه یا یک سال آینده را روی تابلو ثابت و نسبت به عقد قرارداد و یا برنامه ۶های آتی حتی تا با استفاده از این ابزارها قیمت

 "تولید اقدام کند.

 سازی کشاورزان با رشد فضای مجازی آگاه

ندگی تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی با توجه به پراک"رسانی وسیعی نیاز دارد، اظهار کرد: ور با بیان اینکه این بازار به اطالعپرضایی

سازی دارند. البته خوشبختانه به لطف تکنولوژی و فضاهای ها و شهرها نیاز بیشتری به اطالعات و فرهنگو دوری از مراکز استان

توانند ط کشور کشاورزان به اینترنت و فضای مجازی دسترسی دارند و با استفاده از این فناوری، به راحتی میمجازی، در تمامی نقا

ته، های وابسسازی باید استمرار داشته باشد. ارگانرسانی و فرهنگاطالع"این کارشناس بازار سرمایه افزود: "به بازار متصل شوند.

رکت داشته باشند تا کشاورزان حضور بیشتری در این بازار داشته باشند. با توسعه این بازار، های محلی باید مشارسانه ملی و رسانه

 تواند قبل از اینکهای خواهد رسید که کشاورز دیگر دغدغه فروش محصول خود را نخواهد داشت و حتی میاقتصاد کشاورزی به نقطه

 "محصول به مرحله برداشت برسد، آن را به فروش برساند.

 های صادراتی محصوالت کشاورزی ایرانمزیت

کشورهای همسایه ایران به جز کشورهای شمالی، کشاورزی "وی با اشاره به پتاسیل صادراتی محصوالت کشاورزی ایران، اظهار کرد: 

ریزی چندان استواری ندارند. بنابراین محصوالت کشاورزی ایران پتانسیل و بازار خوبی برای صادرات دارند. در این راستا، باید برنامه
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رن کردن کشاورزی، به روز کردن فناوری تولید، باال بردن راندمان و مکانیزاسیون کشاورزی صورت گیرد که بخشی الزم در راستای مد

در کشور ما هم نیروی کار و هم انرژی به نسبت رقبایی همچون "پور افزود: رضایی"از این اقدامات در دولت یازدهم انجام شده است.

ها توان صد درصد داریم اما از نظر فناوری تولید به دلیل اینکه رد. به عبارت دیگر در این حوزهترکیه و روسیه، هزینه بسیار پایینی دا

های آبیاری تحت فشار توجه نشده، راندمان تولید در بخش آالت کشاورزی و یا توسعه سیستمهای گذشته به نوسازی ماشیندر سال

اتی در این دولت مطالعات و اقدام"کشاورزی سنتی باال است، تصریح کرد:  بری دروی با بیان اینکه میزان آب"کشاورزی پایین است.

انجام شده تا به مرور با بکار گرفتن این تکنولوژی در بخش تولید بتوانیم به راندمان برسیم. اما نکته دیگری که در کنار ارتقای 

 "ه بازارهای فرامرزی است.تکنولوژی باید به آن توجه کنیم تسهیل صادرات و یا دسترسی تولیدکنندگان ب

 دهی صادراتی به محصوالت کشاورزیجهت

محصوالت تولیدی ایران به ویژه در حوزه میوه، سبزی و صیفی به دلیل آشنا نبودن بخش کشاورزی با مکانیزم "پور افزود: رضایی

در این زمینه انجام شده که در این میان المللی، تفاوت قیمت باالیی با کشورهای همسایه دارد. اقداماتی صادرات و بازارهای بین

اورزان ها و نهادها بین کشرسانی توسط سازمانتواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. اما باید اطالعرینگ صادراتی بورس کشاورزی می

 "المللی برسانند.صورت گیرد تا بتواند کاالی خود را توسط بورس به کشورهای همسایه و بازارهای بین

تواند اقتصاد کشاورزی را در بستر های نوینی که در طول فعالیت دولت یازدهم در اختیار بخش کشاورزی قرار داده شده است میابزار

ی شود، گام مهمتری شکل دهد. شفافیتی که در بستر ابزارهای نوین معامالت آتی محصوالت کشاورزی حاصل میتر و سالمشفاف

 و توسعه اقتصاد روستایی خواهد بود. در جهت حفظ بیشتر منافع کشاورزان
http://www.iana.ir/fa/news/44014/%D8%AD%D8%B1%DA% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

 .شودهای شمال کشور متوفق میدرصد قراردادهای بهره برداری از جنگل 80جاللی گفت: تا پایان امسال 

 که ایجلسه در رئیس سازمان و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری خداکرم جاللی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 توقف ستورد ابالغ پی در گذشته سال اینکه به اشاره با شد، برگزار کشور طبیعی طبیعی منابع حافظان برگزیدگان حضور با امروز

های ارزشمند شد، افزود: با هزار هکتار از این عرصه 1۵0 از برداری بهره توقف به منجر که شمال هایجنگل از برداری بهره تدریجی

هزار هکتار  2۵0رسد در حدود های جنگلی نیز امسال به پایان میدرصد قراردادهای بهره برداری از عرصه 80توجه به اینکه مهلت 

مجلس تا سال آینده وی گفت: در صورت صالحدید و تشخیص دولت و .های شمال کشور بهره برداری متوقف خواهد شداز جنگل

ها، مراتع و آبخیزداری رئیس سازمان جنگل.های شمال بطور کامل متوقف و طرحهای حفاظتی انجام خواهد شدبهره برداری از جنگل

جاللی همچنین .ابراز امیدواری کرد با اجرای قانون استراحت جنگل، طرحه ای بهره برداری غیرچوبی با مشارکت مردمی اجرا شود

آغاز شده است و تاکنون  93ی مشاغل مرتبط با منابع طبیعی خبر داد و افزود: طرح کدگذاری این گروه از مشاغل از سال از کدگذار

شغل مرتبط با منابع طبیعی شامل جمع آوری کننده بذر و گیاهی، محافظان منابع طبیعی، اطفا کنندگان حریق، قرق بانان،  44

یز که در حوزه کشاورزی قرار دارند شامل پروش دهندگان زنبور عسل و تولید کنندگان شغل ن 21دیده بانان و چوپانان و حدود 

وی گفت: با کدگذاری این مشاغل، افراد شاغل تحت حمایت نظام صنفی قرار .عرقیجات سنتی برای کدگذاری شناسایی شده اند

بر توسعه مشارکت مردمی به منظور حفاظت از رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری .گیرند و افراد بیمه خواهند شدمی

 .شودمیلیون هکتار از مراتع کشور با مشارکت مردم حفاظت می 8۵های طبیعی تاکید کرد و افزود: هم اکنون عرصه

های موفق مشارکت مردمی با دولت های جنگلی را از نمونههزار هکتار از عرصه 140های احیای جنگل کاری در جاللی اجرای طرح

 .های ارزشمند به جنگل کاری اقتصادی توجه شده استدانست و گفت: به منظور تامین معیشت جنگل نشینان و حفظ این عرصه

ها به منابع طبیعی وابسته هزار خانوار شاغل در منابع طبیعی وجود دارد که معیشت آن ۶00وی با اشاره به اینکه یک میلیون و 

 .هزار نفر نیز ار منابع مرتبط با منابع طبیعی امرار معاش دارند ۶۵0ها است، افزود: بر اساس آمار

میلیون تن علوفه و یک میلیون تن نیز انواع گیاهان دارویی  20ها، مراتع، آبخیزداری گفت: در مراتع ساالنه رئیس سازمان جنگل

 .گیرد تواند برای ایجاد اشتغال مورد توجه قرارشود که به عنوان سرمایه عظیم میتولید می

http://www.yjc.ir/fa/news/6096859/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۲6سه شنبه 

کمیته استانداردهایی غذایی در مقر سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد)فائو( به ریاست ایران در پایتخت ایتالیا برگزار نشست 

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از رم، نهمین نشست کمیته هماهنگی استانداردهای غذایی موسوم به  .شد

  .شد آغاز رم در ( فائو) متحد ملل مان در اتاق ایران در مقر سازمان خوار و بار و کشاورزی کُدِکس، به میزبانی و ریاست کشور

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=91be1aaf97e۵4244ba37b79c4a2 
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 برنج
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 پسته
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اردیبهشت / /  ۲۷چهارشنبه , 

وزیر نیرو با بیان اینکه وظیفه تخصصی و قانونی وزارت نیرو تخصیص آب بر اساس ظرفیت های موجود آب و شرایط حال حاضر در 

 .میلیارد مترمکعب رسیده است 90میلیارد کاهش به  40هر منطقه است،گفت: آب تجدیدپذیر کشور با 

نیرو )پاون(، حمید چیت چیان در آئین افتتاح سد مخزنی گیوی در به گزارش ایران اکونا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت 

میلی متر بارش  2۵0میلیارد مترمکعب با  130سال پیش میزان آب تجدیدپذیر کشور  1۵تا  :شهرستان کوثر استان اردبیل گفت

 .میلی متر کاهش یافته است 208ه به سال 1۵بود، اما هم اکنون این میزان بر اثر اتفاقاتی همچون تغییر اقلیم میزان بارش در بازه 

وی ادامه داد: تبدیل بارش برف به باران و همچنین بارندگی های غیرموثر و کوتاه مدت باعث تغذیه کم منابع آب می شود و با 

ضوع را وزیر نیرو تبعات این مو.میلیارد مترمکعب رسیده است 90میلیارد کاهش به  40افزایش تبخیر، آب تجدیدپذیر کشور ما با 

همین موضوع آورد رودخانه ها را نیز کم کرده و وزارت نیرو بر اساس این کاهش  :خشکی تاالب ها دریاچه ها عنوان کرد و گفت

چیت چیان ادامه داد: برداشت آب بدون در نظر گرفتن .تخصیص آب را برای بخش های مختلف صنعت و کشاورزی تعدیل می کند

هزار هکتار باغ پسته از بین می رود. از همین رو وظیفه تخصصی  17ه در استان کرمان ساالنه کمبود آب وضعیتی پیش می آورد ک

سد به  3۶وی تصریح کرد: در دولت یازدهم .و قانونی وزارت نیرو تخصیص آب بر اساس ظرفیت های موجود آب در هر منطقه است

سد به بهره برداری رسیده بود، بنابراین این دولت  144 بهره برداری رسید در حالیکه پیش از این دولت و در دهه های گذشته

 .عملکرد بسیاری خوبی در تنظیم آب های سطحی داشته است

http://iranecona.com/73477/%D9%8۶%D8%A7%D8%A8% 
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 پنبه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۸تاریخ: 

مدیرعامل صندوق پنبه گفت:با توجه به اراضی خرد زراعت پنبه، خرید ماشین آالت و تجهیزات برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد 

 .توانند خدماتی ویژه به آنها ارائه دهندهای تولید میاز این رو تعاونی

پنبه به عنوان یک محصول استراتژیک و  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

البته ناگفته نماند که قیمت .یابدساله مقادیر قابل توجهی ارز به واردات آن اختصاص میپرکاربرد در صنایع نساجی است که هر 

پایین این محصول در مقایسه با سایر محصوالت کشاورزی، کاهش انگیزه پنبه کاران و در نهایت واردات بی رویه را به همراه داشته 

صنایع نساجی باید افزایش یابد ازاین رو توسعه کشت دوم پنبه در وزیر جهاد کشاورزی معتقد است که تولید پنبه متناسب با .است

محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه در  .داندتناوب کشت گندم و کلزا را یکی از راهکارهای اساسی افزایش تولید می

با اشاره به ضرورت تقویت تعاونی تولید اظهار داشت: با توجه به اراضی خرد زراعت  و کشاورزی  صنعت، تجارتگفتگو با خبرنگار 

ها توانند خدماتی ویژه به آنهای تولید میپنبه، خرید ماشین آالت و تجهیزات برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد از این رو تعاونی

عت پنبه افزود: با توجه به هزینه باالی ماشین آالت در زمان برداشت کشاورزان به های زراوی با اشاره به مشقت و سختی.ارائه دهند

 .های دیگر سوق یابندنمایند که این امر موجب شده کشاورزان به سمت و سوی زراعتطور سنتی اقدام به برداشت محصول می

های نه چندان دور تنها از به همراه دارد، افزود: طی سالکاویانی با اشاره به اینکه حمایت از کشاورزان بی نیازی از واردات پنبه را 

شد و این درحالی است که به دنبال مجوز واردات بی رویه به یکی از واردکنندگان پنبه تبدیل تن پنبه صادر می 100استان گلستان 

در شد و از طرفی در همان سال مجوز هزارتن پنبه مازاد بر نیاز داخل صا 12، 82مدیر عامل صندوق پنبه ادامه داد: در سال .شدیم

 .هزارتن پنبه از سوی وزارت جهاد داده شد که این امر دلسردی کشاورزان از زراعت پنبه را به همراه داشت 2۵واردات 

 .یدنما تواند کشاورزان را به تولید پنبه تشویقهای با کیفیت و قیمت مناسب میبه گفته کاویانی تسهیل در دسترسی به موقع نهاده

هزار هکتار بود، اما پیش  80وی با اشاره به آخرین وضعیت سطح زیر کشت پنبه افزود: سال گذشته سطح زیر کشت پنبه کمتر از 

های کشاورزی از جمله مدیرعامل صندوق پنبه ادامه داد: تامین به موقع نهاده.هزار هکتار برسد 90شود که امسال سطح به بینی می

یارانه به کشاورزان برای خرید ماشین آالت ازجمله دالیل افزایش سطح زیر کشت این محصول به شمار  بذر، کود و سم، پرداخت

ای پنبه ترین بذرهها از مرغوبشود، افزود: این بذرمدیر عامل صندوق پنبه با بیان اینکه بذر پنبه از ترکیه و یونان تامین می.رودمی

وی با بیان اینکه دوره کشت پنبه در گذشته .شودهدف بهبود ضریب تولید در داخل انجام میرود که واردات آن با در دنیا به شمار می

کشید، عنوان کرد: از این رو کشاورزان برای حداکثر بهره وری و مواجه نشدن با سرمای زمستانه کشت خود را روز طول می 180

کاهش انگیزه کشت این محصول را به همراه داشت و این  دادند که همین مسئله به سبب به صرفه نبودن تولیدزودتر انجام می

 .توانند اقدام به کشت محصول دیگری نماینددرحالی است که با استفاده از بذور کیفی پنبه کاران در پاییز می

 .به گفته کاویانی طی یک برنامه منسجم پنج ساله امکان خودکفایی این محصول وجود دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶090۶۶4/%D9%8۵%D8% 
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 تامین منابع مالی
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۹۶/۰۲/۲۵ : تاریخ

درصد شکر بیشتر  21معاون پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: نوعی از بذر چغندر قند معرفی شده که  

، رسول زارع خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .کنددرصد آب کمتری مصرف می 40های آبی تا کند و در تنشتولید می

ادهای ها است که از نژصبح امروز در نشست با خبرنگاران در محل سازمان تات در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه سال

کنیم و این سازمان چه کاری برای اصالح نژاد دامی س یا گاو هلشتاین برای گاو شیری در کشور استفاده میمرغ انگلیسی مانند را

ایم و کمتر به امور اصالح نژاد دام توجه ما بیشتر به تحقیقات در بخش امور تغذیه پرداخته :کشور انجام داده که او در پاسخ گفت

طرح ملی به تفاهم رسیده داریم  4وی اضافه کرد: اما امسال با همکاری دانشگاه تهران .یمشده و در این زمینه راه زیادی در پیش دار

 .مورد آن در حوزه امور دام است و قرار است اصالح نژاد بز شیری در مناطق سردسیر در دستور کار قرار گیرد 2که 

رسد و برای هر دوره حداقل پس از چند سال به نتیجه میبر است که های اصالح نژاد دام بسیار پرهزینه و زمانبه گفته زارع، پروژه

های بومی ایران پرسید که معاون خبرنگار فارس همچنین در مورد اهمیت ذخایر ژنتیکی دام.میلیارد تومان هزینه شود 10باید 

ژنتیکی موجود مانند گاو پژوهشی سازمان تات پاسخ داد: یک پروژه توسعه نژاد گاو دو منظوره هم در حال اجراست که حفظ ذخایر 

های گذشته که وی به اهمیت تقویت نژاد بومی ایران در حوزه دام اشاره کرد و افزود: در زمان.سیستانی در دستور کار قرار دارد

حتی اها بسیار مقاوم بوده و به رایم که گاو سیستانی به بیماریهای خوبی از گاو شیری در کشور داشتهها بیشتر بوده، نمونهبارش

 .شود که تعدادی از این گاوها به خوزستان منتقل شده تا پرورش یابدبیمار نمی

پروژه تحقیقاتی بین مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و صندوق  120زارع همچنین به این نکته اشاره کرد که هر سال 

فاده ها قابل استشرط آن این است که این پروژهاما پیششود تا حمایت شود و به نتیجه برسد، های پژوهشی تفاهم میحمایت از طرح

 4.۵ها سال های پژوهشی عنوان کرد و افزود: اکنون پس از دهوی پروژه نگهداری ذخایر ژنتیکی را یکی از مهمترین پروژه.باشد

های گیاهی زنده به صورت نههای دام و نموهای خشک گیاهی، نمونهمیلیون نمونه از ذخایر دریایی، گیاهی، بذر گیاهان، نمونه

پروژه ملی با اعتبار  4ای با دانشگاه تهران خبرداد که نامهوی همچنین از امضای تفاهم.شودآوری و نگهداری میشناسی جمعگیاهباغ

محیطی  هایپروژه در حوزه تولید بذر هیبریدی است که به تنش 2پروژه در حوزه دام و  2میلیارد تومان پیش خواهد رفت که  ۵0

های پروژه 9۶وی اظهار امیدواری کرد، تا از سال .ای استمقاوم خواهد بود و مزیت انجام کار مشترک جلوگیری از تحقیقات جزیره

طرح تحقیقات کاربردی در بخش دام و کشاورزی خبر  7زارع همچنین از رونمایی .تحقیقاتی مشترک با خارج از کشور نیز اجرا شود

شود یکی از آنهاست که ارقام بذر چغندر آریا، پایا، از ارقام جدید چغندر قند که سبب افزایش تولید شکر می داد و گفت: استفاده

جویی در مصرف آب دارند و عملکرد آنها در درصد صرفه 40تا  30شکوفا و مطهر از جمله آنهاست که در شرایط خشکی و تنش آبی 

زمینی مقاوم به بیماری و ویروس خبر دیگری بود که این مسئول در سازمان سیب تولید نوعی بذر.درصد بیشتر است 21تولید شکر 

 تواندب کشاورز که شودمی سبب شده اصالح زمینیسیب تیوبرمینی از استفاده: گفت و کرد اشاره آن به تات وزارت جهاد کشاورزی

 .یابدزمینی به شدت کاهش میهای سیببه دست بیاورد، مضاف بر آنکه آفت را یکنواختی محصول

ها، بیماری آسیت است که مایع در حفره شکمی جوجه یک های جوجه یک روزه در مرغداریزارع همچنین گفت: یکی از ناهنجاری

ایم، ز برگ زیتون در جیره غذایی توانستهدهد که با استفاده ادرصد افزایش می 20ها را تا روزه تجمع کرده و مرگ و میر جوجه

 .درصد کاهش دهیم 2جلوی توسعه این بیماری را بگیریم و مرگ و میر را در جوجه یک روزه به 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139۶022۵000۶۶0 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 و نوآوری ها تحقیقات
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

در چالش بزرگ برای کاهش دادن اثر تغییرات آب و هوایی بر تولیدات کشاورزی در مورد این نکته آگاهی وجود دارد که درجه 

 ویژه در مورد آفات و بیماریهایگذارد. این مسئله بهالگوهای بارش بر بسیاری از جنبه های کشت بوم تاثیر میحرارت باال و تغییر 

در چالش بزرگ برای کاهش دادن اثر تغییرات آب و هوایی بر تولیدات کشاورزی در مورد این نکته آگاهی .کندگیاهان صدق می

ی بارش بر بسیاری از جنبه های کشت بوم تاثیر می گذارد. این مسئله به ویژه در وجود دارد که درجه حرارت باال و تغییر الگوها

دید ، که یک مجله جفیتوبیوممورد آفات و بیماریهای گیاهان صدق می کند.به گزارش ایانا از ساینس دیلی، محققان در مقاله ای در 

ن پیوندها با انجام دادن آزمایش و یک مدل ریاضی برای و قابل دسترس برای همه در انجمن گیاه شناسی امریکا است، در مورد ای

( بازی می کند؛ یک بیماری مهم از نظر اقتصادی که به pierceفهمیدن نقشی که دمای هوا در توسعه و گسترش بیماری پیرس )

یو توسط حشره شناس، ماتدرختان انگور به ویژه آسیب می رساند، پژوهش کرده اند. مطالعات فرارشته ای که در دانشگاه کالیفرنیا 

داتری راه اندازی شده است، مانند تحقیقات بوم شناس حشرات، آدام زیلینگر و بیماری شناس گیاهان، رودریگو آلمیدا در دانشگاه 

کالیفرنیا و برکلی، جزو نخستین مطالعات در زمینه بیماری ها،حشرات ناقل و تغییرات دما برای فهمیدن تاثیرات اپیدمیک آن ها 

اثرات متعارض آب و هوا؛ رفتار انگل های ناقل بیماری بر گسترش بیماری در "ستند. یافته های آن ها، در مقاله ای تحت عنوان ه

، نتایج تغییرات آب و هوایی را بر بیماری پیرس بیشتر از حد یک نیم نگاه برای ما باز می کند. در این مقاله بر این مسئله "گیاهان

 رفتن دما ترکیبی از تاثییرات خوب و بد بر جای می گذارد، به ویژه در جایی که پای حشرات ناقل بیماری در تاکید می شود که باال

میان است.نتایج این مطالعه نشان می دهد که، اگرچه آب و هوای گرم ممکن است عالئم بیماری را در درختان انگور بیمار تشدید 

 شدیدتری را برای جلوگیری از گسترش این بیماری ایجاد کنند.  کند، واکنش انگل های گیاه ممکن است محدودیت

نتایجی که ما به دست آورده ایم این مسئله را تایید می کند که دمای باال سرعت رشد و ایجاد نشانه های اولیه "داتری می گوید: 

درون گیاه بیمار افزایش پیدا می کنند.  بیماری را سرعت می بخشد. با این حال، به این معنا نیست که گسترش عوامل بیماری زا در

بلکه، به دلیل اینکه زنجره ها که ناقل بیماری پیرس هستند از تغذیه شدن انگور بیمار جلوگیری می کنند، گسترش عوامل بیماری 

 که دمای باال باعثبرعکس، در مورد سایر بیماری های گیاهان "داتری می گوید: "زا در ساعاتی که دما باالتر می رود کاهش می یابد.

توسعه بیماری می شود چرا که انگل های ناقل بیماری گیاه بیمار را ترجیح می دهند، آب و هوای گرم بیشتر و به طور مداوم شیوع 

این پژوهش که از مفاهیم و روش هایی در بیماری شناسی گیاهی، بیولوژی انگل های ناقل بیماری  "این بیماری ها را تشدید می کند.

وم شناسی بیماری استفاده کرده است، الگویی را ارائه می دهد که در آن واکنش های پیچیده ای در بیوم گیاه اتفاق می افتد و و ب

 هم چنین بر ارزش گذشتن از مرزهای بین رشته ای برای حمایت از یک پژوهش یکپارچه تاکید می کند. 

http://www.iana.ir/fa/news/44071/%D8%AA%D8%A7%D8 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/44071/%D8%AA%D8%A7%D8


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اردیبهشت هارماهم اخبار کشاورزی هفته چ 

 

71 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

ای در مدیریت منابع آب، ایران را به مرز بحران رسانده است. فاطمه ظفرنژاد فعال و پژوهشگر آب بر این باور است تکیه بر تفکر سازه

گذشته برای مدیریت منابع آب است. های های سازمان ملل، تنها راه نجات ایران، بازگشت به دانش بومی و اندوختهکه بر اساس آموزه

 .های موجود آن استریزی بر اساس بوم هر منطقه و پتانسیلکند که منظور از دانش بومی، برنامهالبته وی تاکید می

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

 28آب( دو روز زودتر از این روز ملی ) ای آب )سدسازی و انتقالها در برابر مدیریت سازهنشست روز ملی حمایت از رودخانه

ای اردیبهشت( در انجمن ارزیابی محیط زیست، برگزار شد. در این نشست فاطمه ظفرنژاد فعال و پژوهشگر آب، استقرار مدیریت سازه

ها از هر ن حوضهزیر حوضه است که ای 30حوضه آبریز اصلی و  ۶سال اخیر دانست.وی افزود: ایران دارای  70در ایران را مربوط به 

ایم.به گفته این پژوهشگر آب، های یکسان پیچیدههای اخیر نسخهنظر با هم متفاوت هستند اما برای مدیریت منابع آب آنها، در دهه

 ای آب را سرلوحه کارهای خود قرار داده است.های ساخت و ساز است، مدیریت سازهاز آنجا که وزارت نیرو زیر دست شرکت

د: در تمام اسناد سازمان ملل برای نجات کره زمین بر بازگشت به اشکال بومی تولید تاکید شده است، زیرا حفاظت کره وی ادامه دا

شناسی انجام های سرزمین و دانش بومریزی برای منابع آب با تکیه بر ویژگیکند.ظفرنژاد تاکید کرد: باید برنامهزمین را تضمین می

ای به بخش آب، مشارکت کشاورزان را کنار گذاشتیم. جهانی سازی به دلیل آنکه به دنبال ویکرد سازهشود.وی اضافه کرد: با ورود ر

 ای کره زمین را از بین برده است.توزیع یکسان منابع است، تنوع گونه

 ون رفت از شرایطهای بزرگ آب در سراسر جهان فاجعه آفریدند به همین دلیل سازمان ملل برای براین پژوهشگر آب بیان کرد: طرح

های کوچک بومی و محلی تاکید دارد.وی با اشاره به اینکه دریاچه نمک نخستین کانون ریزگردهای کشور به فعلی بر اجرای طرح

وجود آمدن این بحران میلیارد متر مکعب آب را عامل به 1.۵سد در حوضه آبریز این دریاچه و برداشت  ۶4رود، ساخت شمار می

میلیارد متر  17ها در مجموع سد و خط انتقال ایجاد کردیم. این سازه 29ژاد ادامه داد: بر روی رودخانه کارون معرفی کرد.ظفرن

 کند. برداشت این میزان آب، کارون را تبدیل به یک نخ فاضالب کرده است.مکعب آب رودخانه را کنترل می

ه دنبال اجرای سد بهشت آب و پروژه انتقال آب از پشت این سد وی گفت: با وجود این حجم برداشت آب از کارون، باز هم گروهی ب

را نقطه عطفی برای  9۵کاهد.این پژوهشگر آب، سال میلیون متر مکعب دیگر نیز از آب این رودخانه می ۵80هستند که در مجموع 

تادگی های انتقال آب ایسان جلوی پروژههای محیط زیستی ایرای آب معرفی کرد زیرا برای نخستین بار تشکلهای سازهمقابله با پروژه

گران افزوده شدند تا برای نجات کارون، اجرای پروژه بهشت آباد متوقف کردند. نمایندگان مجلس و امامان جمعه نیز به جمع مطالبه

ای هتعلق به رودخانهکیلومتر مربعی هورالعظیم، دو سوم آب تامین کننده این تاالب را م ۵00شود.وی با اشاره به وسعت هفت هزار و 

 دجله و فرات و یک سوم آن را رودخانه کارون اعالم کرد.

کند، هورالعظیم را ظفرنژاد گفت: سد آتاتورک در ترکیه که به اندازه تمام سدهای ساخته شده در ایران، آب پشت خود ذخیره می

میلیارد متر مکعب آب در پشت خود ذخیره  27 کند. سد ایلیسو نیزمیلیارد متر مکعب آب را ذخیره می 48خشک کرد. این سد 

 سد به روی دجله و فرات ساخته و هورالعظیم را خشکانده است. 27کند. در مجموع ترکیه می

میلیارد متر مکعبی آورد این  1.۶وی عامل خشکی تاالب شادگان را نیز ساخت سدهای متعدد به روی رودخانه مارون و کاهش 

سد ساخته شده است که ساالنه دو میلیارد  ۵۶ه این پژوهشگر آب در حوضه آبریز کوچک دریاچه ارومیه، رودخانه اعالم کرد.به گفت
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کاهد. طبیعی است که دریاچه ارومیه ظرف دو دهه، دچار مشکل شود. وی ادامه تفکر متر مکعب از ورودی آب به این دریاچه را می

 های دولت را با شکست مواجه کند.تواند اجرای پروژهد که میای برای نجات دریاچه ارومیه را عاملی معرفی کرسازه

هایی که در فالت مرکزی ایران قرار داشت و الگوی مناسبی برای تامین آب مردم این منطقه بود را از بین ظفرنژاد بیان کرد: قنات

حتی در کویر مرکزی ایران نیز سد احداث  بردیم.در حالی که این تکنولوژی از ایران به چین و آمریکا رفت، قدر آن را ندانستیم و

 90ها خشک شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بخش کشاورزی کردیم و رفتارهایی انجام دادیم که تمام این قنات

یعی شود. این روال نیز در تمام دنیا طبدرصد آب کشور در این بخش مصرف می ۶0کند و حداکثر درصد آب کشور را مصرف نمی

 است زیرا سازمان ملل بر تامین امنیت غذایی کشورها تاکید کرده و این مسئله برای کشورها بسیار مهم است. 

شود و این مسئله درصد آب کشور برای مصارف شرب و صنعت به شهرهای بزرگ منتقل می 40این پژوهشگر آب اضافه کرد: 

 است.کشاورزی ایران را در معرض تهدید نابودی قرار داده 

 اطالعات مرتبط با سالمت ایرانیان طبق قانون نباید محرمانه باشد

زهرا یزدانی عضو انجمن ارزیابی و کارشناس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار نیز در سخنان خود با اشاره به قانون دسترسی 

را مشمول محرمانه بودن نیست. بر عکس اگر  های محیط زیستی(، گفت: بر اساس این قانون بحث17آزاد به اطالعات )تبصره ماده 

آید. قوانین مربوط به محیط زیست و سالمت افراد، طبق قانون نباید مخفی کسی این اطالعات را مخفی کند، مجرم به حساب می

 ها محرمانه بماند.های انتقال آب آنآورند تا اطالعات پروژههای بزرگ فشار میبماند.وی افزود: با وجود چنین قانونی، مجریان طرح

های انتقال آب دانست و گفت: برخی ها در راه مقابله با پروژهیزدانی توقف طرح انتقال آب بهشت آباد را تجربه خوبی برای سمن

 گذرانند.ها، مراحل پایانی اجرای خود را میگونه اطالعاتی در رسانهبدون درز هیچ "طرح گرمسیری"های عظیم نظیر طرح

 شوند.به وجود قوانین ناکارآمد و غیر شفاف در کشور یادآور شد: در بسیاری از موارد قوانین تعمدا غیر شفاف نوشته می وی با اشاره

ای خبرداد که با وجود مخالفت وزیر نیرو، برای اجرای های پشت پردهاین کارشناس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار از دست

کنند.وی همچنین با اشاره به قوانین مترقی نظام که در سال ساخت یک سازه را به کشور تحمیل میهای مختلف فعال شده و پروژه

به این وزارتخانه ابالغ شده است،  89توسط مقام معظم رهبری به وزارت نیرو ابالغ شده و قانون اصالح الگوی مصرف که در سال  79

ها در وزارت نیرو را خواستار شد.به گفته یزدانی سازمان ین برنامهپیگیری و تحقیق و تفحص مجلس برای سنجش میزان اجرای ا

مردم  هایمحیط زیست ضعیف نگه داشته شده و بودجه و پرسنل آن هیچ سنخیتی با وظایف این سازمان ندارند. بنابراین سازمان

کنند.وی تاکید کرد: نبود اخالق به توانند کمک بزرگی به سازمان حفاظت محیط زیست ای مینهاد به عنوان بازوی چنین مجموعه

 تواند در بهبود شرایط بسیار موثر واقع شود.ها میکند و آموزش بچههای زیادی وارد میکشور آسیب

 هاخالء قانونی، عدم اجرای درست قانون و کمبود قوانین مشکل اصلی رودخانه

ها سه مقوله مورد بررسی تری با اشاره به اینکه درباره رودخانهبدر سودانی استاد حقوق دانشگاه آزاد اهواز و وکیل پایه یک دادگس

 ها را یکی از مشکالت بخش آب دانست.قرار گرفته است، خالء قانونی در زمینه حفظ حریم رودخانه

، بودهای متعددی انجام شود و این رودخانه که روزگاری محل کشتیرانی وی افزود: نبود قانون سبب شده به روی کارون سدسازی

کند. قانون تبدیل به مجرای عبور فاضالب شود.سودانی ادامه داد: در برخی موارد قوانین ناکارآمدی داریم که مشکل ما را حل نمی

 های غیر مجاز را تشویق کرد.توزیع عادالنه آب از جمله قوانین ناکارآمدی است که حفر چاه

شود. در حال ها و بستر آن قانون داریم اما اجرا نمیبرای حفظ حریم رودخانهشود. ما وی گفت: در برخی موارد نیز قانون اجرا نمی

 حاضر شهرداری اهواز به حریم و بستر رودخانه کارون تجاوز کرده و در وسط رودخانه، جزیره بازی ایجاد کرده است.
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ث کمبود یا کاهش آب شود و منجر به این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: بر اساس قانون توزیع عادالنه آب اگر طرحی باع

هایی به دانیم سدها چه خسارتورود خسارت به کشاورزان شود، باید مجری آن طرح خسارت پرداخت کند. اما با وجود آنکه می

ه به ن لولشود.وی افزود: وزارت نفت از بستر کارون لوله نفت عبور داده و ایاند، هیچ غرامتی به کشاورزان پرداخت نمیکشاورزی زده

 ها پرداخت نشده است.های کشاورزان خسارت زده است اما هیچ خسارتی به صاحبان این زمیندلیل نشتی به زمین

 کنند، اشخاص عادی نیز به حریم رودخانه تجاوز خواهند کرد.های دولتی قوانین را رعایت نمیسودانی تاکید کرد: وقتی دستگاه

ها تجاوز کنند و محیط زیست آلوده وه بر اینکه سبب شده اشخاص حقیقی به حریم رودخانهوی اضافه کرد: عدم رعایت قانون عال

 اند.های مقاوم در رودخانه باقی ماندههای ماهی کارون را نیز منقرض کرده است. در حال حاضر فقط گونهشود، برخی گونه

های رای حفظ ظاهری دبی رودخانه، سبب شده بیماریاین وکیل دادگستری گفت: ورود فاضالب صنعتی و بیمارستانی به کارون ب

 پوستی، سرطان و مشکالت تنفسی در خوزستان افزایش یابد.

 های قطب جنوب نجات بخش مناطق خشکیخ

مجید مخدوم استاد دانشگاه تهران نیز با اشاره به طرح امارات برای انتقال یخ از قطب جنوب به این کشور، بیان کرد: قبل از امارات، 

رفت، اجرای این پروژه از نظر درصد آب کوه یخ مورد نظر از بین می 4۵عربستان به دنبال اجرای این طرح بود اما به دلیل آنکه 

کردم اگر عربستان غیر اقتصادی بود. وی افزود: پنج سال قبل فکری داشتم که آن را با کارشناسان ناسا در میان گذاشتم. فکر می

های قطب را به زاینده رود، سومالی و سایر مناطق خشک منتقل کنند، یخهای سنگین را بلند میه ماهوارههای فضایی ناسا کسفینه

ه این های قطب جنوب بافتد.مخدوم گفت: با دانشمندان استرالیایی نیز صحبت کردم که در پروژه امارات اگر یخکنند، چه اتفاقی می

خلیج فارس مشکلی ایجاد خواهد کرد که پاسخ دادند به دلیل تغییرات ناگهانی شرایط های موجود در یخ برای منطقه بیاید، باکتری

ها محیطی، تمام موجودات زنده داخل یخ خواهند مرد.وی افزود: ایده خود را با دانشمندان ناسا برای انتقال یخ با استفاده از سفینه

در دست مطالعه دارند ما دلیل آنکه سیاستمداران اجازه اجرای این های مشابهی در میان گذاشتم و آنها نیز اعالم کردند که پروژه

تر از آب است، به دلیل سود های یخ را حمل کنند و تا زمانی که نفت ارزانها قرار است کوهدهند، آن است که نفت کشایده را نمی

ا کنند سفینه فضایی با کمک نور خورشید ییای و غیره، سیاستمداران موافقت نمهای دارنده نفتکش و خدمات بیمهاقتصادی شرکت

 های یخ را حمل کنند.ای این کوهانرژی هسته
http://www.iana.ir/fa/news/43891/%D8%AA%DA%A9%DB% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

ابر کنیم و کشاورزی را تغذیه کنیم؟ چگونه ذخایر غذایی مان را دو بر 20۵0چگونه می خواهیم جمعیت در حال رشد جهان تا سال 

 .پایدار چگونه خواهد بود؟ تمامی پاسخ ها شامل فنّاوری کشاورزی است

را تغذیه کنیم؟ چگونه ذخایر غذایی مان را دو برابر کنیم و کشاورزی  20۵0چگونه می خواهیم جمعیت در حال رشد جهان تا سال 

فنّاوری کشاورزی  agricdemyبه گزارش ایانا از وبسایت است.پایدار چگونه خواهد بود؟ تمامی پاسخ ها شامل فنّاوری کشاورزی 

ها محصوالت زراعی منحصر به  توانایی پرورش گیاهانی مقاوم در برابر بیماری ها را دارد، از تجهیزاتی استفاده می کند که هدف آن

کلمه زندگی را نجات می دهد. شاید فرد است و بقاء محصول برنج را در برابر خشکسالی و سیل تقویت می کند و به معنای واقعی 

کشاورزی یکی از قدیمی ترین مشاغل سنتی شناخته شده برای بشر است، اما امروزه در لبه ای برّنده قرار دارد. دانشمندان می گویند 

زمین های و کشاورزان نیز موافق اند که وضعیت همان طور که گفته شد خواهد بود، اگر بخواهیم جمعیت رو به رشد جهان را با 

کشاورزی که کاهش می یابند تغذیه کنیم.فنّاوری کشاورزی تغییرات عظیمی در روش زندگی مردم در تمام کشورها به وجود آورده 

( 1است. به منظور پاسخگویی به نیازهای جهانی مواد غذایی به استفاده از راه حل های خالقانه با پایه علمی )کشاورزی هیدروپونیک

 جر به پیشرفت های حائز اهمیتی در بخش امنیت غذایی و تغذیه خواهد شد. نیازمندیم که من

 انواع فنّاوری های کشاورزی:

است که طیف  (GPS)و سامانه موقعیت یابی جهانی  (GIS)همراه با سامانه اطالعات جغرافیایی جهت یابی دقیق مزرعه:  -

گسترده ای از حسگرها، ناظرها و تجهیزات کنترل کننده مزارع را در بر می گیرد. این تجهیزات به کشاورزان این توانایی را می دهد 

که از کمک های هدایت الکترونیکی برای پیشبرد دقیق تر حرکات آن ها استفاده کنند و موقعیت دقیقی از تمامی اقدامات آن ها 

ند و کاربردهای شیمیایی و تجزیه و تحلیل تمامی اطالعات مرتبط با دیگر منابع اطالعاتی )زراعی، آب و هوایی و غیره( فراهم می ک

 را نیز شامل می شود. فنّاوری های مزرعه دقیق ابزارهای مدیریتی برای مدیران پیشرفته مزارع اند.

کوچک در تمامی زمینه ها، یک کشاورز می تواند تصاویر دقیق  با کاربرد هواپیمای بدون سرنشینهواپیماهای بدون سرنشین:  -

همراه با جزئیات را از محصوالتش دریافت کند. با این تصاویر و یا فیلم های زنده، او می تواند دقیقاً ببیند که کدام بخش از مزرعه 

وست. ظرف چند دقیقه او می تواند بیشترین مورد هجوم بیماری های گیاهی و یا حشرات قرار گرفته است و یا با کمبود آب رو به ر

 اطالعات را جمع آوری کند که یک نفر با چندین ساعت قدم زدن در مزرعه به دست می آورد.

انتظار می رود که نرم افزار مدیریت مزرعه نقش بسیار مهمی در بهبود فعالیت های کشاورزی داشته نرم افزار مدیریت مزرعه:  -

)اینترنتی( برای تولید  3است. اگری وی نرم افزاری ابری 2پیشرو در راه حل مدیریت مزرعه اگری وی باشد. یکی از شرکت های

محصول کار می کند و کشاورزان را در جهت  80محصوالت زراعی است. این نرم افزار بر اساس فرآیندهای بهترین عمل برای بیش از 

. ویژگی های آن عبارتند از: مدیریت پروژه گرای مزرعه با برنامه ریزی به بهبود تولیداتشان و افزایش بهره وری راهنمایی می کند

روشی ساده و سریع، نظارت و ردیابی تمامی فعالیت های مزارع و استفاده از ورودی ها. با پیشبرد فروش و ردیابی هزینه، در دست 

ت موجودی با هشدار دادن نسبت به موجودی کم گرفتن کنترل امور مالی مزارع تضمین می شود. سایر ویژگی های آن شامل مدیری

روز و پیش بینی آب و هوا در هر رشته ای  7که مانع از تأخیر تولید به علت فقدان ورودی ها می شود، نظارت دقیق بر آب و هوا تا 

 و هشدار تشخیص خطر بیماری ها و آفات هوشمند است.
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هر کشاورزی اطمینان یافتن از استفاده منطقی آب است. انواع گوناگون یکی از مهمترین وظایف نرم افزار پیشرفته آبیاری:  -

تلفن همراه و وب نرم افزارهایی وجود دارد که به کشاورزان کمک می کند تا مصرف آب برای محصوالتشان را با توجه به شرایط آب 

 و هوایی محلی مدیریت کنند.

هوشمندی وجود دارد که می تواند هر چیزی از سالمت گیاه  در حال حاضر حسگرهای حسگرهای خاک و محصوالت زراعی: -

و نیازهای آبی محصوالت زراعی گرفته تا سطوح نیتروژن خاک را بخواند. سپس در حسگرها حالت استفاده از ورودی بر اساس زمان 

راه کارکردن انسان ها با واقعی شرایط مزرعه فعال می شود.فنّاوری کشاورزی برای کشاورزی بهتر ساخته شده است. تغییری در 

ماشین آالت، صرفه جویی در زمان و انرژی، صرفه جویی در خستگی و برخی هزینه های دیگر را به ارمغان می آورد. ردّ پای کشاورزی 

را کاهش می دهد و با محیط زیست سازگارتر و پایدارتر می سازد. کشف آن برای تغذیه جمعیت جهان و حفظ محیط زیستمان با 

 ن مزارع هوشمندتر، استفاده از ابزارهای کشاورزی پیشرفته و فنّاوری کشاورزی که بهتر کار کند، کار سختی نیست. داشت

 پانوشت:

1- Hydroponics Farming  یکی از روش های رشد گیاهان بدون نیاز به خاک است و در عوض از نوعی محلول غذایی آبی و

 غنی شده برای تغذیه گیاهان استفاده می شود و از راه های مختلفی این محلول به ریشه گیاهان رسانده می شود.
2- Agrivi 

3- Cloud Software  ها بر روی اینترنت به جای ذخیره بر روی هارد سخت به معنای ذخیره و دسترسی به اطالعات و برنامه

 کامپیوترهاست. ابر در اینجا استعاره از اینترنت است.

http://www.iana.ir/fa/news/44099/%D9%81%D9%8۶%D9% 
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 هاتحقیقات و نوآوری 

 ایران اکونا – ۱۳۹۶اردیبهشت / /  ۲۶سه شنبه , 

سال گذشته با هدف دستیابی به برنامه های اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید گوشت قرمز و شیرخام  3.۵اصالح نژاد دام سنگین در 

 .را نشان داده است مورد نیاز کشور در پیش گرفته شد که تاثیر خود

 89به بیش از  1392میلیون نفر در سال  76و با توجه به افزایش جمعیت انسانی از  1404با تبعیت از اهداف سند چشم انداز 

، مصرف سرانه این جمعیت انسانی افزایش می یابد که باید برای تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز آن 1404میلیون نفر در سال 

این رو، معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای طرح های مصوب مرتبط از .کوشید

ثابت نگه داشتن کل .با اهداف این سند و برنامه اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید در سامانه های مختلف دامی را در دستور کار قرار داد

از سیاست های کلی تامین محصوالت .زایش بهره وری از طریق تغییر ترکیب نژادی میسر استجمعیت گاو کشور با رویکرد اف

تن سال  899میلیون و  11به  1391تن سال  9۵1پروتئینی در دولت یازدهم می توان به افزایش تولید شیرخام از هفت میلیون و 

 104، بهبود سرانه تولید شیر از 399هزار تن سال  904به  1391تن سال  400هزار و  74۶، رشد تولید گوشت قرمز از 1399

کیلوگرم سال  12به  1391گرم سال  800کیلو و  9و سرانه تولید گوشت قرمز از  1404کیلوگرم سال  1۶0به  1391کیلوگرم سال 

، قطع 1404هزار تن در سال  ۵00به یک میلیون و  1391هزارتن در سال 443افزایش صادرات شیر خام از .اشاره کرد 1404

و اصالح ساختار کسب و کار صنعت دامپروری  1404وابستگی به واردات گوشت قرمز و صادرات سه میلیون راس دام زنده در سال 

سیاست های دامپروری در سه بخش گاو اصیل، گاو .در قالب زنجیره های تولید شیر و گوشت قرمز از دیگر سیاست ها بوده است

در سامانه گاوهای اصیل افزایش جمعیت گاوهای غیرهلشتاین)گاوهای جرزی، نژادهای  .می شود آمیخته و گاو بومی دسته بندی

، افزایش میانگین تولید گوشت سالیانه گاوهای 1404درصد در سال  13به  1392دومنظوره و...( از کمتر از یک درصد در سال 

 3.1، بهبود کیفیت ترکیبات شیر گاوهای اصیل )از 1404کیلوگرم در سال  94۶۵به  1391کیلوگرم در سال  74۵0اصیل کشور از 

درصد چربی( در برنامه ششم توسعه، افزایش بهره وری در تولید  3.4درصد چربی به 3.2درصد پروتئین و از  3.3درصد پروتئین به 

تولید مناسب با نژادهای درصد از جمعیت مولد اصیل )تلقیح مصنوعی گاوهای اصیل فاقد  10گوشت قرمز از طریق ترمینال کراس در 

در بخش سامانه گاوهای آمیخته نیز مواردی مانند تغییر ترکیب نژادی )جایگزینی .گوشتی یا دو منظوره( برنامه ریزی شده است

درصد جمعیت کنونی(، افزایش سرانه تولید شیر هر راس دام مولد در سامانه آمیخته  20گاوهای نژاد دومنظوره به جای هلشتاین تا 

، تالش برای سنتز نژاد و تثبیت صفات مطلوب در جمعیت گاوهای آمیخته و 1404به چهار تن در سال  1391تن در سال  2.3از 

افزایش تولید گوشت در جمعیت گاوهای آمیخته از طریق انتخاب برای افزایش وزن الشه با کاربرد نژادهای دومنظوره به چشم می 

جمعیت موجود نژادهای شاخص بومی برای حفظ ذخائر ژنتیکی کشور، افزایش بهره وری در بخش سامانه گاوهای بومی حفظ .خورد

و تولید در جمعیت گاو بومی از طریق به گزینی داخل نژادی، تغییر بخشی از جمعیت گاوهای بومی غیر شاخص نژادی به گاوهای 

، افزایش تولید گوشت به سبب رشد سالیانه در بخش گاومیش.آمیخته کشور و کاهش جمعیت کم بازده و غیراقتصادی وجود دارد

کیلوگرم در سال  2۵00کیلوگرم در سال به  1400جمعیت و افزایش وزن الشه، افزایش تولید سرانه شیر هر راس گاومیش مولد از 

، ، حمایت از واحدهای پرورش گاومیش موجود، کمک به توسعه واحدهای نیمه صنعتی و صنعتی متناسب با شرایط مناطق1404

کمک به راه اندازی و ساخت واحدهای جمع آوری و فرآوری تولیدات گاومیش و بازاریابی محصوالت خاص گاومیش و توسعه عملیات 

در بخش .تلقیح مصنوعی، انتقال جنین و ارتقای کیفی و کمی تولید اسپرم منجمد از اقدام های موثر در این زمینه به شمار می رود

پی رشد جمعیت و افزایش وزن الشه به سبب حمایت از واحدهای پرورش و پرواربندی شتر و توسعه شتر افزایش تولید گوشت در 
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آمیخته گری با نژادهای دوکوهانه، افزایش تولید شیر از محل حمایت از توسعه پرورش و نگهداری شترهای شیری پربازده، آموزش 

کمبود لوک مناسب، توسعه آمیخته گری شترهای دوکوهانه با یک و ترویج تلقیح مصنوعی شتر در گله های مردمی به منظور جبران 

در این مدت در بخش تک سمیان نیز .کوهانه برای تولید ترکیب های جدید با هدف بهبود بازده تولید گوشت برنامه ریزی شده است

 ادی، شناسایی و تفکیک پایه هایاحیای منابع ژنتیکی اسب های بومی )ترکمن، عرب، کرد، دره شوری و اسبچه خزر( با راهبرد اقتص

ژنتیکی نژادهای اسب کشور )میکروساتالیت ها و ژنومیک(، شناسایی و تعیین هویت همه نژادهای اسب ایرانی )هویت گذاری ملی و 

دیگر  زبین المللی(، پشتیبانی و ایجاد مراکز کشش، انتخاب و توزیع سیلمی برای بهبود رکورد و صدور کارت سیلمی برای نریان ها ا

 .اقدام ها در این زمینه به شمار می رود

سایر برنامه هابهبود ساختار تولید، تکنیک های نوین در اصالح نژاد دام و تحقیقات و مطالعات از دیگر محورهای برنامه ارتقای  **

و کار در صنعت  در بخش بهبود ساختار تولید دام سنگین راهبردهای اصالح ساختار کسب.دام سنگین در دولت یازدهم است

دامپروری )ایجاد و توسعه زنجیره های تولید(، الگوسازی و ترویج روش های علمی مدیریت در زمینه تولیدمثل، بهداشت، تغذیه و 

جایگاه دام، تبدیل واحدهای سنتی با بهره وری پایین به واحدهای نیمه صنعتی و صنعتی با هدف افزایش بهره وری تولید، بهبود 

شتی از طریق کنترل و پیشگیری از بیماری ها، تاکید بر عملیات شناسایی و صدور شناسنامه و رکوردبرداری برای مدیریت بهدا

در زمینه تکنیک های نوین اصالح نژاد دام .هویت گذاری دام کشور و بهبود مدیریت شیردوشی و مکانیزه کردن آن دیده می شود

وسعه ترکیب های نژادی گاو، توسعه کاربرد تلقیح مصنوعی سنگین و توسعه کاربرد نیز انتخاب و ارزیابی ژنومیکی دام، تولید و ت

در تحقیقات و مطالعات نیز راهبردهای تعیین برآورد .انتقال جنین و لقاح خارج رحمی در دام سنگین از راهبردهای اساسی است

رد ضرایب اقتصادی در گونه های مختلف ژنتیکی شاخص های اقتصادی مانند طول عمر اقتصادی، شاخص شایستگی خالص، برآو

دامی، تعیین استاندارد برای محصوالت دامی، شناسایی راهکارهای کاهش هزینه های تولید، تولید پایدار و تثبیت بازار با نگرش به 

یر و لید شتوسعه بازار فروش محصوالت دامی، شناسایی فناوری های پیشرفته برای ارتقای بهره وری، شناسایی مناطق مستعد تو

گوشت و ارائه الگوهای مناسب منطقه ای مدیریت پرورش، شناسایی عوامل موثر بر نظام های تولیدی و اثرات متقابل بر یکدیگر و 

در واقع با اقدام های صورت گرفته در زمینه پرورش و بهبود وضع دام سبک و سنگین  .کل نظام تولید مورد توجه قرار می گیرد

  .درصد گوشت مورد نیاز داخل را تامین می کند 90هزار تن رسید که  840مز کشور پارسال به کشور تولید گوشت قر

درصد گوشت قرمز کشور از محل واردات تامین می شود که البته در سه سال گذشته اقدام هایی برای صادرات دام  10کمتر از 

الح نژاد دام و تقویت دام های بومی بتوانیم بزودی در به نظر می رسد با ادامه اص.زنده به کشورهای متقاضی نیز صورت گرفت

 .تولید گوشت قرمز کشور نیز به خودکفایی برسیم
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 زراعیتولیدات 
 فارس - ۹۶/۰۲/۲۵ : تاریخ

یک کارشناس سابق وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به سخنان دبیر انجمن قند و شکر مبنی بر تشکیک تولید چغندر، گفت: رکورد 

  .میلیون تن شکسته شد ۶.۵با  8۵این تولید در سال 

نوشته بهمن ناصحی در واکنش به نامه دبیر انجمن صنفی قند و شکر در پاسخ به اظهارات وزیر اسبق ، دلخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .جهادکشاورزی منتشر شد

دانایی دبیر انجمن صنفی صنایع قند وشکر در این متن آمده است: به طور اتفاقی چند روز قبل به نامه منتشر شده توسط بهمن 

برخورد کردم. در ابتدا خوشحال از این که هنوز افرادی هستند که نسبت به مسائل کشاورزی بی تفاوت نبوده و دارای تعصب صنفی 

 هدف قرار دادن هستند، ولی با مطالعه نامه و تأسف از این که )با شناختی که از ایشان داشتم( چه طور امکان درج چنین مطالبی و

وزیر اسبق جهادکشاورزی پیرامون مصاحبه ایشان و متهم کردن ایشان به هیجان زدگی در گفتار و طرفداری از کاندیدای خاص و 

 !کارانه و بدون مبنای کارشناسی وجود داردنگرش خاص سیاسی و آن هم از طریق الفاظی چون گفتار غیرکارشناسی فراموش

 با که تنگاتنگی ارتباط زمان آن در مسئولیتم دلیل به به سابقه کاری ام در وزارت جهاد کشاورزی و همچنینلذا بر آن شدم با توجه 

 صراحت به ایشان: بنویسم تذکر باب من را نکاتی ایشان هایگفته پیرامون داشتم، شکر و قند صنفی انجمن ویژه به خصوصی بخش

شتاب گرفت )البته کاهش تعرفه از آبان ماه سال  1384واردات شکر از نیمه دوم سال اند که دهنمو عنوان خود شده منتشر نامه در

درصد کاهش یافت( آن هم در شرایط خاص سیاسی حاکم در آن زمان که همزمان با باال رفتن قیمت  ۵0درصد به  1۵0از  84

 .جهانی شکر بود

 هم گذشته بود که چنین تصمیمی گرفته شد؟سؤال بنده از ایشان این است، در آن موقع چند ماه از عمر دلت ن

آیا قضاوت در این مورد بدون اطالع از شرایط سیاسی حاکم و تهدیدات دشمن در رابطه با بستن تنگه هرمز و امکان وقوع جنگ که 

 تواند تمامی داستان باشد!؟آن هم به طور مختصر توسط وزیر اسبق جهادکشاورزی در مصاحبه ایشان ذکر شد، می

یا این که این تصمیم با توجه به مسئولیتی که  توانست تنها تصمیم یک دولت نو پا باشد،تعرفه در این حد آیا می کاهش

بایست گرفته شود؟ حال اگر الزم باشد، خود ایشان با توجه به برای حفظ نظام و انقالب اسالمی بر دوش مسئوالن مملکتی بود، می

 .ضرورت توضیحات بیشتری را خواهند داد

 .پردازمتواند تولید را تحت الشعاع قرار دهد، میمن بیشتر به مسائل فنی و کارشناسی و به تبع آن، بعضی از تصمیمات که می

یادتان هست پس از اتخاذ این تصمیم و پیش بینی افزایش تولید از یک طرف و کاهش تعرفه از  ! جناب آقای دانائی دوست عزیز

 جنابعالی و مدیران کارخانجات قند داشتیم؟ طرف دیگر، چند جلسه مشترک با

 ای شد که با امضایکلیه جوانب کار مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت و حاصل چند ماه پیگیری و برگزاری جلسات، نامه

 .چهار تن از وزرای وقت به امضاء و برای ریاست محترم جمهور ارسال شد

اید که مدعی شدید واکنش مثبتی تان به آن اشاره کرده و منتشر نمودهالی در نوشتهاین نامه همان مدرک مستندی است که جنابع

 !در این رابطه و ایستادگی از طرف وزیر جهادکشاورزی صورت نگرفت

استدعا دارم با توجه به ادبیات منعکس شده در متن نامه و توجه خاص به این موضوع، دوباره همان نامه را که توسط جنابعالی و 

ارانتان و مدیران و کارشناسان وزارتی تهیه شده را به دقت مطالعه بفرمایید. آیا به نظر شما در تمام متن نامه، دلواپسی و نگرانی همک
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وزیر محترم جهادکشاورزی در مورد آینده زراعت چغندر، به خوبی در آن منعکس نشده است؟ آیا اعتراض به روند واردات در حال 

فته اید ! آیا وقت آن نرسیده است که به گباط نیست؟شما ایشان را به بی تفاوتی و عدم ایستادگی متهم نمودهانجام در آن قابل استن

 .خودتان در متن نامه منتشر یافته، جانب انصاف رعایت شده و بدون وابستگی به گرایشات سیاسی به این موضوع می پرداختید

حمایت از کاندیدایی، تنها به نقد مصاحبه ایشان پرداخته اید؟ استنباط من این  آیا در نامه جنابعالی بدون هیچ وابستگی سیاسی و

 .چنین نیست

 ! جناب آقای دانایی دوست عزیز

میلیون تن چغندر قند اتفاق افتاده و بی سابقه بوده است. جنابعالی بهتر می  ۶.۵به میزان  8۵قطعاً بنا به گفته خودتان، تولید سال 

انجام و  84ماه به طول می انجامد، به عبارتی کاشت در نیمه دوم سال  8قند از زمان کاشت تا برداشت حداقل دانید زراعت چغندر 

تاریخ تشکیل دولت نهم هم که مشخص است، چطور مدعی این قضیه شده اید که این تولید .صورت گرفته است 8۵برداشت در سال 

 .ای مهندس حجتی بوده استمربوط به ادامه نهضت افزایش تولید در زمان جناب آق

مگر با همکاری شما، مدیرانتان، کارشناسان بخش، محققان بخش تحقیقات، برنامه خودکفایی شکر ظرف سه سال تدوین نشد که در 

سؤال اینجاست کاهش تعرفه و تبعات بعدی آن بر عهده دولت نهم، افزایش تولید حاصل کار دولت قبل، آیا .نوع خود بی سابقه بود

 قضاوتی، انصاف در آن رعایت شده است ؟چنین 

من در این دل نوشته صرفاً از کارشناسان خدوم، محققان بی ادعا و تمامی دست اندرکاران تولید چغندر قند چه در بخش خصوصی، 

ته ارد نپراخاند، دفاع می کنم. چرا که در نامه جنابعالی به هیچ کدام از این موچه در بخش دولتی که با خلوص نیت، زحمت کشیده

نویسم، یکی از افتخاراتم این است که در دوره اول امروز که در کسوت یک مدیر بازنشسته وزارت جهادکشاورزی این نامه را می.است

طرح خودکفایی گندم و بعد از آن با وزیری صادق و پاک دست و به دور از تمامی گرایشات سیاسی از کف مزرعه به وزارت رسید، 

 .امو خدمت کردههمکاری داشته 

 ! آقای مهندس دانایی

شما ایشان را متهم به ارائه آمار ضدو نقیض و مخدوش شده نموده اید. الزم است مطلبی را خدمتتان عرض نمایم. چرا قبل از نوشتن 

له ری و بالفاصسند برنامه ششم توسعه بخش کشاورزی کلیه آمارهای منتشر شده از قبل در وزارتخانه و تمامی استان ها را جمع آو

 ها( چاپ و توزیع شد؟آمار نامه های جدید تجدید نظر شده )مکتوب در آمارنامه

کنم با آمارهای جدید که پایه برنامه ششم های قدیمی آمارنامه ها در آرشیو انجمن تان موجود است، پیشنهاد میاگر تصادفاً نسخه

 "تان که در نامه مرقوم و منتشر نموده اید، جلب می کنم: ا به آخرین توصیهدر پایان نظرتان ر.قرار گرفته، مقایسه و تحلیل نمایید

هیجان زدگی و جانبداری از یک طیف و جناح سیاسی، حق هر فردی در هر سطحی از شغل و سابقه است، اما باید جانب انصاف و 

اخیرشان به صراحت فرمودند، به طور فعال در همان طور که رهبر معظم انقالب )مد ظله العالی( در فرمایشات " .عدل را نگه داشت

 .انتخابات شرکت کنید، اما به خاطر رسیدن به قدرت باعث تخریب سایر افراد نشوید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139۶02240013۶۶ 
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 زراعیتولیدات 
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

رید تولید و خمدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به ذخایر کافی و وضعیت مطلوب 

 .سال زراعی جاری،ثبت سفارش واردات گندم دوروم از سوی وزیر جهاد کشاورزی ممنوع اعالم شد

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، سیدجمال مدرسی با اشاره به درخواست سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص واردات 

با ارز متقاضی(، معاون امور بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گندم دوروم توسط واحدهای صنعتی و بازرگانی )صرفا 

به این دفتر ماموریت داد تا با تشکیل جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان شرکت بازرگانی دولتی، معاونت امور زراعت و دفتر 

در راستای اجرای مفاد بخشنامه به شماره  صنایع کشاورزی نسبت به بررسی وضعیت موجودی، تولید و میزان جذب گندم دوروم

وی با اشاره به بررسی های انجام .وزیر جهاد کشاورزی با موضوع ممنوعیت واردات گندم، اقدام کند 3/11/1394مورخ  32943/020

ایران با تولید  :ودهزارتن اعالم کرد و افز 400شده،میزان گندم مورد نیاز واحدهای فعال تولید ماکارونی کشور را ساالنه نزدیک به 

مدرسی تصریح کرد: با توجه به .کشور تولیدکننده گندم دوروم در جهان است 10هزارتن گندم دوروم جزو  ۵00ساالنه نزدیک به 

هزارتنی این نوع گندم از کشاورزان  ۶00هزارتنی گندم دوروم، شرکت بازرگانی دولتی و همچنین پیش بینی خرید  ۵00موجودی 

اری، نیاز کشور به گندم دوروم از محل تولید داخلی قابل تامین است و بنابراین وزیر جهاد کشاورزی طی نامه ای در سال زراعی ج

مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای .به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش جدید واردات گندم دوروم را ممنوع اعالم کرد

دوروم ایران را مطلوب توصیف و اذعان کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران گندم دوروم  بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، کیفیت گندم

تومان در اختیار متقاضیان صنعت ماکارونی قرار می دهد و با توجه به قیمت جهانی این محصول،واردات  930را با قیمت هر کیلوگرم 

ه تفاوت قیمت ها و احتمال واردات گندم نان به جای گندم دوروم، وی با اشاره ب.گندم دوروم به کشور با این قیمت امکان پذیر نیست

بر لزوم نمونه گیری و تایید هرگونه واردات توسط موسسه اصالح و تهیه بذر و نهال و همچنین آزمایشگاه غالت شرکت بازرگانی 

 .درصد ارائه شده است 30دولتی ایران تاکید کرد و گفت: پیشنهاد افزایش تعرفه واردات گندم دوروم حداقل تا سقف 

http://www.iana.ir/fa/news/44120/%D8%A7%DB%8C 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۶/۰۲/۲۶ : تاریخ

هزار تن محصوالت دامی شامل گوشت مرغ، گوشت  24۵یک میلیون و  :معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، گفت 

  .درصد افزایش یافته است 39، 1392قرمز، تخم مرغ، شیرخام و عسل در سال گذشته تولید شده است که نسبت به سال 

، اکبری شریف اظهار داشت: با اقدامات انجام شده میزان تولیدات کل محصوالت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .رسیده است 9۵هزار تن درسال  24۵به بیش از یک میلیون و  92هزار تن در سال  897پروتئین دامی از 

نژاد ها و عملیات اصالحها و پروژهای از طرحامپروری نیز طیف گستردهوی ادامه داد: در زمینه توسعه کیفی و بهبود و توسعه خدمات د

وری برداری و تولیدی توام با بهبود مدیریت و افزایش بهرهو به نژادی دام و طیور و نیز فعالسازی و حفظ تولید و اشتغال واحدهای بهره

 .داران و دامداران و مرغداران به اجرا گذاشته شده استبربرداری و ارتقا فناوری و دانش فنی بهرهو اصالح ساختارهای بهره

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درمورد میزان تولیدات و روند رشد تولیدات محصوالت پروتئین دام 

 1۵9افزایش در سال گذشته به درصد  14هزارتن بود که با  140، 92: تولید تخم مرغ در سال گفت 139۵تا  1392و طیور از سال 

درصد  4۶هزار تن بود که با  ۶77حدود  92وی ادامه داد: هم چنین میزان تولید شیر در استان تهران در سال .تن رسید 200هزار و 

ان ستشریف در مورد میزان تولیدات گوشت استان تهران نیز، اظهار داشت: تولید گوشت قرمز ا.هزار تن رسید 992افزایش به بیش از 

درصدی در این زمینه داشتیم؛ هم چنین تولید  ۵۵هزار تن بود و رشد  18.8هزار تن است که پیش از این  271.29هم اکنون 

 .رسیده است 9۵هزار تن تاپایان سال  ۶7به 92هزار تن درسال ۶1درصد افزایش از  10گوشت مرغ استان با 

 1۶رسید که جهش  9۵تن در سال  970به  92تن در سال  838تولید ساالنه وی ادامه داد: استان تهران در زمینه تولید عسل از 

 39تن با  240هزار و  897وی در پایان خاطرنشان کرد: میزان تولید تمام محصوالت پروتئین دامی از .درصد افزایش داشته است

 .افزایش یافته است 9۵هزار تن درسال  24۵درصد رشد به یک میلیون و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139۶022۶0002۶۶ 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۶/۰۲/۳۱ : تاریخ

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی گفت: افزایش قیمت مرغ ربطی به ماه مبارک رمضان ندارد، بلکه افزایش قیمت جوجه یک  

  .هزار تومان به فروش برسد 8تومان سبب شده است، قیمت تمام شده مرغ باال رفته و کیلویی  2700روزه به 

هزار  8، در مورد علت افزایش مرغ در بازار که این روزها به خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی خانی در گفتمهدی یوسف

ها طی یک هفته اخیر، رویه قیمت مرغ زنده درب مرغداریاظهار داشت: با توجه به کاهش بی تومان در هر کیلوگرم هم رسیده است،

هزار تومان  ۵تومان به  4100ها امتناع کردند که همین امر سبب شد که قیمت مرغ زنده از همرغداران از فروش مرغ به کشتارگا

تومان باشد، تا در نهایت با محاسبه سود  4۶00ها باید کیلویی وی اضافه کرد: قیمت منطقی فروش مرغ زنده در کشتارگاه.برسد

ئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی در پاسخ به اینکه برخی، ر.کننده برسدتومان به دست مصرف 7400توزیع، گوشت مرغ کیلویی 

دانند، با تأیید این موضوع، تصریح کرد: مشکل افزایش قیمت خوراک طیور و قیمت جوجه یک روزه را عامل افزایش قیمت مرغ می

بی باال رفته است و هیچ در نوسان است و اکنون قیمت جوجه یک روزه بدون هیچ حساب و کتا اینجاست که قیمت هر دو نهاده

خانی هزار تومان تعیین کرده که یوسف 2خبرنگار فارس گفت که انجمن جوجه یک روزه قیمت این محصول را .شودنظارتی بر آن نمی

روز پرورش، آن را کیلویی  ۵0تومان رسیده است که پس از  2700قیمت جوجه یک روزه در بازار به  :با رد این موضوع تصریح کرد

ها و جوجه یک وی خاطرنشان کرد: زنجیره تولید به طور کلی از زیربنا مشکل دارد و قیمت نهاده.فروشندهزار تومان می ۵تا  4۶00

به گزارش فارس، قیمت هر کیلوگرم مرغ تا هفته گذشته .ریزی کردشود برای تولید مرغ برنامهکند که نمیروزه آن قدر تغییر می

هزار تومان در هر کیلو رسیده است که برخی افراد، نزدیک شدن  8ا به یکباره طی چند روز گذشته به تومان بود، ام ۶900روی مرز 

دانند، در حالی که رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی آن را رد کرده و دلیل گرانی را عرضه به ماه مبارک رمضان را عامل آن می

 .کنندان میها عنونکردن مرغ به مقدار کافی از سوی مرغداری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139۶0231000110 
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

تن الشه  ۶00های دام موجود در کشور، بیش از چهارهزار و میلیون انواع دام کشتار شده در کشتارگاه 14گذشته از حدود در سال 

 .ضبط و از توزیع آن در بازار جلوگیری شده است

 ۶00میلیون و به کشتارگاه فرستاده شده که چهار  9۵هزار رأس دام، در سال  870میلیون و  13به گزارش خبرنگار ایانا، بیش از 

هزار تن الشه از این تعداد، ضبط شدند.بنا بر این گزارش، استان تهران با حدود دو میلیون رأس گوسفند و بره کشتار شده، رتبه یک 

در این گروه را به خود اختصاص داده و جنوب کرمان نیز با حدود دوهزار رأس، کمترین میزان را داشته است. در مورد کشتار بز و 

 هزار رأس، آخرین جایگاه را کسب کرده است.هزار رأس، رتبه یک و سیستان و بلوچستان با کمتر از سه ۶00، اصفهان با حدود بزغاله

های ها مانند همدان، مرکزی، کرمانشاه، زنجان، ایالم و البرز، هیچ گاومیش، شتر و شترمرغی را کشتار نکرده و بیشتر دامبرخی استان

شود. این در حالی است که استان خراسان رضوی، با ه گوسفند و بره، بز و برغاله و گاو و گوساله خالصه میسنگین آنها در سه گرو

رأس گاومیش،  200هزار و  9نفر شتر و خوزستان با بیش از  7۵9هزار و کشتار بیش از یک میلیون قطعه شترمرغ، کردستان با هشت

های مازندران و لرستان، تنها کشتار یک اند. جالب اینجاست که استانآورده گروه به دست 3های نخست کشتار را در این رتبه

شده، جنوب کرمان هیچ محموله غیربهداشتی را های دامی معدوماند.درباره فراوردههای خود به ثبت رساندهگاومیش را در کشتارگاه

ی های دیگر پیشهزار تن فراورده معدوم شده از استاندر طول سال گذشته ثبت نکرده و در این زمینه خراسان رضوی با بیش از یک

توسط سازمان دامپزشکی معدوم  9۵تن آن در سال  ۶43گرفته است. در مجموع کل کشور، از سه میلیون فراورده دامی چهارهزار و 

 اند.هزار مورد به مراجع قضایی معرفی شده ۵۶شده و بیش از 

 ۱3٩5ساله های دام کشور یککشتارگاهگزارش عملیات بازرسی نظارت بهداشتی در 

 نام استان
گوسفند و 

 بره
 بز و بزغاله

گاو و 

 گوساله
 جمع کل شترمرغ شتر گاومیش

های وزن الشه

 (kgضبطی )

 2۵۵13۶ 812208 0 4۶ 8934 118032 327۵3 ۶۵2443 آذربایجان شرقی

 108329۶ 1۵3۶27 ۵۵ 0 7080 48974 2141۶ 7۶102 آذربایجان غربی

 9۵۶۵1 229490 . . 2112 27343 11973 1880۶2 اردبیل

 2۶349۵ 2334۶77 1۶1۵ 4۵87 . ۶0707 ۵9۶9۶۶ 1۶70832 اصفهان

 484۵9 178۵73 0 0 0 207۵2 3۶07 1۵4214 البرز

 ۵1۶7 39123 0 0 0 4420 11318 2338۵ ایالم

 2491 32929 24 12 2 3047 21224 8۶20 بوشهر

 ۶30333 2278078 442 1۶27 0 24۶922 29403 1999۶84 تهران

 2129 13۵44 0 134 23 ۵170 ۶30۶ 1911 جنوب کرمان

 22۵80 202327 23۵ 104 0 10447 30714 1۶0827 چهارمحال و بختیاری

 9409 728۶۵ 7۵3 1104 0 4481 23039 43488 خراسان جنوبی

 2۵4337 18۵2۶1۶ 1030327 990 18۶9 143۵0۶8 21121 133۵78 خراسان رضوی
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 9014 982۵4 33 ۶۶ 0 ۶917 322۶۶ ۵8972 خراسان شمالی

 1184۶۵ ۶924۶1 42 179 9217 ۵4138 211۶37 417248 خوزستان

 43102 ۶0871 0 0 0 19127 ۶۵42 3۵202 زنجان

 2۵120 181702 220 92۵ 0 7443 ۵491۵ 118119 سمنان

 ۵۶449 9447۵ ۶ 2319 0 84324 2879 4947 سیستان و بلوچستان

 10۶3۶4 7۶۶1۵4 31 1۵07 80 44809 380842 33888۵ فارس

 ۶32194 12۶0۵۵ 313 3 0 2۶۶31 12۶70 8۶438 قزوین

 14300۵ ۶187۵7 20۶ 473 0 8879 84310 ۵24889 قم

 34384 120۶48 4007 87۵9 394۵ 37183 1۶208 ۵0۵4۶ کردستان

 22۵17 3۶7۵44 2۶۵ 44۶9 0 32391 114098 21۶321 کرمان

 210۶49 19189۶ 0 0 0 3۶1۵۵ 20383 13۵3۵8 کرمانشاه

 20۵79 1904۶7 0 2 0 3418 114220 72827 کهگیلویه و بویراحمد

 12789 294848 0 3۵2 0 1۶019 141۵2 28273۵ گلستان

 19۵918 287278 0 0 977 88829 87۵۵2 109920 گیالن

 7132۶ 2۶7109 0 0 1 3712۶ 41171 188811 لرستان

 102190 49۵20۵ 23 0 1 704۵8 117839 30۶884 مازندران

 73371 21۶370 0 0 0 27243 70249 118878 مرکزی

 3277 74321 0 880 0 1۵4۵8 3۵233 227۵0 هرمزگان

 92830 2۶3342 0 0 0 2440۵ 30۵۵4 189138 همدان

 1۵407 271121 0 4۵27 0 ۶7۵۶ 113039 14۶799 یزد

 جمع کل
85388٩

3 

۲3705٩

٩ 

۲63307

۲ 
34۲4۱ 33065 ۱0385٩7 ۱3878٩35 465٩433 

  
 ۱3٩5ساله های دامی یکگزارش عملیات بازرسی و نظارت بهداشتی بر تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده

 نام استان
تعداد بازدید 

 شدهانجام

تعداد موارد 

 غیربهداشتی

شده فرآورده ضبط

(kg) 

تعداد موارد 

 بردارینمونه

موارد ارجاع تعداد 

 به مراجع قضایی

شده فرآورده معدوم

(kg) 

 ۶30881 ۵18 ۵234 ۶432۵1 ۵8۶7 ۶31229 آذربایجان شرقی

 142۵۶0 23۶ 2۵21 124۵01 2108 1077۶9 آذربایجان غربی

 ۵9879 30۶ ۵۶ ۶3047 4730 ۶79۵2 اردبیل

 124329 ۵47 387۵ 2۵9۶۵4 ۶۶۵0 108827 اصفهان

 14۶319 2۶3 921 ۶29۵02 1934 49۶87 البرز

 9839 330 0 9839 ۵22 ۶74۶8 ایالم
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 1290۵۶ 297 1۶43۶9 1944۶748 ۵37۶ 80771 بوشهر

 343303 810 4۵83 848873 4391 84988 تهران

 0 32 218 183۵8 878 31429 جنوب کرمان

 803۵۶ 12۶ 1431 80717 201۵ 3۵210 چهارمحال و بختیاری

 14921 13 128 123841 1291 21444 خراسان جنوبی

 1108341 1091 1998 1۵۵491۵ 232۵7 14۶4۶2 خراسان رضوی

 29۶80 174 1017 7709۵ 824 ۵40۶7 خراسان شمالی

 304349 807 31847 ۶371۶0 3۶3۵4 1103۶3 خوزستان

 28797 110 1249 3۵370 387 148۶4 زنجان

 ۶2۵89 ۵0 7۶3 7۶882 2۶78 24۶77 سمنان

 90831 183 341۵ 1994۵3 2۵4 2۵778 سیستان و بلوچستان

 34۵019 ۵38 224۵ 420۶۶۵ 47۵1 12010۵ فارس

 113420 293 982 1492۵۵ 1440 208240 قزوین

 94924 47 420 2۶۶4۶1 4148 30182 قم

 442۶2 ۵7 347 442۶2 908۶ 13940۵ کردستان

 38777 74 ۶99 421۵۵ 4273 10۵39۶ کرمان

 100۵۶7 1۶۶ 181۶ 118991 ۵397 9۶0۶7 کرمانشاه

 3817۶ 3۶4 2249 714۶2 32۵8 71993 کهگیلویه و بویراحمد

 14003 3۵0 93۶ 23728 1919 ۵۶920 گلستان

 3401۶ 443 193 3448۶ 297۶ 4289۶ گیالن

 48088 14۵ ۵10 ۵73۵8 32۶۶ 82993 لرستان

 97۵97 ۵22 3429 109344 998۶ 939۵1 مازندران

 1828 473۵7 47۵۶2 3278 2212 88811 مرکزی

 28۵74 ۵4 ۵21 104۵9 331 4999۵ هرمزگان

 297070 421 221۶ 34۶012 1۵۵90 93۶۶۶ همدان

 4072۵ 3۵ 12۵3 ۶01۵۶ 2078 ۶۵۶0۵ یزد

 4643076 5675٩ ۲8٩003 ۲6587۲78 ۱70۲۲7 300٩۲۱0 جمع کل

 منبع: سازمان دامپزشکی کشور
http://www.iana.ir/fa/news/44042/%D8%B۶%D8%A8%D 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

نژاد و ریزی برای اصالحبنابراین برنامه .گیردکشور، توسط جمعیت دام سبک صورت میبخش قابل توجهی از تولید گوشت قرمز 

 .ساماندهی این گروه از واحدهای دامی، در دولت یازدهم در درستور کار قرار گرفته است

هزارتن  360حدود  شود. تولیدمیلیون راس برآورد می ۶8به گزارش خبرنگار ایانا، در حال حاضر جمعیت گوسفند و بز کشور حدود 

هزارتن شیر )حدود هفت درصد از کل شیر خام تولیدی کشور(،  ۵70درصد از کل تولید گوشت قرمز کشور(،  47گوشت قرمز )حدود 

 شود.میلیون جلد پوست توسط این بخش از جمعیت دامی کشور تامین می 20هزار تن الیاف دامی و حدود  ۶0

هزار  1۶0هزار و  ۵00بردار و ارزش سرمایه دامی و تولیدات آن به ترتیب حدود ن بهرهمیلیو 1.2میزان اشتغال مستقیم بخش، 

میلیارد ریال است.نکته مهم این است که تولیدات جمعیت گوسفند و بز کشور عالوه بر تامین بخش قابل توجهی از پروتئین حیوانی 

طلوبی بوده و در زمره محصوالت طبیعی و بعضا ارگانیک طبقه مورد نیاز کشور و ایجاد امنیت غذایی، دارای کیفیت غذائی بسیار م

ر های تقریبا مستمر دهای صنعتی، وقوع خشکسالیها، توسعه شهرکهای گذشته به دلیل تغییرکاربریشود.در طی دههبندی می

بند، ویژه مراتع میانمراتع کشور به یهای مناسب جهت احیاها، افزایش تراکم و فشار چرا بر مراتع و عدم اجرای برنامهبرخی از استان

 اند و میزان تولید علوفه قابل برداشت از نظر کمی و کیفی نیز روندی نزولی داشته است. روند فرسایشی را طی کرده

سال گذشته در کشور است. این میزان حدود شش میلیون  30ترین اتفاق، توسعه مزارع آبی و دیم طی در کنار دالیل فوق، مهم

های کشاورزی قابل توجهی که از این بخش در شود. ضایعات و باقیماندهمیلیون هکتار دیم برآورد می 12ار مزرعه کشت آبی و هکت

هاد ریزی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جشود عمدتا باید توسط گوسفند و بز به گوشت و شیر تبدیل شود.برنامهکشور تولید می

های نوین پرورش دام سبک در کشور با هدف توسعه پایدار بخش انجام پذیرفته مندی از روشبهرهکشاورزی، جهت بسترسازی و 

سال؛ ساالنه معادل سه  10( وزارت جهاد کشاورزی مکلف است طی 14وری کشاورزی)بند ب ماده است.طبق قانون افزایش بهره

میلیون واحد دامی جهت پرورش خارج از مراتع  3.1ادل میلیون واحد دامی از جمعیت دامی متکی بر مراتع کاهش و متقابال مع

ظرفیت سازی کند و تمرکز موضوع قانون، بر جمعیت گوسفند و بز معطوف شده است.بنابراین ضرورتا در کنار سامانه پرورشی مرتعی 

ش تعداد دام متکی بر مراتع، روستایی و کامال بسته مدنظر قرار گرفت، تا امکان کاه -ای)کوچ رو( توسعه دو سامانه پرورشی مزرعه

های ارائه شده بر تامین دام پربازده جهت بدون کاهش تولید برای مناطق مختلف کشور فراهم شود. همچنین تمرکز بخشی از برنامه

های غیرمرتعی کشور معطوف شد.ایجاد واحدهای پرورش صنعتی گوسفند و بز پرتولید با استفاده از پرورش اقتصادی در سامانه

های ژنتیکی جدید گوسفند و بز بر پایه مادری نژادهای بومی درحقیقت راهکار اجرائی ادهای خارجی و همچنین تولید ترکیبنژ

های پرورشی دام ترین دلیل این موضوع این است که در هر یک از سامانهرود.مهمشمار میتامین دام پرتولید مورد نیاز کشور به

ها نیز گذاری توسعه در هر یک از این سامانهریزی و سیاستم متفاوت است. بنابراین ضرورتا برنامهسبک، شیوه پرورش و نوع نژاد دا

 متفاوت خواهد بود.

 های پرورشی گوسفند و بز در کشور:تعاریف سامانه

 رو:الف: سامانه مرتعی یا کوچ

 شود.ده از علوفه مراتع انجام میماه از سال با استفا 10های گوسفند و بز این سامانه برای تعریف: تغذیه گله

 ای یا روستایی:مزرعه -ب: سامانه مرتعی 
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ماه از سال با استفاده از علوفه مراتع و بقیه سال با استفاده از  7تواند از حداقل یک ماه تا های گوسفند و بز میتعریف: تغذیه گله

 شود.چر مزارع و علوفه دستی انجام میپس

 ها در طول سال کامال بدون اتکاء به مراتع، انجام خواهد گرفت.بسته که تغذیه گله ای یاج: سامانه مزرعه

 های بخش دام سبک کشور:اهداف برنامه و سیاست

میلیون واحد دامی متکی  30وری کشاورزی؛ کاهش قانون افزایش بهره 14الف: بستر سازی جهت تحقق الزام قانونی بند )ب( ماده 

 منظور پیشگیری از تخریب مراتع و حذف فشار چرای دام.میلیون واحد دامی خارج از مراتع، به 31رورش به مرتع و بستر سازی پ

سال با  10دار بز از در طی هزار تن شیر مزیت 300هزارتن تولید گوشت قرمز و حدود  100ریزی جهت افزایش حدود ب: برنامه

 هر راس مولد. های تولید به ازایتولید دام پربازده و بهبود راندمان

های برتر و تطابق یافته با وری با استفاده از روش انتخاب داخل نژاد از دامج: در سامانه مرتعی، بهبود راندمان تولید و ارتقاء بهره

 بینی شود. پیشگیری از سهم خونی نژادهای پرتولید وارداتی در این سامانه توصیه نمیمحیط مدنظر بوده و تحت هیچ شرایطی بهره

 ریزی شده است.کاهش جمعیت مولدین کم تولید این سامانه طبق الزام قانونی متناسب با امکانات و شرایط موجود برنامه

وری با استفاده از سهم خونی نژادهای پرتولید دنیا و روش های غیر متکی به مرتع، بهبود راندمان تولید و ارتقای بهرهد: در سامانه

منظور جبران کاهش ریزی شده است. طبیعتا جمعیت مولدین این سامانه بهابق یافته با محیط برنامههای برتر و تطانتخاب دام

میلیون راس از مولدین پرتولید  ۵ریزی جهت تغییر ترکیب ژنتیکی برای جمعیت و تولید در سامانه مرتعی، باید افزایش یابد. برنامه

 سال صورت گرفته است. 10این سامانه در طی 

 های غیر دولتی و پرورش دهندگان.هم آوردن شرایط واگذاری امور توسعه، پرورش و اصالح نژاد به تشکله: فرا

های موجود، شامل های بخش توسعه پرورش و اصالح نژاد دام سبک به منظور تحقق اهداف فوق، با تکمیل زیرساختبرنامه ریزی

داران میل ساختار تولید مواد ژنی ارزشمند و مورد نیاز کشور و شناسائی گلهسامانه نرم افزار جامع هویت و اصالح نژاد دام کشور؛ تک

 های مختلف سازماندهی شد.های اصالحی در استانمند به اجرای روشمنتخب و عالقه

 اصالح نژاد دام بر سه اصل استوار است:

 شناسایی -الف

 ثبت -ب

 انتخاب  -ج

به مرحله اجرا درآید عمال برنامه اصالح نژادی با شکست مواجه خواهد شد. این موضوع چنانچه به هر دلیل یکی از این اصول نتواند 

هزار راس دام سبک کشور در سامانه  173در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر با افتخار بیش از  1393صورت جدی از سال به

تحت پوشش پروژه تولید ترکیب ژنتیکی و سنتز نژاد گوسفند راس  1۵2هزار و  103اند. از این تعداد، نرم افزاری تحت وب ثبت شده

 اند.ها به ثبت رسیدهو الباقی در سایر پروژه

های اصالح نژاد دام سبک کشور با همکاری مراکز و موسسات ریزی الزم جهت پایش اطالعات اخذ شده از اجرای پروژههمچنین برنامه

 آموزش عالی کشور نیز انجام پذیرفته است.

 های انجام پذیرفته در دولت یازدهم در بخش توسعه پرورش دام سبک کشور بر اجرای سه برنامه استوار است: ترین فعالیتمهم

 برنامه نخست:

 ایجاد واحدهای پرورش صنعتی گوسفند و بز خالص )بومی یا وارداتی(
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ادی شدن و حذف تدریجی پرورش دهنده از دالیل مختلف در مسیر غیر اقتصحرفه پرورش گوسفند و بز به روش سنتی موجود به

گردونه تولید قرارگرفته است. آمارها از باالرفتن میانگین سنی پرورش دهندگان حکایت دارد؛ در کنار این موضوع نگرانی کاهش 

دی شدن ادار این بخش، مطرح است. برنامه ریزی برای اقتصسهم تولید گوشت قرمز مورد نیاز کشور همچنین سهم تولید شیر مزیت

 این حرفه به دو عامل بستگی دارد:

 های تولیدی اقتصادی برای پرورش دهندگانتأمین پایدار دام مناسب با پتانسیل -1

 برداران در کنار مدیریت بازار های نوین مدیریت پرورش به بهرهارائه روش -2

( با عملکرد تولیدی و تولید مثل ارداتی یا بومیایجاد واحدهای پرورش صنعتی گوسفند و بز خالص )و 1393بدین منظور از سال 

 اقتصادی برای پرورش در سامانه غیرمرتعی؛ با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است. 

 ضرورت:

 های غیر مرتعینیاز کشور به تامین دام سبک مولد و پرتولید خالص جهت پرورش در سامانه -

 پر تولیدنیاز کشور به تامین مواد ژنی گوسفند و بز  -

 اصالح ترکیب جمعیت گوسفند و بزکشور -

 های منحصر به فرد نژادهای پربازده جهت اقتصادی کردن پرورش دام سبک کشور گیری از ویژگیبهره -

 هدف:

 شور.ک گیری حداکثر از باقیمانده و ضایعات کشاورزی مزارعویژه بهرهتامین دام مولد پرتولید جهت پرورش صنعتی خارج از مراتع به -

 توسعه مزارع پرورش صنعتی با هدف جبران بخشی از دام خارج شده از مراتع و جلوگیری از افت تولید -

 گیری در عملیات اصالح نژاد دام سبک کشورتامین و تولید مواد ژنی گوسفند و بز پرتولید جهت بهره -

هزار  30ی کشور و نژادهای پرتولید وارداتی به ظرفیت در حال حاضر هشت واحد پرورش صنعتی گوسفند و بز خالص از نژادهای بوم

 هزار راس در حال احداث است. 10راس احداث شده و سه واحد با ظرفیت 

( است که با هدف دستیابی به ترین واحدهای احداث شده مزرعه پرورش صنعتی بز شیری نژاد خالص بومی )بز مهابادییکی از مهم

 همراه سایر صفات تولیدی و تولید مثلی تاسیس شده است.ال بهبزهای بومی با توان شیرواری با

 دلیل تطابق پذیریبسیاری از مناطق کشور که شرایط پرورش نژادهای خالص و آمیخته بزهای خارجی را ندارند؛ پرورش این بزها به

 مناسب و بهبود صفات تولیدی امکان پذیر است.

ای که در حال حاضر در گله پردیس مربوطه شیوه اجرای این عملیات اصالح شد. به گونهبا پیگیری مجدانه از پیمانکار  1393از سال 

راس بز بومی مهابادی با میانگین تولید  300 دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران با همکاری شرکت دانش بنیان نواندیش البرز تعداد

 اند.ولید شدهتنها با روش انتخاب ت 1.۶لیتر و راندمان بزغاله گیری  287شیر 

لیتر انتخاب شده که بر اساس روابط خویشاوندی از  ۵00راس بز بومی مهابادی با میانگین تولید شیر بیش از  20در این گله تعداد 

 شود.برداری مینرهای مرتبط به منظور تولید اسپرم بهره

 برنامه دوم:

 نژادهای پرتولید وارداتی:توسعه اصالح نژاد دام سبک بومی با استفاده از سهم خونی 

توسعه عملیات اصالح نژاد گوسفند و بز: این برنامه با اجرای دو پروژه مهم با هدف سنتز نژادهای مقاوم و پرتولید در بخش گوسفند 

 د.شومند انجام میداران عالقهصورت ملی و با مشارکت گلهو بز کشور برنامه ریزی شده است. اجرای عملیات هر دو پروژه به
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 پروژه تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند گوشتی پر بازده -1

 پروژه تولید ترکیب ژنتیکی بز شیری -2

 پروژه تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند گوشتی پربازده: -۱

ادی تواند بازدهی اقتصعملکرد تولیدی و تولید مثلی گوسفندان بومی برای پرورش در سامانه غیرمرتعی؛ برای پرورش دهنده نمی

سبی را ایجاد کند. همچنین مجموع صفات مورد نیاز برای گوسفندان مناسب پرورش در سامانه غیر مرتعی، در گوسفندان بومی منا

 کشور وجود ندارد و چاره ای جز تولید نژادهای جدید با صفات مطلوب نیست.

نژادهای گوسفند جهت پرورش اقتصادی در منظور سنتز های دام سبک کشور بهترین پروژهبه همین دلیل، این پروژه یکی از مهم

گیری از صفات مطلوب نژادهای بومی و سهم خونی نژادهای شود. در این پروژه با بهرههای غیر متکی به مرتع محسوب میسامانه

 شود.وارداتی، دام پر تولید و مقاوم سنتز می

 ضرورت:

قانون افزایش  14ر کشور جهت تحقق الزام قانونی بند ب ماده های پرورش صنعتی و اقتصادی گوسفند سنتز شده دایجاد الگو -

 وری.بهره

 مرتعیهای غیرنیاز کشور به گوسفند مقاوم، پرتولید و اقتصادی جهت پرورش در سامانه -

 های آمیخته مقاوم و پر تولیدتغییر ترکیب جمعیت گوسفند کشور با افزایش جمعیت نژاد -

 هدف:

 رش گوسفند.اقتصادی کردن حرفه پرو -

 داری کشورداران و ایجاد الگوهای پرورش صنعتی جهت بهبود راندمان تولید در گلهمعرفی نژادهای سنتز شده به گله -

 سال 10هزار تن گوشت قرمز گوسفندی در طی  3۵0جلوگیری از کاهش تولید گوشت قرمز و افزایش تولید تا سقف  -

 رورش گوسفند نظیر:بهبود صفات مرتبط با راندمان اقتصادی پ -

 گیری به ازای هر راس میش، کاهش سن بلوغ، ایجاد فحلی غیر فصلی، بهبود صفات مادری و صفات الشه.مجموع وزن بره از شیری

 حجم عملیات:

هزار راس میش مولد  103هزار راس میش مولد ثبت شده در سامانه تحت وب؛ تعداد  173تاکنون از مجموع تعداد  1394از سال 

اند که در صورت تامین اعتبارات الزم قابلیت اجرای آن فراهم خواهد استان، برای اجرای عملیات این پروژه اعالم آمادگی کرده 1۶در 

های پرتولید به روش الپاراسکوپی و سرویکال تلقیح شده و بیش از  F1هزار راس میش بومی جهت تولید  ۵3بود.تاکنون بیش از 

 در حال تکثیر هستند. F1 هایهزار راس از آمیخته 24

 139۶هزار راس میش مولد و تامین اسپرم و مواد ژنی مورد نیاز این پروژه برای سال  71ریزی جهت تحت پوشش درآمدن برنامه

 انجام شده است.

 دهنده بزرگ شناسائی و جهت اجرای عملیات اصالح نژاد جلبپرورش 27هزار راس میش مولد در قالب  22کنون همچنین تا

 اند.مشارکت شده

 :پروژه تولید ترکیب ژنتیکی بز شیری -۲

ریزی جهت افزایش سهم تولید شیرخام کشور با بز در دنیا از لحاظ جمعیت است، برنامهکشور بزرگ پرورش دهنده  9ایران یکی از 

 سال انجام پذیرفته است. 10هزارتن طی  300دار بز تا سقف شیر مزیت
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نژادهای پرتولید دنیا بزهای مقاوم با راندمان تولید شیر و تولید مثل باالتر سنتز خواهد شد. بنابراین این  با بهره گیری سهم خونی

تع متکی به مرهای غیرمنظور سنتز نژادهای بز جهت پرورش اقتصادی در سامانههای مهم دام سبک کشور بهپروژه نیز یکی از پروژه

 شود.محسوب می

 ضرورت:

 های غیر مرتعیهای شیروار مقاوم و پرتولید جهت پرورش در سامانهتامین بزنیاز کشور به  -

 های پرورش صنعتی و اقتصادی بز در مناطق مختلف کشورایجاد الگو -

 داری کشورداران جهت بهبود راندمان تولید در گلهمعرفی نژادهای سنتز شده به سایر گله -

 های آمیخته مقاوم و پر تولید.جمعیت نژادتغییر ترکیب جمعیت بز کشور با افزایش  -

 هدف:

 ویژه در مناطق روستائی.اقتصادی کردن حرفه پرورش بز به -

 سال 10هزارتن طی  300ارتقای سهم تولید شیر بز از کل شیر خام کشور، تا سقف  -

 تامین نیاز کشور به بزمولد مقاوم و پرتولید -

 بخشی از دام خارج شده از مراتع و جلوگیری از افت تولید شیر و گوشت قرمز. توسعه مزارع پرورش صنعتی با هدف جبران -

 بهبود صفات مرتبط با راندمان اقتصادی پرورش بز نظیر: -

لیتر؛ کاهش سن بلوغ، ایجاد فحلی غیر فصلی، بهبود صفات مادری و صفات  400ارتقای میانگین تولید ساالنه شیر بزهای آمیخته تا 

 الشه.

 ت:حجم عملیا

 12راس بزمولد در  200هزار و  12 ؛ تعدادراس بز ماده ثبت شده در سامانه ۵00هزار و  17تاکنون از مجموع تعداد  1394از سال 

ود اند. در حال حاضر تعداد بز شیری سنتز شده موجتولید کردههای ژنتیکی بز شیری پراستان، برای این پروژه اقدام به تولید ترکیب

 شود.هزار راس برآورد می 20درکشور حدود 

انجام  139۶هزار راس بزمولد و تامین اسپرم و مواد ژنی مورد نیاز این پروژه برای سال  18ریزی جهت تحت پوشش درآمدن برنامه

دهنده نسبتا بزرگ شناسائی و جهت اجرای عملیات اصالح نژاد پرورش 8هزار راس بز مولد در قالب  4شده است. همچنین تاکنون 

 اند.لب مشارکت شدهج

 برنامه سوم:

 های تولید گوشت قرمز گوسفند و شیر بز در کشور:حمایت و پشتیبانی از ایجاد زنجیره

های متفاوت و عموما خرده پا در سطوح ظرفیتی متوسط تا کوچک قرار در حال حاضر واحدهای پرورشی دام سبک کشور با ظرفیت

های زنجیره تولید تا عرضه محصول، هر یک از اجزا و عناصر حلقه صرفا باط و تعامل حلقهدارند. در چنین شرایطی به دلیل عدم ارت

های تولید در این بخش گری و داللی مابین حلقهبه دنبال سود و منفعت واحد تولیدی و خدماتی خود هستند. به همین دلیل واسطه

 نفک ساختار این صنعت تبدیل شده است.عبارتی به جزء الیبه مرور زمان شکل گرفته و توسعه یافته و به

های مهم توسعه تواند به یکی از استراتژییکی از راهکارهای توسعه پایدار، بخش پرورش گوسفند و بز کشور است که حتی می

ین بخش های بین واحدهای تولید کننده و بنگاه فرآوری و عرضه به بازار در اروستاهای کشور نیز تبدیل شود. بدون تردید همکاری

 شود.خالصه می
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 ضرورت:

 وریهای پرورش دام سبک و باال رفتن بهرهشدن واحدتر امکان برنامه ریزی برای اقتصادی -

 های پرتولید در واحدهای روستائیهای بومی و امکان سنتز نژادکمک به حفظ و حراست از نژاد -

 هدف:

 های تولیدها )دالل ها( و کاهش ریسکحذف واسطه -

 ریزی دقیقبندی کیفی و استاندارد سازی؛ مدیریت تولید و برنامهال بردن کمیت و کیفیت تولید از طریق درجهبا -

 افزایش توان علمی و تحقیقاتی -

 ایجاد برند و نام تجاری برای محصوالت تولیدی -

زنجیره تولید گوشت قرمز کشور در بندی با هدف تامین هزار راس واحد پرورش گوسفند و پروار ۶0تاکنون دو واحد به ظرفیت 

 اند و دو واحد دیگر در مرحله اخذ مجوزهای الزم هستند.های مرکزی و لرستان احداث شدهاستان

 برنامه چهارم:

 های متکی به مرتع:حفظ و حراست از نژادهای بومی گوسفند و بز جهت پرورش در سامانه

رد حل ایجاد مراکز تست عملکترین دست آوردهای بررسی دقیق کشورهای پیشرو در صنعت پرورش گوسفند و بز ارائه راهیکی از مهم

 است. Central Performance Testهای نر به منظور تولید قوچ یا بره

ه با توزیع ها ساالانکند. این ایستگاهیت میایستگاه دولتی توسعه پرورش و اصالح نژاد گوسفند و بز در کشور فعال 18در حال حاضر 

 دهند.راس دام اصالح شده و با هدف حفظ و حراست از نژادهای بومی به فعالیت خود ادامه می ۶00هزار و حدود سه

صالح اآنچه مسلم است راه نجات حرفه و صنعت پرورش گوسفند و بز در بسیاری از مناطق کشور، تولید و توزیع قوچ یا بز نر مولد 

های مردمی ایجاد کند. این پیشرفت ژنتیکی ضرورتا باید به اقتصادی شدن ای است که بتواند پیشرفت ژنتیکی مناسب را در گلهشده

 این حرفه نزد پرورش دهنده بیانجامد.

 است.( تحقق یافته Central Performance Testهای پیشرو با ایجاد مراکز تست عملکرد )این موضوع در تمامی کشور

های ، شرکتهابرنامه ایجاد حداقل دو مرکز تست عملکرد غیر دولتی در هر استان با همکاری کامل تشکل 139۵بنابراین از سال 

 های الزم در این خصوص در حال انجام است./دانش بنیان و بخش خصوصی توانمند پیش بینی شده و پیگیری
http://www.iana.ir/fa/news/43921/%D8%A8%D8%B1%D9 
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 تولیدات دام و طیور
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

و طیور با مشکالت فراوانی روبرو است که همین  مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانجات خوراک دام و طیور گفت: صنعت خوراک دام

حسین کیهانی مدیر عامل شرکت تعاونی کارخانجات خوراک دام و طیور در .امر تعطیلی و ورشکستگی واحد ها را به دنبال دارد

با اشاره به آخرین وضعیت صنعت خوراک دام  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی گفتگو با خبرنگار 

میلیون تنی پتاسیل باالیی در این بخش را به خود  20کارخانه خوراک دام و ظرفیت تولید  ۶00و طیور اظهار داشت: کشور ما با 

مولی های معها نظیر آسیابهای سنگین و امکانات پایین در این واحدگفته وی کمبود نقدینگی، اعمال مالیات به.اختصاص داده است

کیهانی با اشاره به آخرین وضعیت واردات گفت: .رودبرای میکس خوراک از جمله مشکالت پیش روی تولیدکنندگان به شمار می

شود،ضمن آنکه تولید برخی از اقالم خوراک دام و طیور تحت برند کشورهای یبخشی از کنستانتره طیور و آبزیان به کشور وارد م

مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانجات خوراک دام و طیور با بیان اینکه .تواند ضربه مهلکی به تولید داخل وارد نمایداروپایی می

ا ههای باالی تولید اگر کارخانهدهند، عنوان کرد: علی رغم هزینهدرصد ظرفیت خود به تولید ادامه می 40های خوراک دام با کارخانه

 .به نقطه سر به سر نرسند در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار خواهند گرفت

ews/http://www.yjc.ir/fa/n۶08۶488/%DA%A9%D8%A7%D8%B1 
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 تولیدات دام و طیور
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

 .مرغ نیست با گذشت یک هفته از اعالم پاکی آنفوالنزا فوق حاد پرندگان خبری از صادرات مرغ و تخم

با گذشت یک هفته از اعالم پاکی آنفوالنزا  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

البته بسیاری از کارشناسان بخش معتقدند تا زمانیکه سازو کار یارانه .از صادرات مرغ و تخم مرغ نیستفوق حاد پرندگان خبری 

 .صادراتی در نظر گرفته نشود، همچنان با مازاد تولید روبر خواهیم بود

 :رویم تا از آخرین وضعیت سرگیری صادرات با خبر شویمحال به سراغ مسئوالن امر می

اعالم  گفت: علی رغمصنعت، تجارت و کشاورزی کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار  فرزاد طالکش دبیر کل

 .ها مانع سد راه صادرات استسازمان دامپزشکی مبنی بر پاک بودن کشور، گران بودن تخم مرغ نسبت به بازار عراق تن

تر است از این رو اختصاص یارانه از سوی دولت تومان نسبت به بازار عراق گران 300وی افزود: در شرایط کنونی نرخ تخم مرغ حدود 

طالکش با بیان اینکه مانعی سد راه مقررات صادرات وجود ندارد، گفت: چندسالی است که دولت شعار .به صادرکنندگان ضروری است

 .را داده و این درحالی است که تا کنون سازوکار الزم برای اجرا را فراهم نکرده استاختصاص یارانه به صنعت 

ود که ردبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد: در صورت نبود بودجه الزم برای تخصیص یارانه صادراتی انتظار می

وی با اشاره به راهکارهای اساسی و موثر در روند .تولید روبرو نباشیم دولت تسهیالت ارزان قیمت در اختیار بخش قرار دهد تا با مازاد

های پیر از گردونه تولید توان گفت که حذف مرغتن تخم مرغ می 300الی  200با توجه به مازاد روزانه  :نزولی مازاد تولید بیان کرد

ها همکاری درحالی است که دادستانی برخی استانها راه حل اساسی در جهت کاهش مازاد تولید است و این و مشوق صادراتی تن

 3طالکش متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را  .های پیر با معاونت امور دام ندارندالزم در جهت صدور حکم حذف مرغ

فت چرا که در شرایط ها افزایش خواهد یاتومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که با سرگیری مجدد صادرات قیمت 700هزار و 

 .کنونی نرخ تخم مرغ جوابگوی هزینه مرغداران نیست

 خبری از مشوق صادراتی نیست***

گفت: با گذشت یک  صنعت، تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

هفته از اعالم پاکی آنفوالنزا حاد پرندگان از سوی سازمان دامپزشکی خبری از صادرات نیست چرا که این موضوع از سوی دامپزشکی 

وی با اشاره به راهکارهای اساسی در جهت رونق صادرات افزود: گرچه تخصیص مشوق صادراتی از سوی دولت .جهانی باید تایید شود

رونق صادرات باشد، اما دولت توان مالی الزم برای پرداخت یارانه را ندارد از این رو الزم است صنعت توان گامی موثر در جهت می

وی ادامه داد: با توجه به پتانسیل باالی تولید، تقاضای چندانی .برنامه ریزی الزم در جهت جلوگیری از زیان مرغداران را به کار گیرد

 .این امر روند نزولی قیمت در بازار داخلی را به همراه دارد های هدف وجود ندارد که درنهایتدر بازار

هزارتن مرغ روبرو هستیم، گفت: از آن جا که تولید باید  22رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه ماهانه با مازاد 

 .شد ها به تعطیلی کشیده خواهدصادرات محور باشد لذا در صورت استمرار این روند مرغداری

http://www.yjc.ir/fa/news/۶088730/%D9%8۵%D8%B1% 
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 خرما
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

شود که به دنبال هزار تومان به مصرف کننده عرضه می 20الی  1۵دبیر انجمن خرما گفت: در حال حاضر هر کیلو خرما با نرخ 

علی اصغر موسوی دبیر انجمن خرما در گفتگو با خبرنگار .افزایش تقاضا در ماه رمضان افزایش مجدد قیمت ها دور از انتظار نیست

ستانه ماه رمضان با اشاره به آخرین وضعیت قیمت خرما در آ گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی

شود و این درحالی است که در هزار تومان به مصرف کننده عرضه می 20الی  1۵اظهار داشت: در حال حاضر هر کیلو خرما با نرخ 

 .شودتومان از کشاورزان خریداری می ۵00هزار و  2ابتدای فصل هر کیلو خرما درجه یک تنها با قیمت 

ها در ایام پرمصرف با به راه انداختن کمبود با اقداماتی نظیر خرید و دپو خرما در سردخانه وی افزود: طبق روال همه ساله دالالن

نمایند که این امر اجحاف در حق مصرف کننده و تولیدکننده است چرا که تنها سود باالی ساختگی اقدام به تنش قیمت در بازار می

با توجه  :ها است، گفتخرید توافقی تنها راهکار جلوگیری از تنش قیمتموسوی با بیان اینکه .شودای دالل میدرصد نصیب عده ۵0

تواند ها در ایام پرمصرف میبه آنکه خرید تضمینی جوابگوی هزینه کشاورزان نیست از این رو دولت با خرید توافقی و دپو در سردخانه

 .از نابه سامانی عرضه و نوسانات قیمت در بازار جلوگیری نماید

درصد  ۵0خرما در پاسخ به این سؤال که امکان افزایش مجدد قیمت خرما در ماه رمضان وجود دارد، بیان کرد: حدود  دبیر انجمن

درصد دیگر در مابقی ایام سال است از این رو در پی افزایش تقاضا برای خرید امکان افزایش مجدد  ۵0مصرف خرما در ماه رمضان و 

 .تنرخ خرما در بازار دور از انتظار نیس

http://www.yjc.ir/fa/news/6096159/%D8%AE%D8%B1% 
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 خرید تضمینی/خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۹تاریخ: 

های اخیر نگران طغیان برخی آفات هستیم نباتات گفت: با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و بارندگیمعاون کنترل سازمان حفظ 

 .ها قرار گرفته استهای مورد نیاز تأمین و در اختیار استانها و آفت کشازاین رو دستورالعمل

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران صنعت، تجارت و کشاورزی  یحیی ابطالی معاون کنترل سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار

میلیون  3در  های هرزبا اشاره به آخرین وضعیت مبارزه با آفات گندم در مزارع اظهار داشت: تا کنون عملیات مبارزه با علف جوان،

هزار  ۵00میلیون و  3های انجام شده در هکتار صورت گرفته ، این در حالی است که مبارزه با این آفت براساس برنامه و پیش بینی

هزار هکتار افزود: تا به امروز عملیات  200میلیون و  2الی  2وی با اشاره به عملیات مبارزه با سن گندم در .هکتار باید ادامه یابد

 .هزار هکتار صورت گرفته است 9۵0مبارزه با این آفت کلیدی در 

 2ابطالی ادامه داد: طی سه سال گذشته با مبارزه به موقع علیه آفات سن مادر و پوره در مزارع گندم خسارت سن زدگی از حدود 

 .د امسال با اطالع رسانی و عملیات به موقع آفات خسارت در همین حد باشدرودرصد به کمتر از نیم درصد رسید که انتظار می

های بومی در ها گفت: مدیریت و کنترل ملخهزار هکتار از اراضی برخی استان 90وی با اشاره به پیش بینی مبارزه با ملخ بومی در 

ها از تخم خارج شدند عملیات مبارزه آغاز که این ملخهای گلستان، زنجان، گیالن و قزوین ادامه دارد به طوریکه در نقاطی استان

های اخیر نگران طغیان معاون کنترل سازمان حفظ نباتات تصریح کرد: با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و بارندگی.شودمی

ر گرفته به طوریکه کشاورزان ها قراهای مورد نیاز تأمین و در اختیار استانها و آفت کشبرخی آفات هستیم از این رو دستورالعمل

 .کش مورد نیاز با دستورالعمل الزم جهت مبارزه را دریافت نمایندتوانند، آفتبا مراجعه به جهاد کشاورزی استان می

http://www.yjc.ir/fa/news/۶090۵03/%D8%A2%D8%AE%D8%B1 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۹تاریخ: 

 هایگذار موظفند جوجهانجمن صنفی جوجه یک روزه اعالم کرد کلیه تولیدکنندگان طیور اعم از الین اجداد مادر گوشتی و تخم

انجمن  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.کشاورزی بیمه کنندیک روزه خود را در مبادی تولید نزد صندوق بیمه 

 .ای به مرغدارن بیمه جوجه یک روزه را نزد صندوق بیمه کشاورزی اجباری اعالم کردصنفی جوجه یک روزه با صدور اطالعیه

 های یک روزه خودگذار موظفند جوجهه تولیدکنندگان طیور اعم از الین اجداد مادر گوشتی و تخمدر این اطالعیه آمده است که کلی

 .را در مبادی تولید نزد صندوق بیمه کشاورزی بیمه کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶093284/%D8%A8%DB%8C% 
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 خرید تضمینی

 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

های روغنی و حمایت از های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در دولت یازدهم برای افزایش تولید دانهمجری طرح دانه

 .این بخش، قیمت خرید تضمینی این محصول دو برابر قیمت گندم تعیین شدکنندگان تولید

افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم دانه روغنی  «ایرنا»وگو با روز گذشته در گفت« علیرضا مهاجر»

م است. وی با بیان اینکه ما بیشترین وابستگی تومان تعیین کرد که این رقم دو برابر قیمت خرید تضمینی گند 783هزار و را دو

ساله یعنی 10های روغنی را به خارج از کشور و کمترین ضریب امنیت غذایی را در این خصوص داریم، اظهار کرد: در یک طرح دانه

دام و طیور کشور را  درصد نیاز به کنجاله۶0درصد نیاز به روغن خام و  70های روغنی مقرر شده با افزایش تولید دانه 1404افق 

های شروع شد. وی با بیان اینکه افزایش سطح زیرکشت دانه 9۵بینی و در سال پیش 94تامین کنیم.به گفته وی، این طرح از سال 

های روغنی نداشته باشیم باز در خودکفایی گندم دچار مشکل خواهیم کننده پایداری تولید گندم است، افزود: اگر دانهروغنی تضمین

 .شد

 های روغنی درصد سطح زیرکشت غالت به کشت دانه ۲5اختصاص  

های درصد سطح زیر کشت غالت به کشت دانه 2۵تا  20ساله بین  10مهاجر افزود: برای پایداری تولید گندم کشور در طول برنامه 

واند از خروج چهار میلیارد دالر ارز تهای روغنی میهای روغنی، توسعه کشت دانهیابد. به گفته مجری طرح دانهروغنی اختصاص می

سال گذشته داشتیم، در  40های روغنی را در طول کمترین میزان تولید دانه 94طور قطع جلوگیری کند. وی اضافه کرد: در سال به

هزار  12۵ بیش از 9۵های روغنی رسیده بودیم. وی تصریح کرد: در سال به باالترین حجم تولید در دانه 8۶صورتی که ما در سال 

های روغنی تولید دانه 9۶ - 97بینی کرد برای سال زراعی هزار هکتار تولید شد.مهاجر پیش 12۵تن دانه روغنی در سطح زیرکشت 

های ضریب امنیت غذایی دانه :هزار تن برسد. وی درباره ضریب امنیت غذایی گفت 400شامل کلزا، سویا، آفتابگردان و گلرنگ به 

 .یابددرصد افزایش می 12طور قطع با اجرای طرح مذکور این ضریب به د بود که بهدرص ۵روغنی حدود 

 افزایش سه برابری تولید کلزا نسبت به سال گذشته  

نسبت به سال گذشته حداقل سه برابر تولید  9۶رسد در سال نظر میوی تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم به

هزار  70تولید کلزا  9۵ -9۶های روغنی دو برابر خواهد شد.به گفته وی، در سال زراعی در مجموع تولیدات دانه کلزا داشته باشیم که

هزار هکتار  300به  96- 97هزار هکتار بود که در نظر داریم سطح زیرکشت کلزا را در سال زراعی  128تن در سطح زیر کشت 

های روغنی کابینه یازدهم سه برابر تولید سال گذشته خواهد رسید.مجری طرح دانههزار تن یعنی  200افزایش دهیم که تولید ما به 

های وزارت جهاد های روغنی مورد تاکید مقام معظم رهبری است، افزود: بنابراین عالوه بر حمایتبا بیان اینکه توسعه کشت دانه

 .تر محقق شودرچه سریعربط نیز نیاز داریم تا این هدف ههای ذیکشاورزی به کمک سایر دستگاه

 استان کشور  5های روغنی در تمرکز کشت دانه 

های گلستان، خوزستان، اردبیل، فارس و مازندران را در دستور های روغنی در استانوی اضافه کرد: تمرکز توسعه اراضی کشت دانه

کارشناسان بخش کشاورزی بر « ایرنا»شد.به گزارش های کشور تعمیم داده خواهد کار داریم و این مهم به تدریج در تمامی استان

 .شودروغنی کلزا در تناوب با گندم موجب تقویت خاک و پایداری تولید گندم در کشور می این باورند که کشت دانه

http://www.iana.ir/fa/news/43898/%D9%82%DB%8 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

هزار  29هزارتن و کلزا از  ۵40استان از مرز یک میلیون و  9معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت: تا به امروز خرید تضمینی گندم در 

گروه اقتصادی   صنعت، تجارت و کشاورزیحسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار .تن فراتر رفت

 9با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و کلزا اظهار داشت: تا به امروز خرید تضمینی گندم در  خبرنگاران جوان،باشگاه 

هزار تن گندم تا کنون  100به گفته وی استان خوزستان با خرید یک میلیون و .هزارتن عبور کرد ۵40استان از مرز یک میلیون و 

هزار میلیارد  2های خریداری شده را بیش از عباسی معروفان ارزش کل گندم.اختصاص داده استباالترین میزان تولید را به خود 

هزار میلیارد ریال مطالبات گندمگاران به حسابشان واریز  7های خریداری شده حدود ریال اعالم کرد و افزود: از مجموع بهای گندم

 .اخت خواهد شد و جای هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود نداردشده و مابقی به تدریج پس از درج در سامانه بازرگانی پرد

استان  9هزارتن کلزا از  29های روغنی افزود: تا کنون معاون داخلی بازرگانی دولتی با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی دانه

 .ه شده استها دادهزارتن از این میزان برای روغن کشی تحویل کارخانه 24کشور خریداری شده که 

های وی با بیان اینکه مطالبات کلزا کاران حداکثر یک هفته پس از تحویل به مباشرین پرداخت خواهد شد، عنوان کرد: ارزش کل دانه

میلیارد تومان مطالبات کلزا کاران پرداخت و مابقی پس از ورود  ۵0میلیارد تومان فراتر رفته که تا به امروز حدود  ۶۵روغنی از مرز 

 .سامانه در اسرع وقت پرداخت خواهد شددر 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶088۵02/%D8%A2%D8%AE 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۰تاریخ: 

 9میلیارد تومان از  200هزارتن گندم با ارزش بالغ بر دو هزار و  8۵0معاون بازرگانی دولتی گفت: تا کنون بیش از یک میلیون و 

روه گصنعت، تجارت و کشاورزی حسن عباسی معروفان معاون بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار .استان کشور خریداری شده است

 8۵0با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و کلزا اظهار داشت: تا کنون بیش از یک میلیون و  اقتصادی باشگاه خبرنگاران،

درصد  70به گفته وی بیش از .استان کشور خریداری شده است 9میلیارد تومان از  200ن گندم با ارزش بالغ بر دو هزار و هزارت

 .بهای گندم خریداری شده به حساب گندمکاران واریز شده و مابقی به تدریج پس از ورود به سامانه پرداخت خواهد شد

ی روزهای آتی خبر داد و گفت: همزمان با اوج برداشت محصول در خرداد ماه عباسی معروفان از افزایش خرید تضمینی گندم ط

معاون بازرگانی دولتی با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی کلزا بیان کرد: .استان انجام خواهد شد 21خرید تضمینی گندم در 

 18استان کشور خریداری شده که استان خوزستان  9میلیارد تومان از  8۵رزش بالغ بر ا با هزارتن کلزا  81تا به امروز بیش از 

درصد مطالبات کلزا کاران پرداخت  90وی با اشاره به اینکه بیش از .هزارتن رتبه نخست خرید کلزا را به خود اختصاص داده است

 .شده، تصریح کرد: مطالبات کلزاکاران بالفاصله پس از ورود به سامانه پرداخت خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/6095278/%D8%AE%D8 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

متر رسیده است. در حوضه آبریز میلی 222اردیبهشت ماه جاری، به  30های کشور از ابتدای مهرماه سال گذشته تا امروز شنبه بارش

گزارش ایانا از پاون، آخرین آمار ثبت شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران به.ایمدرصدی بارش مواجه بوده 2۵خزر با کاهش 

اردیبهشت ماه جاری،  30ار بارندگی از ابتدای آغاز سال آبی جاری یعنی ابتدای مهر ماه گذشته تا امروز شنبه حاکی از آن است که آم

 .متر رسیده استمیلی 222های پراکنده هفته گذشته در نقاط مختلف کشور به با توجه به بارش

 221ساله  48کاهش و در مقایسه با متوسط متر، یک درصد میلی 224این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

ها بر اساس آخرین اطالعات ثبت شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، بیشترین میزان بارش.متر تغییری نداشته استمیلی

ها مربوط رشمتر و کمترین میزان بامیلی 3۶2های آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با در حوضه

های مربوط به حوضه آبریز خلیج فارس و دریای بر پایه این گزارش، بارش.متر بارش بوده استمیلی ۶0به حوضه آبریز مرزی شرق با 

ساله  48متر، تغییری نداشته ولی در مقایسه با مدت مشابه متوسط میلی 3۶1عمان در مقایسه با مدت مشابه در سال آبی گذشته 

ها در کشور مربوط به ایستگاه این گزارش حاکی از آن است که بیشترین ارتفاع بارش.درصد افزایش داشته است 3 مترمیلی 3۵0

های کشور مربوط به ایستگاه زابل در استان سیستان و متر و کمترین بارشمیلی 1400چهلگرد در استان چهارمحال و بختیاری با 

متر بارش بوده که میلی 309ن در مدت زمان یاد شده، حوضه آبریز دریای خزر شاهد همچنی.متر بوده استمیلی 20.4بلوچستان با 

 339ساله  48درصد و در مقایسه با مدت مشابه در متوسط  2۵متر بارش سال آبی گذشته در مدت مشابه میلی 410در مقایسه با 

ی، مرزی شرق و قره قوم نیز به ترتیب در مدت یاد های آبریز دریاچه ارومیه، فالت مرکزحوضه.درصد کاهش داشته است 9میلیمتر 

 .اندمتر بارش داشتهمیلی 179و  ۶0، 1۵۵، 200شده 

 میلیون مترمکعب برآورد شده است 8۶2میلیارد و  3۶۵اردیبهشت معادل  30ها از ابتدای مهر ماه تا پایان امروز شنبه حجم بارش

http://www.iana.ir/fa/news/44072/%DA%A9%D8%A7%D9%8 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

گرمای زمین و نهایتاً تغییرات وضعیت جهانی در های بزرگ مخرب، افزایش های ممتد و طوالنی به همراه وقوع سیالبخشکسالی

 .های بزرگ و حوادث غیرمترقبه در مناطق مختلف کشور پی آمدهای تغییر اقلیم خواهد بودتمرکز جمعیت ، رخداد مهاجرت

 المللی و پشتیبانی صنعت آب و برقعلیرضا دائمی، قائم مقام وزیر نیرو در امور بین

بینی شد ای و نظریه تغییر اقلیم توسط برخی از دانشمندان مطرح شد. پیشافزایش گازهای گلخانه در نیمه دوم قرن بیستم موضوع

های بزرگ های ممتد و طوالنی به همراه وقوع سیالبکه جهان با چالش جدیدی از رویدادهای جدی مواجه خواهد شد. خشکسالی

های بزرگ و حوادث غیرمترقبه در تمرکز جمعیت ، رخداد مهاجرتمخرب، افزایش گرمای زمین و نهایتاً تغییرات وضعیت جهانی در 

از سال های پایانی قرن بیستم زنگ اخطار مراکز علمی جهانی به ساکنین .مناطق مختلف کشور پی آمدهای تغییر اقلیم خواهد بود

پذیر ییر اقلیم از نظریه به واقعیت انکارنااندیشی پرداختند. تغتری به چارههای جدیالمللی به شکلزمین به صدا درآمد و نهادهای بین

تبدیل شد و انسان از اثرات آن به شدت آسیب دید. بسیاری از مناطق جهان با خشکسالی و اثرات آن مانند خالی از سکنه شدن 

فرانس ریو های جهانی نظیر کنها و همایشروستاها مواجه شدند و همزمان نیز سیالب های مخرب در نواحی دیگری رویداد. نشست

میالدی با حضور صدها  201۶و  201۵های از دو دهه پیش و در ادامه آن کنفرانس جهانی تغییر اقلیم در پاریس و مراکش در سال

های جامعی را برای سازگاری با تغییر اقلیم ارایه دادند و کشورها متعهد شدند که با نفر از روسای جمهور و یا معاونین آنها برنامه

 .ای بکاهندهایی از میزان انتشار گازهای گلخانهامهاجرای برن

 :رویداد در مباحث تغییر اقلیم هستیم 4در همین دوره زمانی در کشور ایران شاهد 

میلیمتر درسال تقلیل  210به  2۵0ای که متوسط بلندمدت از درصد کاهش یافته به گونه 20میزان بارندگی متوسط کشور حدود -1

 .یافته است

درجه سانتیگراد گرم شده است  1.1صورت متوسط های صورت گرفته پهنه سرزمینی کشورمان بهدهه اخیر براساس سنجشدردو -2

درجه افزایش خواهد یافت. باتوجه به اثرات مستقیم درجه حرارت  2های انجام شده تا دهه آینده این میزان به و بر اساس پیش بینی

 .ب در سال به حجم تبخیر افزوده خواهد شدمیلیارد مترمکع 30بر تبخیر، حدوداً 

رو به دلیل تغییرات های پیشهای سازمان علمی جهان حاکی از آن است که ایران در محدوده مناطقی است که در سالبررسی-3

 .درصد از عملکرد تولیدات محصوالت کشاورزی آن کاسته خواهد شد 1۵اقلیمی بیش از 

درصد  32میلیون نفر خواهد رسید. لذا حدود  10۶به  1420مصوب کشور جمعیت کشور تا افق انداز ها و چشمبراساس برنامه-4

 .ساکنان پهنه سرزمینی افزایش خواهند یافت

میلیارد کاهش  70میلیارد مترمکعب به  130در صورت ادامه روند موجود تغییرات آب و هوایی میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور از 

درصد کاسته خواهد شد و این در حالی است که رشد جمعیت کشور  1۵از عملکرد محصوالت کشاورزی نیز خواهد یافت و همچنین 

 ویژه در کشورای نه چندان دور در منطقه و بهبینی شده است. لذا مدیریت تأمین و مصرف آب، غذا و انرژی در آیندهدرصد پیش 32

ر راه برای رفع مشکالت ناشی از کمبودها ضروری خواهد بود. ادامه روند از مباحث مهمی خواهد بود که توجه به آن و تعیین مسی

د راه حل توانطور بدیهی نمیها بهفعلی تأمین و مصرف آب، غذا و انرژی درکشور به ویژه اختصاص یارانه به مصرف بیشتر این مولفه

ع ی باشد. لذا تغییر الگوهای تولید، توزیع و مصرف منابآوری منابع و مصارف در سطح ملقابل قبولی برای پایداری اقتصاد کشور و تاب

 .ای برخوردار استرو خواهد بود و مدیریت آن از اهمیت ویژههای پیشسه گانه آب، غذا و انرژی چالش مهم دهه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ر ن را دارد دالمللی، کشور ایران باالترین ضریب شدت انرژی در جهادر مصرف انرژی، براساس آمارانتشار یافته توسط مراجع بین

ای هباشد. در انتشار گازهای گلخانمقایسه با سایر کشورهای جهان نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص ملی کشورمان چند برابر می

صورت شود و این روند بهکشور رتبه اول در جهان محسوب می 10های فسیلی جزء کشورمان به دلیل استفاده بیش از حد از سوخت

در مصارف آب کشاورزی نیز بیشترین میزان آب بدون توجه به کمبودها و رعایت الگوی مصرف بهینه و الگوی .ه داردفزاینده ادام

وری محصوالت کشاورزی شود. براساس آمار سازمان جهانی غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد بهرهکشت مناسب در ایران استفاده می

میلیارد مترمکعب آب ناشی از ضایعات کشاورزی در  27.9حدود .باشدنی نصف میبه ازای یک مترمکعب آب نسبت به متوسط جها

رود. تمام آمار و اطالعات و بندی و نحوه ارایه به بازار هدر میدلیل بستهمرحله برداشت تا قبل از مصرف محصوالت کشاورزی به

عدم توجه به پایداری و تاب آوری اقتصاد آب و انرژی شواهد انتشار یافته توسط مراجع ملی و بین المللی حاکی از مصرف گرائی و 

هزار میلیارد  300است. سهم یارانه غیرنقدی اختصاص یافته به آب و انرژی بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال بیش از 

االنه حدود یک میلیون شغل سطح زندگی مردم، ایجاد ستومان است و این در شرایطی است که کشور برای طی مراحل توسعه، ارتقاء

جدید، نیاز به این سرمایه دارد. بنابراین حل مشکالت آب، انرژی و تامین غذا، از محورهای مهم برنامه دولت برای آینده پیش رو 

 آناست. دولت باید برنامه کاهش شدت انرژی و مصرف بی رویه آب را با استفاده از تمامی مولفه های ممکن به اجرا گذاشته و از 

اطالع رسانی و فرهنگ سازی در تمام الیه های -1:صیانت نماید. مهمترین مولفه های بهره وری در آب و انرژی به شرح زیر است

اجتماعی، شامل سیاست گزاران، تصمیم سازان، نهادهای اجتماعی و یکایک مردم شریف ساکن در سرزمین برای آشنایی و نهادینه 

قبول در مصرف و مبارزه با مصرف گرایی. نقش راسانه و شبکه های اجتماعی در این خصوص  شدن رعایت اخالق اجتماعی قابل

 .بسیار حائز اهمیت است

اطعیت کند و باید با قکاهش تلفات در تامین، توزیع و انتقال آب و انرژی، دولت اعتباراتی را که صرف توسعه تاسیسات تامین می-2

رفته کار گوری پایین بهکه با زحمات زیاد و صرف هزینه گزاف تهیه شده است با بهره برای کاهش تلفات هزینه کند. تاسیساتی

 .شود. لذا اثرگذاری آن در حل مشکالت جامعه کم بوده و نتیجه الزم حاصل نمی شودمی

رد ی است که باید موابزار اقتصادی و تعرفه آب و انرژی و عدم تعادل بین هزینه تمام شده و تعرفه تکلیفی از مباحث مهم دیگر -3

توجه قرار گیرد. یارانه آب و انرژی در مصارف شهری و کشاورزی به شکل نامتوازنی توزیع می شود. بدون استفاده از ظرفیت های 

 .تعرفه ای و اصالح قیمت ها نباید در انتظار تحولی جدی در کاهش مصرف و افزایش بهره وری آب و انرژی باشیم

تواند در اصالح الگوی مصرف موثر و انرژی اصالح شود، استفاده از ابزار کاهنده در محل مصرف نیز میکه بهای آب در صورتی-4

باشد. طبعا مادامی که آب و انرژی به لحاظ اقتصادی کاالیی کم ارزش در جامعه قلمداد شوند، نباید انتظار اصالح رویه مصرف با 

 .ه باشیمهزینه سازی و استفاده از تجهیزات کاهنده را داشت

امروز در جهان استفاده از آب خاکستری و مصرف مجدد پساب برای اموری نظیر آبیاری فضای سبز و شستشوی فضای عمومی -۵

آبی بسیار نیز دولت ها ضوابطی برای مصارف مجدد آب از طریق تصفیه فاضالب بسیار رایج است. حتی در کشورهایی با بارش و منابع 

 .تواند بخش بسیاری از مصارف را پوشش دهند و تهدید منابع آبی به لحاظ کمی و کیفی را کاهش دهدیاند. پساب مارائه کرده

های مدیریت منابع آب و انرژی باشد. امید است دولت مردان و تواند برنامه برون رفت از چالشکارگیری پنج مولفه یاد شده میبه

 و انرژی و زمین برای نسل آینده داشته باشند تمامی اقشار جامعه توجه ویژه های به حفظ منابع آب

http://www.iana.ir/fa/news/44002/%D8%B3%D8%A7%D8 
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 دانه های روغنی
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 روغن
 فارس - ۹۶/۰۲/۲۶ : تاریخ

درصدی روغن از کشور خارج  9۵میلیارد دالر ارز به دلیل واردات  4های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ساالنه مجری طرح دانه

  .درصد روغن مصرفی کشور را تولید خواهیم کرد 70ساله  10شود که طی برنامه می

های روغنی در کشور، اظهار در مورد آخرین وضعیت تولید دانه ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی علیرضا مهاجر در گفت

آن را الزام کرده و هم دولت اعتبارات زیادی به آن اختصاص داده، ساله که هم سیاستهای اقتصاد مقاومتی  10داشت: طی یک برنامه 

وی با اشاره به افزایش جمعیت کشور و نیاز بیشتر به روغن به عنوان یکی .های روغنی افزایش دهیمبنا داریم، سطح زیر کشت دانه

شته، میزان وابستگی به واردات روغن از خارج های روغنی در گذاز کاالهای اساسی خاطرنشان کرد: متأسفانه عدم توجه به تولید دانه

 .های روغنی با محوریت محصول کلزا را از سال گذشته آغاز کردیمدرصد رسیده بود که پروژه توسعه کشت دانه 9۵از کشور به 

نی انتخاب شد، های روغهای روغنی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه چرا کلزا به عنوان محصول تولید دانهمجری طرح دانه

تواند مدنظر قرار گیرد که مهاجر این گونه پاسخ داد: در صورتی که محصوالت دیگری همچون آفتابگردان، سویا، ذرت و کنجد هم می

تواند نقش اساسی داشته باشد و به غیر از کلزا که بتواند با آب باران آبیاری شده و در پاییز کشت دم میگن تولید پایداری در کلزا

وی به این نکته هم اشاره کرد که اکنون در ارقام جدید .و هم در تناوب با گندم باشد، به جز کلزا محصول دیگری پیدا نکردیم شود

های باکیفیت دنیاست که پارامترهای شود، مضاف بر آنکه روغن کلزا جزء روغندرصد از محصول به روغن تبدیل می 44کلزا باالی 

تر از سطح استاندارد است و این محصول قابلیت کشت در تمام نقاط کشور پارامترهای منفی نیز پایین مثبت باالتر از سطح نرمال و

خیزتر شدن خاک کشاورزی شده، به سموم کمتری نیاز حاصل سبب کلزا روغنی دانه روغنی، هایدانه طرح مجری به گفته.را دارد

سویا  کنجد و سویا به عنوان دو منشأ تولید روغن هم اشاره کرد و گفت:مهاجر به کشت .گیردهای هرز را میدارد و جلوی رشد علف

درصد روغن بسیار باکیفیت  ۵0گیرد و کنجد هم مانند کلزا با بازدهی عالوه بر تولید روغن به عنوان غذای دامی مورد استفاده قرار می

های روغنی وزارت جهاد کشاورزی مجری طرح دانه.ایمدر همه جای کشور قابلیت کشت دارد که آن را هم در دستور کار قرار داده

رنگ به عنوان رنگ به عنوان نوعی از دانه روغنی در مناطق با پوشش گیاهی فقیر خبر داد و افزود: خود گلهمچنین از کشت گل

هم اشاره کرد و وی همچنین به کشت آفتابگردان .کنددرصد روغن تولید می 33مصرف غذایی قابل استفاده است و در کنار آن 

 .درصد تولید روغن دارد و بسیاری از مناطق کشور قابل کشت است و به آن کمی نیاز دارد 43این نوع محصول تا  :گفت

درصد افزایش یافته و کشت  40کرد و گفت: کشت آفتابگردان هم  برابری کشت کلزا در سطح مزارع کشور اشاره 2.۵وی به افزایش 

ایم که با کشت مهاجری گفت: ارقام مرغوبی از دانه روغنی کنجد به کشور وارد کرده.ایش داشته استدرصد افز ۵0رنگ نیز گل

درصد نیاز کشور به روغن را  70سال آینده  10های بهتری داشته باشد و امیدواریم تا تواند بازدهآالت میمکانیزه توسط ماشین

مضاف بر آنکه سالمت  .شودمیلیارد دالر ارز از کشور خارج می 4درصدی روغن  ٩5اکنون با واردات برطرف کنیم، چرا که 

خبرنگار فارس پرسید، چه ضمانتی وجود دارد که این .کنیمرا با تولید روغن سالم به جامعه برگردانده و به کشت گندم هم کمک می

ارائه شده که مقام معظم رهبری هم پیگیر آن  ایبرنامه :طرح تا چند سال آینده و با تغییر دولت ادامه یابد که مهاجر در پاسخ گفت

هزار تن تولید کلزا داریم که سال  200وی اضافه کرد: امسال  .ها تغییر کنند، برنامه متوقف نخواهد شدهستند و حتی اگر دولت

 40گفته مهاجر، به .هزار تن بود 138هزار تن تولید سویا خواهیم داشت که سال گذشته این رقم  1۶0هزار تن بود و  70گذشته 

شود که البته همین محصول سال گذشته هزار تن تولید تخمه آفتابگردان داریم که بخشی از آن به عنوان مصرف آجیلی وارد بازار می
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وی به بسته حمایتی .رسدهزار تن می 1۵هزار تن در سال گذشته امسال به  ۵رنگ از تولید هزار تن تولید شد، همچنین گل 30

قیمت، دادن یارانه به های روغنی اشاره کرد و گفت: این بسته شامل تسهیالت ارزانکشاورزی برای توسعه کشت دانهوزارت جهاد 

های روغنی به های روز کشت دانهآالت کشاورزی و همچنین ارائه آخرین تکنولوژیهای روغنی و خرید ماشینبذر باکیفیت دانه

 .شودجام میصورت رایگان توسط مروجان جهاد کشاورزی ان

های روغنی، قیمت مناسب و پرداخت به موقع را عامل دیگری برای تشویق مهاجر همچنین، عواملی چون خرید تضمینی دانه

  .های روغنی دانستکشاورزان به کشت دانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139۶022۶00021۶ 
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 روغن
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

درصد از مواد اولیه تولید این کاال با  9۵که طوریروغن ازجمله کاالهای اساسی است که وابستگی به واردات آن بسیار باال است، به

بار در لید این کاالی مهم و اساسی نخستینشود. طرح خوداتکایی در تأمین و توخروج بیش از چهار میلیارد دالر از کشور تأمین می

و در دولت اصالحات تدوین و اجرا شد، اما پس از پایان این دولت در دولت نهم و دهم طرح خودکفایی روغن با مانع تراشی  82سال 

 .اصالح و اجرا شد 93طلبان متوقف شد تا اینکه در دولت دوازدهم در سال منفعت

ای هوگو با خبرنگار ایانا از اهمیت و لزوم خودکفایی تولید روغن در کشور و قدمهای روغنی در گفتهعلیرضا مهاجر، مجری طرح دان

 خوانیم.که برای رسیدن به آن برداشته شده است گفت که با هم می

 چرا خودکفایی در تولید روغن انقدر با اهمیت است؟

تی مردم است و ارتباط نزدیکی با معیشت اقشار جامعه دارد و هر شود، این کاال جزو ارزاق حیاروغن کاالهای اساسی محسوب می

درصد از نیاز تولید این محصول اساسی را از واردات  9۵ای از آن دارد، اما با این حال ایران شدههای تعریففرد در روز نیاز به حداقل

دلیل خودکفایی در تولید روغن اهمیت زیای کند و این به معنی خطری بزرگ برای امنیت غذایی کشور است به همین تأمین می

 دارد.

 میزان نیاز کشور به دانه روغنی و روغن خام به چه میزان است؟

میلیون تن است  3.۵های روغنی میلیون تن است و دانه 1.۵کیلو گرم نیاز کشور به روغن خام  18با جمعیت فعلی و سرانه مصرف 

 یابد.شود و مطمئناً با افزایش جمعیت این میزان نیز افزایش میرداتی تأمین میدرصد این مواد از منابع وا 90که تقریباً 

طرح خودکفایی تولید  "خطرناک برای امنیت غذایی کشور"دولت دوازدهم برای کاهش این وابستگی؛ به قول شما 

 ای قرار دارد؟های روغنی را تهیه و اجرا کرده است این طرح در چه مرحلهدانه

شود که این به درصد از نیاز ما در داخل کشور تأمین می 70سال حدود  10های روغن، طی خودکفایی تولید دانه بر اساس طرح

( پنج درصد از این وابستگی کاسته شد و 93معنی اطمینان از افزایش امنیت غذایی کشور است. در نخستین سال شروع طرح )سال 

درصد  1۶های روغنی رقم کاهش وابستگی به دو برابری سطح زیر کشت دانه شود در سال زراعی جاری با افزایشبینی میپیش

 هایی برای افزایشافزایش دو برابری سطح زیر کشت دستاورد خوبی برای دوسال اجرای یک طرح است، چه برنامهبرسد.

 های روغنی در نظر گفته شده است؟بیشتر تولید دانه

های هرز، کنترل برداشت و کاهش ضایعات ستفاده از کودهای ریزمغزی، مبارزه با علفبهبود مدیریت مزرعه، رعایت تاریخ کاشت، ا

 های روغنی در کشور است.بینی شده برای افزایش بیشتر تولید دانههای پیشبرداشت و توسعه مکانیزاسیون از برنامه

ظر گفته است؟ این اقدامات شامل های روغنی اقدامات تشویقی نیز در نآیا دولت برای ترغیب کشاورزان به کشت دانه

 چه مواردی هستند؟

موقع آنها و همچنین تضمین خرید توسط شرکت بازرگانی دولتی و پرداخت تأمین یارانه خرید بذر، سم، کود و ادوات و تأمین به

های روغنی در نظر گرفته است، های تعیین شده از اقداماتی است که دولت برای تشویق کشاورزان به کشت دانهبهای آن با قیمت
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بار توسط متخصصان داخلی ساخته شد که کار برای نخستیندستگاه کارنده ریزدانه 300هزار و ضمن اینکه در دولت یازدهم یک

 عالوه بر ایجاد اشتغال در حوزه صنعت، باعث کاهش میزان مصرف بذر و افزایش عملکرد در مزارع شده است.

تأکید دارند، استفاده از های روغنی در تناوب کشت غالت موضوعی است که وزارت جهاد کشاورزی به آن کشت دانه

 های روغنی در تناوب کشت چه تأثیری بر تولید غالت دارد؟ اهمیت این موضوع در چیست؟دانه

زا های روغنی ازجمله کلویژه ادامه خودکفایی گندم از نتایج اثبات شده تناوب کشت این محصوالت با دانهپایداری تولید غالت به

ود. شت بیش از چهار سال متوالی در یک زمین باعث افت تولید به شکل چشمگیری میاست. تکرار کاشت یک نوع محصول غال

طور مثال اگر کشت گندم در یک مزرعه در سال نخست، شش تن در هکتار محصول بدهد در سال چهارم با یک روند نزولی به به

دهیم در سال بعد از کشت دانه روغنی تولید حداقل رسد، اما اگر دانه روغنی کلزا را در کشت تناوبی این محصول قرار چهار تن می

 آید.دست مییابد، ضمن اینکه محصول کلزا نیز بهدرصد افزایش می 20

های روغنی کشی و کاهش تعرفه واردات به شرط خرید دانههای روغنهای روغنی به کارخانهصدور اجازه واردات دانه

برای فروش این محصوالت در پیش گرفته است، این طرح مورد رضایت  های بود که وزارت جهاد کشاورزیداخلی از طرح

تراشی برای تولید است و امکان تولید با تمام ظرفیت را کشی نیست و آنها معتقدند اجرای آن مانعهای روغنکارخانه

 ها گرفته است، نظر شما چیست؟از کارخانه

میلیون تن ظرفیت  ۵.۵اکنون بیش از میلیون تن است اما هم 3.۵غنی تنها های روطور که گفته شد میزان نیاز کشور به دانههمان

ازاد گیری این مکشی در کشور ایجاد شده، این به معنی ظرفیت بیش از نیاز کشور است. هرچند دولت یازدهم در شکلکارخانه روغن

ای ههای واردات به شرط خرید دانهاهش تعرفهطور کظرفیت نقشی چندانی نداشته است، اما با تأمین ارز با قیمت مناسب و همین

روغنی داخلی شرایط برای فعالیت تولیدکنندگان واقعی در این صنعت را فراهم کرده است. آن افراد معدودی که نسبت به این شرایط 

افع بیشتر به دنبال من پردازند معموال کسانی هستند کهها به تخریب دولت میمعترض هستند و به بهانه کاهش ظرفیت تولید کارخانه

 با افزایش واردات هستند.

 افزایش واردات چه منافعی برای این افراد دارد؟

کیفیت و فروش آن با قیمت باال سودها و مناقع های پایین واردات، همچنین خرید محصول بیای و تعرفهمندی از ارز مبادلهبهره

آن بگذرند، منافعی که برای حفظ آنها متوصل به گفتن دروغ، تخریب دولت و  کند که حاضر نیستند ازکالنی را نصیب این افراد می

 شوند.تولید داخل می

های روغنی باردیگر متوقف یا عنوان پرسش آخر آیا ممکن است با تغییر دولت، مثل گذشته طرح خودکفایی دانهو به

 کند شود؟

های اقتصادی مقاومتی شده است، اما با این وجود همچنان ارد طرحهای روغنی وبا تالش دولت یازدهم طرح خودکفایی تولید دانه

طلب پس از دولت اصالحات از خالء طور که افراد منفعتنگرانی درباره ادامه اجرای این طرح با تغییر دولت وجود دارد؛ زیرا همان

 توانند با رفتن دولت آقای روحانیبازهم می توجهی دولت نهم و دهم برای فلج کردن تولید داخل و گسترش واردات استفاده کردندبی

 به میدان بازگردند و طرح را متوقف کنند.

 و حرف آخر؟

اجرای این طرح عالوه بر کاهش وابستگی و جلوگیری از خروج ارز از کشور ،کنجاله مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور را نیز تأمین 

توان کند؛ پس میتر را مهیا میهمچنین امکان تامین محصول با کیفیت و سالمبرد، کند و سطح امنیت غذایی کشور را باال میمی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های های روغنی از اهیمت چندجانبه برخوردار است. با اینکه برای طرح خودکفایی دانهگفت به نتیجه رساندن طرح خودکفایی دانه

اکنون وزارت جهاد کشاورزی در پیش گرفته است، سال در نظر گرفته شده است، اما با ادامه روندی که هم 10روغنی طول زمان 

ی هاهای دولت و برنامهشود مگر با ادامه حمایتامکان رسیدن به خودکفایی زودتر از زمان تعیین شده وجود دارد، اما این ممکن نمی

 تشویقی که تعیین شده است./

http://www.iana.ir/fa/news/43940/%D9%82%D8%AF%D9% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

میلیون  ۵هزارتومان و حداکثر  200میلیون و  4نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت:در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ 

تصادی وه اقگرصنعت، تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار .هزارتومان است 700و 

شود، اظهار داشت: با توجه به ثبات قیمت زعفران طی با اشاره به اینکه صادرات طبق روال معمول انجام می باشگاه خبرنگاران جوان،

به گفته وی در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو .چهار ماه اخیر صادرات بدون هیچ گونه مشکلی به بازارهای هدف در حال انجام است

میری با اشاره به آخرین آمار صادرات زعفران .هزارتومان است 700میلیون و  ۵هزارتومان و حداکثر  200میلیون و  4طالی سرخ 

میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد  2۵3تن زعفران با ارزش بالغ بر  17۶در سال گذشته گفت: بنابرآمار گمرک سال گذشته 

نائب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به پیش بینی .درصدی را تجربه کرده است ۶0که این رقم نسبت به سال ماقبل خود رشد 

توان پیش بینی دقیقی از وضعیت صادرات زعفران در سال جاری داشت، اما در وضعیت صادرات در سال جاری بیان کرد: گرچه نمی

 .صورت حمایت دولت از صادرکنندگان مطمئنا صادرات با جهش همراه خواهد بود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶089۵02/%D8%A2%D8%A 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

سال گذشته با نادیده گرفتن بخش خصوصی اجرای طرح جامع زعفران با مشکالتی روبرو عضو شورای ملی زعفران گفت:طی هفت 

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار .شد چرا که همدلی و همکاری بخش خصوصی نیازمند اجرای این امر است

با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح جامع زعفران اظهار داشت:  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی

طی هفت سال گذشته با نادیده گرفتن بخش خصوصی طرح جامع زعفران با مشکالتی روبرو شد چرا که همدلی و همکاری بخش 

 .ته وی اجرای طرح جامع زعفران نیازمند بازنگری اصولی در فرآیند تولید و تجارت استبه گف.خصوصی نیازمند اجرای این امر است

درصد نیاز دنیا را دارد از این رو اجرای طرح جامع زعفران فراتر  9۵حسینی ادامه داد: با توجه به آنکه کشور ما قابلیت تامین بیش از 

عضو شورای ملی زعفران از افزایش تولید طالی سرخ خبر داد .یا برند استاز برند سازی است چرا که زعفران ایران به تنهایی در دن

های رسد از این رو مدیریت تولید تا مصرف و هدایت زعفرانای نزدیک تولید زعفران کشور به دوبرابر نیاز کل دنیا میو گفت: در آینده

 .مازاد به سمت و سوی صنایع تبدیلی و تکمیلی امری ضروری است

ها نخواهد داشت و این درحالی است ی با مدیریت صحیح بازار هدف میزان عرضه تاثیری در روند کاهش و افزایش قیمتبه گفته و

حسینی با اشاره به آخرین وضعیت خرید .ها روبرو خواهیم شددرصدی قیمت 20الی  10که در صورت عدم مدیریت صحیح با افت 

 .فران معنایی ندارد چرا که زعفران کاالی صادراتی استتضمینی زعفران بیان کرد: خرید تضمینی برای زع

http://www.yjc.ir/fa/news/۶094930/%D8%A7%D8%AC%D8 
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 زعفران
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اردیبهشت / /  ۳۱یکشنبه , 

عضو شورای ملی زعفران گفت:طی هفت سال گذشته با نادیده گرفتن بخش خصوصی اجرای طرح جامع زعفران با مشکالتی روبرو 

 .شد چرا که همدلی و همکاری بخش خصوصی نیازمند اجرای این امر است

ای طرح جامع زعفران اظهار داشت: طی هفت سال گذشته با علی حسینی عضو شورای ملی زعفران ، با اشاره به آخرین وضعیت اجر

نادیده گرفتن بخش خصوصی طرح جامع زعفران با مشکالتی روبرو شد چرا که همدلی و همکاری بخش خصوصی نیازمند اجرای 

 .به گفته وی اجرای طرح جامع زعفران نیازمند بازنگری اصولی در فرآیند تولید و تجارت است.این امر است

درصد نیاز دنیا را دارد از این رو اجرای طرح جامع زعفران فراتر  9۵ی ادامه داد: با توجه به آنکه کشور ما قابلیت تامین بیش از حسین

عضو شورای ملی زعفران از افزایش تولید طالی سرخ خبر داد .از برند سازی است چرا که زعفران ایران به تنهایی در دنیا برند است

های رسد از این رو مدیریت تولید تا مصرف و هدایت زعفرانی نزدیک تولید زعفران کشور به دوبرابر نیاز کل دنیا میاو گفت: در آینده

به گفته وی با مدیریت صحیح بازار هدف میزان عرضه تاثیری در .مازاد به سمت و سوی صنایع تبدیلی و تکمیلی امری ضروری است

درصدی  20الی  10شت و این درحالی است که در صورت عدم مدیریت صحیح با افت ها نخواهد داروند کاهش و افزایش قیمت

حسینی با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی زعفران بیان کرد: خرید تضمینی برای زعفران معنایی .ها روبرو خواهیم شدقیمت

 .ندارد چرا که زعفران کاالی صادراتی است

http://iranecona.com/73۵۵۵/%D8%A7%D8%AC%D8 
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 زیتون
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۲۷چهار شنبه 

 .بخورید میوه واحد سه تا دو حداقل روزانه باید که است این تغذیه متخصصان همه نظر. دارند ما میوه ها جایگاه مهمی در تغذیه 

باید قبل از مصرف میوه حتماً باید پوست آن را بگیریم یا این  گویند می که اید شنیده هم شما حتماً اما میزان، خبرگزاری به گزارش

به نظر شما همه ی این گفته ها حقیقت .هستند و غیره C ا منبع ویتامینکه آناناس باعث الغری می شود و یا این که کل میوه ه

 جدارند و یا این که به مرور زمان تبدیل به باورهای رایج بین مردم شده اند؟ در این مقاله قصد داریم به چند نمونه از این باورهای رای

نیست. اصالً حیف است که پوست میوه را بکنید. می دانید اشاره کرده و درست و غلط آن ها را بگوییم. با ما همراه باشید.درست 

چرا؟به خاطر این که بیشتر میزان ویتامین میوه ها در پوست آن ها قرار دارد. اما اینجا یک مشکل وجود دارد: باقیمانده ی آفت کش 

در غیر این صورت حتماً قبل از مصرف، اگر می توانید که حتماً از محصوالت ارگانیک استفاده کنید.  .هایی که به میوه ها می زنند

افرادی که برای هضم پوست میوه دچار مشکل هستند نیز باید .آن ها را به دقت بشویید تا از وجود احتمالی آفت کش ها پاک شوند

یادی ز سعی کنند پوست میوه ها را خیلی نازک بگیرند تا بیشترین خواص میوه حفظ شود.حتماً شما هم در فیلم ها و سریال های

مصرف آب میوه برایصبحانه .دیده اید که یک لیوان بزرگ آب پرتقال در صبحانه ثروتمندان خودنمایی می کند. اما بایدی وجود ندارد

بیشتر به عادت های غذایی ما بستگی دارد. با این حال اگر احساس می کنید که بدنتان به ویتامین بیشتری نیاز دارد بهتر است که 

میوه بگیرد و یا بهتر از آن یک میوه ی کامل میل کنید. یک صبحانه کامل و خوب باید حاوی یک نوشیدنی مانند چای خودتان آب 

مصرف میوه برای صبحانه اجباری نیست بلکه یک انتخاب است. اگر میلتان .یا قهوه، یکی از محصوالت لبنی مانند پنیر و غالت باشد

کنید. می توانید در ساعات بعدی روز میوه تان را میل کنید. هدف این است که شما روزانه  نمی کشد نیازی ندارد خودتان را مجبور

 .دو یا سه واحد میوه میل کنید اما اجباری نیست که یکی از این میوه ها حتماً برای صبحانه باشد

اما باید  .یک میوه ی چربی سوز می دانندآناناس به الغر کردن شهرت دارد و بیشتر مردم آن را : باورهای غلطی که از میوه ها داریم

به این شهرت کمی تردید داشت. واقعیت این است که آناناس نمی تواند چربی ها را بسوزاند اما این توانایی را دارد که بخشی از چربی 

بی ها نمی برای همین هم چر.های مصرفی را یک جا جمع کند و باعث شود این چربی ها خیلی زود بدون جذب شدن هضم شوند

توانند در محل های نامناسبی از بدن مانند ران ها و شکم انباشته شوند. مصرف آناناس برای از بین بردن چربی هایی که قبالً در بدن 

بیشتر میوه .انباشته شده اند فایده ای ندارد. فقط ورزش کمک می کند که این چربی ها شل و کم کم آب شوند.این باور اشتباه است

هستند و نباید تصور شود که همه ی میوه  C می باشند اما فقط برخی از میوه ها منبع ویتامین C میزان زیادی ویتامین ها حاوی

را دریافت کنید باید میوه هایی مانند انگور فرنگی، توت  C ها سرشار از این ویتامین هستند. برای این که بیشترین میزان ویتامین

دارند. بقیه میوه ها  C میلی گرم ویتامین ۵0گرم بیشتر از  100ات مصرف کنید. بیشتر میوه ها در هر فرنگی،پاپایا، کیوی و یا مرکب

 C میلی گرم ویتامین 10گرم از این میوه ها  100کمتری هستند. در واقع هر  C مانند انگور، سیب، موز یا گیالس حاوی ویتامین

افرادی که تحرک و جنب و جوش زیادی دارند توصیه می شود به خاطر  این گفته کامالً درست است. میوه های خشک برای.دارد

این .کالری هستند 300گرم از این میوه های خشک حاوی حدود  100باید بدانید که هر  .این که میوه های خشک انرژی زیادی دارند

ای رفع خستگی بعد از ظهر فوق میوه ها همچنین منبع فوق العاده ی امالح معدنی هستند. برای همین هم میوه های خشک بر

 .دنکنی روی زیاده ها آن مصرف در که باشید داشته توجه باید اما. شوند می محسوب مناسب العاده اند و یک عصرانه

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=ce4231359ee3432182da80ca77f 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۲۷چهار شنبه 

فراوان اجتناب اند که از غذاهای فرآوری شده، گوشت قرمز و قند های متمادی، پزشکان و متخصصان به ما توصیه کردهبرای سال

گیرند. محققان به تازگی شروع به یافتن ارتباطی میان تغذیه و کنیم. اما با این حال بازهم بسیاری از افراد این توصیه را حدی نمی

آید. به گفته ترین نیازهای بدن به حساب میدانیم تغذیه یکی از اساسیبه گزارش میزان، همان که می  .اندسالمت روان کرده

ر رژیم اند، البته تغییر دشک از تغذیه مناسبی پیروی نکردههای روحی و روانی هستند بیزشکان، افرادی که مبتال به بیماریروانپ

کند اما تحقیقات نشان داده است مشکالت روانی ارتباط تنگاتنگی با نوع غذایی تمام مشکالت مربوط به سالمت روان را دگرگون نمی

رسانند سایر درصد از زنان به اندازه کافی میوه و سبزیجات به بدن خود می1۵درصد از مردان و 13نه، تنها متاسفا.تغذیه افراد دارد

اگر شما مواد مصنوعی، .دهدکند عملکرد خود را نشان میهایی که دریافت میدانند مغز انسان براساس مواد مغذی و ویتامینافراد نمی

اید، بدن شما یکی از توابع اساسی خود را به مرور زمان از یگزین مواد طبیعی و مغذی کردههورمونی و دارای مواد نگهدارنده را جا

کنند قاشق چای خوری شکر و مواد مصنوعی قندی مصرف می 22دست خواهد داد. امروزه تخمین زده شده است، اکثر افراد حدود 

هایی هستند شکر و مواد فراوری شده، از دسته خوراکیتحقیقات نشان داده است .که این موضوع به شدت برای مغز خطرناک است

دهد. در نتیجه بسیاری از مردم که این گروه از مواد که سالمت روان و عملکرد مغز را بسیار تحت تاثیر عواقب خطرناک قرار می

کندی مغز، کاهش حافظه، تغییر اند به تدریج در عملکرد مغزشان دچار اختالل شده و به مرور زمان غذایی را در رژیم خود جای داده

توان گفت، یکی از اثرات مخرب شکر و غذاهای فراوری شده ایجاد التهابات تر میبه عبارتی ساده.کننددر خلق و خو را تجربه می

تان نیهای ناسالم و سرشار از قندوشکر افسردگی در کمهای بدن و بخصوص مغز است عالوه بر آن با مصرف میان وعدهدائمی در بافت

رویه شکر، مواد قندی مصنوعی و فراوری شده، مشکالت گوارشی است که این موضوع روی یکی دیگر از مشکالت مصرف بی.است

کند، سروتونین یک ماده درصد سروتونین در دستگاه گوارش ترشح می 9۵تاثیر نیست. چرا که بدن انسان حدود سالمت روان نیز بی

 .ب ، حاالت روحی و روانی و اشتها تاثیرگذار استشیمیایی است که در تنظیم خوا

 .شودها سلول عصبی تحت پوشش دستگاه گوارش به تدریج به نابودی کشیده میحال با مصرف این مواد غذایی، میلیون

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=97f9۶a181۵ab499۶978e8 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۲6سه شنبه 

چای دارچین مخلوطی از دو ماده غذایی یکی چای و دیگری دارچین می باشد. دارچین خواص زیادی دارد، در یک تحقیق نشان 

روز، روزانه یک گرم دارچین به رژیم غذایی معمول خود افزودند، میزان قند خون، کلسترول  40داده شده بیماران دیابتی که به مدت 

کاهش یافت و کاهش میزان کلسترول، قند و چربی خون در بیماران دیابتی تاثیر مفیدی در بهبود درصد  30های خونشان تا و چربی

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، افزودن مقدار کمی دارچین به چای، آب پرتقال یا غالت مفید است. .سالمتی دارد

 .نی نیز تهیه کردتوان چای دارچیبا جوشاندن آب با یک تکه دارچین به راحتی می

توانید با نوشیدن یک فنجان چای دارچین تب را به سرعت پایین آورده همچنین دارچین بهترین دارو برای دردهای عضالنی شما می

شود و در گردش خون اثری ها میبخش است و باعث گشوده شدن رگکننده و نشاطرود اثر آن آراماست و برای رفع درد به کار می

بیوتیک را داراست، پس پیشنهاد سیلین و آنتیتوان گفت اثر پنیدارد و میو بدن را در مقابل امراض مصون نگه می مثبت دارد

شود اگر سرما خوردید یا ضعف شدید داشتید، مصرف یک فنجان چای دارچین را در روز فراموش نکنید پس اگر چای معمولی می

 .به هم زنید تا طعم چایتان را بهتر کند نوشید آن را با یک قطعه پوست دارچیننیز می

  خاصیت و طرز تهیه 14چای دارچین معجزه می کند + 

 خواص دارچین در چای

 .است خون قند بیماری از کننده پیشگیری1٫

 .میکند کمک دیابت به مبتالیان در خون قند کاهش به2٫

 .است روماتیسم از کننده پیشگیری3٫

 .میکند مقاوم فارانژیت مقابل در را بدن4٫

 .میدهد کاهش را باال خون فشار به ابتال ریسک۵٫

 .گی را رفع میکندخست۶٫

 .است عصبی فشارهای برنده بین از و دهنده تسکین7٫

 .هاست باکتری از وسیعی طیف برگیرنده در طبیعی باکتری انتی یک8٫

 .میکند تقویت را ای روده سیستم و میشود امین نیتروز تشکیل از مانع ها روده در9٫

 .است معده دوست10٫

 .را از بین میبرد و خستگی ذهن را از بین میبرد کاری مشغله از ناشی دردهای سر11٫

 .میکند مقاوم سرطان مقابل در را بدن12٫

 .میباشد هم از متفاوت فرمولهای با اکسیدان انتی زیادی تعداد حاوی13٫

 .میباشد میگرن به ابتال از کننده پیشگیری و میبرد بین از را عصبی فشارهای و استرس14٫

 :طرز تهیه چای دارچین

دقیقه در شعله مالیم و ظرف در بسته جوشانده  ۵به یک لیوان اب بدون کلر در حال جوشیدن یک عدد چوب دارچین افزوده میشود . 

 .میشود بعد از ولرم شدن نوشیده میشود

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=8۵d37ef309b۵4f9da98824b8d۵8۶0۶۶ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۲6سه شنبه 

مصرف چهار وعده میوه در روز زیاد شنیده ایم اما خیلی از ما هنوز نمی دانیم مصرف برخی میوه های تا به حال از مزایای سالمتی 

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مطالعات نشان داده اند که .خاص، باعث پیشگیری از چاقی و اضافه وزن می شود

اصیت آنتی اکسیدانی دارد، ممکن است به پیشگیری از اضافه وزن ماده خاصی به نام آنتوسیانین موجود در برخی میوه ها که خ

در اینجا خاص ترین میوه هایی که مصرف آنها به طور روزانه، منجر به پیشگیری از چاقی می شود، بیشتر معرفی شده .کمک کند

 :اند

اهمیت زیادی دارد. برای بهره بردن  سیب ها: سیب سرشار از فالونوئیدها و غنی از فیبر است. مصرف روزانه سیب برای کاهش وزن

از مزایای سالمتی سیب، آن را با پوست بخورید چون بیشترین میزان آنتی اکسیدان و فیبر این میوه در پوستش گنجانده شده است. 

 یمصرف سیب منجر به بهبود کنترل قند خون می شود و در نتیجه شما کمتر هوس مصرف غذاهایی را می کنید که خاصیت چندان

میلی گرم  10زغال اخته: سرشار از آنتوسیانین ها و پلیمرهای فالونوئید است. به طوری که یک چهارم فنجان از این میوه، .ندارند

آنتوسیانین به بدن می رساند. هنوز مشخص نیست چرا چرا فالونوئیدها باعث کاهش وزن می شود اما به گفته محققان ثابت شده 

این میوه نیز دوز سالمی از  :گالبی.ا را دچار احساس سیری کرده و از پرخوری جلوگیری می کندمصرف روزانه این میوه، شم

پلیمرهای فالونوئید را دارد و فیبر باالی موجود در آن منجر به احساس سیری طوالنی مدت می شود. درست مانند سیب، گالبی را 

توت فرنگی: همتای زغال اخته است و به حفظ وزن سالم کمک .د ببریدنیز باید با پوست بخورید تا از بیشترین منافع سالمت آن سو

می کند. توت فرنگی نیز سرشار از آنتوسیانین بوده و مصرف یک فنجان از آن در روز به همراه ماست کم چرب یا بلغور جو، پیشنهاد 

وز موجود در آنها وجود دارد اما میوه هایی می شود. وقتی صحبت از مصرف زیاد میوه می شود، نگرانی از اضافه وزن ناشی از فروکت

مانند سیب سبز، گالبی، انواع توت مانند تمشک، توت فرنگی و بلوبری به بهترین میوه ها برای کاهش وزن هستند ضمن این که قند 

ترین آنها که می  تعجب نکنید چون فلفل ها هم جزو میوه ها هستند و البته جزو سالم :فلفل.کمتری نسبت به سایر میوه ها دارند

توانند نقش مهمی هم در کاهش وزن داشته باشند. ترکیبی به نام کپسایسین موجود در فلفل منجر به تبدیل چربی های سفید به 

 .چربی های قهوه ای انرژی سوز در بدن می شود

odpress.ir/Post.aspx?Id=http://fo943f۶۶4a7b704e7۶91a0d8be7b 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۳۰شنبه 

ی، اختصاصای رژیم غذایی متعادل پایه و اساس سالمت زنان و مردان است، اما اطمینان نسبت به تامین نیازهای تغذیه <غذا و تغذیه

اند که افزایش دریافت اسیدهای چرب مطالعات نشان داده.های خاص زندگی نیز بسیار ضروری استمخصوص زنان و مردان در دوران

 .های زنان موثر است. به مطلب زیر توجه نماییدها و بیماریها و مواد معدنی مختلف در بهبود بسیاری از ناخوشیضروری، ویتامین

ای تا حدی بهبود بخشید و عالئم توان با مداخالت تغذیهسرطان سینه و دهانه رحم و مشکالت دوران قاعدگی را میکاندیدیازیس،   

مطالعات اخیری که بر روی مردان انجام شده است فواید رژیم غذایی صحیح را در پیشگیری و درمان ناباروری .آن را کاهش داد

رژیم غذایی .اندمربوط به غده پروستات و بیماری قلبی بیش از پیش روشن ساخته مردان، از بین رفتن تمایالت جنسی، اختالالت

ای اختصاصی، مخصوص زنان و مردان متعادل پایه و اساس سالمت زنان و مردان است، اما اطمینان نسبت به تامین نیازهای تغذیه

 .های خاص زندگی نیز بسیار ضروری استدر دوران

افت شود که نسبت به درییافت کافی منابع کلسیم و آهن دقت کنند، در حالیکه به مردان توصیه میزنان جوان باید نسبت به در

 .منابع غنی روی و سلنیوم دقت نمایند

 توفو و سالمت جنسی

 .کنندهایی است که عمل استروژن انسانی را تقلید میها و فیتونوترینتفواید: منبع غنی ایزوفالون

 .معرض خطر سرطان سینه، اندومتر، تخمدان و پروستات هستند مفید برای: افرادی که در

 ها و پروتئینمواد مغذی: ایزوفالون

 انبه و سالمت جنسی

 .ندککند و احتماال زنان را نیز در برابر سرطان دهانه رحم محافظت میهای آزاد محافظت میفواید: اسپرم را در برابر تخریب رادیکال

 .های دهانه رحم هستندت ناباروری و زنانی که دارای عالئم تغییر اندازه سلولمفید برای: مردان با مشکال

 مواد مغذی: بتاکاروتن

 گوشت قرمز بدون چربی و سالمت جنسی

 فواید: کاهش خطر کم خونی )آنمی( خصوصاً در زنان و تامین مواد معدنی ضروری برای سالمت عمومی سیستم تولید مثلی زنان

 ردان در تمام سنینمفید برای: زنان و م

 مواد مغذی: آهن، سلنیوم و روی

 ساردین و سالمت جنسی

 فواید: کمک به حفظ جریان خون سالم و بهبود ناتوانی جنسی در مردان

 مفید برای: زنان در سنین باروری و مردان در تمام سنین

 (، و کلسیم )در کنسروهای با استخوان3مواد مغذی: اسید چرب امگا 

 جنسیلبو و سالمت 

 فواید: کاهش خطر تولد نوزادان با نقص لوله عصبی و کاهش سطح هموسیستئین خون

 .مفید برای: زنان در سنین باروری و زنان یائسه که در معرض خطر بیماری قلبی هستند

 مواد مغذی: فوالت
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 گالبی و سالمت جنسی

 فواید: کاهش سطح کلسترول خون و تنظیم سطح قند خون

 .های قلبی هستند و مبتالیان به دیابتکه در معرض خطر بیماری مفید برای: افرادی

 مواد مغذی: کربوهیدرات و پتاسیم

 نخود و سالمت جنسی

 .کنندها که مانند استروژن ضعیف عمل میفواید: منبع ایزوفالون

 ها و کاهش عالئم خونریزی در زنانهای ناشی از افت سطح هورمونمفید برای: کاهش سرطان

 ذی: ایزوفالون، پروتئین، کلسیم و آهنمواد مغ

 دانه کتان و سالمت جنسی

 .فواید: حاوی اسیدهای چرب ضروری است و به کاهش عالئم سندرم قبل از قاعدگی کمک میکند

 مفید برای: بزرگی خوش خیم پروستات در مردان و زنان خصوصا قبل از یائسگی

 مواد مغذی: اسیدهای چرب ضروری

 یآوکادو و سالمت جنس

 .است که برای سالمت پوست و باروری مردان ضروری است E فواید: حاوی ویتامین

 مفید برای: زنان و مردان در تمام سنین

 E مواد مغذی: ویتامین

 سیر و سالمت جنسی

 .هایی است که خاصیت ضد قارچی دارندفواید: حاوی فیتونوترینت

 .شونددیدیازیس میهای قارچی مانند کانمفید برای: زنانی که دچار عفونت

 مواد مغذی: آلیسین

 پرهیز غذایی برای سالمت جنسی

 های اشباع و سالمت جنسیچربی

شوند که باعث افزایش سطح کلسترول خون و در نتیجه افزایش خطر ها یافت میها و بیسکویتها، کیکهای گوشتی، کرمدر فرآورده

 .شوندهای قلبی در مردان و زنان یائسه میبیماری

 کر و سالمت جنسی

ن های شیریهای قارچی هستند با محدود کردن شدید دریافت شکر، غذاهای شیرین و حتی میوهبعضی از زنان که در معرض عفونت

 .کنندبهبود قابل توجهی در عالئم بیماری مشاهده می

 .کندحدود کردن شکر در رژیم غذایی به مرگ قارچ کاندیدیازیس کمک می

 یمخمر و سالمت جنس

های خشک باید از برنامه غذایی افرادی که ها، مشروبات الکلی و میوهغذاهایی که حاوی مخمر یا عصاره مخمر هستند مانند نان

 .های کاندیدا حساس هستند، حذف گرددنسبت به عفونت

 سدیم )نمک( و سالمت جنسی

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


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اردیبهشت هارماهم اخبار کشاورزی هفته چ 

 

123 
 

 .جنسی نیز هستند، باید از مصرف زیاد نمک خودداری کنندافرادی که دارای فشار خون باال هستند خصوصاً مردانی که دارای ناتوانی 

ای که دارای مقدار زیادی نمک هستند، مانند گوشت نمک سود شده، همبرگرها، کنسرو همچنین باید از مصرف غذاهای فرایند شده

 .های شور خودداری کنندها و مغز دانهها، طعم دهندهها، سوپ آماده، سسماهی، سبزی

 ت جنسیآب جو و سالم

دهند که آب جو حاوی ترکیبی به نام زنواستروژن است. این ترکیب شبه استروژنی باعث ناباروری مردان شواهد بسیاری نشان می

 .شودمی

 الکل و سالمت جنسی

 .های تولید مثلی مردان سمی است و در کاهش تستوسترون تعداد اسپرم و تمایالت جنسی موثر استالکل برای اندام

 .قادیر بسیار کم الکل نیز با افزایش خطر سرطان سینه در زنان مرتبط استدریافت م

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=7ec98d۵۵3۵bc478180d7df۶e 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۲۸پنج شنبه 

ها وجود دارد. بطور مثال هنگامی که درگیر بیماری هستند بسیار گفته راهنمایی و ترفندهای بسیاری برای بهبود سریع بیماری

اما در این گزارش مواد غذایی را  .تر بهبود یابدبیماری سریعشود ویتامین سی مصرف کنید تا سیستم ایمنی بدنتان باالرفته و می

 .بخشدتان دیرتر بهبود میکنیم که سیستم ایمنی بدنتان را تضعیف کرده و بیماریبهتان معرفی می

سدود شدن کند عالوه بر آن موجب مهای ناسالم عمرتان را کوتاه میغذاهای سرخ شده: این دسته از غذاهای عالوه بر این که روغن

گوشت قرمز: هنگامی .بخشدشود. همچنین التهابات درونی بدنتان را دیرتر بهبود میهای قلبی و افزایش کلسترول بد نیز میشریان

کنید التهابی را در بدنتان بوجود که بدنتان دارای یک ویروس، باکتری و بیماری خاصی است، هنگامی که گوشت قرمز مصرف می

ود، بدن دیگر نتواند با بیماری و باکتری مبارزه کند. همچنین تحقیقات نشان داده است هنگام درگیری با آورده که باعث می ش

آب گازدار یا آب کربناته آبی  :سودا.شودتان دیرتر درمان میکند و بیماریای گوشت قرمز سیستم ایمنی بدن را ضعیف میعارضه

حتی  .های گازدار استباشد. آب گازدار یکی از مواد اولیه برای ساخت نوشابه اکسید ، تحت فشار حل شدهاست که در آن کربن دی

ه که کند، نادیده بگیریم سودا اسید فسفریک باالیی دارد کها برای مقابله با باکتری ضعیف میها را که سلولاگر شکر و سایر شیرینی

ایی باالیی ندارد، شما مواد مغذی را در حالی از زندگی روزمره کند. این نوشیدنی ارزش غذمنابع منیزیوم و کلسیم بدن را خالی می

محصوالت لبنی حاوی کازئین  :لبنیات.کنیدکنید که جایگزین مناسبی برای آن ندارید و به جایش سودا مصرف میخود حذف می

دهد و ممکن است انجام می ای قوی است. در طول بیماری معده عمل هضم و جذب را به کندیهستند که برای هضم، نیازمند معده

خوراکی است که به سختی  :ذرت.تان تشدید پیدا نمایندهای غذا و ذرات هضم نشده در بدن فساد ایجاد کند و بیماریپسمانده

کند و ممکن است در صورت مصرف این شود و همان طور که گفتیم در طول بیماری سیستم گوارش به خوبی کار نمیهضم می

 :گلوتن.تان شدیدتر شود و عالوه بر آن مشکالت گوارشی نیز برایتان نیز دردسر ساز گرددهای دیر هضم بیماریدسته از خوراکی

شوند. مصرف غذاهای هایی است به سختی هضم میپروتئینی است که در گندم، جو و چاودار موجود است و آن دسته از خوراکی

  کندها جلوگیری میشده که خود از مبارزه با بیماریحاوی گلوتن تنها باعث افزایش تولید مخاط گوارشی 

دهد پس اگر بیمار هستند و بدن ضعیفی دارید سطح سدیم در این خوراکی بسیار باالست و آب بدنتان را تحت تاثیر قرار می :سویا

ا در هنگام سالمتی کامل هسوسیس و کالباس)غذاهای فراوری شده(: این دسته از خوراکی.در طول بیماری دور سویا را خط بکشید

های زیادی مهمانتان خواهد تان تا مدتهم برای بدن مضر است. اگر در زمان ابتال به بیماری به سراغ این نوع از غذا ها بروید بیماری

راغتان غ به سها سردرد ناشی از بیماری افزایش پیدا کرده و به تدریج تهوع و استفرابود. به دلیل داشتن نمک فراوان در این خوراکی

دهد. در یک افزودنی معمول در برخی از مواد غذایی است که عطر و طعم آن را افزایش می :(MSG)گلوتامات منوسدیم.آیدمی

تان ظاهر عالئمی چون سردرد، سفتی عضالت، ضعف و گرگفتگی همراه بیماری MSG طول بیماری با مصرف مواد غذایی حاوی

تحقیقات اخیر نشان داده است این افزودنی .و افزایش وزن دو عیب دیگر این دسته از افزودنی هاستهمچنین فشار خون باال  .شودم

ی پوستی، خارش، استفراغ، آسم، مشکالت قلبی، های مختلفی چون لکهمی تواند کمی آسیب رسان باشد چرا که ممکن است بیماری

 .شودبر روی بسته خوراکی ذکر شده می MSG .ه همراه داشته باشدافسردگی، سکته، سردرد، میگرن، درد سینه، تهوع و ضعف نیز ب

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=efe4۵77c۶3974cd484f134 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6خرداد ماه  ۱دو شنبه 

دانند. مخصوصاً مدت میای برای سالمتی طوالنیدر علم تغذیه اهمیت صبحانه به قدری زیاد است که آن را سرمایه <تغذیهغذا و 

شوند های مختلف از وعده صبحانه رد میحتما دقت کرده اید افرادی که به بهانه.برای آن دسته از افرادی که قصد کاهش وزن دارند

کنند وعده ناهار دارند این افراد در طول روز بیشتر غذا و البته به مواد غذایی چرب و شیرین عالقه پیدا میتر برای های ناسالمانتخاب

توانند کنند، چون صبحانه نخورده اند و یا مثال از صبح گرسنه بوده اند میشاید این به خاطر باور غلط خیلی از مردم باشد که فکر می

 .ها در طول روز بسیار تاثیرگذار خواهد بوداهند بخورند البته شیرینیخودر وعده ناهار یا شام هرچه می

 انتخاب صبحانه بزرگتر

کالری  توجهی ازتر به معنی کالری بیشتر است. زمانی که در رژیم کاهش وزن هستید بهتر است صبحانه بخش قابلصبحانه بزرگ

کیلوکالری در صبحانه،  700ها به صورت رادی که کالری دریافتی آنی اخیر دیده شد افدریافتی شما را در بربگیرد. در یک مطالعه

 200ها به صورت بندی شده بود نسبت به کسانی که تقسیم کالری آنکیلوکالری در شام تقسیم 200کیلوکالری در ناهار و  ۵00

تری را به دست آوردند. دقت داشته کیلوکالری در شام بود کاهش وزن بیش 700کیلوکالری در ناهار و  ۵00کیلوکالری در صبحانه، 

ها در تقسیم کالری صبحانه و شام بوده ها تفاوت آنکیلوکالری داشتند و تن 1400ها دریافت کالری در حد باشید! هر دو این گروه

 .است

 تان را پروتئینه انتخاب کنیدصبحانه

های بسیاری نشان رپروتئین در صبحانه است. مطالعهها در طول روز مصرف مواد غذایی پُها برای کنترل اشتیکی دیگر از روش

توجهی در اشتهای فرد در طول روز باعث کاهش قابل YY اند مصرف غذاهای پروتئینی با تحریک ترشح هورمونی به نام پپتیدداده

 .شودو موفقیت بیشتر در رژیم کاهش وزن می

 غالت کامل را از یاد نبرید

توجهی در سیری و پر کردن شکم دارند. حتماً ا در یک صبحانه الغرکننده هستند چرا که تأثیر قابلهغالت کامل از بهترین انتخاب

این غالت از آرد سفید و نان سفید  .B های گروهاند. میزان ویتامینتوجهی فیبر و سبوسدانید غالت کامل دارای مقادیر قابلمی

 .زن حائز اهمیتها برای رژیم کاهش وبیشتر است و وجود این ویتامین

 !گذر از چای سیاه به چای سبز را فراموش نکنید

 توجهی در افزایش سوخت و ساز و کمکعالوه بر تأثیرات مثبتی که برای بیماران قلبی به همراه دارد، چای سبز همچنین تأثیر قابل

گر متفاوت است، اما به هر حال انتخاب آن به کاهش وزن افراد خواهد داشت. اگرچه میزان این تأثیرات چای سبز از فردی به فرد دی

 .در برنامه کاهش وزن خالی از لطف نخواهد بود

 ها و قندهای مصنوعیمحدود کردن شیرینی

مصرف قندهای ساده در مقادیر باال، برای مثال محدود کردن صبحانه به یک کیک یا شیرینی و یک لیوان چای بدترین کار ممکن 

ای قند خون خواهد شد. اتفاقی که در ادامه این امر روی حجم قند ساده به بدن باعث افزایش یک دفعهای این است. ورود یک دفعه

باره سطح انسولین در بدن و کاهش قند خون است و فرد خیلی سریع احساس گرسنگی مجدد را خواهد داشت. دهد افزایش یکمی

 .زایش چربی خون و البته چاقی خواهد شددر این شرایط است که فرد شدیداً مستعد ابتال به دیابت، اف
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 حذف سوسیس و کالباس

ولون و های کاین مواد غذایی فراوری شدن و صنعتی دارای مقادیر باالیی نیترات هستند؛ یعنی همان ترکیب خطرناکی که با سرطان

باس همچنین دارای مقادیر باالیی ها که بگذریم سوسیس و کالاز محتوای باالی چربی و کالری آن .رکتوم در ارتباط مستقیم است

 .ترین عوارض مصرف طوالنی مدت سوسیس و کالباس خواهد بودهای گوارشی یکی از شایعاند و زخمسدیم، نمک و ادویه

 ها برای صبحانه استمرغ یکی از بهترین انتخابتخم

حتوای باالی پروتئین آن را به یک غذای سیرکننده ها برای صبحانه است. مپز یکی از بهترین انتخابمرغ آبمرغ، مخصوصاً تخمتخم

مرغ را هم نباید فراموش شود. با این حال کلسترول باالی تخمکند و تحمل رژیم غذایی کاهش وزن برای فرد آسان میتبدیل می

 .مشورت کنند کنیم افرادی که مبتال به چربی خون باال هستند در این خصوص حتماً با پزشک خودکرد؛ بنابراین توصیه می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=494b23۵40774479d919۶e998f2۵ 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 فارس - ۹۶/۰۲/۲۵ : تاریخ

انجام شده باید تا پایان برنامه ششم توسعه به  ریزیرئیس سازمان شیالت گفت: سرانه مصرف ماهی و آبزیان در جامعه طی برنامه

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی سید حسن صالحی در گفت .کیلوگرم است 10.۶کیلوگرم برسد که اکنون  14

میلیون دالر انواع آبزیان  ۵00انجام شده، سال گذشته  ریزیآخرین وضعیت تولید، صادرات و مصرف آبزیان در کشور گفت: طی برنامه

 .تأثیر نبوده استپرورش ماهی در قفس در دریاها در این حوزه بیصادر شده است که افزایش تولید و 

هزار  23قفس پرورش ماهی در دریا مستقر شده، خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید در هر قفس نزدیک به  ۵00وی با اشاره به اینکه 

ماهیان در ز افزایش صید فانوسرئیس سازمان شیالت همچنین ا.تن است که بنا داریم، حجم تولید را در سال جاری افزایش دهیم

متری دریای عمان صید شده که نسبت به ارقام گذشته که بین  300هزار تن فانوس ماهی در عمق  1۵سال گذشته خبرداد و گفت: 

ات ماهیان اشاره کرد که با این کار دیگر نیازی به واردوی به مزیت صید فانوس.هزار تن بوده، رشد بسیار خوبی داشته است 7تا  ۵

 .جویی ارزی زیادی در پی دارداین محصول و واردات پودر ماهی به عنوان غذای مورد نیاز پرورش آبزیان نخواهیم داشت که صرفه

گرم افزایش  ۵00صالحی در مورد سرانه مصرف انواع آبزیان و ماهی در کشور نیز اظهار داشت: سرانه مصرف طی یک سال گذشته 

 .کیلوگرم خواهیم رساند 14رسیده است که تا پایان برنامه ششم آن را به  کیلوگرم 10.۶داشته و به رقم 

وی به اهمیت مصرف انواع آبزیان در کشور برای سالمت ذهن و جسم جامعه اشاره کرد و اینکه برای نهادینه کردن مصرف و طبخ 

رگزار کردیم که آخرین مورد آن در شهرستان های مختلف کشور بجشنواره طبخ آبزیان در استان 23انواع آبزیان طی یک سال گذشته 

 .المللی بر آن نظارت داشته و داوری کردندنوع غذای مشتق از آبزیان برگزار شد و داوران بین 110بیرجند با طبخ 

ر رسد که نقش مهمی دکیلوگرم می 20به گزارش فارس؛ سرانه مصرف آبزیان در کشورهای شرق دور از جمله چین و ژاپن به باالی 

 .بدن و سالمت دستگاه گوارش دارد D تقویت حافظه، تأمین ویتامین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139۶022۵001014 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

 .نماینده بخش خصوصی صادرکنندگان آبزیان، فضای ایجاد شده در دولت یازدهم بعد از برجام را مثبت و تاثیرگذار معرفی کرد

ز خبر گفت: خوشبختانه فضای ایجاد شده بعد ا وگو با خبرنگار ایانا با اعالم ایندبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان امروز در گفت

ها اکبر خدایی با اشاره به اینکه قبل از تحریمبرجام، توانست برخی محصوالت شیالتی ایران را به سفره آمریکاییان برساند.علی

اجران ایرانی دیگر کشورهای اروپایی مشتری محصوالت آبزی ایران بودند، افزود: اما بعد از تحریم، این فرصت از دست رفت و ت

نتوانستند در زمینه شیالت با اروپا تجارت کنند.به گفته وی، در حال حاضر که سایه سنگین تحریم از کشور رخت بر بسته و فضا به 

ها به سمت ایران متمایل شده و متقاضی محصوالت شیالتی هستند. این در حالی است که رود، دوباره اروپاییسمت آرامش پیش می

ما در زمان تحریم قطع نشد و کشورهای دیگری از جمله مکزیک، چین، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آفریقا را پیدا کردیم. تجارت 

 ها را دور بزنند و نقل و انتقال پول بسیار مشکل بود.توانستند تحریمزیرا در آن زمان، کشورهای اروپایی نمی

ی دلیل تضعیف ارتباط تجاری طها برگشتند، اما بهبعد از برجام، دوباره اروپاییدبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان باین کرد: 

 توانند به راحتی از ما خرید کنند. در عین حال باید به آن مانند یک فرصت جدید و تازه نگریست.های گذشته، نمیسال

در اختیار داشت و هم بازار اروپا را به آن افزود. به  توان بازارهای جدید راخدایی در توضیح این مطلب اظهار کرد: زیرا اکنون هم می

عبارتی، فضای بهتر سیاسی و آرامش روانی بعد از برجام، این توفیق را در اختیار تاجران ایرانی قرار داد که مشتریان خود را چند 

ظر گرفته است، ادامه داد: از آنجا که آنها درصدی برای ورود محصوالت شیالتی ایران در ن 12برابر کنند.وی با بیان اینکه اروپا تعرفه 

اند. در حالی که برای کشورهایی مانند اکوادور شناسند، این تعرفه را مقرر کردهعنوان کشوری با رشد اقتصادی مطلوب میایران را به

تمام محصوالت صدق شوند، این تعرفه صفر است. باید گفت که این موضوع برای ها محسوب مییا بنگالدش که جزو جهان سومی

شود. زیرا آنها در این مورد از آمریکا تعرفه تر از محصوالت آبزی به آن منطقه صادر میعنوان مثال، خشکبار ایرانی راحتکند و بهنمی

نها به آ ایم وگیرند.خدایی تأکید کرد: البته ما با کمیسیون اتحادیه اروپا در این خصوص جلسات زیادی برگزار کردهبیشتری می

د که کنند و معتقدنگیرد، اما آنها قبول نمیایم که بخش اعظم تولیدات کشاورزی ایران در مناطق روستایی و محروم شکل میگفته

 گیری شود.ها تصمیمدولت ایران باید گزارشی بر این اساس به بانک جهانی ارائه دهد تا درباره تعرفه

میلیون دالر تجاوز نکرده  ۵0ر حال حاضر، صادرات محصوالت شیالت ایران به اروپا از دلیل همین مسئله است که دوی یادآور شد: به

 شد.شود. اما باید توجه داشت که اگر برجام نبود، همین مقدار اندک نیز صادر نمیسال گذشته برآورد می 10و به اندازه همان 

هزار تن است، عنوان کرد: این حجم ا از نظر حجمی کمتر از یکخدایی در پایان با بیان اینکه اکنون میزان صادرات آبزیان به اروپ

شود که فضای سیاسی و اقتصادی جامعه روند مثبت هزار تن برسد. البته در صورتی این موضوع میسر می 10تواند به بیش از می

 شدن را ادامه داده و از فرصت به وجود آمده، نهایت استفاده را ببریم./

http://www.iana.ir/fa/news/43994/%D9%8۵%D8%AD%D8%B۵%D 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

تواند در توسعه صادرات انواع سازمان شیالت ایران، از افزایش تعداد واحدهای مکانیزه فراوری ماهی در سطح کشور خبر داد که می

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: مدیرکل دفتر بهبود، کیفیت، فراوری و توسعه آبزیان امروز در گفت.محصوالت مفید باشد

ای صورت گرفته که خود روند خوشبختانه در دولت تدبیر و امید برای ایجاد واحدهای مکانیزه در سطح معقول، اقدامات قابل مالحظه

بندی انواع ماهی معطوف سال پیش، فراوری تنها به قطعه 10صادرات را بهبود بخشیده است.عیسی گلشاهی با اشاره به اینکه تا 

 گیرد.تری از محصوالت را در بر میی فراوری در زمینه آبزیان، گستردگی بیشتری دارد و طیف وسیعشد، افزود: امروز معانمی

 14صورت دستی بود. در حالی که اکنون این واحدها به درصد آنها به 99.9واحد فراوری  12۵به گفته وی، تا چهار سال پیش، از 

طور جمع آنها خواهند پیوست.گلشاهی عنوان کرد: البته سیاست کلی دولت، بهزودی به عدد افزایش یافته و چهار واحد دیگر نیز به

ما  گیرد و کشورصورت دستی انجام میکامل بر افزایش بیش از حد تعداد واحدهای مکانیزه نیست، زیرا بخش بزرگی از فراوری به

طور مثال، یک ی دستی به نسبت، بیشتر است. بهنیز نیروی زیاد کاری در اختیار دارد. ضمن اینکه دقت و راندمان هم در واحدها

هزار تنی میگو که کامالً مکانیزه باشد، حداکثر به چهار نیروی کار احتیاج خواهد داشت. در حالی سازی یککنی و آمادهواحد پوست

های است.وی ادامه داد: شیوهنفر را به کار خواهد گرفت. البته دنیا هم چنین سیاستی را در پیش گرفته  30تا  2۵که نوع دستی آن، 

مثال،  عنوانها و نیازهای مختلف در بازار موجود است. بههای متنوعی برای سلیقههای اخیر بسیار بهتر شده و وزنبندی در سالبسته

شود و در میگرمی هم یافت  700یا  ۶00های های میگو تنها یک کیلوگرمی یا دو کیلوگرمی بود، اما اکنون بستهپیش از این بسته

شده و... وجود دارد.مدیرکل دفتر بهبود، کیفیت، فراوری و توسعه آبزیان بیان کرد: دو هفته شده، پاککنار آن میگوی سوخاری، پخت

اندازی شد که تولیدات آن تنها با هدف صادرات محصول به روسیه پخت شده در ایران راهپیش نخستین واحد مکانیزه میگوی پیش

هزار تن ظرفیت دارد. این در حالی است که کل تولید ساالنه میگوی  30ازار این کشور برای پذیرش میگوهای گرمابی، تا است. زیرا ب

هزار تن برآورد هزار تن( پتانسیل صادراتی آن ساالنه پنج تا شش 40هزار تن بوده و در صورت تولید با حداکثر ظرفیت، ) 2۶ایران 

چرخد، یتر مهای تولید نیز روانرچه صادرات به کشورهایی مانند روسیه بیشتر شود، طبیعتاً چرخشود.گلشاهی با بیان اینکه همی

گذاری کرده و تکلیف تولیدکنندگان ایرانی از این بابت یادآور شد: کشورهایی مانند چین، از قبل روی خرید میگوی ایران سرمایه

دهند. به همین دلیل در صورت از تولید محصول، خرید خود را سفارش می مشخص است، اما تجارت با روسیه متفاوت است و آنها بعد

 توان حجم صادرات میگو به روسیه را تا دو برابر افزایش داد.تغییر وضعیت و حضور مستقیم صادرکنندگان ایرانی در آن کشور، می

 1۵0تاکنون بیش از  9۶کرد: از ابتدای سال تن دانست و تأکید  400به روسیه را  9۵وی در پایان حجم میگوی صادر شده در سال 

 تن از این محصول به روسیه صادر شده که نشان از رشدی فزاینده در صادرات این محصول دارد./

http://www.iana.ir/fa/news/438۶۶/%D8%A7%D9%81%D 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۸: تاریخ

 90مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و آب و هوا پیش بینی می شود که تولید قزل آال از 

صنعت، تجارت و آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفتگو با خبرنگار .هزارتن برسد 130هزارتن سال گذشته به 

ت تولید قزل آال اظهار داشت: با توجه به شرایط مساعد با اشاره به آخرین وضعی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  کشاورزی

وی با اشاره به آمار صادرات .هزارتن برسد 130هزارتن سال گذشته به  90تولید و آب و هوا پیش بینی می شود که تولید قزل آال از 

بازارهای هدف از جمله روسیه صادر  میلیون دالر به ۶0تن قزل آال با ارزش بالغ بر  ۵00هزار و  10قزل آال گفت: سال گذشته حدود 

 .هزارتن بوده است 2شد و این درحالی است که این رقم در سال ماقبل تنها 

نبی زاده در خصوص مشکالت پیش روی تولیدکنندگان قزل آال بیان کرد: تمدید پروانه بهره برداری، عدم وجود تسهیالت جاری و 

بزیان از جمله مشکالت تولیدکنندگان به شمار می رود که اتحادیه از وزارت جهاد نقدینگی الزم،نبود دارو و واکسن های تخصصی آ

مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی با اشاره به آخرین وضعیت بازار ماهی قزل آال بیان کرد: با وجود فرهنگ .در حال پیگیری است

 .زار افت شدیدی را تجربه کرده استغلط مردم مبنی بر کاهش مصرف ماهی در فصل گرما قیمت ها در پی رکود با

وی تصریح کرد: علی رغم افزایش تولید قزل آال با مشکل فروش آن مواجه هستیم به طوریکه تولیدکنندگان به سبب فشار مالی هر 

 .تومان در اختیار واسطه ها قرار می دهند 400هزار و  7الی  300هزار و  7کیلو ماهی در مزرعه را با نرخ 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶090۵32/%D8%B1%D9%88%D8% 
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 شکر
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

ول شود که برداشت محصمجری طرح چغندرقند گفت: با توجه به افزایش دو برابری سطح زیر کشت چغندر پاییزه، پیش بینی می

گروه اقتصادی باشگاه  یصنعت، تجارت و کشاورزعلیرضا یزدانی مجری طرح چغندرقند در گفتگو با خبرنگار .هزارتن برسد 7۵0به 

با اشاره به آخرین وضعیت تولید شکر اظهار داشت: با توجه به افزایش دو برابری سطح زیر کشت چغندر پاییزه،  خبرنگاران جوان،

 .زان تولید شکر افزایش خواهد یافتهزارتن برسد، بدین ترتیب می 7۵0شود که برداشت محصول به پیش بینی می

هزارتن شکر رکورد  ۵۵0، با تولید یک میلیون و 9۵درصدی تولید شکر در کشور افزود: در پایان سال  74وی با اشاره به خوداتکایی 

ش یافته یرغم کاهش سطح زیر کشت چغندر پاییزه میزان تولید افزاتولید در کشور شکسته شد که این امر بیانگر آن است که علی

گفت: در این سال سطح  8۶ - 8۵مجری طرح چغندر پاییزه با رد اظهاراتی مبنی بر شکسته شدن رکورد تولید شکر در سال .است

هزار هکتار  108هزار هکتار بود و این درحالی است که سطح زیر کشت این محصول سال گذشته به  180زیر کشت چغندر قند 

واردات این میزان شکر کاهش شدید سطح  :بیان کرد 8۶ - 8۵میلیون تُن شکر در سال 2. ۵یزدانی با اشاره به واردات بیش از .رسید

درصد رسید که درنهایت خسارات جبران  27زیر کشت چغندر پاییزه را به همراه داشت به طوریکه ضریب خوداتکایی شکر به حدود 

وی ادامه داد: در راستای افزایش ضریب خوداتکایی شکر، توسعه کشت چغندر پاییزه در .دناپذیری به صنعت قند و شکر وارد ش

مجری طرح چغندر قند با اشاره به انتقادات برخی از مسئولین سابق به نوسانات قیمت .دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت

بنا به ضرورت تأمین نیاز وارداتِ به موقع شکر رقم خورد،  شکر در سال گذشته بیان کرد: سال گذشته در کنار افزایش تولید شکر

 .ها در واردات نوسانات قیمت نیز داشتیماین درحالی است که به سبب برخی مشکل آفرینی

 .به گفته یزدانی امسال نگرانی از حیث نوسانات قیمت در بازار وجود ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6094668/%D8%A7%D9%81%D8%م 
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 شکر  
 فارس - ۹۶/۰۲/۲۵ : تاریخ

یک کارشناس سابق وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به سخنان دبیر انجمن قند و شکر مبنی بر تشکیک تولید چغندر، گفت: رکورد 

  .میلیون تن شکسته شد ۶.۵با  8۵این تولید در سال 

نامه دبیر انجمن صنفی قند و شکر در پاسخ به اظهارات وزیر اسبق نوشته بهمن ناصحی در واکنش به ، دلخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .جهادکشاورزی منتشر شد

در این متن آمده است: به طور اتفاقی چند روز قبل به نامه منتشر شده توسط بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی صنایع قند وشکر 

سبت به مسائل کشاورزی بی تفاوت نبوده و دارای تعصب صنفی برخورد کردم. در ابتدا خوشحال از این که هنوز افرادی هستند که ن

هستند، ولی با مطالعه نامه و تأسف از این که )با شناختی که از ایشان داشتم( چه طور امکان درج چنین مطالبی و هدف قرار دادن 

و طرفداری از کاندیدای خاص و وزیر اسبق جهادکشاورزی پیرامون مصاحبه ایشان و متهم کردن ایشان به هیجان زدگی در گفتار 

 !کارانه و بدون مبنای کارشناسی وجود داردنگرش خاص سیاسی و آن هم از طریق الفاظی چون گفتار غیرکارشناسی فراموش

 با که تنگاتنگی ارتباط زمان آن در مسئولیتم دلیل به لذا بر آن شدم با توجه به سابقه کاری ام در وزارت جهاد کشاورزی و همچنین

 صراحت به ایشان: بنویسم تذکر باب من را نکاتی ایشان هایگفته پیرامون داشتم، شکر و قند صنفی انجمن ویژه به خصوصی بخش

شتاب گرفت )البته کاهش تعرفه از آبان ماه سال  1384اند که واردات شکر از نیمه دوم سال دهنمو عنوان خود شده منتشر نامه در

کاهش یافت( آن هم در شرایط خاص سیاسی حاکم در آن زمان که همزمان با باال رفتن قیمت درصد  ۵0درصد به  1۵0از  84

 سؤال بنده از ایشان این است، در آن موقع چند ماه از عمر دلت نهم گذشته بود که چنین تصمیمی گرفته شد؟.جهانی شکر بود

دشمن در رابطه با بستن تنگه هرمز و امکان وقوع جنگ که آیا قضاوت در این مورد بدون اطالع از شرایط سیاسی حاکم و تهدیدات 

 تواند تمامی داستان باشد!؟آن هم به طور مختصر توسط وزیر اسبق جهادکشاورزی در مصاحبه ایشان ذکر شد، می

ه ک یا این که این تصمیم با توجه به مسئولیتی توانست تنها تصمیم یک دولت نو پا باشد،کاهش تعرفه در این حد آیا می

بایست گرفته شود؟ حال اگر الزم باشد، خود ایشان با توجه به برای حفظ نظام و انقالب اسالمی بر دوش مسئوالن مملکتی بود، می

 .ضرورت توضیحات بیشتری را خواهند داد

 .پردازمدهد، میتواند تولید را تحت الشعاع قرار من بیشتر به مسائل فنی و کارشناسی و به تبع آن، بعضی از تصمیمات که می

یادتان هست پس از اتخاذ این تصمیم و پیش بینی افزایش تولید از یک طرف و کاهش تعرفه از  ! جناب آقای دانائی دوست عزیز

طرف دیگر، چند جلسه مشترک با جنابعالی و مدیران کارخانجات قند داشتیم؟کلیه جوانب کار مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار 

ای شد که با امضای چهار تن از وزرای وقت به امضاء و برای ریاست محترم ماه پیگیری و برگزاری جلسات، نامهگرفت و حاصل چند 

اید که مدعی تان به آن اشاره کرده و منتشر نمودهاین نامه همان مدرک مستندی است که جنابعالی در نوشته.جمهور ارسال شد

استدعا دارم با توجه به ادبیات منعکس !طرف وزیر جهادکشاورزی صورت نگرفت شدید واکنش مثبتی در این رابطه و ایستادگی از

شده در متن نامه و توجه خاص به این موضوع، دوباره همان نامه را که توسط جنابعالی و همکارانتان و مدیران و کارشناسان وزارتی 

دلواپسی و نگرانی وزیر محترم جهادکشاورزی در مورد آینده  تهیه شده را به دقت مطالعه بفرمایید. آیا به نظر شما در تمام متن نامه،

زراعت چغندر، به خوبی در آن منعکس نشده است؟ آیا اعتراض به روند واردات در حال انجام در آن قابل استنباط نیست؟شما ایشان 

 ان در متن نامه منتشر یافته، جانباید ! آیا وقت آن نرسیده است که به گفته خودترا به بی تفاوتی و عدم ایستادگی متهم نموده

 .انصاف رعایت شده و بدون وابستگی به گرایشات سیاسی به این موضوع می پرداختید
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آیا در نامه جنابعالی بدون هیچ وابستگی سیاسی و حمایت از کاندیدایی، تنها به نقد مصاحبه ایشان پرداخته اید؟ استنباط من این 

 .چنین نیست

 ! ست عزیزجناب آقای دانایی دو

میلیون تن چغندر قند اتفاق افتاده و بی سابقه بوده است. جنابعالی بهتر می  ۶.۵به میزان  8۵قطعاً بنا به گفته خودتان، تولید سال 

انجام و  84ماه به طول می انجامد، به عبارتی کاشت در نیمه دوم سال  8دانید زراعت چغندر قند از زمان کاشت تا برداشت حداقل 

تاریخ تشکیل دولت نهم هم که مشخص است، چطور مدعی این قضیه شده اید که این تولید .صورت گرفته است 8۵در سال  برداشت

 .مربوط به ادامه نهضت افزایش تولید در زمان جناب آقای مهندس حجتی بوده است

ر شکر ظرف سه سال تدوین نشد که دمگر با همکاری شما، مدیرانتان، کارشناسان بخش، محققان بخش تحقیقات، برنامه خودکفایی 

سؤال اینجاست کاهش تعرفه و تبعات بعدی آن بر عهده دولت نهم، افزایش تولید حاصل کار دولت قبل، آیا .نوع خود بی سابقه بود

 چنین قضاوتی، انصاف در آن رعایت شده است ؟من در این دل نوشته صرفاً از کارشناسان خدوم، محققان بی ادعا و تمامی دست

اند، دفاع می کنم. چرا که اندرکاران تولید چغندر قند چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی که با خلوص نیت، زحمت کشیده

امروز که در کسوت یک مدیر بازنشسته وزارت جهادکشاورزی این نامه را .در نامه جنابعالی به هیچ کدام از این موارد نپراخته است

این است که در دوره اول طرح خودکفایی گندم و بعد از آن با وزیری صادق و پاک دست و به دور از  نویسم، یکی از افتخاراتممی

 .امتمامی گرایشات سیاسی از کف مزرعه به وزارت رسید، همکاری داشته و خدمت کرده

 ! آقای مهندس دانایی

ست مطلبی را خدمتتان عرض نمایم. چرا قبل از نوشتن شما ایشان را متهم به ارائه آمار ضدو نقیض و مخدوش شده نموده اید. الزم ا

سند برنامه ششم توسعه بخش کشاورزی کلیه آمارهای منتشر شده از قبل در وزارتخانه و تمامی استان ها را جمع آوری و بالفاصله 

 ها( چاپ و توزیع شد؟آمار نامه های جدید تجدید نظر شده )مکتوب در آمارنامه

کنم با آمارهای جدید که پایه برنامه ششم قدیمی آمارنامه ها در آرشیو انجمن تان موجود است، پیشنهاد می هایاگر تصادفاً نسخه

 "تان که در نامه مرقوم و منتشر نموده اید، جلب می کنم: در پایان نظرتان را به آخرین توصیه.قرار گرفته، مقایسه و تحلیل نمایید

ناح سیاسی، حق هر فردی در هر سطحی از شغل و سابقه است، اما باید جانب انصاف و هیجان زدگی و جانبداری از یک طیف و ج

همان طور که رهبر معظم انقالب )مد ظله العالی( در فرمایشات اخیرشان به صراحت فرمودند، به طور فعال در " .عدل را نگه داشت

 .اد نشویدانتخابات شرکت کنید، اما به خاطر رسیدن به قدرت باعث تخریب سایر افر
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۶/۰۲/۲۶ : تاریخ

کار کارشناسی سه محصول لبنی پرمصرف پنیر، شیر پاستوریزه و استرلیزه  :های لبنی ایران گفتمدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآورده

  .گیری شوددرصدی تصمیم 10تا  7های کشور و افزایش نرخ رضه در فروشگاهانجام و به سازمان حمایت ارسال شده تا برای ع

درصدی صادرات محصوالت لبنی  13، رسول گنجی امروز در نشستی خبری به رشد خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

موقع به کارخانجات  روی محصوالت لبنی سبب شده دامداران بتوانند شیرشان را به اشاره کرد و گفت: باز شدن در بازار روسیه به

میلیون تن  ۶.8، 92سال اخیر گفت: در سال  4وی با اشاره به آمار وزارت جهاد کشاورزی در مورد تولید شیر خام طی .ارسال کنند

شود و با توجه به افزایش صادرات محصوالت لبنی لید میمیلیون تن شیر تو 9.2شد که امروز بالغ بر شیر خام در کشور تولید می

خبرنگار فارس پرسید سال گذشته یکی از مشکالت کارخانجات شیر مازاد بود که آن را تبدیل به شیر .گونه مازاد شیر نداریمهیچ

صادرات به روسیه را دریافت شرکت لبنی مجوز  9اکنون خشک کرده و انبارها تلنبار از این کاال شده بود که گنجی پاسخ داد، هم

 .اند که بیشتر محصول صادراتی شیر خشک است و اکنون هیچ شیر خشکی در انبار کارخانجات لبنی نمانده استکرده

در کشور نیاز به چربی وجود دارد که صنایع لبنی چربی شیر را جدا کرده و شیر مازاد را به شیر خشک تبدیل  وی اضافه کرد:

این  های روسیه و صنعتآن روسیه به دلیل استاندارد باالی شیر خشک تولید ایران، تمایل زیادی در بین فروشگاه در کنار .کنندمی

 .کشور برای خرید شیر خشک از ایران ایجاد شده است؛ چراکه کیفیت آن از محصول کشور بالروس هم باالتر است

به سؤال دیگر خبرنگار فارس در مورد افزایش تعداد کشورهای هدف و های لبنی ایران در پاسخ مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآورده

بازار صادراتی لبنیات گفت: اکنون به کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان و حتی فیلیپین و هند صادرات داریم، اما بازارهای هدف 

ت و بر اسنباید فراموش کرد که بازاریابی امری هزینهریزی کنیم، اما ایم، تا برای صادرات به آن برنامهدیگری را هم مدنظر قرار داده

گفت: سه محصول پرمصرف پنیر، شیر  9۶گنجی همچنین در مورد افزایش قیمت لبنیات در سال .صادرات باید استمرار داشته باشد

های هبرای عرضه در فروشگاایم، تا قیمت این سه محصول پاستوریزه و استرلیزه کارشناسی شده و آن را به سازمان حمایت ارسال کرده

 .درصدی لحاظ شود 7دستمزدها، بیمه و نرخ تورم حداقل افزایش  رسد با توجه به افزایش قیمتکشور اعالم شود که به نظر می

میلیارد تومان پرداخت شده  20های صادراتی محصوالت لبنی خبر داد و گفت: در فاز اول وی همچنین از پرداخت فاز دوم مشوق

 .های صادراتی به کارخانجات لبنی پرداخت شودمیلیارد تومان در فاز دوم مشوق 24قرار است از فردا نیز  بود که

های لبنی ایران اظهار امیدواری کرد: تا با پرداخت مشوق صادراتی کارخانجات لبنی بتوانند مطالبات مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآورده

گزارش خبرنگار فارس سال گذشته با افزایش تولید شیر و در کنار آن افزایش نیافتن قیمت به .سرعت تسویه کنند دامداران را به

خرید تضمینی شیر از سوی کارخانجات و همچنین بسته بودن بازار صادراتی بزرگی مثل روسیه شاهد تجمع دامداران نسبت به 

دی که به شیر خشک تبدیل شده بودیم. موضوعی که به وضعیت مطالبات خود و همچنین تلنبار شدن انبار صنایع لبنی از شیر مازا

 .های لبنی امسال حل شده استگفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآورده
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۶/۰۲/۲۷ : تاریخ

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: سرانه مصرف لبنیات و شیر در ایران نصف استاندارد جهانی است و متاسفانه امسال هم طرح شیر  

  .توانست بخش عمده شیر کودکان را تامین کند، ناقص و بد اجرا شدمدارس که می

، به ضرورت افزایش مصرف سرانه شیر در بین خانوارهای ایرانی اشاره خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی رضا باکری در گفت

 8۵ تا 80 ایران  است، اما متاسفانه این رقم در کیلوگرم 1۶۵ تا 1۶0 بین رقمی دنیا جای همه در سرانه مصرف شیر :کرد و گفت

یگان بین افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی وی راهکار افزایش سرانه مصرف را توزیع شیر را.است کیلوگرم

آموزان باید در دستور کار دانست و افزود: همچنین توزیع منظم و توسعه مناطق تحت پوشش آموزش و پرورش برای شیر بین دانش

 .توزیع شیر مدارس بسیار ناقص و نامنظم انجام شد 9۵قرار گیرد، چرا که در سال 

 تن شیر 800تضمینی روزانه خرید 

تن شیر به صورت تضمینی از دامداران خرید  800باکری همچنین در مورد وضعیت خرید تضمینی شیر از دامداران هم گفت: روزانه 

 .کند، تا به دامداران آسیبی نرسدشود که اگر مازاد باشد، سازمان تعاون روستایی وارد عمل شده و آن را خریداری میمی

 9۵درصدی صادرات لبنیات در سال  13رشد 

هزار تن انواع  432ای کرد و گفت: سال گذشته هم اشاره 9۵دبیر انجمن صنایع لبنی به میزان صادرات محصوالت لبنی در سال 

درصد از لحاظ ارزشی افزایش  13درصد نسبت به سال قبل خود از لحاظ وزنی و  3میلیون دالر صادر شد که  771لبنیات به ارزش 

 .ای داشته باشدهای صادراتی روسیه این رقم روند فزایندهکنیم، امسال نیز با باز شدن درببینی میاشته است و پیشد

به گزارش خبرنگار فارس، پیش از این دفتر امور تغذیه وزارت بهداشت نسبت به کاهش مصرف سرانه لبنیات به ویژه شیر در کودکان 

ت از جمله شیر موجب افزایش پدیده کوتاه قدی، پوسیدگی و از بین رفتن زود هنگام دندانها و هشدار داده بود. مصرف پایین لبنیا

 .پوکی استخوان زنان در میانسالی خواهد شد
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

 .نسبت به سال پیش از آن خبر داد 9۵در سال بخش خصوصی تولیدکنندگان محصوالت لبنی از رشد صادرات این محصوالت 

 9۵های لبنی امروز در نشست خبری گفت: در سال های تولیدکنندگان فرآوردهبه گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل اتحادیه تعاونی

این محصول  های صادراتی برایهای اصلی آن تخصیص مشوقدرصدی را تجربه کرد که یکی از علت 13صادرات محصوالت لبنی رشد 

 92ها بفرستند، افزود: در سال بود.محمدرضا گنجی با اشاره به اینکه رشد صادرات باعث شد دامداران شیر را به موقع به کارخانه

شود که با کمک میلیون تن از این محصول تولید می 9.2میلیون تن بود، اما امروز بیش از  ۶.8شیرخام تولیدشده در کشور حدود 

 ال حاضر هیچ مازادی در سیستم دامداری وجود ندارد.صادرات، در ح

کارخانه ایرانی برای این منظور مجوز  9به گفته وی، اکنون بازار روسیه برای واردات محصوالت لبنی از ایران باز شده و تاکنون 

محصوالت لبنی ایرانی، در اکنون میلیون نفر جمعیت دارد، عنوان کرد: هم 2۵0دریافت کردند.گنجی با بیان اینکه کشور روسیه 

 رساند.کند که این موضوع استاندارد باالی محصوالت ایرانی را به اثبات میهای روسیه خودنمایی میویترین فروشگاه

میلیون تن برآورد کرد و ادامه داد: به غیر از بازار روسیه، عراق، فیلیپین، افغانستان،  4.1وی شیر صنعتی تولیدشده در کشور را 

میلیون  770به بیش از  9۵ان و حتی هند نیز متقاضی محصوالت لبنی ایران هستند؛ در همین راستا، ارزش صادرات در سال پاکست

ادراتی های صهای لبنی تأکید کرد: نخستین مرحله پرداخت مشوقهای تولیدکنندگان فرآوردهدالر رسید.مدیرعامل اتحادیه تعاونی

میلیارد تومان از طرف دفتر توسعه صادرات  24مرحله آن طی یکی دو روز آینده به مبلغ  در هفته گذشته صورت گرفت که دومین

میلیون  1۶شده فرآوری لبنی در کشور های نصبوزارت جهاد کشاورزی پرداخت خواهد شد.گنجی با اشاره به اینکه ظرفیت دستگاه

ی به ایجاد کارخانه جدید نداریم، اما با این حال، برای تولید کره تن است، یادآور شد: بنابراین با توجه به تولید حال حاضر کشور نیاز

های الزم است کارهای اساسی صورت بگیرد.به گفته وی، بر این اساس قرار است فردا نخستین خط تولید کره کشور با آخرین تکنولوژی

شیر در روز، بخشی از نیاز کره به واردات را تن  ۵00تواند با ظرفیت دریافت موجود در جهان در کارخانه پاک افتتاح شود که می

شود، تأکید کرد: این خط جدید که یکی از هزار تن کره به کشور وارد می ۵0تا  40جبران کند.گنجی با بیان اینکه در سال حدود 

هزار تواند هفت، میهای مدرن آن از کشورهایی مانند سوئیس و فرانسه وارد شده استرود و دستگاهشمار میدستاوردهای برجام به

های حاصل از اکنون تمام شیرخشکتن از این محصول در سال را وارد بازار کند.وی اضافه کرد: خرید توافقی شیر ادامه داشته و هم

 دلیل بازگشایی راه صادرات به فروش رفته است و دیگر شیرخشکی در انبارها وجود ندارد.این طرح، به

اکنون سه محصول پنیر، شیر پاستوریزه و شیر های لبنی در پایان اظهار کرد: همی تولیدکنندگان فرآوردههامدیرعامل اتحادیه تعاونی

گذاری هستند که از طرف اتحادیه به سازمان حمایت پیشنهاد افزایش هفت درصدی قیمت آنها اعالم شده استریل مشغول قیمت

 است که طی روزهای آینده خبر قطعی آن منتشر خواهد شد./

http://www.iana.ir/fa/news/43918/%D8%B1%D8%B4 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

بار به روش الکتیکی در کارخانه لبنیات پاک در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال برای نخستیننخستین خط تولید پیشرفته کره 

مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون در کشور با حضور مهرفرد معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و صفایی رئیس هیأت

مدیره و مدیرعامل گزارش خبرنگار ایانا، حسین صفایی، رئیس هیأت به.اندازی شدروستایی ایران و فعاالن این صنعت در روز راه

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در آیین افتتاح خط کره الکتیکی در کارخانه لبنیات پاک تهران با اعالم این خبر گفت: این 

میلیون یورو ارز در سال جلوگیری  3۵د هزار تن کره الکتیکی برای نخستین بار در ایران تولید و از خروج حدوخط ساالنه هفت

اندازی شود که راهمیلیون دالر از گمرکات کشور وارد می 200هزار تن کره به ارزش  4۵شود.وی بیان کرد: درحال حاضر حدود می

ولید پیشرفته کره اندازی خط تنماید.صفایی ادامه داد: راههای امید استقالل کشور از واردات این محصول را روشن میاین خط بارقه

های لبنی و همچنین جلوگیری از خروج حدود به روش الکتیکی در کارخانه لبنیات پاک به تکمیل زنجیره صنعت شیر و فراورده

 میلیون دالر ارز و خودکفایی تولید کره در کشور به همراه خواهد داشت. 200

میلیون  800به سهم یک درصدی ایران از تولید  ٬نه لبنیات پاکاندازی خط تولید پیشرفته کره به روش الکتیکی در کارخاوی راه

 9عنوان دومین محصول مورد نیاز سبد خانوار جامعه انسانی در دنیا و صرف هزینه لیتر شیر در جهان اشاره کرد و افزود: شیر به

تداوم  ٬جهت حمایت از توسعه صادراتریزی مناسب در به ضرورت برنامه ٬های لبنیدرصدی خانوار ایرانی در مصرف شیر و فراورده

 ترین اجزای حمایتی این صنعت دانست.عنوان مهمهای پایدار را بههای صادراتی و اتخاذ سیاستمشوق

مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در ادامه سرانه تولید شیر در کشورهایی نظیر عربستان، قزاقستان، رئیس هیأت

هزار تن  1072۶تی امارات تقریباً دو برابر ایران است، عنوان کرد: از طرف دیگر مقدار تولید کره در دنیا حدود پاکستان، هند و ح

هزار  84۵تن، آمریکا با  448تن و پس از آن اتحادیه اروپا با دوهزار و  900هزار و میباشد که در این میان هند با تولید حدود سه

 های بعدی را به خود اختصاص دادند.هزار تن رتبه 310هزار تن و اتحادیه روسیه با  ۵۶7زلند با هزار تن، نیو 731تن، پاکستان با 

صدم درصد سهم بازار از تولید این محصول هزار تن در سال حدود هفتصفایی یادآور شد: در این میان ایران با تولید تنها حدود هفت

های پایدار و مناسب در جهت افزایش تولید ق برنامه ریزی و تدوین سیاسترا به خود اختصاص داده است، لذا مناسب است از طری

شیر با کیفیت، حمایت از فعاالن صنعت شیر، حمایت از صادرات، کمک به تکمیل زنجیره صنعت شیر از راهکارهای مهم در جهت 

ه اروپا و نیوزیلند، ایران پنجمین مقصد ارتقاء این صنعت در کشور است.وی تأکید کرد: طبق آمار رسمی اعالم شده از طرف اتحادی

صادراتی کره از این اتحادیه و سومین مقصد صادراتی کره از کشور نیوزیلند است که به معنای سهم عمده کشورمان در جبران زیان 

 17دود لید کره تنها حوارده به صنعت تولید شیر اتحادیه اروپا و نیوزلند است.صفایی در پایان اظهار کرد: طبق ارزیابی انجام شده تو

شود که با افتتاح خط کره صورت واردات تأمین میدرصد از نیاز کشور به 83کند و در عمل حدود درصد نیاز داخل را تأمین می

 شود./الکتیکی توسط این سازمان از خروج میزان قابل توجهی ارز در سال جلوگیری می

http://www.iana.ir/fa/news/44079/%D9%8۶%D8%AE% 
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 شیر و فرآورده ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶/  اردیبهشت/  ۲۶سه شنبه , 

پیشنهاد صنایع خبر داد و های لبنی از احتمال افزایش هفت درصدی قیمت سه محصول لبنی به مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآورده

گفت: همه برندهایی که قیمت خود را افزایش داده بودند، آن را به حالت سابق برگرداندند و اگر در این بین برندی دوباره قیمتش 

رسول گنجی امروز در نشستی خبری امروز اظهار کرد: پس از اطالعیه .ها نخرندرا افزایش داده، تخلف کرده است و مردم از آن

کنندگان و تولیدکنندگان قیمت محصوالت لبنی که از سوی برخی برندهای تولید کننده افزایش یافته بود ازمان حمایت مصرفس

به حالت سابق برگشت و در حال حاضر پیشنهاد افزایش هفت درصدی قیمت برخی از محصوالت لبنی در سازمان حمایت مصرف 

وی افزود: سه محصول لبنی پرمصرف پنیر، شیر پاستوریزه و استرلیزه .ار داردکنندگان و تولیدکنندگان در دستور رسیدگی قر

های کشور اعالم شود ایم، تا قیمت این سه محصول برای عرضه در فروشگاهکارشناسی شده و آن را به سازمان حمایت ارسال کرده

افزایش هفت درصدی لحاظ شود. اما هم اکنون  دستمزدها، بیمه و نرخ تورم حداقل رسد با توجه به افزایش قیمتکه به نظر می

برند  1200ها خرید کنند چرا که در کشور بیش از اگر برندی قیمت محصولش را افزایش داده غیر قانونی است و مردم نباید از آن

 13ی به رشد های لبنمدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآورده.ها تفاوت چندانی ندارددر صنعت لبنیات فعال هستند که کیفیت آن

درصدی صادرات محصوالت لبنی اشاره کرد و گفت: باز شدن در بازار روسیه به روی محصوالت لبنی سبب شده دامداران بتوانند 

 .موقع به کارخانجات ارسال کنند شیرشان را به

شیر مازاد بود که آن را تبدیل به شیر خشک کرده  وجود تولیدکننده، هایکارخانه مشکالت از یکی گذشته سال: اظهارکرد گنجی 

اند که بیشتر محصول صادراتی شرکت لبنی مجوز صادرات به روسیه را دریافت کرده 9اکنون و در انبارها تلنبار می کردند اما هم

شور نیاز به چربی وجود در ک وی اضافه کرد:.های لبنی باقی نمانده استشیرخشک است و اکنون هیچ شیر خشکی در انبار کارخانه

 کنند. در کنار آن روسیه به دلیل استاندارد باالیدارد که صنایع لبنی چربی شیر را جدا کرده و شیر مازاد را به شیر خشک تبدیل می

های روسیه و صنعت این کشور برای خرید شیر خشک از ایران ایجاد شده شیر خشک تولید ایران، تمایل زیادی در بین فروشگاه

آغاز صادرات لبنیات ایرانی به آمریکا و پرداخت مرحله دوم مشوق .ست؛ چراکه کیفیت آن از محصول کشور بالروس هم باالتر استا

های لبنی گفت: در حال حاضر صادرات محصوالت لبنی ایرانی به کشورهای عراق، پاکستان، صادراتیمدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآورده

شود و یکی از برندهای مطرح نی زتوانست محصول خود را به آمریکا صادر کند البته بازارهای انجام می افغانستان، فیلیپین و هند

بر ریزی کنیم، اما نباید فراموش کرد که بازاریابی امری هزینهایم، تا برای صادرات به آن برنامههدف دیگری را نیز مدنظر قرار داده

میلیارد تومان فاز نخست مشوق صادراتی محصوالت لبنی به  20گنجی با بیان اینکه .است و صادرات باید استمرار داشته باشد

های صادراتی به میلیارد تومان در فاز دوم مشوق 24های لبنی صادرکنننده تخصیص پیدا کرده استاعالم کرد: از فردا نیز کارخانه

سرعت تسویه  صنایع لبنی بتوانند مطالبات دامداران را بهشود و امیدواریم با پرداخت مشوق صادراتی کارخانجات لبنی پرداخت می

اندازی خط تولید کره برای اولین بار در ایرانوی با بیان اینکه فردا برای نخستین بار خط تولید کره با مشارکت فرانسه و راه.کنند

تن کره تولید  7000تولید ساالنه حدود  تن شیر این خط ۵00شود، گفت: با دریافت اندازی میسوئیس در یکی از برندهای مطرح راه

 .کند و این یکی از دستاوردهای برجام بوده استدرصد از واردات این محصول بی نیاز می 20و ایران را تا 

http://iranecona.com/7342۵/%D8%A7%D8%AD%D8%AA% 
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 فرآورده هاشیر و 
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اردیبهشت / /  ۲۷چهارشنبه , 

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: سرانه مصرف لبنیات و شیر در ایران نصف استاندارد جهانی است و متاسفانه امسال هم طرح شیر 

رضا باکری، به ضرورت افزایش مصرف سرانه شیر .ه شیر کودکان را تامین کند، ناقص و بد اجرا شدتوانست بخش عمدمدارس که می

کیلوگرم است، اما متاسفانه  1۶۵تا  1۶0در بین خانوارهای ایرانی اشاره کرد و گفت: سرانه مصرف شیر در همه جای دنیا رقمی بین 

افزایش سرانه مصرف را توزیع شیر رایگان بین افراد زیر پوشش کمیته امداد وی راهکار .است کیلوگرم 8۵ تا 80 ایران این رقم در 

امام خمینی و سازمان بهزیستی دانست و افزود: همچنین توزیع منظم و توسعه مناطق تحت پوشش آموزش و پرورش برای شیر بین 

 .یار ناقص و نامنظم انجام شدتوزیع شیر مدارس بس 9۵آموزان باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که در سال دانش

 تن شیر 800خرید تضمینی روزانه 

تن شیر به صورت تضمینی از دامداران خرید  800باکری همچنین در مورد وضعیت خرید تضمینی شیر از دامداران هم گفت: روزانه 

 .ا به دامداران آسیبی نرسدکند، تشود که اگر مازاد باشد، سازمان تعاون روستایی وارد عمل شده و آن را خریداری میمی

 9۵درصدی صادرات لبنیات در سال  13رشد 

هزار تن انواع  432ای کرد و گفت: سال گذشته هم اشاره 9۵دبیر انجمن صنایع لبنی به میزان صادرات محصوالت لبنی در سال 

درصد از لحاظ ارزشی افزایش  13و  درصد نسبت به سال قبل خود از لحاظ وزنی 3میلیون دالر صادر شد که  771لبنیات به ارزش 

 .ای داشته باشدهای صادراتی روسیه این رقم روند فزایندهکنیم، امسال نیز با باز شدن درببینی میداشته است و پیش

پیش از این دفتر امور تغذیه وزارت بهداشت نسبت به کاهش مصرف سرانه لبنیات به ویژه شیر در کودکان هشدار داده بود. مصرف 

ایین لبنیات از جمله شیر موجب افزایش پدیده کوتاه قدی، پوسیدگی و از بین رفتن زود هنگام دندانها و پوکی استخوان زنان در پ

 .میانسالی خواهد شد

http://iranecona.com/73470/%D9%87%D8%B4%D8% 
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 و وارداتصادرات 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

 .تن پودر کاکائو بدون قند، وارد کشور شده است 701هزار و  3قریب به  9۵بر اساس آمار گمرک در سال 

 3قریب به  9۵بر اساس آمار گمرک در سال  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .است شده کشور وارد 3۶9383۶79۶88    ریالی ارزش و   12173439قند، به ارزش دالری   تن پودر کاکائو بدون 701هزار و 

و    10686482173  ریالی ارزش و  3۵23۶2  دالری ارزش به ، قند  پودر کاکائو بدون تن  107  کردن صادر با  کشور اسپانیا

 ارزش و   13۶093 دالری ارزش با ، قند  بدون کاکائو پودر  تن  41  از بیش صادرات با  عاج ساحل کشور  همچنین

 .کنند می صادر ایران به را محصول این که هستند کشورهایی جزو 4124389۶2۶  ریالی

http://www.yjc.ir/fa/news/6096388/%D8%A7%DB% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: علی رغم گذشت دو هفته از اعالم پاکی ایران از آنفوالنزای حاد پرندگان، خبری 

گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار .از صادرات نیست

، با اشاره به آخرین وضعیت صادرات مرغ، اظهار داشت: اگرچه هیچ مانع بهداشتی برای صادرات اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .کشور وجود ندارد، اما به سبب عدم مزیت قیمتی امکان رقابت با رقبا در بازارهای هدف نیستمرغ از 

وی با اشاره به اینکه علی رغم گذشت دو هفته از اعالم پاکی ایران از آنفوالنزای حاد پرندگان خبری از صادرات نیست، افزود: هنوز 

ست از این رو با کشورهای عراق و حاشیه خلیج فارس برای افزایش صادرات مشتری برای مرغ و تخم مرغ ایرانی در بازارهای هدف نی

یوسفی ادامه داد: با توجه به باال بودن نرخ مرغ تولیدی در کشور برای رقابت در بازارهای هدف باید جوایز .در حال مذاکره هستیم

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی .جود نداردصورت امکان رقابت وصادراتی در اختیار صادر کنندگان قرار گیرد، در غیر این

هزارتنی تولید روبرو هستیم از این رو در صورت عدم  1۵الی  10با اشاره به مازاد تولید مرغ بیان کرد: در حال حاضر ماهیانه با مازاد 

 .صادرات اختصاص دهند ها از محل سود فروش داخلی باید بخشی را به یارانهتخصیص جوایز صادراتی از سوی دولت زنجیره

 خبری از صادرات تخم مرغ نیست

گفت: علی   کشاورزیصنعت، تجارت و  ناصر نبی پور رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار

 .رغم اعالم پاکی ایران از آنفوالنزای حاد پرندگان به سبب نبود مشتری در بازارهای هدف خبری از صادرات نیست

ا برای هکنند از این رو تشکلوی افزود: سایر رقبا همچون ترکیه تخم مرغ را با نصف قیمت تخم مرغ کشور ما به بازار عراق صادر می

 .به صادرکنندگان، باید کمک کنندپرداخت سوبسید 

 .هزارتن مازاد تخم مرغ در کشور وجود دارد که تنها راهکار خروج مازاد صادرات است 200نبی پور تصریح کرد: ساالنه بیش از 

84%Dhttp://www.yjc.ir/fa/news/6096106/%D8%B7%D9% 
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 صنایع غذایی
 فارس - ۹۶/۰۲/۲۵ : تاریخ

هزار  10پز گفت: در حال حاضر های آزاددر مورد صدور مجوز برای نانوایی 9۵رئیس اتحادیه نانوایان تهران با انتقاد از بخشنامه آبان 

  .یابدهزار افزایش می 20های مازاد به نانوایی مازاد در کشور وجود دارد که با بخشنامه مذکور تعداد نانوایی

 تجارت و معدن صنعت، وزارت  9۵.7.۶با انتقاد از بخشنامه مورخ  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بازرگانی قاسم زراعت کار در گفت

ار هز 10 تعداد این از که است دایر کشور سطح در نانوایی هزار 72 حاضر حال در: گفت آزادپز نانوایی هزار 10 افزایش با رابطه در

شود، ها اضافه میهزار نانوایی به تعداد نانوایی 10رئیس اتحادیه نانوایان تهران با بیان اینکه با بخشنامه مذکور  .نانوایی مازاد است

های سابق ایجاد که این اتفاق مشکالتی را برای نانواییرسد هزار نانوایی می 20های مازاد کشور به تعداد نانواییافزود: بدین ترتیب 

های جدید مخالف نیست، بیان داشت: برای احداث نانوایی باید قاعده و وی با بیان اینکه اتحادیه نانوایان با احداث نانوایی .کندمی

طه وجود داشته باشد و براساس نیاز این اتفاق صورت بگیرد، چرا که احداث نانوایی بدون قید و شرط در هر مکانی بدون در نظر ضاب

  .شودها میگرفتن ظرفیت و نیاز منطقه منجر به تعطیلی واحدهای نانوایی سابق و یا کاهش تعداد کارگران آن

یادی های یک شبه، مشکالتی زتقاضا احداث نانوایی زیاد شده است، گفت: صدور بخشنامهکار با بیان اینکه با بخشنامه مذکور زراعت

شوند، سهم روزانه پخت های قدیمی، واحد نانوایی قبلی مجبور میرا در پی دارد، به طوری که با احداث یک نانوایی در کنار نانوایی

  .غل در واحد صنفی خود را نیز کم کندکیلوگرم به نصف کاهش دهد و تعداد کارگرهای شا 400خود را از 

فت: در شود، گها بدون کار کارشناسی و هماهنگی با صنف منجر به بروز مشکالتی در صنف میوی با اشاره به اینکه صدور بخشنامه

  .شودهای جدیداالحداث تأسیس نانوایی الزم است، اما این نیاز در همه جا احساس نمیبرخی مناطق از جمله شهرک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139۶0222000431 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۸تاریخ: 

ی بین شرکت های ایرانی تولید کننده محصوالت صادراتی غذایی با نشان حالل و مجموعه فروشگاه های زنجیره برقراری روابط تجار

ای بختله به مرکزیت جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه در مذاکرات علی بمان اقبالی زارچ سرکنسول ایران در قازان و خانم 

 .سی شدمسلیما لتیپوف مدیرعامل این مجموعه فروشگاهی برر

به گزارش ایرنا از مسکو، در این دیدار که روز چهارشنبه برگزار شد، توانمندی های شرکت های ایرانی برای همکاری با این سازمان  

سرپرست سرکنسولگری .اقتصادی از نظر تولید و صدور محصوالت حالل، خشکبار و کشاورزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

ره به تفاهم های موجود همکاری های تجاری از جمله در زمینه برند حالل و نیز رتبه بیستم ایران در تولیدات ایران در قازان با اشا

وی گفت: اولویت ما این است تا برخالف زمان تحریم .میلیون تن تولید ساالنه، کیفیت این محصوالت را عالی خواند 120کشاورزی با 

شورهای ثالث صادر می شد، اکنون شرکت های ایرانی با تاسیس دفتر در تاتارستان نسبت که محصوالت ایرانی از طریق واسطه ها و ک

به تعامل مستقیم با مراکز اقتصادی و تامین نیاز بازار اقدام کنند به ویژه اینکه برخی محصوالت ایرانی از جمله خرما، زعفران، پسته 

در این دیدار با اشاره به تاسیس شعبه کامال حالل این فروشگاه در خانم مسلیما لتیپوف نیز .و فرش در جهان منحصر به فرد است

هزار  ۶شعبه در مسکو، اشتغال  8فروشگاه در تاتارستان و  19و برنامه توسعه این نوع شعبه ها، گفت: با توجه به فعالیت  2014سال 

مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای بختله .جود داردمیلیون یورو، توان توزیع و فروش کاالهای ایرانی و 2۵0نفر و گردش مالی ساالنه 

افزود: با توجه به کیفیت خوب محصوالت حالل ایرانی و قدرت رقابتی آن، آمادگی توسعه همکاری با صادرکنندگان ایرانی را داریم و 

 .از این تعامل استقبال می کنیم

http://www.iana.ir/fa/news/44017/%D9%8۵%D8%B0% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

به گفته دلیو، فروش آنالین خواربار  .اندها خرج کردهمیلیون دالر در خواربارفروشی ۶7۵نزدیک به  201۶کنندگان در سال مصرف

فورچون )مجله معتبر تجاری در آمریکا( در به گزارش ایانا، .باشد 202۵درصد از تمام فروش خواربار تا سال  20اندازه تواند بهمی

فروشانی ازجمله ( تنها روی بارگیری و تخلیه و تحویل روزانه بار برای خردهDelivسال گذشته، شرکت دلیو ) ۵گزارشی نوشت: در 

تمرکز کرده بود؛ اما اکنون دره سیلیکون تازه به دوران رسیده، به  Best Buyو شرکت  Macy's ،PetSmartهای شرکت

شم دوخته است.چند روز گذشته، شرکت دلیو با یک سرویس جدید شروع به کار کرد؛ های موادغذایی و خواربارفروشان چشرکت

های غذایی، (. این شرکت خدمات تحویل را برای خواربارفروشان، استارت آپ های وعدهDeliv Freshسرویسی به نام دلیو تازه )

 دهد.ان خود در همان روز برسانند، ارائه میخواهند موادغذایی فاسدشدنی خود را به مشتریهای موادغذایی که میدیگر شرکت

واند تونقل است که میدهد: فشار بیشتر روی مساله لجستیک و حملمدیرعامل شرکت دافنه کارملی درباره کارشان توضیح می

دارایی نداریم.اما ارائه موادغذایی فاسدشدنی  UPSگوید: ما مثل سرعت محصوالت را از انبار به دست مشتری برساند. او میبه

تواند با ارتشی از کارگران قراردادی این کار را مدیریت گوید: دلیو میخواهد. کارملی میفرد از الزامات را میای منحصربهمجموعه

بندی فارش های را با یخ بستههای شرکتی خود را ملزم کرده سجای استفاده از وسایل نقلیه یخچال دار، مشتریکند. این شرکت به

ها وشگاهها سفارشات را از فرکند، آنبندی مشکل داشته باشد، آن را برگردانند.دلیو از رانندگان قراردادی استفاده میکنند و اگر بسته

مل به گرم است و در ع UPSونقل عظیم شرکت رسانند. این شرکت پشتش به حملکنند و آن را به دست مشتریان میسوار می

ای فروشی هزینهشود که پول شارژ این شرکای خردهفروش در ارتباط است.دلیو باعث میهزار شرکت خرده 4شهر امریکا و  100

درصد  300سال گذشته حداقل  2یافته است، اما فروش نسبت به گوید که درآمدها آشکارا کاهشبرای خدمات باشد. کارملی می

نزدیک  201۶کنندگان در سال ه بازار برای سرویس غذای دلیو بزرگ است. به گفته شرکت، مصرفهای بالقورشد کرده است. فرصت

درصد از تمام فروش  20اندازه تواند بهاند. به گفته دلیو، فروش آنالین خواربار میها خرج کردهمیلیون دالر در خواربارفروشی ۶7۵به 

ی این است که مغازه ها بخش لجستیکی را به دلیو واگذار کند تا نیازی نباشد باشد.فن فروش خواربار کارمل 202۵خواربار تا سال 

های خود را در دست دهد که خواربارفروشان کنترل مشتریبرای خدمات پول خرج کنند. کار کردن با دلیو همچنین این امکان را می

کند پیش ببرند.سرویس جدید دلیو با اینستاکارت رقابت می ها نیزتوانند کارهای خرید را از طریق وبسایت این مغازهبگیرند چراکه می

، Muncheryهایی مانند دهد.اما در مقابل هم شرکتارائه می Safewayهای موادغذایی مانند و خدمات خود را توسط شرکت

 Blueاز بین رفت. اش سوخت شد و میلیون دالر از سرمایه 120دهد، استارت آپی در فرانسیسکو که غذای آماده را تحویل می

Apron کند که چطور سودآور دهد، تالش میای از مواد اولیه را برای طبخ در خانه به مشتریان خود تحویل میهم که هر هفته بسته

جای آن تمرکز خود را ( هم تحویل مواد فاسدشدنی را حذف کرده است و بهGOOGشود.حتی سرویس تحویل موادغذایی گوگل )

شده نداشته باشد.مشترکین اولیه دلیو تازه، شامل خواربارفروشی اشته که نیازی به هزینه انبار و دمای کنترلروی خریدهایی گذ

 بوده است. BloomThatو تحویل گل شرکت  Platedمستقر در ساحل شرقی، سرویس وعده غذایی  FreshDirectآنالین 

http://www.iana.ir/fa/news/438۶9/%D8%A7%D8%B3%D8%A 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

مدت زمانی کمتر از شش ماه از افتتاح آن توسط دولت تدبیر و امید و رئیس محصول فروکتوز نخستین پاالیشگاه غالت کشور در 

بنیان زر مدیره گروه دانشرئیس هیأت.شودکشور صادر می 11المللی را فتح کرد و در حال حاضر به جمهور روحانی، بازارهای بین

طور خاص در دوره دولت للی و بخش غالت برای کشور بهالموگو با خبرنگار ایانا درباره دستاوردهایی که در حوزه بینامروز در گفت

و همزمان با دهه فجر  9۵ماه سال یازدهم رخ داده است، گفت: در حالی که پس از افتتاح نخستین پاالیشگاه غالت کشور در بهمن

المللی را اه، بازارهای بینگذرد، محصول فروکتوز این پاالیشگچند صباحی از آغاز فعالیت رسمی نخستین پاالیشگاه غالت کشور نمی

فتح کرده است.مرتضی سلطانی با بیان اینکه این پاالیشگاه زیر سایه الطاف الهی و رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد 

ین ا کوشمقاومتی، در دولت تدبیر و امید به ثمر نشسته است، درباره دستاورد این پاالیشگاه غالت افزود: به همت جوانان سخت

مرزوبوم، در سالی که مزین به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بود، با حضور دکتر روحانی رئیس جمهوری، پاالیشگاه غالت زر به 

 برداری رسید و فصل جدیدی از صادرات غیرنفتی کشور آغاز شد.بهره

ژه ملی سپری شده است، محصول تولید شده در این برداری این پروبه گفته وی، امروز در حالی که کمتر از شش ماه از آغاز بهره

 شود.کشور دنیا صادر می 11به روش آنزیمی، با ارزش افزوده باالیی که دارد به  "High Fructose55"پاالیشگاه، 

 های گذشته تشریح کرد: دستاورد امروز گروه صنعتی واین کارآفرین برجسته کشور ضمن اشاره به واردات این محصول در سال

پژوهشی زر در حالی است که تا سال گذشته سهم قابل توجهی از بازار فروکتوز در ایران و کشورهای منطقه توسط شرکت آمریکایی 

شد، امروز محصوالت تولیدی پاالیشگاه غالت زر توانسته است ایران را به یکی از مدعیان این صنعت تبدیل کند تأمین می "کارگیل"

 هایی نظیر کارگیل بازار منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.داخلی، دوشادوش شرکت که عالوه بر تأمین نیاز

بنیان در کنار اتکا و اعتماد به نیروی متخصص داخلی سلطانی بهره جستن از دانش فنی روز دنیا و قرار گرفتن در مسیر صنعت دانش

بنیان با اتکا به نیروی متخصص داخلی ن در مسیر صنعت دانشهای بارز گروه زر خواند و یادآور شد: گام نهادرا ازجمله ویژگی

دستاوردی چون توقف واردات این محصول به بازارهای کشور را به ارمغان آورده و صدور محصوالت با ارزش افزوده باال را در مسیر 

 الیشگاه غالت زر در راستای تحققهای مگاپروژه پاتوسعه صادرات غیرنفتی کشور رقم زده است.این دستاورد تنها بخشی از ظرفیت

های شغلی پایدار و ای این پروژه ملی ضمن ایجاد فرصتهای توسعهاهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات غیرنفتی است، طرح

 مویرگی تأثیرات ملموسی را در حوزه صادرات از خود به جای خواهد گذاشت./

http://www.iana.ir/fa/news/43888/%D9%81%D8%AA%D8 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

افزایش قیمت مواجه شده اند اما نان به عنوان قوت غالب، همچنان در  در طول سالیان اخیر، بسیاری از اجناس، اقالم و محصوالت با

 .ها حاصل می شودثبات نسبی قرار دارد، ثباتی که جبران آن با تنزل کیفی نان

در سفره ایرانی نان از اهمیت و نقش بسزایی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .برخوردار است و به ندرت می توان خانواری را یافت نمود که در سبد غذایی آنها، جای خالی نان احساس شود

 .ی آن معطوف می شوداما آنچه که در خصوص نان در کشور به معضلی جدی تبدیل شده به تنزل کیف

، با اشاره به افت کیفی محسوس صنعت،تجارت و کشاورزی رضا خزایی، یکی از ساکنان غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار

مذکور خالصه نمی شود و متأسفانه در بسیاری از نان در این محدوده از غرب استان تهران، اظهار داشت: این مشکل صرفاً به منطقه 

 .نقاط دیگر همچون استان البرز، شهر تهران و بسیاری از شهرستان های دیگر کشور نیز جاری و ساری است

ود با ش ها غلبه کرده که تنها نانی که بالفاصله از تنور بیرون آورده میچنان بی کیفیتی بر تولید نان نانواییوی افزود: متأسفانه آن

 .ها پدیدار می شودساعت از تولید، به شدت افت کیفی در نان 24میل و رغبت قابل مصرف است و با گذشت تنها 

خزایی عنوان کرد: این در شرایطی است که در سال های نه چندان دور گذشته بعد از گذشت چندین روز نیز امکان استفاده از نان 

 .سفانه کیفیت به شدت تحت الشعاع برخی سوء مدیریت ها قرار گرفته استوجود داشت اما در سال های اخیر، متأ

 در شرایطی که اجازه افزایش نرخ نان را نداریم، چاره ای جز کاهش کیفی وجود ندارد

، با اشاره به تنگناهای جدی صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی خوانساری، یکی از نانوایان فعال در شهر کرج، در گفت و گو با خبرنگار

و شدید در مسیر فعالیت نانوایان عنوان کرد: در شرایطی که بسیاری از اقالم و محصوالت به فراخور شرایط و با شدت و ضعف هایی 

وی افزود: البته مسئوالن و .با افزایش نرخ و قیمت روبرو می شوند، متأسفانه این شیب افزایشی در خصوص نان لحاظ نمی شود

ربط، توجیهاتی خاص برای این کنترل قیمت را مد نظر قرار می دهند که قابل احترام است و به هر ترتیب افزایش دستگاه های ذی

 محصولی که به عنوان قوت غالب بسیاری از ایرانیان مطرح است باید با مالحظات خاصی اجرایی شود، اما این روند به شدت کند و

فرسایشی به نظر می رسد و در شرایطی که نانوایان، افزایش هزینه ها را در ابعاد مختلف احساس می کنند راهی جز افزایش قیمت 

وجود ندارد، زیرا قرار نیست فعاالن این عرصه مکرراً زیان دهی داشته باشند و از سفره خانوار خویش کم کنند و آن را هزینه نان 

ها و خوانساری گفت: در شرایطی که اجازه و اختیار افزایش قیمت از ما سلب می شود راهی جز کم کردن وزن چانه.تولیدی نمایند

 .یا افت کیفی آن باقی نمی ماند

 دلیلی برای افزایش قیمت نان وجود ندارد

ربط بر این ن و دستگاه های ذیها و مطالبات مبنی بر افزایش قیمت نان، اما مسئوالبا وجود طرح برخی از انتظارات، در خواست

چندی پیش، حسن عباسی معروفان، معاون بازرگانی شرکت .عقیده اند که هیچ ضرورتی برای حصول و تحقق این خواسته وجود ندارد

 ۶۶۵ بازرگانی دولتی ایران، در گفت و گویی با رسانه ها عنوان کرد: دولت برای حمایت مصرف کنندگان، هر کیلو آرد یارانه با قیمت

ها قرار می دهد، از این رو گندم که ماده اولیه و اصلی تولید نان به شمار تومان را در اختیار نانوایی 900تومان و آرد آزادپز با نرخ 

وی می افزاید: درباره اصرار نانوایان مبنی بر افزایش قیمت نان نیز باید اشاره شود که .می رود، هیچگونه افزایش قیمت نداشته است

جاری همانند سال گذشته اعمال می شود، از این رو دلیلی برای افزایش قیمت نان نیست، مگر آنکه سازمان آرد برای سال نرخ
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معروفان می گوید: در صورتیکه نانوایان متضرر می شوند، می .حمایت، دالیل دیگری را برای افزایش قیمت نان مد نظر قرار دهد

 .سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارائه کنند توانند اسناد و مدارک مربوطه را به

 است بوده همراه فزآینده رشد با فرعی نرخ گندم افزایش نداشته، اما هزینه های جانبی و 

صنعت،تجارت و  خسرو بیشه کال، عضو سابق اتحادیه نانوایان در یکی از شهرستان های استان تهران در گفت و گو با خبرنگار

، با اشاره به ضرورت افزایش نرخ نان گفت: اگرچه برخی مسئوالن ثابت بودن نرخ گندم را دلیلی برای عدم افزایش قیمت کشاورزی

شود و ی عرضه نان به خرید گندم خالصه نمینان مطرح می کنند، اما باید به این واقعیت توجه شود که تنها هزینه کرد نانوایان برا

 .هزینه های جانبی بسیاری اعم از دستمزد کارگر، تجهیزات، انرژی، اجاره بها، آب، برق، گاز و... نیز در این خصوص اثرگذار است

رایطی که تمامی ها در شتا کنون هیچگونه افزایشی نداشته و ضرورت باال رفتن نرخ 93وی افزود: متأسفانه قیمت نان از سال 

بیشه کال عنوان کرد: اگرچه ممکن است دولت دغدغه .رسدهای فرعی و جانبی با رشد همراه شده، اجتناب ناپذیر به نظر میهزینه

افزایش هزینه خانوارها دلیل مقاومت در برابر افزایش قیمت مد نظر قرار می دهد، اما نباید این امر به نحوی عملیاتی شود که بار و 

این عضو سابق اتحادیه نانوایان گفت: اگر دولت واقعاً در .صورتی غیر منطقی از جیب نانوایان پرداخت شودت این ثبات قیمتی، بهتبعا

 .کند توجه نیز نانوایان همان صدد حمایت از مصرف کنندگان است باید به دغدغه های تولید کنندگان یا 

ا ها از نانوایان رحفظ قیمت نان هستند، مشروط بر اینکه دولت سطح و ضریب حمایتمند به وی افزود: بسیاری از نانوایان، عالقه

های خود را استمرار دهند در غیر تقویت کند و قطعاً در صورت حصول این امر، نانوایان نیز قادر هستند در سایه این حمایت، فعالیت

 .تظار نخواهد بودصورت، تعطیلی برخی از واحدهای نانوایی در آینده، دور از اناین

 استمرار وضعیت موجود،دور ریز نان را تشدید می کند

، با اشاره به چالش صنعت،تجارت و کشاورزی ناصر خدایاری، یکی از فعاالن عرصه تولید نان در استان البرز، در گفت و گو با خبرنگار

یکی از معضالت جدی در خانوارهای ایرانی گفت: به هر ترتیب باال رفتن دور ریز نان، نه توجیه اقتصادی دارد  دور ریز نان به عنوان

وی افزود: قطعاً در شرایطی که نان از کیفیت .و نه توجیه شرعی و می طلبد برای مهار و کنترل این عارضه، تدابیر الزم اتخاذ شود

نوارها انتظار داشت که با هدف صرفه جویی و مالحظات شرعی، به اجبار، نان بی کیفیت مطلوبی برخوردار نیست، نمی توان از خا

خدایاری گفت: با ارتقای کیفی نان، خانوارهای ایرانی نیز هیچ تمایلی به دور ریختن نان نخواهند داشت زیرا اساساً .استفاده کنند

ین فعال در عرصه تولید نان عنوان کرد: برای جلوگیری از دور ریز نان ا.است توجه قابل و وزین ایرانی، جایگاه نان در سفره خانواده 

باید حمایت ها از نانوایان افزایش یابد تا این طیف مجبور نشوند در راستای جبران هزینه ها از کیفیت نان تولیدی کم کنند یا حجم 

کیفی نان، به موضوع عدم داشتن اختیار در انتخاب آرد وی افزود: یکی دیگر از موانع پیش رو برای ارتقای .چانه ها را کمتر نمایند

باز می گردد، زیرا آرد یارانه ای دریافتی از تنوع گسترده ای برخوردار نیست و به تبع در چنین شرایطی، نانوایان چاره ای ندارند از 

ودتر تی برای ارتقای کیفی نان نیز تنگ و محدآنچه که در اختیار دارند به تولید نان مبادرت ورزند و قطعاً در چنین بستری، فضای رقاب

، تمهیدات الزم تعریف و طراحی شود تا بتوان با یکسان سازی نرخ 9۶خدایاری در خاتمه یادآور شد: امیدواریم در سال .خواهد شد

 .آرد و گندم، برخی از موانع موجود در مسیر فعالیتی مذکور را هموار و مرتفع ساخت

http://www.yjc.ir/fa/news/۶093۶۶7/%D8%B1%D8%A7%D 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۲6سه شنبه 

اند تحت تاثیر مواد غذایی مصرفی قرار گرفته و سطوح تستوسترون یک هورمون مردانه مهم و یکی از هورمون هایی است که می تو

آن تغییر کند. باید به این نکته توجه داشت که هم مردان و هم زنان دارای این هورمون جنسی هستند، اما میزان تولید آن در مردان 

 .می شودبسیار بیشتر از زنان است. تولید بیشتر تستوسترون در مردان موجب شکل گیری ویژگی های مردانه 

 خوراکی کاهنده تستوسترون 19

به گزارش شفاف، میزان ناکافی از هورمون تستوسترون ممکن است به ناباروری در مردان منجر شود زیرا فرآیند اسپرم سازی به این 

قدرت  اندازه وهورمون وابسته است. همچنین، تستوسترون در میزان میل جنسی موثر است و در توزیع چربی، تولید توده استخوانی، 

با افزایش سن مردان، سطوح هورمون تستوسترون کاهش می یابد که اغلب .عضالت، و شکل گیری گلبول های قرمز خون نقش دارد

درصد در هر  1.۶سالگی، سطوح تستوسترون به میزان  40ارجاع می شود. پس از « هیپوگنادیسم دیررس»یا « سندرم تی کم»به 

 .می کند. سطوح پایین تستوسترون می تواند به واسطه مواد غذایی مصرفی هر چه بیشتر کاهش یابد سال برای بیشتر مردان افت

 رژیم غذایی کم چرب و قند

دریافت میزان مناسب چربی از رژیم غذایی برای ترشح هورمون تستوسترون و همچنین افزایش میل جنسی توصیه شده است. 

تر تستوسترون منجر می شوند و مردانی که سطوح قند خون کم چرب به سطوح پایین مطالعات نشان داده اند که رژیم های غذایی

را بهتر مدیریت می کنند از زندگی جنسی بهتری برخوردار هستند. قند بیش از اندازه در رژیم غذایی می تواند سطوح تستوسترون 

چربی قرار می دهند که می تواند در بدن به گلوکز  را کاهش دهد. بسیاری از رژیم های غذایی کم چرب کربوهیدارت ها را به جای

 .تبدیل شود

 الکل

مصرف الکل با کاهش سطوح تستوسترون پیوند خورده است. با ترک الکل می توانید بهبود زندگی جنسی خود را شاهد باشید. 

 ازه قند باشند و به افزایش وزنهمچنین، پرهیز از نوشیدنی های ترکیبی توصیه شده است زیرا ممکن است حاوی میزان بیش از اند

 .منجر شوند

 بستنی

این خوراکی خوشمزه و محبوب از محتوای قند و کالری خالی باال برخوردار است و از این رو، انتخابی نامناسب برای سالمت بدن 

 شود. ماستانسان محسوب می شود. در صورت مصرف زیاد، بستنی ممکن است به افزایش خستگی و شکل گیری میگرن منجر 

 .ساده یا یخ زده می تواند جایگزین بهتری برای بستنی باشد

 پاستا

پاستا سرشار از کربوهیدارت ها است و از محتوای کالری باالیی سود می برد. اگر کالری های اضافی دریافتی از پاستا سوزانده نشوند، 

 .بدن آنها را در قالب چربی ذخیره خواهد کرد

 تنقالت

چیپس، شکالت و کلوچه به واسطه مزه خوب و راحتی در استفاده از محبوبیت باالیی برخوردار هستند، اما این قبیل تنقالتی مانند 

خوراکی ها از محتوای قند و کربوهیدارت باال سود می برند که می تواند سطوح قند خون را به سرعت افزایش دهد. استفاده از 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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تلخ به جای تنقالت ناسالم می تواند به افزایش میل جنسی مردان کمک کند و  سبزیجات خام، مغزهای خوراکی، یا حتی شکالت

 .چربی های سالم که بدن به آنها نیاز دارد را تامین کند

 بیسکوئیت ها و کلوچه های صبحانه

ع یاد است. این نوبه طور کلی این خوراکی از محتوای باالی چربی های ترانس برخوردار هستند زیرا میزان پردازش روی آنها بسیار ز

از خوراکی ها روی هورمون های بدن، از جمله تستوسترون تاثیرگذار هستند. با تغییر عادات غذایی صبحگاهی خود و مصرف مواد 

 .غذایی کمتر پردازش شده می توانید تستوسترون را در سطوح بهینه حفظ کنید

 ناچو و بال مرغ

کربوهیدارت ها منجر شود و در نتیجه افزایش وزن را به همراه داشته باشد. همچنین،  مصرف ناچو می تواند به دریافت بیش از اندازه

مصرف بال مرغ سرخ شده در روغن زیاد می تواند به سطوح افزایش یافته کلسترول منجر شود که در گذر زمان می تواند بر سالمت 

 .قلب تاثیرگذار باشد

 دانه کتان

شناخته می شود. با این وجود، دانه های  3-الم و منبع فوق العاده ای برای اسیدهای چرب امگادانه کتان به عنوان یک ماده غذایی س

کتان از میزان کافی چربی برای غلبه بر اثر تستوسترون پایین برخوردار نیستند، زیرا آنها حاوی ترکیباتی به نام لیگنان هستند که 

شما محسوب می شوند و مردی  3-کتان منبع اصلی تامین اسیدهای چرب امگابه تقلید استروژن در بدن می پردازند. اگر دانه های 

 .فرا رسیده باشد 3-با سطوح پایین تستوسترون هستید، ممکن است زمان استفاده از مکمل های امگا

 شیرین بیان

ما این محصول از شیرین بیان یک گیاه دارویی است که هنگام استفاده به صورت چای می تواند به کاهش استرس کمک کند. ا

 .محتوای باالی ترکیبات شبه استروژن نیز برخوردار است

 آبجو

جدا از الکل، آبجو از محتوای کالری و کربوهیدارت های باال برخوردار است و می تواند برای مردان بسیار بد باشد. رازک مورد استفاده 

 .گرم رازک است 100استروژن در هر هزار واحد بین المللی  300در تولید آبجو استروژنیک است و حاوی 

 سویا

سویا یکی از مواد غذایی است که مردان با سطوح  .سویا حاوی ترکیبی به نام ایزوفالون است که استروژنیک بودن آن ثابت شده است

قریبا برابر از آن تتستوسترون پایین باید از آن پرهیز کنند. اثر شبه استروژن سویا چنان قوی است که در تئوری مصرف مقدار زیادی 

 .با مصرف قرص های ضد بارداری است

 نعناع

این گیاه طراوت بخش در هر چیزی از چای تا آدامس استفاده می شود و به واسطه ترکیبات استروژنیک موجود در آن درمانی قدیمی 

نگران سطوح تستوسترون خود برای زنان به منظور خالص شدن از موهای زائد صورت است. مصرف نعناع طبیعی برای مردانی که 

 .هستند، توصیه نمی شود

 حبوبات و لوبیاها

این دسته از مواد غذایی به واسطه فعالیت استروژنی خود شناخته شده هستند. به عنوان مثال، لوبیای لیما سرشار از ترکیبی به نام 

 .ستوسترون ثابت شده استفیتواستروژنیک فیبر اینوزیتول و لیگنان ها است که اثر آنها در کاهش میزان ت
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 غالت کامل

در شرایطی که غالت کامل برای دستگاه گوارش گزینه های خوبی در نظر گرفته می شوند، اما می توانند بر سطوح تستوسترون تاثیر 

هد. دمنفی داشته باشند. آنها حاوی گلوتن هستند که می تواند سطوح پروالکتین را افزایش داده و سطوح تستوسترون را کاهش 

رژیم غذایی سرشار از فیبر غذایی می تواند سطوح تستوسترون را کاهش دهد. افزون بر این، بیشتر غالت می توانند موجب دفع مواد 

 .معدنی از بدن شوند

 نوشابه های گازدار

می شود. نه تنها این نوشابه های گازدار از محتوای قند باالیی برخوردار هستند و یکی از عوامل موثر در ابتال به چاقی محسوب 

نوشیدنی ها به خودی خود برای انسان بد هستند، بلکه بطری هایی که در آنها روانه بازار می شوند نیز ممکن است به سالمت انسان 

 .آسیب وارد کند زیرا اغلب از فتاالت ها تهیه شده اند که دارای ویژگی های شبه استروژنی قوی هستند

 فست فود

ست فودها از گوشت و فرآورده های گوشتی کم کیفیت استفاده می شود. منابع گوشت ممکن است با غذای به طور معمول در ف

کیفیت پایین تغذیه شده باشند و در طول زندگی خود به طور مرتب آنتی بیوتیک و هورمون رشد دریافت کرده باشند. فست فودها 

اد سرخ می شوند. روغن آفتابگردان و روغن سویا به طور قابل توجهی غذاهای چربی نیز محسوب می شوند و بیشتر آنها در روغن زی

 .می توانند سطوح تستوسترون را در مردان کاهش دهند

 پنیر

در شرایطی که پنیر طعمی فوق العاده به پیتزا و ناچو می بخشد، اما این محصول لبنی می تواند به طور بالقوه بر تولید طبیعی 

 .استروژن و تستوسترون، در بدن انسان تاثیرگذار باشدهورمون ها، از جمله 

 روغن های گیاهی حاوی چربی های غیر اشباع چند پیوندی

چربی های غیر اشباع چند پیوندی که در این نوع از روغن ها یافت می شوند ثابت شده است که سطوح تستوسترون را کاهش می 

 .دهند

 دوزهای باال از فیبر غذایی

سیاری از مردم بر این باورند که افزایش مصرف فیبر غذایی می تواند برای انسان خوب باشد، اما ممکن است این کار در شرایطی که ب

بر سطوح تستوسترون تاثیر منفی داشته باشد. مشکل زمانی شکل می گیرد که مردان بیش از اندازه فیبر مصرف می کنند که این 

و کاهش سطوح آن می شود. قطع مصرف فیبرهای غذایی توصیه نمی شود، اما میزان کار موجب تغییر در سوخت و ساز تستوسترون 

 .مصرف باید در حد اعتدال باشد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=f1d9fe379c0447fc8097889d8 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6خرداد ماه  ۱شنبه دو 

 8تا  7دبیر اتحادیه کباب، حلیم، آش و غذاهای سنتی گفت: قیمت انواع آش و حلیم در مقایسه با سال گذشته با  <مواد غذایی

های قیمت :کرد اظهار جاری سال رمضان مبارک ماه در حلیم و آش جدید نرخ درباره حسین محمدی.رسددرصد تغییر به فروش می

درصد تفاوت در مقایسه با سال قبل به فروش  8تا  7انواع آش و حلیم برای ماه رمضان سال جاری تغییر زیادی ندارد و تنها با 

 .شودمی اعالم زودی به رمضان مبارک ماه در عرضه برای حلیم و آش انواع وی افزود: نرخ مصوب .رسدمی

 با قلمکارشله آش  تومان، هزار 11 ساده حلیم و تومان هزار 12 به گزارش تسنیم، قیمت هر کیلوگرم حلیم معجون در سال گذشته 

قلمکار و تومان، هر پرس آش شله 9۵00هزار تومان، آش رشته بدون مخلفات  10، آش رشته با مخلفات تومان هزار 12 مخلفات

 .بود شده گذاریقیمت تهران در تومان  ۶۵00ته تومان و هر پرس آش رش 7000حلیم 

 .درصد افزایش قیمت این محصوالت را شاهد بودیم ۵( نیز 94در مقایسه با سال قبل ) 9۵گفتنی است در سال  

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=b3b4219b90884a۶e88eed8f0۵f7 
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 صنایع غذایی
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اردیبهشت / /  ۳۰شنبه , 

همچنان در در طول سالیان اخیر، بسیاری از اجناس، اقالم و محصوالت با افزایش قیمت مواجه شده اند اما نان به عنوان قوت غالب، 

 .ها حاصل می شودثبات نسبی قرار دارد، ثباتی که جبران آن با تنزل کیفی نان

در سفره ایرانی نان از اهمیت و نقش بسزایی برخوردار است و به ندرت می توان خانواری را یافت نمود که در سبد غذایی آنها، جای 

 .عضلی جدی تبدیل شده به تنزل کیفی آن معطوف می شوداما آنچه که در خصوص نان در کشور به م.خالی نان احساس شود

رضا خزایی، یکی از ساکنان غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به افت کیفی محسوس 

و متأسفانه در بسیاری از نان در این محدوده از غرب استان تهران، اظهار داشت: این مشکل صرفاً به منطقه مذکور خالصه نمی شود 

 .نقاط دیگر همچون استان البرز، شهر تهران و بسیاری از شهرستان های دیگر کشور نیز جاری و ساری است

ها غلبه کرده که تنها نانی که بالفاصله از تنور بیرون آورده می شود با چنان بی کیفیتی بر تولید نان نانواییوی افزود: متأسفانه آن

 .ها پدیدار می شودساعت از تولید، به شدت افت کیفی در نان 24ابل مصرف است و با گذشت تنها میل و رغبت ق

خزایی عنوان کرد: این در شرایطی است که در سال های نه چندان دور گذشته بعد از گذشت چندین روز نیز امکان استفاده از نان 

 .تحت الشعاع برخی سوء مدیریت ها قرار گرفته استوجود داشت اما در سال های اخیر، متأسفانه کیفیت به شدت 

در شرایطی که اجازه افزایش نرخ نان را نداریم، چاره ای جز کاهش کیفی وجود نداردمهدی خوانساری، یکی از نانوایان فعال در شهر 

رد: عالیت نانوایان عنوان ککرج، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به تنگناهای جدی و شدید در مسیر ف

در شرایطی که بسیاری از اقالم و محصوالت به فراخور شرایط و با شدت و ضعف هایی با افزایش نرخ و قیمت روبرو می شوند، 

 .متأسفانه این شیب افزایشی در خصوص نان لحاظ نمی شود

نترل قیمت را مد نظر قرار می دهند که قابل احترام ربط، توجیهاتی خاص برای این کوی افزود: البته مسئوالن و دستگاه های ذی

است و به هر ترتیب افزایش محصولی که به عنوان قوت غالب بسیاری از ایرانیان مطرح است باید با مالحظات خاصی اجرایی شود، 

ابعاد مختلف احساس می  اما این روند به شدت کند و فرسایشی به نظر می رسد و در شرایطی که نانوایان، افزایش هزینه ها را در

کنند راهی جز افزایش قیمت وجود ندارد، زیرا قرار نیست فعاالن این عرصه مکرراً زیان دهی داشته باشند و از سفره خانوار خویش 

خوانساری گفت: در شرایطی که اجازه و اختیار افزایش قیمت از ما سلب می شود راهی .کم کنند و آن را هزینه نان تولیدی نمایند

 .ها و یا افت کیفی آن باقی نمی ماندجز کم کردن وزن چانه

 دلیلی برای افزایش قیمت نان وجود ندارد

ربط بر این ها و مطالبات مبنی بر افزایش قیمت نان، اما مسئوالن و دستگاه های ذیبا وجود طرح برخی از انتظارات، در خواست

 .استه وجود نداردعقیده اند که هیچ ضرورتی برای حصول و تحقق این خو

چندی پیش، حسن عباسی معروفان، معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران، در گفت و گویی با رسانه ها عنوان کرد: دولت 

ها قرار می تومان را در اختیار نانوایی 900تومان و آرد آزادپز با نرخ  ۶۶۵برای حمایت مصرف کنندگان، هر کیلو آرد یارانه با قیمت 

 .د، از این رو گندم که ماده اولیه و اصلی تولید نان به شمار می رود، هیچگونه افزایش قیمت نداشته استده

ه جاری همانند سال گذشتوی می افزاید: درباره اصرار نانوایان مبنی بر افزایش قیمت نان نیز باید اشاره شود که نرخ آرد برای سال

ایش قیمت نان نیست، مگر آنکه سازمان حمایت، دالیل دیگری را برای افزایش قیمت نان اعمال می شود، از این رو دلیلی برای افز
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معروفان می گوید: در صورتیکه نانوایان متضرر می شوند، می توانند اسناد و مدارک مربوطه را به سازمان حمایت .مد نظر قرار دهد

 است بوده همراه فزآینده رشد با فرعی های جانبی و  نرخ گندم افزایش نداشته، اما هزینه.از مصرف کنندگان ارائه کنند

خسرو بیشه کال، عضو سابق اتحادیه نانوایان در یکی از شهرستان های استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و 

یمت ای عدم افزایش قکشاورزی، با اشاره به ضرورت افزایش نرخ نان گفت: اگرچه برخی مسئوالن ثابت بودن نرخ گندم را دلیلی بر

شود و نان مطرح می کنند، اما باید به این واقعیت توجه شود که تنها هزینه کرد نانوایان برای عرضه نان به خرید گندم خالصه نمی

 .هزینه های جانبی بسیاری اعم از دستمزد کارگر، تجهیزات، انرژی، اجاره بها، آب، برق، گاز و... نیز در این خصوص اثرگذار است

ها در شرایطی که تمامی تا کنون هیچگونه افزایشی نداشته و ضرورت باال رفتن نرخ 93وی افزود: متأسفانه قیمت نان از سال 

 .رسدهای فرعی و جانبی با رشد همراه شده، اجتناب ناپذیر به نظر میهزینه

مقاومت در برابر افزایش قیمت مد نظر قرار می  بیشه کال عنوان کرد: اگرچه ممکن است دولت دغدغه افزایش هزینه خانوارها دلیل

 .صورتی غیر منطقی از جیب نانوایان پرداخت شوددهد، اما نباید این امر به نحوی عملیاتی شود که بار و تبعات این ثبات قیمتی، به

 دغدغه های تولید کنندگان این عضو سابق اتحادیه نانوایان گفت: اگر دولت واقعاً در صدد حمایت از مصرف کنندگان است باید به

مند به حفظ قیمت نان هستند، مشروط بر اینکه دولت سطح و وی افزود: بسیاری از نانوایان، عالقه.توجه کند نیز نانوایان همان یا 

های تفعالی ها از نانوایان را تقویت کند و قطعاً در صورت حصول این امر، نانوایان نیز قادر هستند در سایه این حمایت،ضریب حمایت

 .صورت، تعطیلی برخی از واحدهای نانوایی در آینده، دور از انتظار نخواهد بودخود را استمرار دهند در غیر این

 استمرار وضعیت موجود،دور ریز نان را تشدید می کند

الش و کشاورزی، با اشاره به چ ناصر خدایاری، یکی از فعاالن عرصه تولید نان در استان البرز، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت

دور ریز نان به عنوان یکی از معضالت جدی در خانوارهای ایرانی گفت: به هر ترتیب باال رفتن دور ریز نان، نه توجیه اقتصادی دارد 

 .و نه توجیه شرعی و می طلبد برای مهار و کنترل این عارضه، تدابیر الزم اتخاذ شود

نان از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست، نمی توان از خانوارها انتظار داشت که با هدف صرفه جویی و  وی افزود: قطعاً در شرایطی که

 .مالحظات شرعی، به اجبار، نان بی کیفیت استفاده کنند

ان در نخدایاری گفت: با ارتقای کیفی نان، خانوارهای ایرانی نیز هیچ تمایلی به دور ریختن نان نخواهند داشت زیرا اساساً جایگاه 

 .ایرانی، وزین و قابل توجه است سفره خانواده 

این فعال در عرصه تولید نان عنوان کرد: برای جلوگیری از دور ریز نان باید حمایت ها از نانوایان افزایش یابد تا این طیف مجبور 

 .ایندنشوند در راستای جبران هزینه ها از کیفیت نان تولیدی کم کنند یا حجم چانه ها را کمتر نم

وی افزود: یکی دیگر از موانع پیش رو برای ارتقای کیفی نان، به موضوع عدم داشتن اختیار در انتخاب آرد باز می گردد، زیرا آرد 

 یارانه ای دریافتی از تنوع گسترده ای برخوردار نیست و به تبع در چنین شرایطی، نانوایان چاره ای ندارند از آنچه که در اختیار دارند

 .لید نان مبادرت ورزند و قطعاً در چنین بستری، فضای رقابتی برای ارتقای کیفی نان نیز تنگ و محدودتر خواهد شدبه تو

، تمهیدات الزم تعریف و طراحی شود تا بتوان با یکسان سازی نرخ آرد و گندم، 9۶خدایاری در خاتمه یادآور شد: امیدواریم در سال 

 .یتی مذکور را هموار و مرتفع ساختبرخی از موانع موجود در مسیر فعال

http://iranecona.com/73۵27/%DA%AF%D8%B1%D8%A 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

های عسل، حمایت خود از روحانی را اعالم کرده و هشدار دادند که مردم گول شعارهایی جامعه تولیدکنندگان محصوالت و فراورده

 .را نخورند که عامل اصلی بازگشت به گذشته است

های شبکه مدیره و مدیران عامل تشکلاعضای هیأتبه گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل اتحادیه زنبورداران در همایش کشاورزان و 

 تمام بماند.دهند که کشور به عقب برگشته و راه پیشرفت، نیمهتعاون روستایی، گفت: زنبورداران با درایت خود، اجازه نمی

اه ود: در حال حاضر رخواهند با شعارهای پوچ، تولیدکننده را به حاشیه ببرند، افزسرحدی با اشاره به اینکه برخی میعفت رئیسی

توانیم امید پیشرفت بیشتر را در آن ببینیم و دیگر حسرت کشورهایی مانند ترکیه را نخوریم. بنابراین تولید به جایی رسیده که می

بریم و اطراف کشور جنگ و درگیری است، اما نباید آن را در نیمه رها کرد.به گفته وی، اکنون در مقطع زمانی حساسی به سر می

های دولت یازدهم است و این وظیفه امروز ماست که از آن حمایت کرده و دلیل تدبیرها و تالشرامشی که در جامعه حاکم شده، بهآ

 ناپذیری به کشور وارد کند.تواند لطمات جبرانترین اشتباهی میهمچنان سایه جنگ را از کشور دور نگه داریم. زیرا کوچک

خواهند با شعارهای خود توجه آنها را جلب کنند روستائیان ناآگاه بوده و میبیان کرد: برخی تصور میمدیرعامل اتحادیه زنبورداران 

 اطالع هستند.شان بیشناسند و از درجه باالی شعور و آگاهیکنند. در حالی که آنها روستاییان را نمی

ه کنند وعده ارائرأی، دنبال گداپروری بوده و فکر می شوند که برای جمع کردنای پیدا میسرحدی معتقد است: هنوز هم عدهرئیسی

کند. در حالی که جامعه، خود توانایی تشخیص داشته و با مقایسه قبل و بعد از دولت یازدهم، قوت الیموت، فکر مردم را منحرف می

 گنجد و در آن نقشی ندارد.زی، نمیویژه تولید محصوالت کشاورراه را از چاه تشخیص خواهد داد. تفکر گداپروری، در عرصه تولید به

تای طلب هستیم، تأکید کرد: ما تجربه تلخی از کودوی با بیان اینکه ما در چند سال گذشته توانستیم به دنیا ثابت کنیم که صلح

ز هم جامعه ما از ایم؛ بنابراین اگر امروداریم و به دلیل عملکرد غیرهوشمندانه مردم آن زمان، تا امروز تاوان آن را پس داده 1332

 هایی که تولیدکنندگان را در هزارتویهای بیشمار بود؛ فرصتسوزیساالری حمایت نکند، باید دوباره منتظر فرصتخرد جمعی و مردم

درصد تولید کل کشور را مربوط به کشاورزی دانست و یادآور شد:  ۵7سرحدی، کند.رئیسیمورد، حصر میدست و پا گیر قوانین بی

ها بخش ها تهیه کنیم و دوباره در سایه تحریمکیفیت را با چند برابر قیمت از خارجیهای بیینکه حاضر نیستیم دوباره نهادهبرای ا

 ترین کاندیدا مسیر تولید را هموارتر خواهیم کرد./کشاورزی را به خطر بیندازیم، روز جمعه با انتخای اصلح

http://www.iana.ir/fa/news/43977/%D8%B2%D9%8۶%D8% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

بود که محمود حجتی در جریان بازدید از یک شرکت گیاهان دارویی در شهرک صنعتی بهارستان کرج که یک  9۵زمستان سال 

در بازارهای داخلی و خارجی را تولید بنیان با فرآوری گیاهان دارویی است و انواع داروهای گیاهی برای مصارف پزشکی شرکت دانش

برابر افزایش و مصرف آب را در مقایسه با  10تواند درآمد کشاورزان را تا کند، گفت تولید برخی گیاهان دارویی میو عرضه می

 ای استفادهسوم کاهش دهد. اظهار نظری که حاکی از دغدغه وزیر جهاد کشاورزی دولت تدبیر و امید برمحصوالت زراعی دیگر تا یک

 ...های طالیی یک پتانسیل ارزشمند داشتاز فرصت

 پور:حامد صفری -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

بود که محمود حجتی در جریان بازدید از یک شرکت گیاهان دارویی در شهرک صنعتی بهارستان کرج که یک  9۵زمستان سال 

انواع داروهای گیاهی برای مصارف پزشکی در بازارهای داخلی و خارجی را تولید بنیان با فرآوری گیاهان دارویی است و شرکت دانش

برابر افزایش و مصرف آب را در مقایسه با  10تواند درآمد کشاورزان را تا کند، گفت تولید برخی گیاهان دارویی میو عرضه می

زیر جهاد کشاورزی دولت تدبیر و امید برای استفاده سوم کاهش دهد. اظهار نظری که حاکی از دغدغه ومحصوالت زراعی دیگر تا یک

 های اخیر برخی شیفتگانهای طالیی یک پتانسیل ارزشمند داشت.اظهار نظری که بر خالف برخی شعارهای توخالی هفتهاز فرصت

ال عمومی و جهانی به این فرد کشور درگیاهان دارویی و اقبها، مطالعه شده بوده و با استناد به ویژگی منحصربهبه قدرت در مناظره

های اقتصاد مقاومتی محاسبه و اعالم زایی، تولید ثروت و ارزآوری از طرحهای این حوزه برای اشتغالگیری از ظرفیتمحصوالت، بهره

فتری د شده است.البته تمجید حجتی از این ویژگی منحصر به یک اظهار نظر صرف در دفاع از این امر نبوده است، بلکه او با اختصاص

اختصاصی برای گیاهان دارویی جهت ساماندنی فرآیند زنجیره گیاهان دارویی وارد فاز اجرایی شده است تا طی چند سال آینده ایران 

 میلیارد دالری جهان در این زمینه، سهمی در شأن خود را ببرد. 122از تجارت 

بنیان برای تولیدات گیاهان دارویی، موتور محرکه زنجیره وری دانشلذا از آنجا که با وجود کارشناسان، تحریک و افزایش تقاضا و فرآ

گیاهان دارویی است، دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی ترتیباتی را اتخاذ کرده است تا تمامی تجار در زمینه بازاریابی، 

مندان با مراجعه به دفتر گیاهان دارویی قهتبلیغات و برندسازی گیاهان دارویی برای نخستین بار درکشور حمایت مالی شوند و عال

 مند گردند. اینکه چگونه و چطور را گزارشگر ایانا از متولیان امر جویا شده است:وزارت جهاد کشاورزی از منابع مالی این بخش بهره

 اهمیت توسعه کشت گیاهان دارویی در کشور

ترین نیازهای دارویی خود را ه نواحی فقیر و دورافتاده، عمدهطبق اعالم سازمان بهداشت جهانی مردم کشورهای در حال توسع

 1۵کنند و بر اساس آمار همین سازمان رشد مصرف گیاهان دارویی در کشورهای صنعتی درمقابل سنتی ازگیاهان دارویی تأمین می

ت یی برعکس است.تأکید سازمان بهداشعنوان یکی از کشورهای برتر تولیدکننده گیاهان داروبه سه است، اما این رشد در کشور ما به

جهانی در جایگزینی تدریجی مواد طبیعی به جای مواد شیمیایی موجب شده تا کشورهای مختلف جهان برای کشت و تولید انبوه 

د ایران اگذاری اقدام کنند.متکی بودن اقتصریزی و سرمایهگیاهان دارویی و استفاده آن در صنایع دارویی، بهداشتی و غذایی، برنامه

های مقابله با این چالش، توسعه تولیداتی است که عالوه بر پذیری اقتصاد کشور شده که یکی از راهبر درآمدهای نفتی، باعث آسیب

وانند تبهبود وضع اقتصاد داخلی باعث افزایش صادرات غیرنفتی شود.در این میان محصوالت جنگلی مرتعی و گیاهان دارویی، می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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صادرات غیرنفتی داشته باشند.با توجه به تنوع آب و هوایی کشور و امکان رویش بیشتر گیاهان دارویی درایران، این  تأثیر بسزایی در

 فرصت طالیی وجود دارد که با کشت گیاهان دارویی، حضورخود را دربازار جهانی بیش از پیش افزایش دهیم.

 های بازار گیاهان دارویی در کشورشناسایی حلقه

های وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به اینکه شناسایی حلقهآذر، مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در گفتیپیمان یوسف

های وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: برنامه قوی و جامعی در حوزه بازار گیاهان بازار گیاهان دارویی در کشور یکی از سیاست

های فعال در زمینه بازاریابی، تبلیغات و برندسازی گیاهان دارویی از تمامی تجار، بازاریان و شرکت باردارویی داریم و برای نخستین

توانند با مراجعه به دفتر گیاهان دارویی وزارت مندان حوزه بازار فروش گیاهان دارویی میکنیم.وی بیان کرد: عالقهحمایت مالی می

آذر با بیان اینکه تاکنون اشخاص زیادی جهت دریافت تسهیالت به مند شوند.یوسفیجهاد کشاورزی از منابع مالی این بخش بهره

بنیان در بخش مشاوره شرکت دانش 10اند، افزود: تاکنون بیش از مرکز ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کرده

شرکت در بخش  20طات و اعطای تسهیالت هستند و حداقل اند که در حال مذاکره برای ایجاد ارتباتولید و تولید نهاده مراجعه کرده

 ها برای دریافت تسهیالت هستند.های آماده گیاهان دارویی در حال معرفی به بانکتولید با طرح

وی با بیان اینکه نرخ رشد گیاهان دارویی سه برابر نرخ رشد اقتصاد جهانی است، عنوان کرد: اقتصاد جهانی با نرخ رشد چهار درصد 

درصد رسیده و نشان دهنده  9.1در حال پیشرفت است، در حالی که بر اساس آمار مرکز تجارت جهانی نرخ رشد گیاهان دارویی به 

ی ها در زمینه گیاهان دارویعنوان یکی از پیشروترین وزارتخانهآذر وزارت جهاد کشاورزی را بهپویا بودن اقتصاد این حوزه است.یوسفی

عنوان مرکز ملی گیاهان دارویی ایجاد شد که بر اساس قانون تفکیک ای بهبا دستور وزیر جهاد کشاورزی واحد ویژهدانست و ادامه داد: 

وظایف وزارتی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول کل زنجیره ارزش گیاهان دارویی از قبیل کاشت، داشت برداشت، فرآوری و یکی از 

 در کشور است. روزسازی آمار بهوظایف اصلی این مرکز دقیق

 هزار هکتاری کشت گیاهان دارویی ۲84توسعه 

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: طرح ملی جامع گیاهان دارویی کشور تدوین و در گروه اقتصاد مقاومتی 

ها تا برداشت از مزارع داریم که طبق آن سطح زیر کشت گیاهان تصویب شده، همچنین برنامه مدونی از مرحله تأمین بذر و نهاده

هزار  1۶0اکنون آغاز شده که هم 9۵هزار هکتار برسد.وی اظهار کرد: البته اجرای این طرح از سال  284سال باید به  10دارویی طی 

هزار هکتار در  9۵هکتار آن با انواع گیاهان دارویی نظیر زعفران، گل محمدی و... زیر کشت رفته است، زعفران با سطح زیر کشت 

هزار هکتار با تولید بیش  1۵بیش از  94و سطح زیر کشت گل محمدی در سال تن در صدر قرار دارد  3۵1و تولید بیش از  94سال 

هزار هکتار اعالم کرد و یادآور شد: زیره سبز،  4۵آذر سطح زیر کشت سایر گیاهان دارویی را حدود هزار تن بوده است.یوسفی 32از 

درصد  70شود و بیش از ارویی کشور محسوب میگشنیز، حنا، وسمه، رازیانه و گل گاوزبان از عمده محصوالت تولیدی گیاهان د

های خراسان رضوی )زیره سبز(، جنوب کرمان )حنا، وسمه(، همدان )گشنیز و رازیانه( و گیالن )گل گیاهان دارویی کشور در استان

فه کرد: ارزش صادرات میلیارد دالر است، اضا 122شوند.وی با اشاره به اینکه کل تجارت گیاهان دارویی در جهان گاوزبان( کشت می

ساله به سه میلیارد دالر  10ای میلیون دالر و قرار است طرح ملی گیاهان دارویی طی برنامه 400گیاهان دارویی کشور ساالنه حدود 

درصد زعفران جهان  9۵)معادل دو درصد از سهم تجارت جهانی گیاهان دارویی( برسد.مجری طرح گیاهان دارویی با اشاره به اینکه 

میلیون دالر است،  280شود، گفت: ارزش مالی زعفران در دنیا هشت یلیارد دالر، اما صادرات زعفران ایران ساالنه ر ایران تولید مید

رسد، میلیون تومان به فروش می 100یورو معادل هر کیلوگرم  1.2۵ "آلبرتاین"گرم زعفران در کشور هلند با برند  0.0۵همچنین 

درصد  40هزار تومان است که البته با  800هترین برند زعفران ایرانی در مشهد، هر کیلوگرم پنج میلیون و این در حالی است که ب
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های جهانی و قابلیت باالی ایران در تولید گیاهان دارویی فضایی شود.اهمیت ورود به بازارتر از کشاورزان خریداری میقیمت پایین

مند به همکاری با ایران در صنعت گیاهان دارویی شدند و تاکنون سه هیأت هلند عالقهایجاد کرده که کشورهای سوئیس، فرانسه و 

هکتار زعفران را  200ها پس از مذاکره با آستان قدس رضوی، همکاری برای کشت هلندی وارد ایران شدند که یکی از این شرکت

شاورزی آلمان داشتیم و کل زنجیره ارزش گیاهان دارویی را آذر با اشاره به اینکه از یک ماه پیش جلساتی با وزارت کپذیرفت.یوسفی

نفر از مدیران ارشد بخش خصوصی، کشاورزی،  1۵رتبه ایرانی تعیین شده که نفر هیأت عالی 20با آنها مطرح کردیم، افزود: حدود 

زی و وزارت صنعت عازم این دارویی، فرآوری و مابقی از بخش دولتی هشتم تیرماه جهت برگزاری جلسات متعدد با وزارت کشاور

میلیون دالر بوده و در مقایسه با آن میزان  18۵، تقریبا 1394های خام در سال کشور هستیم.وی بیان کرد: میزان صادرات فرآورده

ترین اقالم صادراتی شامل گل محمدی، زعفران، زیره سبز، ریشه و عصاره میلیون دالر بوده است. عمده 22واردات مبلغی دود 

شرکت مرتبط با صنعت گیاهان دارویی در حال فعالیت هستند  321ها، گشنیز، حنا و وسمه است. در حال حاضر، بیان، صمغیرینش

 اند.نوع داروی گیاهی را به ثبت رسانده 17۶3که 

 هزار میلیاردی جهت توسعه کشت ۲.5تخصیص 

عنوان اولویت دوم و اولویت کار در کشور برای اشتغال کشور به مجری طرح گیاهان دارویی ادامه داد: گیاهان دارویی در ستاد عالی

 ۵00این بخش شناخته و تصویب شد که تخصیص منابع آن در کل حلقه تأمین، فرآوری، بازار، تحقیق و توسعه بیش از دوهزار و 

و عنوان کرد: طبق منابع موجود  فایده دانستسازی مصرف گیاهان دارویی را بیآذر تولید بدون فرهنگمیلیارد تومان است.یوسفی

گونه در ایران  300ها و مواد مؤثره بیش از دوهزار و هزار گونه گیاه دارویی در ایران وجود دارد، مطالعه علمی در مورد رویشگاههشت

در بازار جهانی گونه مشخص و دارای متقاضی  30شود که گونه گیاه دارویی در ایران کشت می 90صورت گرفته و از این تعداد حدود 

تم به طور حدر قالب دو اولویت نخست و دوم هدف کشت قرار دارد، ولی اگر گیاهانی با قابلیت بازارسازی و رقابت شناسایی شوند به

 این لیست اضافه خواهند شد.

زار تن ظرفیت اسمی ه 222واحد فرآوری تولیدی دارای مجوز در حوزه گیاهان دارویی با ظرفیت اسمی بیش از  32۵وی اظهار کرد: 

 مشغول به کار هستند.

 محصول تولیدی ردیف
تعداد واحدهای فرآوری تولیدی 

 دارای مجوز در ایران
 ظرفیت اسمی )تن(

 119.۶12 137 های گیاهیعرقیات و عصاره 1

 12.308 19 بیان، رازکعصاره شیرین 2

 3.112 32 های اسانسی از نعنا، گل محمدی، پرتقال و سایرروغن 3

 77.114 97 گالب استحصالی از گل محمدی و سایر عرقیات سنتی 4

۵ 
های آرایشی بهداشتی گیاهی، صابون و شامپو با عصاره کرم

 گیاهی
12 7،378 

 2.۵00 28 انواع دارو با منشاء طبیعی برای مصرف انسان ۶

 ۲۲۲.0۲4 3۲5 جمع
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ها از در کشور تأکید کرد: مردم با نظارت منابع طبیعی و سازمان جنگلمیلیون هکتار مرتع  8۶آذر با اشاره به وجود حدود یوسفی

کنند که طبق آمار رسمی ساالنه چهارهزار تن گیاه دارویی از این مراتع برداشت برداری میصورت رسمی بهرهپنج میلیون هکتار آن به

 تن رسیده است. ۵00هزار و ها به دلیل خشکسالی به یکشود، اما سال گذشته میزان برداشتمی

نظارت  طور کامل تحتتوان به این آمار استناد کرد، یادآور شد: آمار دقیقی در این زمینه نداریم چرا که مراتع بهوی با بیان اینکه نمی

راتع ه مناپذیری بصورت غیررسمی، آسیب جبرانرویه و بهبرداری بیشود، این در حالی است که بهرهنیست و برداشت از آن ثبت نمی

 کشور وارد کرده است.

 استانداردسازی در تولید و فرآوری

کیفیت، بدون گواهی استاندارد و ها محصوالت بیمجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در برخی عطاری

تور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار شود، گفت: استانداردسازی در تولید و فرآوری گیاهان دارویی در دسبندی مناسب عرضه میبسته

 دارد و توسعه این بخش مستلزم تبدیل محصوالت تولیدی خام به محصوالت قابل استفاده و فرآوری شده است.

العاده پتانسیل باالیی برای رشد دارند، بیان کرد: بشر به سمت استفاده از گیاهان آذر با بیان اینکه گیاهان دارویی با تنوعی فوقیوسفی

سال گذشته کشورهای صنعتی نظیر آلمان، کانادا، سوئیس و فرانسه به این نتیجه رسیدند که برای  20ارویی سوق یافته و طی د

 های شیمیایی استفاده کنند.درمان انسان از گیاهان دارویی به جای روش

سال پیش در این بخش پیشرو و فعال  800وی با اشاره به قدمت تاریخی چهارهزار ساله گیاهان دارویی در کشور افزود: ایران از 

 ساخت. "زرنب"که ابوعلی سینا برای کنترل فشار خون، نخستین داروی گیاهی جهان را از گیاهی به نام طوریبوده، به

 گیاهان دارویی، مصداق اقتصاد مقاومتی

ست و عنوان کرد: این صنعت با مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی این صنعت را مصداق اقتصاد مقاومتی دان

محوری همراه است، ضمن اینکه نیازی به واردات نداشته و مواد اولیه آن در داخل بنیان بودن و عدالتزایی، دانشگرایی، بروندرون

ارویی دنیا در درصد گیاهان د 90آذر ایران را موزه گیاهان دارویی جهان دانست و یادآور شد: با وجود اینکه کشور وجود دارد.یوسفی

 قیمتیها با مطالعه، تحقیق و استفاده از منابع طب سنتی ایران داروهای گیاهی گرانها و آلمانیشود، آمریکاییایران یافت می

رسد، این در حالی است که قابلیت تولید گیاهان برخی داروهای سازند که در برخی موارد این داروها در داخل کشور به فروش میمی

 شور، عرضه به بازار داخلی و خارجی وجود دارد.داخل ک

ترین قشر، مناطق محروم و تواند اقتصاد را از ضعیفشود؛ چراکه میوی تأکید کرد: این محصوالت باعث توسعه اقتصاد کشور می

آوری رافتاده با جمعکه مردم روستاهای دوطوریهای تولیدکننده برند متحول سازد، بهروستاهای دورافتاده تا قدرتمندترین شرکت

 کنند.گل گاو زبان، ختمی، زیره سیاه و نسترن وحشی و دیگر گیاهان دارویی امرار معاش می

ها در حالی است که برداشت گیاهان دارویی عالوه بر فوایدی برای امرار معاش روستاییان، مضراتی هم برای طبیعت به همراه همه این

 گوید:دارد که ناصر حسینی در این باره می

 رویه و قاچاقناپذیر با برداشت بیخسارت جبران

وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به وجود قانون و ناصر حسینی، عضو هیأت علمی و مدرس گروه گیاهان دارویی دانشگاه اراک در گفت

ی به این ناپذیررویه از مراتع و قاچاق گیاهان دارویی آسیب جبراندستورالعمل منابع طبیعی برای برداشت از مراتع گفت: برداشت بی

عنوان مثال گونه آلیوم نظیر پیاز سیر و موسیر مختص ایران است و درصورت ازبین رفتن آن هیچ راهی برای بهکند، بخش وارد می

ها با طب ای جز درمان بیماریای در کشور داشته و مردم چارهجبران وجود ندارد.وی بیان کرد: طب سنتی از قدیم جایگاه ویژه
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ع دلیل جمعیت کم برداشت از مراتای متداول نبوده و بههان دارویی به شکل حرفهسنتی و گیاهی نداشتند، اما در گذشته کشت گیا

خسارت چندانی نداشته است.حسینی با اشاره به قاچاق گیاهان دارویی به داخل و خارج کشور افزود: گیاهان مناطق کوهستانی که 

شود و گیاهی ه پرمصرف موسیر به خارج از کشور قاچاق میزیاد قابل کشت و کار نیستند مثل تیره چتریان، آنقوزه، باریجه و حتی گیا

ی اقتصادی هارویه گیاهان دارویی از طبیعت به جنبهشود.وی با بیان اینکه برداشت بیمثل سنا از پاکستان به داخل کشور قاچاق می

ن ای جز این کار ندارند، بنابرایچارهگردد، عنوان کرد: در صورت تأمین نشدن معیشت و مایحتاج زندگی، روستاییان روستاییان برمی

 آموزش به روستاییان جهت برداشت اصولی و کشت به میزان برداشت باید در اولویت قرار گیرد تا کمترین ضرر متوجه طبیعت شود.

 های تولید، زنگ خطری برای صادراتباال بودن هزینه

مام دلیل باال بودن قیمت تاندازد، ادامه داد: بهصادرات را به خطر می این کارشناس گیاهان دارویی با بیان اینکه هزینه باالی تولید،

شده تقاضا به اندازه کافی برای صادرات گیاهان دارویی وجود ندارد و خیلی از ارقامی که زمانی صادرکننده آن بودیم، حال به 

د یا با انه به واردکننده این محصول تبدیل شدهطور مثال تعدادی از صادرکنندگان رازیانواردکننده همان محصول تبدیل شدیم. به

 شود!اکنون این محصول از هند وارد میوجود کشت گیاه دارویی اسفرزه با کیفیت عالی در ایران، هم

آوری گیاهان دارویی در ایران سنتی و بسیار پرهزینه است و باعث شده توان رقابتی با چین و حسینی تأکید کرد: کشت و جمع

ید های تولید، بااروپایی را نداشته باشیم که تولید با انرژی و هزینه کارگری گران دارند؛ بنابراین برای کاهش هزینهکشورهای 

مکانیزاسیون را وارد این بخش کنیم.وی یادآور شد: اگراقدامات سختگیرانه دولت یازدهم نبود، یک سری از گیاهان دارویی باید وارد 

ارج تر از ختر و ارزانهزینه تولید کارخانه داران این بخش را مجبور به واردات گیاهان دارویی باکیفیتشد، چون باال بودن کشور می

 کند.کشور می

 ایهای ماهوارهسوق یافتن تولیدکنندگان به تبلیغ در شبکه

های ار کرد: نبود شرکتاین کارشناس کشاورزی ضعیف بودن تبلیغات و شناساندن کاال را از مشکالت عمده این بخش دانست و اظه

توان کشش و جاذبه برای خرید کاالی ایرانی در خارج از برندساز از مشکالت این بخش در کشور است که با برندسازی مناسب، می

های کشور ایجاد کرد.حسینی با بیان اینکه ضعیف بودن تبلیغ کاالها در کشور باعث سوق دادن تبلیغات تولیدکنندگان به شبکه

بندی و برند مناسب و لوگو روی کاال، کشش و تقاضا برای محصوالت کشور ای شده است، اضافه کرد: تبلیغ، صادرات با بستهماهواره

های دولت و استفاده از بندی در این بخش ضعیف است، اما این ضعف با کمککند.وی همچنین گفت: صنعت بستهایجاد می

 شود.، برطرف و تقویت میبندیداران جهت واردات دستگاه بستهسرمایه

حسینی دلیل موفق نبودن بیشتر کشاورزان در این عرصه را نبود موفقیت در فروش گیاهان دارویی دانست و بیان کرد: کشاورزان و 

بازار فروش خوب به هم متصل نشدند، پس برای توسعه این بخش باید بستر تجارت این کار فراهم و ارتباط با بازار جهانی پیگیری 

 ود.ش

 های صادراتیتوسعه صادرات گیاهان دارویی، نیازمند مشوق

ی های صادراتاین مدرس گروه گیاهان دارویی دانشگاه اراک صنعت با بیان اینکه عرضه گیاهان دارویی به بازار جهانی در گرو مشوق

ار جهانی عرضه شود؛ البته پس از تصاحب بازار تر از بازار اروپا، چین و هند در بازاست، افزود: گیاهان دارویی باید با قیمتی پایین

دلیل کیفیت باالی گیاهان دارویی ایرانی با وجود افزایش قیمت باز هم توان قیمت را کمی افزایش داد و مشتریان هم بهجهانی می

 متقاضی محصوالت ایرانی خواهند بود.
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در  دهد، عنوان کرد: تجربهود را بفروشد، کشت خود را تغییر میشده خوی با اشاره به اینکه اگر کشاورزی نتواند گیاه دارویی کشت

جهان نشان داده که دولت باید سیاستگزار باشد و با ارائه الگوی کشت، اعطای یارانه، تغییر نظام آبیاری و یارانه صاداتی به این بخش 

 کمک کند.

 بهره مالکانه، سدی مقابل صادرکنندگان

وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به مقررات دولت درباره بهره مالکانه بابت ان گیاهان دارویی در گفتناصر محزون، یکی از صادرکنندگ

د هزار تومان بهره مالکانه پرداخت شوعنوان مثال برای صادرات هر کیلوگرم آویشن یا بابونه باید یکمحصوالت صادراتی اظهار کرد: به

.وی ادامه داد: صادرکنندگان برای دریافت مجوز باید از هفت خان رستم عبور کنند که باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان شده است

های صادراتی دیگر رغبتی برای صادرات گیاهان و با مشکل و طوالنی بودن روند دریافت مجوز، معطل ماندن چند ماهه و نبود مشوق

کند، تأکید کرد: با مشکل کردن روند صادرات ال ایجاد میدارویی ندارند.محزون با اشاره به اینکه توسعه صادرات برای مردم اشتغ

قاچاق گیاهان دارویی توسعه یافته است؛ بنابراین از دولت تقاضا داریم روند صادرات گیاهان دارویی را تسهیل و صدور مجوز را به 

راز، همدان و اصفهان به تهران ها تفویض کند، چون صادرکنندگان برای دریافت مجوز مجبورند از شهرهای مختلف نظیر شیاستان

سفر کنند و چند روز در تهران معطل دریافت مجوز باشند.وی توسعه بدون برنامه کشت گیاهان دارویی از سوی وزارت جهاد کشاورزی 

 دها برشمرد و یادآور شد: مصرف گیاهان دارویی آنقدر زیاد نیست که توسعه کشت صورت بگیرد و کشت زیارا باعث شکست برنامه

عنوان مثال قیمت خاکشیر که مصرف محدودی دارد، هر شود، بهیک محصول باعث ناتوانی کشاورزان درفروش همان محصول می

 هزار تومان رسیده است.دلیل کشت بیش از حد به هر کیلوگرم پنجهزار تومان بوده و به 30کیلوگرم 

 رونق صادرات با تسهیل روند اعطای مجوز

وگو با خبرنگار ایانا گفت: برای تسهیل شدن روند اعطای اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی نیز در گفت ای، رئیسجلیل مغازه

 ها نامه نوشتم، اما ترتیب اثر ندادند.مجوز صادرات گیاهان دارویی دفعات زیادی به وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل

به این بخش اعطا نشده است، اضافه کرد: متقاضی دریافت مجوز صادرات از شهرهای گونه مشوق صادراتی وی با اشاره به اینکه هیچ

مختلف مثل اصفهان یا تویسرکان باید چندین مرتبه به تهران سفر کند و در صورتی که مسئول صادرکننده مجوز، ماموریت یا 

 مسافرت باشد سردرگمی صادرکنندگان و تعدد مراجعات را به همراه دارد.

ها انجام و به تهران ارسال شود که این ها و شهرستانبیان کرد: برای حل این مشکل درخواست کردم که آمارگیری دراستان ایمغازه

هزار هکتاری کشت گیاهان دارویی، تخصیص دوهزار  284رسد وزارت جهاد کشاورزی با برنامه توسعه نظر میرو شد.بهبا مخالفت روبه

بار در کشور در دستور کار قرار گرفته است و همچنین یت مالی از تجار گیاهان دارویی که برای نخستینمیلیاردی تومانی اعتبار، حما

ناپذیر استانداردسازی در تولید و فرآوری، سعی در به حرکت درآوردن چرخ خودروی گیاهان دارویی کشور دارد، اما خسارت جبران

 های صادراتی، بهره مالکانه و روند طوالنیهای تولید، تبلیغات ضعیف، نبود مشوقرویه و قاچاق، باال بودن هزینهناشی از برداشت بی

دهد؛ کند یا سرعت این خودرو را تا حد ممکن کاهش میاعطای مجوزهمانند سنگی یا خودروی گیاهان دارویی را از مسیر منحرف می

 اشته باشند./رود مسئوالن توجه بیشتری به حل مشکالت این بخش دبنابراین انتظار می

http://www.iana.ir/fa/news/4390۶/%D8%A2%D8%BA%D8% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

گفت: تا شهریور ماه امسال پایه های مادری سالم و عاری از ویروس ششم رقم جدید میخک در اختیار بخش خصوصی قرار  شفیعی

محمد رضا شفیعی رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران با بیان  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.می گیرد

اینکه تولید پایه های سالم ارقام میخک در راستای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از واردات در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران 

طرح پژوهشی تولید پایه  :وی افزود.د می شوداز روی این پایه های سالم، قلمه های ریشه دار تولی :صورت گرفته است، اظهار داشت

های سالم و عاری از ویروس میخک از طریق قرار داد همکاری با یکی از واحدهای تولید گل در شهرستان محالت از دو سال پیش 

ولید به تآغاز شد که در این طرح ضمن شناسایی ویروس میخک، پایه های عاری از آفات و بیماری توسط کشت بافت در پژوهشکده 

شفیعی از اجرای پنج پروژه مشترک این پژوهشکده با پژوهشکده کشاورزی انرژی هسته ای ایران خبر داد و گفت: در .رسیده است

این پروژه های مشترک قصد داریم از طریق پرتو افکنی اشعه گاما و جهش های مصنوعی به رقم ها و رنگ های مختلف در گل های 

وی اصالح نژاد ارقام گل و گیاه را از ماموریت های اصلی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی .و پتوس دستیابیمداودی، گالیل، رز، میخک 

رقم و رنگ جدید گل داودی از طریق اصالح نژاد در این پژوهشکده تولید شده  800تا کنون  77ایران عنوان و تصریح کرد: از سال 

ور تولید پایه های پیوندی با روش پیوند قلمه ای همزمان در این پژوهشکده اشاره وی در ادامه به اجرای طرح تحقیقاتی به منظ.است

کرد و اذعان داشت: ساالنه در ایران تعدادی زیادی بوته پیوندی رز هلندی وارد کشور می شود و هر پایه دو تا چهار یورو هزینه دارد، 

رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی .ی از واردات آن جلوگیری کنیماز این رو تالش می کنیم با تولید پایه های پیوندی رز تا حدود

وی تجاری سازی و درآمد زایی از طریق تولید گل به خصوص گل های .به نتیجه برسد 97یران پیش بینی کرد این طرح تا سال 

وجه به اهمیت بازارهای جهانی به با ت :بومی کشور و حضور در بازار های جهانی را از اهداف فعالیت این پژوهشکده نام برد و گفت

 .طول عمر و کیفیت گل ها، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی خود به این موضوع توجه دارد

 برابری طول عمر شب بو ۲افزایش 

سی شیوه های ماندگاری و افزایش طول شفیعی افزود: گروه فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت در این پژوهشکده در زمینه برر

وی اضافه کرد: محققان این پژوهشکده .عمر برخی گل ها از جمله گالیل، شب بو، ژربرا و مریم کار های خوبی انجام داده است

هند و در روز ارتقا د 12توانسته اند طول عمر گل شب بو معمولی رقم سفید را با تیمار شیمیایی دو برابر افزایش و از شش روز به 

شفیعی در عین حال جنس و ژنتیک گل ها، عوامل محیطی .مورد گل مریم نیز موفق به افزایش سه تا چهار روز طول عمر آن شده اند

بعد از برداشت، کیفیت پرورش، ذخیره غذایی باالی گل ها،اقلیم و شرایط آب و هوایی را از جمله عوامل افزایش طول عمر و ماندگاری 

ریده بر شمرد و گفت: به علت توسعه و تقاضای بازارهای جهانی در دانشگاه ها و پژوهشکده گل و گیاهان زینتی گل های شاخه ب

وی بیان کرد: در بعضی از بازارهای اروپایی در مورد .ایران، شیوه های ماندگاری گل ها در طرح های تحقیقاتی بررسی می شوند

حساسیت به خرج می دهند به طوری که طبق استانداردهای آنان عمر گل رز حداقل طول عمر گل های شاخه بریده عرضه شده، 

شفیعی در همین حال اظهار داشت: عوامل محیطی بعد از برداشت مانند شرایط .روز باشد 14روز و داودی کمتر از  12نباید از 

وی درباره میزان ضایعات گل در ایران .اردنگهداری،میزان رطوبت و عوامل میکروبی کم، به میزان دو سوم بر طول عمر گل اثر می گذ

رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی .درصد گل ها از بین می روند ۵0تا  30نیز گفت: در مرحله پس از برداشت و بازاریابی بین 

گیاهان در ایران  درصد دانست و اظهار داشت: تولید گل و 8تا  ۵ایران، میزان ضایعات گل و گیاهان زینتی در کشور های پیشرفته را 

خوب انجام می شود اما مراحل پس از برداشت از جمله شامل بسته بندی و حمل و نقل غیر استاندارد است که همین امر موجب 
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وی ادامه داد: در کشورهای پیشرو، گل های شاخه بریده در داخل آب و در کانتینر های یخچال دار به طور .افزایش ضایعات می شود

سه ها حمل می شوند در حالی که در ایران هنگام حمل و نقل، گل ها بر روی کف ماشین و روی هم قرار می گیرند ایستاده در قف

شفیعی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته برای حفظ کیفیت، گلفروشی ها همراه گل، یک بسته مواد نگهدارنده .که آسیب زننده است

ما اطالعات عملی مربوط به تهیه مواد نگهدارنده گل ها را داریم و شرکت ها و بخش وی در پایان یادآور شد: .به خریدار می دهند

 .خصوصی باید متقاضی تولید آن بشوند و استفاده از مواد نگهدارنده گل ها نیاز به ترویج، آموزش و فرهنگ سازی دارد

/www.yjc.ir/fa/news/http:/۶09۵39۶/%DB%B۶%D-8%B1% 
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 گندم
 فارس - ۹۶/۰۲/۳۱ : تاریخ

ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات گندم دوروم را تمدید کرد، این وزیر جهاد کشاورزی در نامه

میلیون تن گندم ممتاز در کشور انجام  4رغم ادعای برخی مبنی بر پائین بودن گلوتن گندم داخلی با توجه به تولید اقدام علی

، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در رسانی وزارت جهاد کشاورزیپایگاه اطالع،به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش  .شودمی

 :ای به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آورده استنامه

در خصوص ممنوعیت ثبت سفارش واردات گندم،با توجه به افزایش ذخیره گندم  3/11/1394مورخ  33943/020پیرو نامه شماره 

م )گندم مخصوص ماکارونی( بیش از نیاز داخلی و تولید مازاد بر نیاز در سال جاری،ثبت سفارش جدید برای واردات گندم دوروم دورو

 .شود. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام الزم به عمل آید( نیز ممنوع اعالم می10011990)با کد تعرفه 

( نیز کماکان ممنوع 10011910و  10019900ت انواع گندم )با کدهای تعرفه ای در ادامه این نامه تاکید شده است: در ضمن واردا

در نامه ای به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت،  1394وزیر جهاد کشاورزی پیش از این در تاریخ سوم بهمن .است

 .ت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم شده بودرا ممنوع اعالم کرده و خواستار خودداری از انجام ثب 139۵واردات گندم در سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139۵1104001138 
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 گندم
 فارس - ۹۶/۰۲/۲۹ : تاریخ

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ادعای پایین بودن کیفیت گندم تولید داخل و نیاز به واردات را رد کرد و گفت: از مجموع 

هزار تن هم گندم دروم مازاد بر نیاز صنایع ماکارونی  200شود و تن گندم ممتاز تولید می میلیون 4میلیون تن گندم تولید داخل  14

درباره آخرین وضعیت تولید گندم در سال زارعی  ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی پور در گفتاسفندیاری .کنیمتولید می

ت: برداشت گندم از اواخر اسفندماه در مناطق گرمسیر استان هرمزگان آغاز شده و اکنون اوج گرفته است. کشاورزان جدید اظهار داش

وی به قیمت خرید تضمینی گندم در .اندتاکنون یک میلیون و پانصد هزار تن گندم به مراکز خرید تضمینی و سیلوها تحویل داده

شود که به محض ورود به سیلوها وارد تومان از کشاورزان خریداری می 1300و گندم سال زراعی جدید اشاره کرد و گفت: هر کیل

شود، میزان خرید گندم در مدت مشابه سال گذشته نیز به همان نسبت در حال پیشرفت سامانه شده و مبلغ آن پرداخت می

 درصد مزارع گندم 6۲استفاده از بذور استاندارد در .است

تفاده از بذور استاندارد در مزارع گندم را یکی از عوامل افزایش تولید دانست و افزود: این رقم نسبت مجری طرح گندم همچنین اس

 گیرد دردرصد افزایش داشته است و طی یک سال گذشته آخرین سموم روز دنیا که در اروپا مورد استفاده قرار می ۶2، 92به سال 

 از اراضی کشاورزی به آبیاری نوین مجهز شدندهزار هکتار  500.دسترس کشاورزان قرار گرفته است

پور افزایش آبیاری تحت فشار در مزارع گندم را یکی از مزایای بخش کشاورزی طی چند سال گذشته عنوان کرد و گفت: اسفندیاری

های زراعی زمین هزار هکتار از ۵00در این میان استفاده از آبیاری میکرو نیز توسعه خوبی داشته است و در طول سه سال گذشته 

دستگاه کمباین جدید وارد مزارع جدید گندم شده  1۶00به گفته مجری طرح گندم بیش از .اندهای آبیاری نوین مجهز شدهبه روش

وی به این نکته هم اشاره کرد با تسهیالتی که بانک .که در هدر رفت محصول هنگام برداشت و افزایش عملکرد در هکتار موثر است

پاش و خط کار به بخش کشاورزی آالت سمهزار دستگاه تراکتور و انواع ماشین ۶0اختیار کشاورزان قرار داده است کشاورزی در 

 میلیون تن گندم ممتاز همتراز دنیا 4گلوتن پایین گندم کذب محض است/ تولید .کشور اضافه شده است

ن گندم ایران پایین بوده و برای برخی مصارف باید گندم وارد شود گلوتپور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که گفته میاسفندیاری

 کنند و ما باید مراقب میزانکنیم با رد این موضوع گفت: معموالً افرادی که دنبال واردات گندم هستند اینگونه مباحث را مطرح می

وی تصریح کرد: .داریم ون تن گندم ممتازمیلی 4بیش از شود و گندم در کشور ما در چهار اقلیم کالن کشت میتولید گندم باشیم،

مجری طرح گندم .کنندگندم ممتاز تولید می های خوزستان، جنوب بوشهر و فارس و استان گیالن، گلستان و کرمان غالباًاستان

رف صنایع شود که کل مصهزار تن گندم دروم در کشور تولید می 600از وزارت جهاد کشاورزی به این نکته هم اشاره کرد که بیش 

شود رقم گندم دیم در کشور تولید می 1۶رقم گندم آبی و  44پور گفت: اسفندیاری.رسدهزار تن هم نمی 400سازی ما به ماکارونی

وی با اشاره به کیفیت ممتاز .کندکه تمام نیاز واحدهای صنفی، صنعتی و آرد مورد نیاز کشور را بدون هیچ کم و کاستی تامین می

درصد پروتئین دارد که در حد گندم ممتاز  13.8نام مهرگان در استان خوزستان اظهار داشت: این نوع گندم باالی نوعی گندم به 

وی در مورد متوسط .گویندگویند کیفیت گندم تولید داخل پایین است چیزی جز خالف منافع ملی نمیدنیا است و آنها که می

نکه در مناطق خشک جنوب تن در هکتار و گندم دیم به دلیل آ 4بی چیزی حدود عملکرد در هکتار در مزارع گندم هم گفت: گندم آ

 .شودتن در هکتار برداشت می 1.4شود کشت می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139۶022700127۵ 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

با  ای قرار دادند برای تقابلبر بودن این محصول و قیمت باالی آن نسبت به قیمت جهانی را بهانهمنتقدان ادامه خودکفایی گندم آب

 .دامه راهی غیرکارشناسی استدولت، آنها معتقدند خودکفایی این محصول غیراقتصادی و اصراری بر ا

این افراد در انتقادی دیگر مازاد تولید را دستاوردی برای حمله به این طرح قرار دادند و این اتفاق را هدررفت سرمایه و افزایش زیان 

وگو با ایانا کنند.اما مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتای نزدیک عنوان میاقتصادی برای کشاورزان در آینده

م بر بودن گندگوید: طرح موضوع آبداند و میشده از سوی منتقدان خودکفایی گندم را اظهار نظری از روی ناآگاهی میمسائل مطرح

هزار هکتار سطح زیر  890از سوی این افراد نشان از عدم آگاهی آنها از کشت این محصول دارد، چرا که از مجموع پنج میلیون و 

شود، صورت آبی کاشته میهزار هکتار به 100ر کشور حدود چهار میلیون هکتار آن دیم است و تنها دو میلیون و کشت گندم د

تان و های گلسپور استانهای زیرزمینی یا سدها ندارد.اسماعیل اسفندیاریضمن اینکه بخش زیادی از کشت آبی گندم، نیاز به آب

افزود: گلستان رتبه نخست تولید گندم در کشور را دارد و با توجه به بارندگی های کردستان را شاهدی برای این موضوع آورد و 

شود، همچنین در افتد، برای تولید گندم در یک دوره کمتر از شش مترمکعب آب مصرف میمناسبی که در این استان اتفاق می

هزار هکتار باقی مانده آبی است که نیاز  ۵0م و هزار هکتار دی 4۵0هزار هکتار سطح زیر کشت گندم  ۵00استان کردستان نیز از 

های آبیاری نوین در مزارع گندم، بیان کرد: بر اساس شود.وی با اشاره به اجرای طرحها تأمین میآبی این سطح نیز از آب رودخانه

ت پوشش آبیاری نوین قرار هزار هکتار از مزارع گندم تح ۵00آخرین آمار معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تاکنون بیش از 

 که به ازای هر یک مترمکعبطوریجویی کرد، بهتوان به میزان قابل توجهی در مصرف آب صرفهگرفته است که با اجرای این روش می

ر د شود، این امر را نیزپور با یادآوری اینکه عمده کشت گندم در پاییز انجام میشود.اسفندیاریآب، دو کیلوگرم گندم تولید می

کاهش مصرف آب مؤثر دانست.وی کاهش سطح زیر کشت همراه با افزایش تولید را از برنامه وزرات جهاد کشاورزی برای کاهش 

وری ادامه مصرف آب در کشت گندم برشمرد و ادامه داد: بر اساس برنامه وزارت جهاد کشاورزی کاهش سطح همراه با افزایش بهره

هزار هکتار به یک  100ن برنامه ششم با افزایش تولید، سطح زیر کشت گندم آبی از دو میلیون که تا پایاطوریخواهد داشت، به

 یابد.هزار هکتار کاهش می ۵00هزار هکتار و سطح زیر کشت گندم دیم از حدود چهار میلیون هکتار به سه میلیون و  900میلیون 

های زار جهانی، خرید تضمنی با وجود هزینه باالتر را مطابق با سیاستمجری طرح گندم با تأیید قیمت باالتر گندم داخلی نسبت به با

کشور با کمبود  92تا ابتدای سال  90پور به منتقدان یادآور شد که از سال نظام برای حفظ امنیت غذایی کشور عنوان کرد.اسفندیاری

شد که قیمت بودیم، این واردات در حالی انجام میرو بود و ما مجبور به واردات حجم عظیمی از گندم این محصول استراتژیک روبه

دالر در  330تا  320تومان و قیمت جهانی آن  420تر از قیمت جهانی )قیمت هر کیلوگرم گندم داخلی داخلی گندم بسیار پایین

داد را به کشاورزان ر میای که باید در اختیار کشاورزان کشور قراها دولت دهم و یازدهم یارانههر تن( بود، در حقیقت در آن سال

هزار و کل وجهی که به کشاورزان پرداخت شد، سه 92کشورهایی داد که از آنها واردات انجام شد.وی عنوان کرد: در ابتدای سال 

اه میلیارد تومان رسید؛ به عبارت دیگر در یک بازه زمانی کوت 700هزار و  14به  9۵میلیارد تومان بود، اما این مبلغ در سال  840

درآمد گندمکاران کشور به بیش از سه برابر افزایش یافت؛ افزایش درآمدی که هم اکنون توسط کشاورزان صرف توسعه و پایداری 

تنها تهدید بلکه فرصتی برای کشور دانست و یادآور شد: مازاد پور مازاد تولید گندم را نهشود.اسفندیاریکشاورزی در داخل کشور می

ننده کخاطر را برای تأمین امنیت غذایی کشور فراهم کرده است، ضمن اینکه ایران را از فهرست کشورهای وارداتتولید زمینه آرامش 

گندم جهان خارج و به صادرکننده این محصول تبدیل کرده است.وی تأکید کرد: اگر ایران امسال هیچ گندمی برداشت نکند، ذخیره 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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خود را تأمین کند، این اتفاق به معنی قدرت یک کشور در سطح جهانی است به  97 تواند نیاز سالکافی برای یک سال دارد و می

پور دهد تا بتواند در مقابل سلطه دیگر کشورها بایستد.اسفندیاریعبارت دیگر تأمین امنیت غذایی مردم به هر کشور این قدرت را می

خرد وبرای این خرید حتی با وجود مازاد تولید، از آنها میبه کشاورزان نیز اطمینان خاطر داد که دولت گندم را در هر شرایطی 

های الزم انجام و منابع اعتباری آن نیز دیده شده است.وی اضافه کرد: توقف خودکفایی گندم و بازگشت به گذشته است، ریزیبرنامه

ند ی به همراه ندارد، پس منتقدان بدانپذیر و ناامنی برای کشور نتیجه دیگرای جز افزایش فقر در اقشار آسیببازگشتی که نتیجه

قش توانند ناند اگر دولت از آنان حمایت کند، می.مجری طرح گندم در پایان اظهار کرد: کشاورزان ثابت کرده"گردیمبه عقب برنمی"

ه زیادی برای افزایش بزرگی را در اقتصاد کشور ایفا کنند این حمایت با تداوم دولت آقای روحانی همچنان ادامه دارد و دولت برنام

 ها و بهبود شرایط اقتصادی آنان دارد./این حمایت

http://www.iana.ir/fa/news/44123/%D8%AE%D9%88%D8 
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 گندم
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت:با توجه به ذخایر کافی و وضعیت مطلوب تولید و خرید 

گروه اقتصادی باشگاه  به گزارش.اورزی ممنوع اعالم شدسال زراعی جاری،ثبت سفارش واردات گندم دوروم از سوی وزیر جهاد کش

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدجمال مدرسی با اشاره به درخواست سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص  خبرنگاران جوان

به طور صرف با ارز متقاضی(، معاون امور بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت )واردات گندم دوروم توسط واحدهای صنعتی و بازرگانی 

تشکیل جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان شرکت بازرگانی دولتی، معاونت امور  جهاد کشاورزی به این دفتر ماموریت داد تا با

زراعت و دفتر صنایع کشاورزی نسبت به بررسی وضعیت موجودی، تولید و میزان جذب گندم دوروم در راستای اجرای مفاد بخشنامه 

وی با .وضوع ممنوعیت واردات گندم، اقدام کندوزیر جهاد کشاورزی با م 94در تاریخ سوم بهمن ماه سال  32943/020به شماره 

هزارتن اعالم  400اشاره به بررسی های انجام شده،میزان گندم مورد نیاز واحدهای فعال تولید ماکارونی کشور را ساالنه نزدیک به 

 .وروم در جهان استکشور تولیدکننده گندم د 10هزارتن گندم دوروم جزو  ۵00کرد و افزود: ایران با تولید ساالنه نزدیک به 

 ۶00هزارتنی گندم دوروم شرکت بازرگانی دولتی و همچنین پیش بینی خرید  ۵00مدرسی تصریح کرد: با توجه به موجودی 

هزارتنی این نوع گندم از کشاورزان در سال زراعی جاری،نیاز کشور به گندم دوروم از محل تولید داخلی قابل تامین است و بنابراین 

 .ورزی طی نامه ای به وزیر صنعت،معدن و تجارت، ثبت سفارش جدید واردات گندم دوروم را ممنوع اعالم کردوزیر جهاد کشا

مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، کیفیت گندم دوروم ایران را مطلوب توصیف کرد و گفت: 

تومان( در اختیار متقاضیان صنعت  930ریال) 300هزار و  9هر کیلوگرم شرکت بازرگانی دولتی ایران گندم دوروم را با قیمت 

به گفته وی، با توجه به قیمت جهانی این محصول،واردات گندم دوروم به کشور با این قیمت امکان پذیر .ماکارونی قرار می دهد

بر لزوم نمونه گیری و تایید هرگونه واردات وی با اشاره به تفاوت قیمت ها و احتمال واردات گندم نان به جای گندم دوروم، .نیست

توسط موسسه اصالح و تهیه بذر و نهال و همچنین آزمایشگاه غالت شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد و پیشنهادداد: تعرفه 

 .درصد افزایش پیدا کند 30واردات گندم دوروم حداقل تا سقف 

http://www.yjc.ir/fa/news/6097022/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8 
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 گوجه فرنگی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

از خانواده توت ها در سایز و اندازه نخود، راهی طوالنی را از خاستگاه اولیه خود به دلیل پرورش یافتن گوجه فرنگی به عنوان میوه ای 

این گیاه توسط انسان که می خواست یک میوه بزرگتر را تولید کند طی کرده است. با این حال، جهش مطلوبی که در کنار افزایش 

گوجه فرنگی به عنوان میوه ای .همیشه در کنار یکدیگر به خوبی عمل نمی کنند سایز میوه ها و سایر صفات سودمند اتفاق می افتد

از خانواده توت ها در سایز و اندازه نخود، راهی طوالنی را از خاستگاه اولیه خود به دلیل پرورش یافتن این گیاه توسط انسان که می 

مطلوبی که در کنار افزایش سایز میوه ها و سایر صفات  خواست یک میوه بزرگتر را تولید کند طی کرده است. با این حال، جهش

به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی پژوهشی که در سودمند اتفاق می افتد همیشه در کنار یکدیگر به خوبی عمل نمی کنند.

منظورهای متفاوت  مه منتشر شده نشان می دهد که جهش طبیعی در دو ژن مهم گوجه فرنگی که به 18که در  cell)مجله سلول )

پرورش یافته اند می توانند چند شاخگی وسیع و کاهش بازده میوه را در یک گیاه ایجاد کند. با این حال، محققان راهی را پیدا کرده 

 اند که از این ژن ها برای ایجاد یک گیاه گوجه فرنگی بهبودیافته که تعداد بیشتری میوه می دهد استفاده کنند.

به دوران باستان باز می گردد، زمانی که امریکایی های بومی در جنوب و مرکز این کشور گیاه گوجه فرنگی را در  یکی از این دوژن

هشت هزار سال پیش بومی سازی می کردند. محققان دریافته اند که این ژن عامل رشد برگ های سبز روی گوجه فرنگی است و 

مربوط به قرن بیستم و جهش یافته است، که منجر به  jointless2ژن دیگر، با نام  این باعث می شود تا اندازه ای بزرگتر پیدا کند.

ایجاد ساقه نرم و متصل به میوه و در نتیجه محکم تر وصل شدن به گیاه می شود. این ژن، به ویژه به دلیل اینکه برداشت گوجه 

دو ژن در یک گیاه موجب ایجاد شاخه های متعددی شد  فرنگی ها را آسان تر می کرد مورد استقبال قرار گرفت، ولی وجود این هر

که گل می دادند )و بعدتر میوه( و کمی هم شبیه جارو می شدند.زاکاری لیپمن، متخصص ژنتیک گیاهی در آزمایشگاه کولد اسپرینگ 

یوه بیشتر شتر و درنتیجه ماگر ظاهری نگاه کنیم، ممکن است فکر کنیم که تعداد شاخه های بیشتر به معنای گل بی"هاربر می گوید: 

برای به وجود آوردن این تعداد میوه، گیاه باید منابع غذایی بسیاری را به میوه های جوان پمپاژ کند تا آن "او ادامه می دهد:  "است.

ر کم اروری بسیاها شروع به رشد کردن کنند. اما گیاه نمی تواند این عدم تعادل در داشتن میوه های بسیار را اداره کند، بنابراین ب

 به عبارت دیگر، بوته های گوجه ای که شاخه های بلندتر و بیشتری دارند میوه های کمتری می دهند. "است.

در ابتدا، این تیم ژنی را کشف کرد که موجب ایجاد شاخه های قوی تر می شد. آن ها جهش ژنتیکی را در دو ژن نزدیک به هم 

شناخته شده است اما  jointless2در سلول های گیاه موجب گل دادن آن می شوند. کارکرد  یافتند، هردوی آن ها با تزریق ژن ها

ژن دیگر ناشناخته باقی مانده است. محققان برای اینکه بفهمند ژن دوم بدون وجود ژن اول چه کارکردی خواهد داشت، از اصالح 

ولید کنند. این گوجه های جهش یافته کاسبرگ های بزرگ تر، ژن استفاده کردند تا با استفاده از این ژن ناشناخته گوجه فرنگی ت

برگ های کوچک تر در پایه گل که تبدیل به کاله کوچک سبز در باالی گوجه فرنگی می شد را داشتند. لیپمن می گوید که این 

درصد  8۵جهش در مسئله روشن نیست که مزیت کاسبرگ های بزرگ تر و کاله سبز بزرگتر برای گوجه فرنگی چیست، اما این 

گوجه فرنگی های مدرن وجود دارد و این مسئله به این معناست که بسیار سخت است که این مدل گوجه فرنگی را پرورش داد بدون 

پرورش دهندگان می خواستند راهی را پیدا کنند که هم از  1970در دهه "اینکه شاخه های متعدد داشته باشند.لیپمن می گوید: 

ستفاده کنند و هم از ایجاد شاخه های متعدد در گیاه جلوگیری کنند. آن ها می دانستد که شاخه های متعدد ا jointless2ژن 

هدف آن ها کاهش تعداد شاخه ها بود تا گیاه را به حالت اولیه  "ایجاد خواهد شد اما نمی داستند به علت جهش کدام ژن است.

اما نه تمام و کمال. آن ها نتوانستند شاخه های ضعیف را به گونه ای اصالح  بدون شاخه درآورند. آن ها به این هدف دست یافتند

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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کنند که سودرسان باشد.با در دست داشتن یافته های جدید در مورد اصالح شاخه ها، محققان قادر شدند تا از جهش های طبیعی 

مختلف، حتی با شاخه های ضعیف ولی بازده  ژن برای مهندسی کردن چندین گیاه مختلف گوجه فرنگی با تعداد شاخه ها و گل های

محصول باال استفاده کنند. لیپمن امیدوار است که این نتایج نه تنها برای پرورش دهندگان گوجه فرنگی بلکه برای خود محصول نیز 

مکن ژن ها م مفید باشد. ژن گوجه فرنگی نزدیک به ژن سیب زمینی و بادمجان و حتی تنباکو و فلفل است. بعضی از این اصالح

 است در این محصوالت نیز به درد بخورد.

http://www.iana.ir/fa/news/44122/%DA%AF%D8%B1 
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

سیار کننده نیز بتحقق خودکفایی در تولید گوشت قرمز، مستلزم اجرای برخی راهکارهاست که در این مسیر، صبر و حوصله مصرف

خبرنگار ایانا درباره خودکفایی در تولید گوشت وگو با مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران امروز در گفت.رسدنظر میضروری به

 کننده در این راه صبر و حوصله داشته باشند.دنبال خودکفایی هستیم، باید هم دولت و هم مصرفقرمز گفت: اگر واقعاً به

ی بسیاری از واحدها علیرضا عزیزاللهی با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت خودکفایی گوشت قرمز در کشور وجود دارد، افزود: اما

ر این ها دکنند؛ زیرا تولید برای آنها صرفه اقتصادی نداشته و جذابیتدرصد ظرفیت خود فعالیت نمی 100پرواربندی دام سنگین با 

های پایین از کشورهایی مانند هند ترین دالیل این موضوع را واردات گوشت قرمز با قیمتبخش کاهش یافته است.وی یکی از مهم

ی کند. در حالی که تولیدکننده ایرانی براهای داخلی نیز تحت تاثیر واردات قرار گرفته و نزول میزیل دانست و عنوان کرد: قیمتو بر

ها در کشورهایی که از لحاظ مرتعی، قلمرو وسیعی را در اختیار دارند، به های هنگفتی پرداخت کرده و این هزینهخوراک دام، هزینه

 ابراین طبیعی است که هزینه تولید گوشت در ایران باال باشد.شدت پایین است. بن

هزار تومانی گوشت گوساله را از بازار داشته  3۵تا  32های کننده همچنان انتظار قیمتبه گفته عزیزاللهی، به همین دلیل اگر مصرف

 وند.شگذاری در این صنعت نمیسرمایه گذاران به خاطر ریسک باال حاضر بهباشد، صنعت پرواربندی داخلی رشد نکرده و سرمایه

تومان در هر کیلوگرم است. در حالی که باید حداقل این  ۵00هزار و  12هزار تا  12وی تأکید کرد: اکنون قیمت گوساله زنده بین 

 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم برسد تا تولیدکننده، بتواند به سود معقول خود امیدوار باشد. 1۵قیمت به 

عامل اتحادیه سراسری دامداران ایران درباره دومین عاملی که در مقابل رشد صنعت پرواربندی ایستاده است، ادامه داد: دامداری مدیر

متری های کبرند، هزینهها بهره میسنتی عشایری و روستایی، به دلیل اینکه در بسیاری از موارد از منابع مرتعی برای تعلیف دام

کند. همین عامل بر گوشت گوساله نیز تاثیر گذاشته و آن رود، قیمت آن تنزل پیدا میهایی که عرضه باال میمتقبل شده و در زمان

اید های کشور را ندارد، بیان کرد: باکنون مراتع کشور ظرفیت تعلیف دامآورد.عزیزاللهی با بیان اینکه همرا به همان نسبت پایین می

وان به ازای هر گوسفند در هر سال، تعداد بیشتری بره به دست آورد و به موازات آن، نوع سیستم تولید به سمتی پیش رود که بت

 پرورش متمرکز و بسته را در دام سبک گسترش داد. البته این راهکار نیز به افزایش قیمت گوشت منتهی خواهد شد.

ی ها در سطحجز افزایش قیمتز، هیچ راهی بهوی در پایان تأکید کرد: بنابراین برای رسیدن به خودکفایی در تولید گوشت قرم

 معقول وجود ندارد./

http://www.iana.ir/fa/news/440۶۵/%D9%88%D8%A7%D 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۸تاریخ: 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت:از ابتدای هفته جاری عرضه گوشت وارداتی از سوی شرکت پشتیبانی از نوسانات قیمت در 

اقتصادی  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار .بازار جلوگیری کرد

با اشاره به آخرین وضعیت قیمت نرخ گوشت گوسفندی در بازار اظهار داشت: در حال حاضر هر کیلو شقه باشگاه خبرنگاران جوان، 

وی با اشاره به عرضه گوشت وارداتی از سوی شرکت پشتیبانی .شودهزار تومان به مشتری عرضه می 41گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

به بازار خبر داد و افزود: از ابتدای هفته جاری عرضه گوشت وارداتی از سوی شرکت پشتیبانی از نوسانات قیمت در بازار جلوگیری 

هزار و  31افزایش عرضه گوشت وارداتی با نرخ  :از افزایش قیمت گوشت در آستانه ماه رمضان تصریح کرد ملکی با ابراز نگرانی.کرد

 .ها و خروج از بحران فعلی را به همراه داردتومان از سوی شرکت پشتیبانی طی هفته آتی در بازار شکسته شدن قیمت ۵00

http://www.yjc.ir/fa/news/۶0909۵8/%D8%B9%D8% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

 .یوسف خانی 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 

هزار تومان، مرغ آماده  ۵رغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده در مرغداری از افزایش هزار تومانی قیمت م جوان،

 .تومان است 9۵0هزار و  7و خرده فروشی  2۵0هزار و  7های صنفی تومان، توزیع درب واحد 100هزار و  7به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 9۵0هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  9۵0هزار و  ۶به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

و  13تومان، سینه بدون کتف  ۵00هزار و  12یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

قیمت پایدار نیست، بیان کرد: طی چند روز رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به اینکه افزایش .هزار تومان است 1۶فیله مرغ 

 هداشت همراه به را مرغ نرخ  تومانی هزار نمایند که درنهایت این امر افزایش گذشته مرغداران از عرضه مرغ به کشتارگاه امتناع می

رایط ا مرغداران از شوی با انتقاد از افزایش بی رویه قیمت بیان کرد: قیمت کنونی برای مصرف کننده منصفانه نیست و تنه.است

 .ها کاهش یابدشود که با هجوم مرغداران نسبت به عرضه مجدد، قیمتفعلی رضایت دارند اما پیش بینی می

http://www.yjc.ir/fa/news/۶0948۶9/%D9%82%D 
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 گوشت مرغ
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اردیبهشت / /  ۳۱یکشنبه , 

 .شودتومانی برای تنظیم بازار ماه رمضان عرضه می ۵300هزارتن گوشت مرغ  20یک مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی گفت: 

ریزی تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت  برنامه دفتر مدیرکل کشاورزی، جهاد وزارت  از نقل به به گزارش ایران اکونا

هزار تن مرغ تنظیم بازاری برای ماه رمضان، گفت: در حال حاضر ذخایر مرغ با کیفیت به اندازه  20جهاد کشاورزی با اشاره به عرضه 

 .شودخورد میکافی موجود است و با هر گونه تخلف در خصوص افزایش قیمت بر

با عرضه کافی و به موقع مرغ توسط شرکت پشتیبانی  :تومان اعالم کرد و گفت ۵300های تنظیم بازاری را مسعود بصیری، قیمت مرغ

 .شودها جلوگیری میامور دام از افزایش قیمت

http://iranecona.com/73۵72/%DB%B2%DB%B0%D-9%87 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

سابقه دانسته و از آن به عنوان یک جهش دهه گذشته بی 4وزارت جهاد کشاورزی، رشد ضریب مکانیزاسیون در دولت روحانی را طی 

وگو با خبرنگار ایانا و در واکنش به برنامه رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت.کندچشمگیر یاد می

رو شده و هش چشمگیر روبهکشاورزی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری گفت: مکانیزاسیون کشاورزی در دولت یازدهم، با یک ج

 شود.سابقه تلقی میاسب بخار در هکتار افزایش یافته است؛ عددی که در چهار دهه گذشته بی 1.۵4ضریب آن به عدد 

ساله برای توسعه مکانیزاسیون در عرصه کشاورزی دارد، افزود:  12کامبیز عباسی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید برنامه جامع 

هزار دستگاه اداوات مختلف کشاورزی به کشاورزان  180هزار دستگاه تراکتور و  80سال ابتدای این برنامه به همت دولت، در سه 

رین گذاری در بهتگذاری در این بخش صورت پذیرفته است. این در حالی است که سرمایههزار میلیارد تومان سرمایهارائه شده و پنج

یارد تومان در سال تجاوز نکرد.به گفته وی، مکانیزاسیون کشاورزی برای نخستین بار در همین میل 200حالت در دولت قبل، از 

ها مانند زراعت، باغبانی، دام، طیور و شیالت، جنگل و مرتع، گلخانه و حتی گیاهان دارویی مورد توجه بوده و دولت، در تمامی بخش

درصدی  3۵یزان ضایعات کشاورزی عنوان کرد: با توجه به نوسازی از کمک به هیچ زیربخشی دریغ نکرده است.عباسی درباره م

هزار هکتار به سطح کاشت مکانیزه گندم و جو افزوده  100های کشاورزی کشور طی سه سال، بیش از دو میلیون و ناوگان ماشین

ات کاشت، داشت و برداشت شده و هزار هکتار رسید. این امر منجر به بهبود عملی 300تا  2۵0شد و این عدد درباره کشت برنج به 

کنند، صحیح درصد عنوان می 30کاهش ضایعات را به میزان قابل توجهی رقم زد.وی ادامه داد: بنابراین اظهارات برخی که ضایعات را 

دهد که در حال حاضر میزان ضایعات در محصوالت مختلف بین یک تا هشت درصد است. به طور نیست. زیرا آمارها نشان می

بهبود یافت که در طول تاریخ کشاورزی ایران سابقه ندارد. در حالی که آمار ضایعات  ۵.7خص، درصد ضایعات در حوزه غالت، به مش

درصد بود.رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: اکنون بخش عمده  20تا  18در دولت قبلی، بین 

دار توان مقشود. با این حال هنوز میمربوط به مراحل پس از برداشت و حوزه حمل و نقل می ضایعات در حوزه تولید نیست و بیشتر

جمهوری در برنامه خود های عباسی در حالی است که یکی از نامزدهای ریاستضایعات غالت را دو تا سه درصد کاهش داد.صحبت

 3۵شود که معادل و مواد غذایی کشور تبدیل به ضایعات می درصد تولیداتکشاورزی 30ساالنه حدود "برای دولت جدید، گفته بود: 

وی در این برنامه تأکید کرده که توسعه مکانیزاسیون کشاورزی  "شود.میلیارد دالر برآورد می 1۵میلیون تن است و ارزش آن بیش از 

 در راستای کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی مد نظر قرار گیرد./

http://www.iana.ir/fa/news/43894/%D8%B1%D8%B 
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 مکانیزاسیون

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

شد که درصد از مزارع برداشت مکانیزه انجام می 12.۵تنها  92رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت: تا ابتدای سال 

ادی باشگاه گروه اقتص  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .درصد رسیده است 80این رقم در شرایط کنونی به حدود 

های اخیر در کشور آغاز شد، هر چند در ابتدا پیشرفت چندانی نداشت، اما طی سال 74مکانیزاسیون برنج از سال  خبرنگاران جوان،

 .های صورت گرفته روند روبه رشدی را تجربه کردبا برنامه ریزی

های مختلف در این دوره نج و ایجاد نشا در استانبراین اساس وزیر جهاد کشاورزی دوره نهم معتقد است مکانیزه شدن برداشت بر

با وجود رنج و مشقت زراعت برنج در شالیزارها، توسعه مکانیزاسیون می تواند این زحمات را به شیرینی کاشت و .اتفاق افتاده است

 .ید را در بر داردوری و کاهش هزینه های تولبرداشت تبدیل نماید چرا که انجام به موقع عملیات کشاورزی، افزایش بهره

 :رویم تا از آخرین وضعیت مکانیزاسیون با خبر شویمحال به سراغ مسئوالن مربوطه می

هزار  7گفت: طی  صنعت، تجارت و کشاورزیکامبیز عباسی رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

سال از گذشت تولید برنج کمتر از هزار دستگاه کمباین برنج در کشور وجود داشت و این در حالی است که طی سه سال اخیر این 

درصد از مزارع برداشت مکانیزه انجام  12.۵تنها  92به گفته وی تا ابتدای سال .دستگاه رسیده است ۶00هزار و  ۵رقم به بیش از 

عباسی با اشاره به مزایای برداشت مکانیزه برنج بیان کرد: .درصد رسیده است 80شرایط کنونی به حدود  شد که این رقم درمی

درصدی  ۶0های پوستی و همچنین کاهش برداشت مکانیزه برنج کاهش ضایعات، پایداری تولید، کاهش مشقت کاری و بیماری

میلیارد تومانی در اراضی برنج  ۶00ون وزارت جهاد از سرمایه گذاری رئیس مرکز مکانیزاسی.های تولید را به همراه داشته استهزینه

گذاری صورت گرفت که درنهایت این امر موجب خبر داد و افزود: طی چند سال اخیر به ازای هر هکتار یک میلیون تومان سرمایه

 .شد تا عالقه مندی به تغییر کاربری در شمال متوقف شود

 های تولید را در بردارد کشت مکانیزه برنج کاهش هزینه 

گفت: براساس آمار صنعت، تجارت و کشاورزی کاوه خاکسار مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

وی افزود: در طول تاریخ پرداخت یارانه برای .تهای اخیر کشت مکانیزه برنج رشد قابل توجهی داشته اسمکانیزاسیون طی سال

های ششم توسعه در جهت توسعه خاکسار با اشاره به برنامه.استفاده از ماشین آالت کاشت، داشت و برداشت بی سابقه بوده است

 هاکشت برنج در شالیزارمعاونت امور زراعت وزارت جهاد در نظر دارد که تا پایان برنامه ششم تمامی مراحل  :مکانیزاسیون تصریح کرد

های کاشت، داشت و برداشت امکان رقابت در بازار وجود ندارد و این را مکانیزه کند چرا که در کشت سنتی به سبب باال بودن هزینه

 .های تولید را در بر دارددرحالی است که توسعه مکانیزاسیون کاهش ضایعات و هزینه

http://www.yjc.ir/fa/news/۶090472/%D8%B۶%D8%B 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/news/6090472/%D8%B6%D8%25B


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اردیبهشت هارماهم اخبار کشاورزی هفته چ 

 

178 
 

 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

برابری قیمت محصوالت کشاورزی،  10در پی اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اصفهان در خصوص افزایش 

 .وزارت جهاد کشاورزی با ارائه توضیحاتی اظهارات سید ابراهیم رئیسی را رد کرد

 :به گزارش ایانا ، متن توضیحات مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است

هزار تومان در تهران می  10یک هزار تومان می خرند و شما گفته اید که محصول کشاورز را در مزرعه  !جناب آقای رئیسی

فروشند. اگر شما اطالع دارید، نام چند نمونه از این محصوالت کشاورزی سفره غذایی مردم را عنوان کنید؟ اگرچه قیمت محصوالت 

سردخانه بر آن اثرگذار است، اما کشاورزی از مزرعه تا سفره فاصله دارد و مجموعه ای از عوامل نظیر هزینه حمل و نقل، نگه داری و 

این گزارش ادامه داده است: اما در خصوص این که حمایت دولت  .برابری قیمت محصول از مزرعه تا تهران مردود است 10فاصله 

ایی فیازدهم را از تولیدات کشاورزی رد کرده اید، باید پاسخ دهید که اگر حمایت های دولت از بخش کشاورزی نبود، پس چگونه خودک

کشور در گندم حاصل شد؟ آیا تاثیر تامین به موقع نهاده های باکیفیت و همچنین خرید گندم با قیمت مناسب را در افزایش تولید 

گندم به عنوان حمایت از تولید داخل قبول ندارید؟این گزارش با اشاره به پیش گامی بخش کشاورزی در اجرای برنامه های اقتصاد 

خرید تضمینی محصوالت کشاورزی یکی از مصادیق حمایت های دولت از تولیدات کشاورزی بویژه محصوالت مقاومتی می افزاید: 

راهبردی است و دولت یازدهم با تامین نهاده های تولید نظیر،بذر باکیفیت،کود و سم از منابع معتبر،ایجاد خط اعتباری تسهیالت 

سعه روش های نوین آبیاری و همچنین اعمال ممنوعیت واردات، مشوق درصدی برای تو 8۵توسعه مکانیزاسیون، اختصاص یارانه 

های صادراتی و اتخاذ سیاست های تعرفه ای در جهت حمایت از بخش کشاورزی اقدامات و حمایت های بی سابقه ای به عمل آورده 

 .است

iana.ir/fa/news/http://www.44009/%D8%AD%D9%82%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

روستاهای کشور نیز به نتایج آرای مردم روستاها و شهرستان ها و رای باالی روحانی در این حوزه های انتخاباتی نیز نشان داد مردم 

انتخابات اخیر ریاست جمهوری  - عصر ایرانرغم برخی پیش بینی ها آگاه تر و هوشیار تر از آنی هستند که برخی گمان می کردند

متفاوت سیاسی و اقتصادی با محوریت موضوعات در ایران از منظر بسیاری از ناظران و تحلیلگران صحنه رقابت بین دو دیدگاه کامال 

و وعده و وعید افزایش یارانه نقدی مردم و با هدف جلب آرای  "پول پاشی "اصولگرایان و دونامرد اصلی آنها با شعار .اقتصادی بود

این رابطه با اقبال اکثریت  اقشار و دهک های پایین درآمدی به صحنه آمده بودند؛ غافل از اینکه شعارها و وعده های رنگارنگ آنها در

قالیباف و رییسی در شعارها و تبلیغات انتخاباتی شان بیشترین تمرکز را روی این موضوع داشتند و .جامعه ایرانی مواجه نخواهد شد

 با دادن وعده چند برابر کردن یارانه نقدی دهک های پایین درآمدی جامعه، انتظار کسب بخش قابل توجهی از آرای مردمی در

حتی در واپسین روز مانده به انتخابات، گزارش هایی مبنی بر ارسال پیامک های تبلیغاتی .شهرها و روستاهای کشور را داشتند

برابر کردن یارانه نقدی و با امضای یکی از نامزدهای اصولگرا در استان کردستان منتشر شد که یک تخلف آشکار  3گسترده با وعده 

جالب اینکه نتایج آرای حوزه های انتخابیه استان کردستان نشان می دهد رای حسن روحانی نامزد انتخاباتی محسوب می شود. 

در نقطه مقابل اصولگرایان، حسن روحانی و اسحاق جهانگیری .است  پیروز انتخابات در این حوزه ها به مراتب بیشتر از نامزد رقیب

 دو نامزد اصولگرا، در تبلیغات "پول پاشی  "ایان با فریبنده خواندن شعارهای دو نامزد مورد حمایت اردوگاه اصالح طلبان و اعتدال گر

انتخاباتی خود هیچ وعده ای مبنی بر افزایش یارانه نقدی ندادند؛ اما تاکید کردند با برنامه ریزی صحیح اقتصادی، قدرت خرید و 

 نامزد سه – سوم مناظره در ویژه به –ره های انتخاباتی در جریان مناظ.سطح رفاه اقشار کم درآمد جامعه را بهبود خواهند بخشید

 حمدم و رییسی ابراهیم سوی از شده مطرح نقدی یارانه افزایش وعده به شدت به –هاشمی طبا  و جهانگیری روحانی، – طلب اصالح

نامزد اصولگرا اما به رغم  .کند اعالم را یارانه افزایش این تامین منبع صراحت به تا خواستند مصرانه رییسی از و تاختند قالیباف باقر

اصرار سه نامزد اصالح طلب، از بیان منبع تامین افزایش یارانه نقدی طفره رفت و در نهایت اکثریت مردم با انتخاب حسن روحانی 

 نطقیم برنامه آنها برای و یابند گرایش خاصی نامزد سمت به نقدی یارانه افزایش  نشان دادند ملتی نیستند که با شعار و وعده

نتایج آرای مردم روستاها و شهرستان ها و رای باالی روحانی در این .زاست تورم و آنی های وعده از تر مهم کشور آینده و نامزدها

حوزه های انتخاباتی نیز نشان داد مردم روستاهای کشور نیز به رغم برخی پیش بینی ها آگاه تر و هوشیار تر از آنی هستند که برخی 

با دادن وعده افزایش یارانه ، آرای این  رییسی که بودند باور این بر انتخاباتی های رقابت جریان در  می کردند. این ناظران گمان

گفتند؛ و  " نه "به واقع با نتیجه انتخابات دیروز، اکثریت مردم ایران نیز به وعده افزایش یارانه .بخش از جامعه را در سبد خود دارد

اتفاقی که با استثنا کردن برخی مالحظات و تفاوت ها، .وعده توزیع پول نمی توان اکثریت آرای آنها را به دست آوردنشان دادند با 

نه "دالری در هر ماه  2۵00می توان با رفتار مردم سوییس که یک سال پیش در چنین روزهایی در همه پرسی توزیع یارانه نقدی 

 29گفتند و در  " نه "درصد از مردم سوییس به این طرح پیشنهادی در جریان همه پرسی  78در خرداد ماه سال گذشته  .گفتند"

درصد از مردم ایران نیز در انتخاباتی که به دلیل قطبی بودن همانند یک همه پرسی بزرگ بود،  ۶0اردیبهشت امسال هم نزدیک به 

دی بوده و در جریان رقابت های انتخاباتی نیز با وعده افزایش رقم به نامزدی رای دادند که به طور اصولی مخالف ایده توزیع یارانه نق

یارانه نقدی دهک های پایین به شدت مخالفت کرده بود؛ هر چند که همه دالیل و پیامدهای آرای انتخابات اخیر را صرفا نمی توان 

 .بلیغاتی در چریان انتخابات اخیر بوددر افزایش یارانه خالصه کرد؛ اما این موضوع یکی از محوری ترین مباحث و شعارهای ت

http://www.iana.ir/fa/news/440۵۶%D-/9%8۶%D9%87%D-8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

 .تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی مصادف با اول خرداد ماه رایگان اعالم شد بازدید از موزه

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، طاهره افتخاری سرپرست دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر 

این اقدام با هدف آشنایی هر چه بیشتر مردم با محیط زیست و تنوع زیستی کشور ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست، بیان کرد: 

این اقدام با هدف آشنایی هر چه بیشتر مردم با محیط  .شودو آگاهی رسانی به آنها درباره اهمیت حفظ حیات وحش کشور انجام می

 شود.حش کشور انجام میزیست و تنوع زیستی کشور و آگاهی رسانی به آنها درباره اهمیت حفظ حیات و

وی در مورد موزه تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: خوشبختانه این موزه تا حد زیادی اهداف یک 

موزه را برآورده کرده است و از لحاظ معرفی نمونه های رکورد و اجزای تنوع زیستی در خاورمیانه بی نظیر است. نمونه های رکورد 

 .اینکه اندازه شاخ یک کل که در این موزه وجود دارد در کشورهای خاورمیانه نظیر ندارد در واقع رکورد دار این گونه شاخ استیعنی 

دی در دـمتعی اـههـه نمونـکهی است تگاـیسز -ای رهسیستم قاس ساابر ی تقسیم بند، یستیع زتنوزه موبه گفته افتخاری، در 

ببر و نی ایراشیر ی هاشامل مجسمهان یره اشدض منقری هانمونهی از قبیل شاملغرفه هاو ند اهمربوطه عرضه شدی هاهیستگاز

یی یاـسه آیاـسس خروس و خره سیاه، هوبرانی، یره اکوتازه یل پودکووکریی، سیاآپلنگ زیوان شامل یرب اکمیای هانمونهری، خز

انی یرزن زرد اگوان مانند یرن اخزندگان و پرندگااران، پستاندی هاگونهدی از یااد زتعدان شامل یرتی ایسع زتنووی افزود: غرفه .است

ن جهاتی یسع زغرفه تنونی است، جهارد کودارای رکهنمونه ه( )کرمانشان کل بیستوان و یراشاخص ی هانمونهان به عنوانی یرر اگوو 

ی و بزی آتلفیق نمونههارس شامل خلیج فال، ماـطبشفریقا تا قهای آنبیابان از خزندگااران و پستاندی هاگونهتی یسع زشامل تنو

رس خلیج فایی یادریر زتونل رس، فاگی خلیج همیشتی یسع زتنوه کننداعی تد، منطقهلی حی سانماتی از ماکاه به همرزی کیخش

ر خزی یان درماهیااع نوری و اخزب فک کمیاران شامل ندزمای یارس و درخلیج فایی یای درهارهستاها و نمرجاها، هیمااع نوشامل ا

که فی پلنگبرره یاد شده و شامل یستی قاع زتنوه برگیرنددر سیا ره آقابه گفته افتخاری، .های این موزه استبرخی دیگر از غرفه

ه ـنمونان وـبهعنر، خورکل ماو هند ر گونه شاخص کشوان به عنول همچنین ببر بنگاو ست اض انقراخطر ب و در کمیار بسیاای نمونه

 (Emu) مواگونه سیه شامل قیانوره اقاار، جگوو )پوما( هی شیرکویکا شامل مر، قاره آفریقاره آقاره اروپا، قان، فغانستار اکشورد وکر

های ب از دیگر غرفهقطب جنوه یستگاو زقرمز ی و ترـخاکسی هاروهمچنین مجسمه کانگوو لیا استرر اکشوح مطره پرندان بهعنو

وی ادامه داد: همچنین، موارد ارزشمند دیگری مانند قاب .یست طبیعی سازمان محیط زیست استموزه تنوع زیستی و محیط ز

قابل توجه ع و متنور بسیای هانهواها شامل پرنهواپرب قا، شدر شکاشمسی  1329ل سان در ملیگلستارک پادر که پوست ببر خزری 

ان، یرهای اها و سنگنیکاجهی از قابل تواع نواشامل ان یرا هاینیکاو یترین سنگ یی، وسیاآسکلت فیل ات، ایترینحشرن، وجها

یی از هانمونههی شامل گیاهای فسیلیترین ، وسیاقی آشرب ناحیه جنوویژه از ر بزرگ بهبسیاهایی فشامل صدن یترین نرمتناو

ن شکم پایاها، ایکفه ن، دوپوستارخا ن،پایازوباها، نشامل مرجان مهرگاهای بیلیترین فسیر، وکشومی قدیر بسیاه فسیل شدن گیاها

غه امرهای زی فسیلسازبای تابلو، شیرینن آب ماهیاهای فسیلیترین ، وسته ایافتشدان یردر اتن( که م نرعی وـ)نها نیتموو آ

از، گرهای یلسقالب فشامل غه امرداران همهرهای لیترین فسیل قبل، و وسان هفت میلیودر غه امرداران هفسیل مهری هانمونهشامل 

با هستند و یخ رما قبل تادوران متعلق به ی که همه شمشیران نددببر ل مدو فیل تی از فسیل همچنین قطعاغ و ال، اسب، امیشوگا

لی و مای فراوان هابا هزینهزه تنوع زیستی ایران، موی ذکر شده در هاغرفهمی تماافتخاری گفت: .وت هستندمتفاوزی مری اهانمونه

قه به عالی بصررت ممکن به صون مازترین هکوتار وسیع را در بسیاتی طالعااست در اقاو شکل گرفته نی طوالن مات زمد نی درنساا
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های ده از دوربینستفاابا سرپرست کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: .ان ارایه کندمند

، ین برنامهن کنند، در ایدزه دین مواز اتا شده هم افرنت ینتراشبکه ان بررکاای برن مکااین اری، ازفم انره پیچیدی هابرنامهپیشرفته و 

 کند.ید زدغرفهها بادش کرده و از گرزه موی هاوهرعمال در راند اتومیکه رتی به صوار دارد قره بینندر ختیاکی در ابین متحردور

 تنوع زیستی برای "ملل روز جهانی تنوع زیستی نامگذاری شده که شعار امسال گفتنی است، اول خرداد ماه هر سال از سوی سازمان

ای از اهداف توسعه های انجام شده در تمام سطوح برای ایجاد مجموعهتعیین شده است و نشان دهنده اهمیت تالش "توسعه پایدار 

بوده وهمچنین  2030-201۵های برای سال 201۵به عنوان بخشی از دستور کار توسعه سازمان ملل متحد پس از  (SDGs) پایدار

 اهمیت نقش تنوع زیستی برای دستیابی به توسعه پایدار است

http://www.iana.ir/fa/news/440۶3/%D8%A8%D8%A7%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

حیواناتی هستند که ممکن است در نگاه اول بامزه یا دست و پا چلفتی به نظر بیایند اما بهتر است که به آنها نزدیک نشوید چون 

بعضی حیوانات با صورت کرکی، ظاهر خجالتی و جثه به گزارش ایانا از بی بی سی، در مورد .سالح های مخفی خطرناکی دارند

بعضی از آنها در چشم شکارچیان، موجوداتی  .کوچکی که دارند هرگز نمی توان تصور کرد که ممکن است چقدر خطرناک باشند

شیده به برخی حیوانات بخهایی خاصی دار یا ضعیفی که دارند، تکامل، تواناییرسند. اما با وجود قیافه بامزه، خندهدفاع به نظر میبی

شود آنها را دست کم نگیریم. آنها نینجاهای مخفی طبیعت هستند. در اینجا چند مورد از این حیوانات را معرفی کرده که باعث می

 :ایم

 موش صحرایی نروژی

هری تقریبا چاق دارند. ای پررنگ، سفید و نارنجی، ظااینچ و بدنی پوشیده از خز ضخیم قهوه ۶این حیوانات کوچک با طولی حدود 

ان کنند و در تابستآنها طی زمستان، وقت خود را به نقب زدن در برف سنگین در یخبندان اسکاندیناوی در قطب شمال سپری می

این موجودات، همچنین به یک چیزی شهرت دارند که کامال ساختگی است: اینکه با .زارها در حال جست و خیز هستنددر زیر بوته

های نروژی یک غریزه بقای وحشی و حس شدید کنند. اما در واقع موشها خودکشی دسته جمعی میخودشان از صخرهپرت کردن 

 روند در حالی کهکنند؛ بلکه به جنگ دشمن خود میمبارزه جویی دارند. آنها در مواجهه با شکارچیان چند برابر اندازه خود فرار نمی

هایی گیرند. در اینترنت فیلمهای تیز خود دشمن را گاز میزنند و با دنداننفس نفس می کشند، با صدای بلندهای بلندی میجیغ

 .کنندهای بزرگ حمله میها، پرندگان شکاری و حتی سگها به گربههست که این موش

ند در تواها میملهاین ح"گوید: کند، میهای صحرایی نروژی تحقیق میمالت اندرسون در دانشگاه گوتنبرگ سوئد که بر روی موش

 ."مقابل شکارچیان کوچکی مثل راسوها موثر باشد

د. ترنکنند، هجومیای که در آالسکا زندگی میهای قهوهبه دالیلی موش صحرایی نروژی رنگی نسبت به انواع دیگر مانند موش

تواند نوعی صحرایی نروژی می دهد که گونه و چانه سفید موشتوسط اندرسون انجام شده نشان می 201۵ای در سال مطالعه

  هایشان باشد.سازگاری برای جلب توجه شکارچیان به سمت اسلحه اصلی دفاعی آنان یعنی دندان

ای خطرناک و حتی در برابر شکارچیان کوچک مثل راسوها سالحی مرگبار دندان های نیش قوی آنها اسلحه"گوید: اندرسون می

های نیش خود موش نروژی در حین تحقیقات او زمانی که دمش را گرفته بود، او را با دندانگوید حتی نزدیک بود یک است. او می

  .گاز بگیرد

 حلزون های زمینی ژاپنی

نها روند اما صدف سخت آحلزون ها با بدن نرم و گوشتی خود، لقمه آسانی برای بسیاری از پستانداران کوچک و پرندگان به شمار می

دن برند و تا برطرف شهای خطر به داخل صدف خود پناه میهای حلزون با اولین نشانهکند. بیشتر گونهمی از این نرم تنان محافظت

 .برندکار میهای دیگری بهاما دو نوع حلزون زمینی از خاور دور هستند که در مواجهه با شکارچیان، روش.مانندخطر آنجا می

Karaftohelix gainesiکه گاه Ezohelix gainesiشود، از هوکایدوی ژاپن وم خوانده میه K.Selskii  از شرق روسیه؛ هر

 کنند.دو از بدن عضالنی خود برای اینکه صدف خود را تبدیل به یک باتوم کنند، استفاده می

 شوند اما به جای پنهان شدن در صدف خود، مهاجمان به خودهای سرگین گردان شکار میاین دو نوع حلزون عموما توسط سوسک

چرخانند درجه می 180های خود را در مدت زمانی کمتر از یک ثانیه، به اندازه ها صدفکنند. این حلزونرا تبدیل به مستخدم خود می
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ها را در یوتا موری از دانشگاه هوکایدو در ساپوروی ژاپن که این سیستم دفاعی حلزون.زنندهای سرگین گردان ضربه میو به سوسک

ی ترهای پهنشوند، صدفها که صرفا در صدف خود پنهان میگوید: آنها نسبت به دیگر حلزونرده است، میتوصیف ک 201۶سال 

 .تری بسازند تا بتوانند صدف را به اطراف بدن خود بچرخانندتواند به آنها اجازه دهد که عضالت قویدارند. یک صدف بزرگتر می

 لوریس تنبل

رنت ترین حیوانات در اینتهایی که شبیه پنجه انسان است این حیوانات را به یکی از محبوبچشمان گرد بزرگ، صورت بامزه و پنجه

رسند و وقتی که به اطراف تبدیل کرده است . این حیوانات که در طول شب تغذیه می کنند، در روز آرام و سر به زیر به نظر می

 .زنداجهه با تهدید، در جا خشکشان میروند اما در هنگام موکنند بسیار آرام و کند راه میحرکت می

ن کند. ایلوریس تنبل در باالی آرنج خود یک غده سمی دارد. او در هنگام احساس خطر، اغلب بازوی خود را به باالی سرش بلند می

یوان با آورد. این حکار جدای از اینکه عالمت تسلیم است یک حالت دفاعی هم هست که غده روی بازویش را به سمت دهانش می

آورد. این جانور همچنین شود با بزاق خود، یک ماده کشنده برای شکارچی به وجود میترکیب کردن روغنی که از آن غده ترشح می

 کنند که اینهای نیش در جلوی فک پایین کمک میتواند این سم را در دهان خود نگهدارد و آن را به بیرون پرتاب کند. دندانمی

شود، وارد شود. بنا به گفته آنه ایزوال نکاریس از دانشگاه آکسفورد بیاید و به هر زخمی که بر بدن شکارچی ایجاد می مایع به سمت باال

شود، ممکن است دچار شوک آنافیالکتیک گاز لوریس تنبل بسیار دردناک است. در موارد حاد، جانوری که گاز گرفته می"بروکس: 

 ."شودشود که گاه منجر به مرگش می

 (Fulmar) های مرغ دریاییجوجه

کنند به اندازه یک توپ فوتبال های بلند زندگی میهای خود بر روی صخرههای این پرنده که قادر به پرواز نیستند و در النهجوجه

رسی آنها دست توانند بهاند، لقمه آسانی برای شکارچیانی باشند که میها که هنوز پر در نیاوردهرسد این جوجههستند. به نظر می

های خانواده مرغ طوفان، یک روش دفاعی مشمئز کننده در مقابل ها همچون بسیاری از دیگر پرندهداشته باشند. اما این جوجه

کنند که از بقایای مواد هضم شده در آنها روغنی غلیظ در معده خود تولید می.کنندمهاجمان دارند؛ آنها بر روی مهاجم تهوع می

ماند؛ به عالوه این روغن، ها باقی میای دارد که اگر بر روی لباس بریزد تا سالآید. این روغن بوی بسیار زنندهوجود میمعده آنها به 

ها با این ماده دفاعی پرندگانی همچون جغد، حواصیل، کالغ و حتی عقاب دریایی را کشنده هم هست. گزارش شده این جوجه

پرندگان بالغ هم  .است که از مرگ چند خرگوش بر اثر تماس با این ماده حکایت داردهایی موجود اند. همچنین گزارشکشته

کنند و اغلب با تکان دادن سر به طرفین و فریادهای بلند به توانند این ماده را به دشمنان خود بپاشند اما کمتر از آن استفاده میمی

 دهنددشمن اخطار می

http://www.iana.ir/fa/news/44124/%D8%AD%DB%8C%D9%88 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

های گردشگری است. شعار روز جهانی تنوع زیستی سال بسیاری از جنبهتنوع زیستی در سطح گونه و اکوسیستم، رکن مهمی در 

 .، تنوع زیستی و توریسم پایدار انتخاب شده است 2017

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، فرهاد دبیری معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه 

می روز جهانی تنوع زیستی نامگذاری شده است، گفت: سازمان ملل متحد در راستای افزایش  22روز اول خرداد ماه مصادف با 

می) اول خرداد( را به عنوان روز جهانی  22آگاهی عموم و باال بردن سطح درک مردم نسبت به مسائل مربوط به تنوع زیستی، روز 

پیش، دوست داران و فعاالن محیط زیست در سراسر جهان در  هایوی افزود: امسال نیز همچون سال.تنوع زیستی اعالم کرده است

 .روندهای متنوع به استقبال این رویداد ارزشمند میمی مقارن با اول خرداد، این روز را گرامی داشته و با برنامه 22تاریخ 

المللی که به عنوان سال بین سازمان ملل 2017دبیری با اعالم اینکه شعار امسال روز جهانی تنوع زیستی در راستای شعار سال 

انتخاب شده است، بیان کرد: تنوع زیستی در سطح گونه و  "تنوع زیستی و توریسم پایدار"گردشگری پایدار تعیین شده، با عنوان 

به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، شناخت اهمیت .های گردشگری استاکوسیستم، رکن مهمی در بسیاری از جنبه

وی با اشاره .شگری از طریق مناظر جذاب و تنوع زیستی غنی زیربنای سیاسی و اقتصادی در حفاظت از تنوع زیستی استاقتصاد گرد

های د: بخشگذارد، افزوبه اینکه بسیاری از مسائل مطروح شده ذیل کنوانسیون تنوع زیستی مستقیما در بخش گردشگری تاثیر می

به طور قابل توجهی به کاهش تهدید، حفظ و یا افزایش جمعیت حیات وحش کلیدی توریستی که به طور صحیح مدیریت می شوند 

 .و ارزشهای تنوع زیستی از طریق درآمد گردشگری کمک می کند

دبیری با بیان اینکه موضوع توریسم به بسیاری از اهداف تنوع زیستی آیچی مرتبط است بیان کرد: برای برخی از اهداف همانند 

 .تاکید بر اطمینان از کنترل و مدیریت برای کاهش تخریب تنوع زیستی از توریسم است 12و  10، 9، 8، ۵اهداف 

وی ،برگزاری مراسم روز جهانی تنوع زیستی ذیل این عنوان، فرصتی را جهت ارتقای آگاهی و اقدام نسبت به نقش مهم گردشگری 

  .ردآوحفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی فراهم می پایدار دانست و گفت:این موضوع می تواند در کمک به رشد اقتصادی و

معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برگزاری مراسم روز جهانی تنوع زیستی فرصت منحصر به فردی را برای کمک به ابتکارات 

ید و ترویج دستورالعمل کنوانسیون ساله برنامه مصرف پایدار و الگوهای تول10در حال انجام مانند برنامه گردشگری پایدار در چارچوب 

دبیری، برگزاری مسابقات نقاشی و عکاسی، مجسمه سازی با موضوع تنوع .کند¬در تنوع زیستی و توسعه گردشگری فراهم می

هایی منظور ارائه برنامههای مردم نهاد بهزیستی، دعوت از نقاشان جهت نقاشی نمادهای گیاهی و جانوری کشور، دعوت از سازمان

های مرتبط با اطالع رسانی تنوع زیستی، امحوریت تنوع زیستی، برگزاری جشنواره در محل موزه های تنوع زیستی، پخش فیلمب

استفاده از بنرها با مطالب مربوط به موضوع تنوع زیستی در سطح پارک ها یا مراکز بازدیدکنندگان، به صدا درآوردن زنگ تنوع 

های پاکسازی) جنگل، ساحل وفضاهای سبز...( برگزاری مسابقه دوچرخه سواری، کاشت اری برنامهزیستی در موزه تنوع زیستی ، برگز

های ادارت کل حفاظت درخت یادبود ساالنه روز تنوع زیستی، قدردانی از محیط بانان و فعاالن این حوزه از جمله مهمترین برنامه

 رشمردها در گرامیداشت روز جهانی تنوع زیستی بمحیط زیست استان

http://www.iana.ir/fa/news/4407۵/%D8%A7%D9%88% 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/44075/%D8%A7%D9%88%25


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اردیبهشت هارماهم اخبار کشاورزی هفته چ 

 

185 
 

 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

های دولتی سر از بازار آزاد در آوردند واردات مرکبات شب عید به جاست چرا که پرتقالانتقادات برخی از مسئولین و کارشناسان به 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .های گزافی به مصرف کنندگان عرضه شدو با قیمت

ها انتقادات زیادی به حوزه کشاورزی و ارائه آمار و ارقام تولید از سوی وزرای سابق مطرح است، اما عملکرد اگرچه این روز جوان،

البته ناگفته نماند انتقادات .بازار در ازای بازار را نباید نادیده گرفت دولت در خودکفایی گندم، افزایش تولید، کاهش واردات، سیاست

های دولتی سر از بازار آزاد در آوردند و با برخی از مسئولین و کارشناسان به واردات مرکبات شب عید به جا است چرا که پرتقال

ات قیمت اقالم اساسی و پابرجا بودن مشکالت تنظیم ها و مشکالتی نظیر نوسانکمبود.های گزافی به مصرف کنندگان عرضه شدقیمت

تر وزارت بازرگانی احیا شود تا مسائل بازار رود هر چه سریعبازار از سوی دیگر کاهش عملکرد بخش را به همراه داشته که انتظار می

  :ر شویمدر این میان به سراغ مسئوالن مربوطه رفتیم تا از صحت و سقم ماجرا با خب.به حداقل کاهش یابد

با اشاره به تراز مثبت بخش کشاورزی اظهار  صنعت، تجارت و کشاورزیعنایت اهلل بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار 

های گذشته بیانگر نمره قبولی بخش ه نسبت سالداشت: آمار و ارقام تولید و خودکفایی در محصوالت استراتژیک نظیر گندم ب

وی با اشاره به انتقادات بسیاری از مسئولین و وزرای جهاد سابق به واردات میوه شب عید، افزود: ارائه آمار ناصحیح .کشاورزی است

ای نباید تصمیمات عجوالنه میلیون تن مرکبات 4ها واردات میوه شب عید را رقم زد چرا که با وجود تولید از سوی مدیران شهرستان

ها از واردات مرکبات شب عید به سبب فقدان نظارت بر بازار بیابانی ادامه داد: برخی دالالن و واسطه.شدمبنی بر واردات گرفته می

 .هزارتومان کردند که نسبت به این امر انتقاد وارد است 8اقدام به عرضه پرتقال مصری با قیمت 

 وت و ضعف همراه استبخش کشاورزی با نقاط ق

با اشاره به  صنعت، تجارت و کشاورزی علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

یرعلی رغم رشد قابل توجه تولید محصوالت های اخاینکه بخش کشاورزی با نقاط ضعف و قوتی همراه است، اظهار کرد: طی سال

 .کشاورزی نظیر گندم، برنج، محصوالت باغی و آبزیان، اما در تنظیم بازار موفق نبوده ایم

وی با انتقاد از عملکرد صندوق بیمه محصوالت کشاورزی افزود: با وجود حوادث غیر متقربه در بخش کشاورزی، اما عملکرد قابل 

 ۵.7های اخیر تولید محصوالت کشاورزی با رشدشاعری ادامه داد: طی سال.صوالت کشاورزی نداشتیمقبولی در حوزه بیمه مح

بخش  هامیلیون تن رسید که این امر بیانگر ظرفیت باالی بخش است که تنها به سبب فقدان مشارکت تشکل 11۵درصدی به 

ناکارآمد بودن نظام بیمه محصوالت کشاورزی و تنظیم  های تولید، عدم پرداخت مشوق صادراتی،خصوصی، توانمند نبودن تعاونی

رئیس کمیسیون کشاورزی .های واردات به ازای تولید داخل در بخش تنظیم بازار عملکرد ضعیفی را شاهد بودیمنکردن به موقع تعرفه

ظام بیمه، اعطای مشوق صادراتی و رود که با کارآمد بودن نهای ششم توسعه بیان کرد: در برنامه ششم انتظار میبا اشاره به برنامه

های نوین و کشاورزی دانش بنیان، افزایش درجه مکانیزاسیون و پرداخت یارانه مناسب به تولید بهره وری را افزایش استفاده از فناوری

فزود: این امر رود، اوی با بیان اینکه بروز حوادث و رخدادهای طبیعی یکی از مخاطرات اصلی تهدیدکننده بخش به شمار می.دهیم

های الزم اراضی کشاورزی به تدریج درنهایت از بین رفتن تولید و خسارت شدید کشاورزان را به همراه دارد که درصورت عدم حمایت

شاعری در پاسخ به این سؤال که .یابدها تغییر یافته و درنهایت سهم بخش در تولید ناخالص داخلی کاهش میبه سمت سایر کاربری
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زیادی به واردات میوه شب عید وارد است، گفت: ناکارآمد بودن نظام تنظیم بازار به موقع، واردات مرکبات در شب عید را انتقادات 

 .ها جوابگوی نیاز شب عید بودبه همراه داشت و این در حالی است که خرید به موقع محصول از کشاورزان و ذخیره سازی در انبار

درصد قابل افزایش است، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه در  9۵وی با بیان اینکه ضریب خوداتکایی در برنامه ششم توسعه تا 

 9۵به  77نظر داریم که با افزایش سرمایه گذاری، بهبود سهم تسهیالت بانکی ضریب خوداتکایی تولید محصوالت کشاورزی را از 

 .درصد ارتقا دهیم 8درصد به  ۵.7درصد و رشد بخش را از 

 دستکاری آمار و اطالعات صحت ندارد

بیان کرد: طبق اظهارات صنعت، تجارت و کشاورزی علی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

های اقتصاد مقاومتی رتبه نخست را های توسعه بخش کشاورزی از جمله برنامهجهاد کشاورزی استان تهران در اجرای سیاست وزیر

های های نوین آبیاری، واحدها نسبت به تهران قابل قیاس نیست، اما توسعه سامانهوی افزود: علی رغم آنکه اراضی سایر استان.داراست

های اخیر تولید محصوالت منصوری ادامه داد: طی سال.الت عملکرد چند برابری نسبت به آنها داشته استای و پرداخت تسهیگلخانه

 وری در واحد سطح و کنترلهای دولت، تالش کشاورزان، معرفی ارقام جدید، افزایش بهرهاستراتژیک نظیر گندم و کلزا در پی حمایت

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران با انتقاد نسبت به اظهارات وزرای سابق مبنی .ستها روند افزایشی را تجربه کرده اآفات و بیماری

بر دستکاری آمار و ارقام افزود: باتوجه به مستندات موجود حاضریم با وزرای سابق در این باره مذاکره نماییم چراکه دستکاری آمار و 

 .اطالعات صحت ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶087322/%D9%BE%D8%B1%D8%AA% 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

 .کیوی تازه، از کشور صادر شده است تن 102هزار و  ۵2قریب به  9۵طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال 

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .تن کیوی تازه، از کشور صادر شده است 102هزار و  ۵2قریب به  9۵

 .است بوده 1030930232122  و ارزش ریالی آن 31927۵9۵ارزش دالری این میزان صادرات 

a/news/6095265/%DA%A9%D8http://www.yjc.ir/f  
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۲/۲۶ : تاریخ

فت: سقوط کند، گرئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تغییر قیمت نفت اقتصاد کشورهای وابسته به نفت را دچار مشکل می 

  .گذاری داخلی و خارجی باشیماقتصاد ایران مهار شد، اما برای رفع بحران بیکاری باید به فکر سرمایه

، مسعود خوانساری امروز در بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی 

اال، جمهور با رای بتهران با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت: این وظیفه شرعی ماست و بخش خصوصی با انتخاب یک رئیس

های گذشته در رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در دهه.از دولت امیدوارتر باشدهای خود در آینده تواند به خواستهمی

مهمترین دغدغه مردم ایجاد ثبات و ارامش هایی مشاهده شده است، افزود: رای ملت سرنوشت ساز است و زمینه اقتصاد ناثباتی

زا باشد تواند بحرانهر کشور است بیان داشت: اقتصاد هم می خوانساری با بیان اینکه نظم اقتصادی مهمترین بخش.در کشور است

 .تواند منجر به فاجعه شودیابد و یک اشتباه میها تغییر میها روند سیاستتواند ارامش ایجاد کند. معموال با تغییر دولتو هم می

این موضوع کشورهای وابسته به نفت به وی با اشاره به بحران نفت و افزایش قیمت آن و سپس سقوط قیمت نفت اظهار داشت: 

خوانساری افزود: البته کشورهایی که وابستگی زیادی به نفت نداشتند، خیلی مشکلی نداشتند، .لحاظ اقتصادی را دچار بحران کرد

 .ولی کشورهایی که وابسته به نفت بودند، دچار بحران شدند

دسته قابل تقسیم است، تصریح کرد: یک سری کشورهای دارای ذخیره وی با بیان اینکه کشورهایی که دچار بحران شدند، به دو 

ارزی بودند، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس که بعد از بحران با استفاده از این ذخایر بحران نفتی و اقتصادی خود را با تغییر 

شورهایی مثل ایران، روسیه و ونزوئال که رییس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: ک.درآمدها از محل مالیات بحران را کنترل کردند

برابر شدن قیمت بحران افزایش یافت و در  3با  90وی افزود: در ایران در سال .وابستگی شدید، به نفت داشتند، دچار بحران شدند

 .روسیه هم با کاهش ارزش روبل این مشکل بیشتر شد

المللی این است که تورم های بینبینی سازمانونزوئال بیان داشت: پیشدرصدی در  700رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تورم 

وی در ادامه بیان داشت: ایران شباهت زیادی از نظر اقتصادی به ونزوئال داشت، .درصد هم برسد 1200در این کشور شاید به باالتر از 

 7قیمت اجناس بودیم و قیمت مسکن به بیش از خوانساری تصریح کرد: هر روز شاهد افزایش .سقوط اقتصاد ایران مهار شدولی 

ها باعث قطع رابطه ایران با کشورهای ها و صنعت را دچار مشکل کرده بود و تحریمرویه کارخانهبرابر افزایش یافت و واردات بی 8تا 

گذاری منفی داشت: رشد سرمایه اظهار درصد را تجربه کردیم، 40وی با اشاره به اینکه در مقطعی تورم باالی  .توسعه یافته شده بود

 .درصد کاهش یافت و اشتغال تقریباً به صفر رسید ۵0شروع شد و قدرت خرید مردم تا  90از سال 

یافت، معلوم نبود چه اتفاقی بیفتد، بیان داشت: اما در سال رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر آن رویه با آن شدت ادامه می

سال گذشته با توجه به درآمدهای نفتی ایجاد شده بود، تا حدودی جبران  8قمی شد و اشتغال صفر که در طول رگذشته تورم تک

خوانساری با اشاره به اینکه مهمترین موضوع اقتصاد ما ثبات در بازار است، بیان داشت: هم اکنون ثبات را در بازار مشاهده .شده است

وی همچنین به تراز تجاری مثبت در دو سال گذشته نسبت به واردات .شوداال دیده میکنیم، اگر چه هنوز رکود و عدم رشد بمی

ها کاهش یافته و حتی های سیاسی هم در دانشگاهاشاره کرد و گفت: نوسانات ارزی در این مدت به حداقل رسیده است و تنش

 .امیدواری و آرامش در جامعه ایجاد شده استتوان گفت بحث فرار مغزها اگر جه متوقف نشده، اما کاهش یافته است و یک می
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رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در ارتباط با محیط کسب و کار اگر چه راه زیادی برای رسیدن به بحث امن برای بخش 

ای کوچک و متوسط خصوصی وجود دارد، اما اوضاع بهبود یافته است و نمونه آن این است که سازمان مالیاتی کشور اظهارنامه واحده

ود ایم، گفت: رکوی با بیان اینکه باید بدانیم شرایط سختی را پشت سر گذاشته .را با توجه به شرایط اقتصادی کشور پذیرفته است

های گذشته رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: اتفاقاتی که در سال.ها برداشته شده، اما هنوز بر مسکن وجود دارددر خیلی از بخش

مان را نباید و به زندان افتادن کارآفرینان 90ها در سال اد، مانند صف تهیه دارو، گرانی مواد غذایی ورشکستگی بسیاری از کارخانهافت

 .خواب زن پیدا شدکارتن 88با گران شدن زمین و مسکن برای اولین بار در سال  :خوانساری بیان داشت.فراموش کنیم

که دولت جدید انتظارات بخش خصوصی را فراهم کند و اگر قرار است بیکاری حل شود، باید بدانیم که انتظار ما این است  وی افزود:

 .شودگذاری داخلی و خارجی داریم و این مهم تنها با ثبات اقتصادی فراهم مینیاز به سرمایه

  .های رأی حاضر شویمصندوقوی افزود: طبق فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی همه ما وظیفه داریم که روز جمعه پای 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139۶022۶00012۵ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960226000125


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اردیبهشت هارماهم اخبار کشاورزی هفته چ 

 

190 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۲/۲۷ : تاریخ

حل اساسی برای از بین برداشتن فقر آبی و غذایی وزیر نیرو در نشست آب مجازی در اتاق بازرگانی ایران،گفت: تجارت آب مجازی راه 

معادن و کشاورزی ایران که به گفته اعضای آن، پارلمان بخش خصوصی ، اتاق بازرگانی، صنایع، خبرگزاری فارسبه گزارش  .نیست

 .گیردهای بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی صورت میکشور است، تشکلی است که در آن هماهنگی بین فعالیت

و « دراتی ایران در خارج از کشورکوشش درراه شناسایی بازار کاالهای صا»دو هدف و رسالت اصلی اتاق بازرگانی ایران، طبق قانون 

ه است، اما جریانی ک« گذاری داخلی در امور تولیدی باألخص تولید کاالهای صادراتی دارای مزیت نسبیتشویق و ترغیب سرمایه»

ورزی های اتاق بازرگانی در حوزه مسائل کشادر عمل در اتاق بازرگانی حاکم است، جریان واردات به کشور است و به ویژه برنامه

المللی آب مجازی با در جدیدترین فعالیت این اتاق، اولین کنفرانس بین.کندشدت واردات را تسهیل میهایی است که بهبرنامه

های مهمانان این همایش، به اهمیت نقش واردات های آن در اتاق تهران برگزار شد. در سخنرانیمحوریت تجارت آب مجازی و چالش

 .بع آب داخلی و استفاده از منابع آبی کشورهای دیگر در تأمین غذا تأکید فراوان شدمواد غذایی در حفظ منا

 حل اساسی برای از بین برداشتن فقر آبی و غذایی نیستتجارت آب مجازی راه :وزیر نیرو

راهکاری علمی در عنوان در میان سخنرانان مدعو کنفرانس که مطابق انتظار قبلی اکثراً بر طبل واردات محصوالت کشاورزی به

رود، کوبیدند، سخنرانی دو نفر که انتظارات کمتری نیز از آنان نسبت به مدیران بخش کشاورزی میآبی میراستای مقابله با کم

تجارت آب » :متفاوت و دربرگیرنده ماهیت اصلی و پشت پرده تالش موافقان واردات بود. وزیر نیرو در این همایش اظهار داشت

حل اساسی برای از میان برداشتن ریشه مشکالت فقر آبی و غذایی نیست. این مفهوم فقط ابزاری است که استفاده از مجازی یک راه

زیست کشور و عدم امنیت صورت محدود و در یک بازه زمانی مشخص، فشار را از روی محیطتواند بهصورت هوشمندانه میآن به

جازی باعث تغییر در الگوی غذایی سنتی کشور و نوعی وابستگی به محصوالت غیربومی مفهوم آب م»چیان افزود: چیت«.غذایی بردارد

دهد، بدون آنکه راه جایگزینی برای نیروی مازاد کشاورزی داشته های بخش کشاورزی را کاهش میخواهد شد. آب مجازی فعالیت

اطمینان و متعددی را در تأمین غذای ملی ندگان قابلکنریزی مناسبی انجام نشود و تأمینباشد. واردات آب مجازی اگر با برنامه

 «.دهدصورت هوشمندانه در نظر نگرفته باشند، کشور واردکننده را در معرض تهدید و امتیازخواهی کشور صادرکننده قرار میبه

 های سیاسی و اجتماعی مرتبط با خودکفایی موردتوجه قرار گیردحساسیت :معاون وزیر امور خارجه

درروند »های خود چنین گفت: عنوان یکی دیگر از سخنرانان در خالل صحبتعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه به همچنین

گیری تجارت آب مجازی، دغدغه نسبت به وضعیتی است که به نفوذ هژمونیک کشورهای برخوردار از منابع آبی بیشتر در شکل

های سیاسی و اجتماعی گیری تجارت آب مجازی الزم است حساسیتین در شکلبنابرا .کشورهایی مواجه با کمبود آب بیانجامد

چیان و عراقچی، عباس اما علیرغم مواضع یادشده توسط چیت«.مرتبط به دوری از الگوی ملی خودکفایی را موردتوجه قرار دهد

برگزارکنندگان کنفرانس آب مجازی ترین مخاطب اهداف کشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی که معاونت متبوع وی مهم

تنها آب بیشتری برای کشاورزی در اختیار نداریم، بلکه کشاورزی باید تقاضای در حال حاضر نه»بوده است، چنین اظهار کرده است: 

 «.ردوری مطلوب در بخش کشاورزی در اختیار نداآب خود را کاهش دهد. متأسفانه بخش کشاورزی سناریوی آلترناتیو برای بهره

 های روغنی و ذرت با رویکرد آب مجازی باید وارد شودشکر، حبوبات، برنج، دانه :عباس کشاورز

خورند که این مسئله به روی سالمت جامعه اثر مثبت دارد اما مصرف آب را افزایش ایرانیان بیشتر سبزی و میوه می»وی افزود: 

توان مصرف آب را مدیریت کرد. در آینده بخش کشاورزی باید تقاضای ط، میبنابراین در آینده با در نظر گرفتن این شرای .دهدمی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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طورکلی سطح زیر کشت در بخش کشاورزی وری آب و استفاده از آب سبز متمرکز شود و بهآب خود را کاهش دهد و بر بهبود بهره

یی کنیم. دستیابی به خودکفایی در گندم و جو ها و مناطق تولیدی اجراباید کاهش یابد. ما باید مفهوم آب مجازی را در سطح استان

ویکرد کنم با رهای روغنی و ذرت پیشنهاد میپذیر است. اما درباره شکر، حبوبات، برنج، دانهبدون نگرانی و فشار بر منابع آب امکان

حضور بشر در محیط را »ت: عباس کشاورز در ادامه پا را فراتر نهاد و گف«.آب مجازی از طریق واردات، نیازهای کشور تأمین شود

اند. هر اقدامی حتی بهترین توسعه جانبه به طبیعت توجه کردهصورت یکدانم. همه جوامع بهزیست میمخالف پایداری و محیط

محیطی خواهد داشت. موجودات روی کره زمین تقاضاهایی دارند که باهم اثرات متقابلی ها آثار زیستکشاورزی در مستعدترین خاک

لکه زیست نیست، بزا را به حد اپتیمم و حداقل برسانیم. حتی کشاورزی ارگانیک نیز به مفهوم حفظ محیط. باید عوامل خساراتدارد

تی های صنعاین در حالی است که کشاورزی مانند هرگونه فعالیت اقتصادی دیگر از قبیل فعالیت«.راحت کنار آمدن با طبیعت است

هایی صحیح و علمی منجر به احیای تواند با اجرای روشیست همچون چاقویی دو لبه است که میزو عمرانی، در تعامل با محیط

های زیست را به نابودی بکشاند. میزان نفوذ آب باران به سفرهها، محیطرویه نهادهزیست شده یا بالعکس براثر مصرف بیمحیط

کاربری دیگری است که این امر نشان از توان بالقوه بخش کشاورزی هایی با کاربری باغ و کشاورزی بیش از هر زیرزمینی در زمین

امنای مرکز ملی مطالعات راهبردی طرز فکر آقای معاون وزیر جهاد کشاورزی که سه سالی است عضو هیئت.در احیای منابع آبی است

التحصیالن ه که امروزه عمده فارغجایی رساندآب و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز هست، وضعیت بخش کشاورزی کشور را به

های رایشهای مرتبط با گالتحصیالن دانشگاهی را رشتههای مختلف، جزء باالترین نرخ بیکاری فارغکارند و در بین رشتهکشاورزی بی

ه در ی مشابای است که سایر مسئولین دولتگونهدار شدن طرز فکر یادشده در دولت بهکشاورزی به خود اختصاص داده است. ریشه

 بنیان کشاورزی هستندالمللی جهت واردات محصوالت دانشوزارت جهاد کشاورزی نیز مدام مشغول بستن قراردادهای بین

های شخص حجتی در دولت، افراد نفوذی عیسی کالنتری در وزارت جهاد کشاورزی تمام تالش خود را برای رغم برخی مقاومتعلی

 .اندبنیان کشاورزی به کار بستهاشتغال دانش های تولید ومعطل گذاشتن ظرفیت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139۶02270017۶۵ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی ایران در دیدار با مقامات مجاری بر گسترش همکاری های کشاورزی بویژه در زمینه صنعت 

 .طیور تاکید کرد

 مجارستان به کشورمان طیور صنعت بزرگ نصاحبا از متشکل نفره ۵0 هیاتی صدر در که کشاورزی جهاد وزیر معاون به گزارش ایرنا،

 ازدیدب کشور این طیور و دام صنعت تولیدی بزرگ زنجیره چندین از مجارستان کشاورزی وزیر معاون با دیدار است،ضمن کرده سفر

کشاورزی و رئیس معاون وزیر « الیوس بوگنار»در دیدار با « حسن رکنی».رایزنی هایی را برای همکاری های مشترک انجام داد کرده

اداره ملی زنجیره سالمت غذایی مجارستان ضمن اشاره به حضور صاحبان عمده ترین زنجیره های تولیدی صنعت طیور ایران در 

ترکیب هیات همراهش و بیان توانمندی های جمهوری اسالمی ایران در زمینه تولید گوشت مرغ و تخم مرغ و همچنین میزان 

ایه ایران، پیشنهاد کرد تا با بهره گیری از توانمندی های متقابل، تعریف زمینه های مشترک همکاری صادرات آن به کشورهای همس

معاون وزیر کشاورزی مجارستان نیز گفت، همکاری های دوجانبه در بخش آموزش در حال جریان .در دستور کار طرفین قرار گیرد

در این نشست، شرکت های ایرانی و .ه حوزه های دیگر گسترش دهداست و طرف مجارستانی آمادگی دارد تا این همکاری ها را ب

 .مجارستانی در قالب پرسش و پاسخ به تبادل نظر پرداخته و با توانمندی های یکدیگر در این حوزه بیشتر آشنا شدند

http://www.iana.ir/fa/news/12144/%D8%AA%D8%A7%DA 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

  فاطمه پاسبان. کارشناس کشاورزی

هایی در بودن اراضی زیر کشت یکی از مسائل مهم بخشی کشاورزی در جهان و ایران است. این مسئله خود چالشکوچک : شرق

 های متفاوتی تاکنوندستیابی به اهداف توسعه پایدار؛ هم برای توسعه کشاورزی پایدار و هم توسعه روستایی به همراه دارد. چالش

ودن شود. خردبتوسعه کشاورزی و روستایی پایدار بیان شده که به برخی از آنها اشاره میاز سوی محققان و اندیشمندان مرتبط با 

کند های مختلف را از نظر فنی و اقتصادی دشوار میهای جدید در عرصههای نوین و فناوریگیری از تکنولوژیاراضی کشاورزی، بهره

شود. از دیدگاه اقتصادی رسیدن به مرز آمد کشاورز منجر میکه این خود به کاهش عملکرد در واحد سطح و در نتیجه کاهش در

مقیاس بسیار سخت و گاهی غیرممکن است و این موضوع از دو جنبه پیامدهایی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی برای مزارع کوچک

فزایش، تغییر کاربری اراضی ( در شرایط موجود جهانی که جمعیت در حال رشد، شهرنشینی در حال ا1برای جامعه به همراه دارد :

و  ای، بحران آببرای سکونت جمعیت و صنایع و خدمات ارائه به جمعیت در حال گسترش، تغییرات اقلیم و انتشار گازهای گلخانه

های آتی به صدا درآورده است، خاک و بسیاری از عوامل دیگر زنگ خطر و هشدار را برای تأمین غذای سالم برای نسل فعلی و نسل

روی آن های فعلی و پیشرو، توجه فوری و عقالیی به وضعیت کشاورزی و کاهش و حل چالشرای پیشگیری از خطرات پیشب

توان انتظار امنیت غذایی را برای مردم جامعه داشت اما در مقابل آن، برای توسعه پایدار کشاورزی و رفع مشکالت یابد. نمیضرورت می

مقیاس در سراسر جهان در حال توسعه بوده و دهد مزارع کوچکبا توجه به آمارهای فائو که نشان میای نداشت. این نکته آن برنامه

تری را هکتار هم هست(، چالش جدی 10در برخی کشورها مقیاس خرد تا )تولید زراعی با مقیاس دو یا کمتر از دو هکتار است 

 .حاضر در سراسر جهان وجود داردمقیاس درحالمیلیون مزارع کوچک ۵2۵شود دهد. برآورد میروی بخش کشاورزی قرار میروبه

میلیون مزرعه در آفریقا و پنج  33میلیون مزرعه در اروپا و فدراسیون روسیه،  44میلیون مزرعه،  388بیشتر این مزارع در آسیا با  

درصد کاهش یافته یعنی  40تا  2۵حدود  سال گذشته ۵0مقیاس در آسیا و آفریقا در میلیون در آمریکاست.اندازه مزارع کوچک

تر شده است. فائو برآورد کرده است که این مزارع کوچک عمده تولید و عرضه مواد غذایی را در جهان بر عهده دارند. مزارع کوچک

کنند. ت میدرصد مواد غذایی جهان را کش 70عبارتی دیگر مزارع کوچک نقش اساسی در تولید مواد غذایی جهان داشته و حدود به

 طرف از  (2تنها ضروری بلکه حیاتی است. مقیاس نهبنابراین از جنبه تولید و تأمین مواد غذایی جامعه توجه به کشاورزان کوچک

 طشرای بدترین در را کشوری هر جمعیت از بخش این آنان، درآمدی سبد و وریبهره ارتقای و  مقیاسکوچک مزاع به توجه عدم دیگر

 رسد. این گروه به دلیل درآمد پایین امکانه حداقل میب آنان اقتصادی رفاه و داده قرار پذیرآسیب بسیار و درآمد مترینک با اقتصادی

شان در معرض خطر بیشتر گذاری نداشته و حتی امکان دریافت وام را هم ندارند و هر روز تولید، درآمد و زندگیانداز و سرمایهپس

منتشر شده، آمده است که در  201۵پا که در سال مطالعه فائو با عنوان خصوصیات اقتصادی کشاورزان خردهگیرد. براساس قرار می

کننده اصلی پا هم تولیدبه عبارتی کشاورزان کوچک یا خرده .پا فقیر هستنددرصد کشاورزان خرده 40بسیاری از کشورها بیش از 

ها و تکنولوژی و اعتبارات برای افزایش ندگی کرده و دسترسی آنان به نهادهمواد غذایی برای جمعیت جهان بوده و هم در فقر ز

اس مقیکند که الزم است به مزارع کوچک توجه شود. مزارع کوچکوری تولید کم است. همه این نتایج این نکته را گوشزد میبهره

بودن بودن مقیاس و در نتیجه پاییند کم به دلیل کوچکاند از: تولیترین آنها عبارتها و خصوصیات مختلفی است که مهمدارای ویژگی

پذیری بیشتر در مقابل مخاطرات و در زنجیره عرضه، عموما اعضای خانواده درآمد کشاورز، توجه کمتر به تولید بازارمحور، آسیب

 های اجتماعی مثل بیمه وایتشوند )به دلیل نبود حمعنوان بخش غیررسمی اقتصاد مطرح میعنوان نیروی کار هستند، عموما بهبه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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بازنشستگی و تأمین اجتماعی( و مقیاس اقتصادی ندارند. در هر کشوری براساس شناخت دقیق و عمیق علمی و کارشناسی از وضعیت 

ریزی در جهت های موجود درصدد برنامهمقیاس از همه ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و احصای چالشموجود مزارع کوچک

ه بعدی بلکای و تکصورت سیستمی در قالب زنجیره عرضه هر محصول است. نوع رویکرد نه به صورت جزیرههش مشکالت بهکا

شود. در این رفت از مشکالت، راهکارهای مناسب تدوین و اجرا میها در درون زنجیره عرضه شناسایی و برای برونتمامی چالش

کارگیری سازوکارهای تشویقی برای ساماندهی مشارکت همه بازیگران زنجیره عرضه است. به فرایند واکاوی مشکالت و ارائه راهکار با

ور های جهان با شرایط کشگذاری در امور زیربنایی برای آنان، تطبیق تکنولوژیهای کشاورزی خانوادگی، سرمایهگیری گروهو شکل

 .شده در جهان برای توسعه مزارع کوچک استجمله راهکارهای تجربهسازی(؛ بازاریابی و برندسازی از در ابعاد مزارع کوچک )بومی

http://www.iana.ir/fa/news/44030/%D8%AE%D8%B1 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۸تاریخ: 

رئیس خانه کشاورز ایران با بیان اینکه دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به بخش کشاورزی داشته، گفت: بی نظیرترین اعتبارات  

عصر چهارشنبه در « عیسی کالنتری»به گزارش ایرنا؛ .استتاریخ ایران در بخش کشاورزی توسط دولت یازدهم اختصاص داده شده 

گردهمایی کشاورزان و کارشناسان کشاورزی در تاالر انتظار کرمانشاه، به بهره برداری از پروژه سامانه گرمسیری کرمانشاه در دولت 

تا بزرگترین اتفاق در بخش کشاورزی  هزار میلیارد ریال برای این طرح جذب شد ۵3روحانی اشاره کرد و افزود: در این دولت بیش از 

کمتر  92به گفته وی، این در حالی است که از زمان دولت آقای هاشمی که این پروژه شروع شد، تا سال .غرب کشور به وقوع بپیوندد

رمایه گذاری در باالترین س 92تا  38کالنتری با بیان اینکه از سال .هزار میلیارد ریال برای پروژه گرمسیری هزینه شده بود 10از 

بر می گشت، گفت: در همین سه سال دولت تدبیر و امید این  ۵۶تا  ۵1بخش کشاورزی براساس اطالعات بانک مرکزی به سال های 

اتفاق  9۵تا  92سال ها به فراموشی سپرده شد و براساس قیمت دالر رکورد بزرگترین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از سال 

گفت: ما باید هوشیار باشیم و فریب نخوریم که در این زمینه دوستان فرهیخته وظیفه ملی دارند که در مقابل کالنتری .افتاده است

میلیارد تومان  700هزار و  20رئیس خانه کشاورز ایران افزود: دولت یازدهم توانست در این سه سال .عوام فریبی ها روشنگری بکنند

 .ا از ورشکستگی نجات داده و بتوانند با سایر بانک های جهانی مبادله داشته باشندسرمایه بانک ها را افزایش داد تا بانک ه

 .درصد که باالترین رشد علمی در دنیاست، رسید 14کالنتری ادامه داد: به همت دولت تدبیر و امید رشد علمی کشور به 

پولی و تامین منابع از بخش غیردولتی ساخته شد و کیلومتر راه آهن در شرایط بی  800وی افزود: در دولت تدبیر و امید یکهزار و 

هزار میلیارد تومان تزریق منابع مالی راه اندازی مجدد شد در حالی که قبل از دولت  22واحد تولیدی با  200هزار  17بیش از 

درصد  40ی بیش از وی تصریح کرد: طبق توصیه واحدهای تحت نظر سازمان ملل نباید کشور.یازدهم این واحدها تعطیل شده بودند

به یک میلیارد مکعب و در هشت  70آب برداشتی تقریبا صفر بود و در سال  ۶0از آب های تجدید ناپذیرش استفاده کند که در دهه 

میلیارد  200وی توضیح داد: در مجموع در دولت های نهم و دهم از .میلیارد متر مکعب در سال رسید 12ساله دولت احمدی نژاد به 

درصد به بیش از  40میلیارد متر مکعب رسید و در آن دوره به جای  90ب آب های زیر زمینی قابل برداشت متاسفانه به متر مکع

کالنتری گفت: با این اقدامات تمدن کشور را نابود کردند به طوری که حتی در استان هایی مانند .درصد استفاده رسیدیم 110

اپذیرش در دولت قبل استفاده شد زیرا برای آنها سرزمین مهم نیست و سرزمین درصد از آب های تجدید ن 142خراسان رضوی 

ایران را سوزاندند ولی با فعالیت دولت تدبیر و امید این روند اصالح شده و صدها هزار هکتار از اراضی به سیستم های آبیاری تحت 

 .فشار مجهز شدند که از روند سوزاندن سرزمین جلوگیری شود

http://www.iana.ir/fa/news/4401۵/%D8%B1%D8%A۶%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

 هایاز گردهمایی سراسری مدیران استانی این پژوهشکده، در راستای اجرای سیاسترئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 

در این  شود.داود نیک کامی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: این گردهمایی بعد از چند سال برگزار می.هماهنگ پژوهشی خبرداد

نی ها، برای مدیران استاها و نحوه مدیریت ایستگاهرای پروژههای کاری بخش تحقیقات آبخیزداری در ارتباط با اجگردهمایی، سیاست

ایستگاه در سراسر کشور دارد. هدف ما از گرد هم آوردن  37تشریح خواهد شد.وی افزود: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 

آبخیزداری گفت: با توجه های پژوهشی است.رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و مدیران استانی این پژوهشکده، هماهنگ کردن برنامه

 ایم و اعتبارات ما افزایش یافته است، نیازمندبه اینکه امسال ردیف اعتباری مستقلی برای پژوهش در زمینه آبخیزداری دریافت کرده

های های پژوهشکده در قالب یک سیاست واحد عمل کرده و کیفیت طرحهماهنگ کردن واحدهای کاری خود هستیم تا زیر مجموعه

یقاتی خود را در راستای رفع معضالت اساسی کشور، ارتقاء دهند.به گفته وی، در سال جاری، اعتبارات تملکی پژوهشکده حفاظت تحق

میلیارد تومان رسیده  2میلیارد تومان به  1.4ای این مجموعه تحقیقاتی از خاک و آبخیزداری دو برابر شده است و اعتبارات هزینه

 است./

http://www.iana.ir/fa/news/4410۶/%D9%8۵%D8%AF%DB% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

یران و های ارئیس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق در دیدار با معاون سفیر استرالیا در تهران از تقویت همکاری

 .های تجدید پذیر خبر داداسترالیا در بخش آب، فاضالب و انرژی

تیم "صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق وزارت نیرو در دیدار با ون، حمیدرضا تشیعی رئیس مرکز توسعه به گزارش ایانا از پا

ر های تجدید پذیر خبهای ایران و استرالیا در بخش آب، فاضالب و انرژیمعاون سفیر استرالیا در تهران از تقویت همکاری "پترسون

را شامل مدیریت منابع آب، آب و  هاهای مختلف بین دو کشور، این همکاریوی ضمن تشریح محورهای همکاری در حوزه.داد

های هوشمند در مدیریت آب و فاضالب شهری، مدیریت استفاده از سامانه فاضالب شهری، مدیریت مصرف آب، شیرین سازی آب،

های تجدید پذیر ذکر کرد و افزود: همچنین محورهای همکاری در بخش انرژی (water assets management) های آبیدارایی

 .نیز اجرایی خواهد شد (NGO) های غیر دولتیهای بادی، خورشیدی، بیوماس و آموزش از طریق شرکتیروگاهاعم از ن

های وزارت نیرو با کشورهای ژاپن و آلمان در مقوله آموزشی اشاره کرد و در ادامه اظهار داشت: حمید رضا تشیعی سپس به همکاری

تواند استرالیا ضمن تبادل اطالعات فنی و تخصصی بین مهندسان دو کشور میهمکاری متقابل بین متخصصان دو کشور ایران و 

توان وی با اشاره به اینکه در زمینه اجرای یک پروژه پایلوت می.های مشترک را فراهم کندموجبات همکاری برای اجرای طرح

توان شهر کاشان را به عنوان پایلوت در نظر ژه میهمکاری بین دو دانشگاه ایران و استرالیا را آغاز کرد افزود: برای اجرای این پرو

 (water assets management) رئیس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق با اشاره به این که در خصوص.گرفت

 B&B ژهتواند در قالب یک پروها میهای خصوصی دو کشور کمک گرفت، افزود: این کمکتوان از بخشهای آبی میبا مدیریت

با دعوت از وزیر نیرو و قائم مقام وی برای  معاون سفیر استرالیا در تهران نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، "تیم پترسون".باشد

 .سفر به این کشور گفت: این سفر در ایجاد روابط مستحکم تر و همکاری مفیدتر بین دو کشور بسیار حائز اهمیت است

رایزن بازرگانی سفارت استرالیا در تهران نیز ضمن تاکید بر سفر وزیر نیرو و همراهان به منظور تداوم  "نجیس لینو استر "در ادامه، 

های قابل همکاری ایران و استرالیا از طرف جمهوری همکاری بین دو کشور افزود: الزم است در این سفر لیستی دقیقی از پروژه

نشگاه صنعتی شریف و دانشگاه ملبورن استرالیا برای حل مشکل دریاچه ارومیه اشاره های داوی سپس به همکاری.اسالمی ارائه شود

های مختلف و نحوه تخصیص آب اشاره و اذعان داشت: استرالیا در زمینه آبیاری و کرد و در ادامه به زمینه مدیریت آب در حوزه

 های مناسب آن استفاده کرد.وان از فناوریتهای ارزشمندی برخوردار است که در بخش کشاورزی میکشاورزی از تجربه

http://www.iana.ir/fa/news/44073/%D8%AA%D9%82%D9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

برداری وگو با خبرنگار ایانا اجرای نظام بهرهبرداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفتنادر علیزاده، مدیرکل دفتر نظام بهره

وری داند و هدف آن را افزایش بهرههای اصلی توسعه پایدار این بخش میشاورزی و مؤلفهترین مأموریت حاکمیتی بخش کرا مهم

 ...کندعنوان می

  :سپیده قاسمی -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

تیابی و دسوری بیشتر برداری تعارف متعددی دارد، اما اساساً تلفیقی از مدیریت عوامل و منابع تولید است که امکان بهرهنظام بهره

شود که نقش پررنگی در مدیریت سرزمین، کند. اهمیت برقراری این نظام از آنجایی مشخص میبه توسعه پایدار کشاورزی را فراهم می

 توسعه پایدار کشاورزی وروستایی و تأمین امنیت غذایی در هر کشور دارد.

ی قانون اصالحات اراضی مورد توجه قرار گرفت، پس از آن با یک بار پیش از انقالب با اجرابرداری رسمی و نوین نخستیننظام بهره

ها مجدد در های تعاونی تولید و کشت و صنعتدر وزارت کشاورزی سابق با محوریت تشکیل شرکت 13۶8وقفه طوالنی در سال 

در دولت اصالحات در سال های سهامی زراعی با دستور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی دستور کار قرار گرفت، اما تشکیل شرکت

 ها را اصالح کرد.هیأت وزیران اساسنامه این شرکت 1390دوباره احیا شد و در سال  1384

برداری وگو با خبرنگار ایانا اجرای نظام بهرهبرداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفتنادر علیزاده، مدیرکل دفتر نظام بهره

وری داند و هدف آن را افزایش بهرههای اصلی توسعه پایدار این بخش میتی بخش کشاورزی و مؤلفهترین مأموریت حاکمیرا مهم

 کند.عنوان می

 گذرانیم.ایم که از نظر شما میبرداری در صنعت کشاورزی و چگونگی اجرای آن پرسیدهدر ادامه از اهمیت اجرای نظام بهره

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

در ایران تهیه و اجرا شده است، چه تفاوت بین نظام جدید و نظام پیش از انقالب وجود دارد؟ مراحل  برداری پیش از نیزنظام بهره

 اجرای آن به چه شکل خواهد بود؟

بردای قائل به مدیریت فرآیندها هستیم، به این تعبیر که در آن به تمام ابعاد قانونی، فنی، اقتصادی و در تعریف جدید نظام بهره

سنجی منطقه پیشنهادی، طراحی الگوی شود؛ امکانگونه طی میبرداری جدید نیز اینده است. مراحل در نظام بهرهاجتماعی توجه ش

گیری و استقرار نظام، انجام عملیات زیربنایی و آب و خاک در قالب طرح تجهیز، های سرزمینی و شکلنظام مناسب براساس ظرفیت

شود ایجاد زنجیره تأمین است نکته دیگر اینکه منجر به پایداری الگو توسعه کشاورزی میای که نوسازی و بهسازی و در نهایت مرحله

برداری بر اساس کمیت و کیفیت منابع آب صورت در رویکردهای جدید با توجه به محدویت منابع آب در ایران، طراحی نظام بهره

 نفعان اصلی یعنی کشاورزان وو تفکیک آن را به صالح ذی گیرد و قائل هستیم که مدیریت آب و زمین باید توأمان انجام شودمی

 دانم.تولیدکنندگان نمی

 برداری در ایران بر چه عوامل و منابعی است؟بیش ترین تمرکز نظام بهره

برداری تواند بر اساس نیاز هر کشور برای عوامل و منابعی مختلفی طراحی شود، اما بیش ترین تمرکز نظام بهرهبرداری مینظام بهره

 شود بر مدیریت منابع آب و زمین است.که در ایران اجرا می

 برداری در ایران در چه تاریخی و با چه اهدافی طراحی و اجرا شد؟بار نظام بهرهنخستین
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گیر انبپیش از انقالب با اجرای قانون اصالحات اراضی پیامدهای همانند؛ خرد شدن زمین، پراکندگی زمین و خالء مدیریت تولید گری

انداز مشخصی برای این طرح تعیین نشده بود، صنعت کشاورزی کشور شد. هرچند اهداف اصالحات ارضی این نبود، اما چون چشم

های کشاورزی به سمت خرد شدن رفت و نتایج آن شد که تقسیم اراضی به جای اصالح اراضی اتفاق افتاد. ایران نخستین قدم زمین

زراعی برداشت، این قانون که با هدف  -های سهامی با تصویب قانون شرکت 134۶برداری در سال هخود را در اجرای نظام بهر

راستای این نظام بود در اصالح شد. الگوی دومی که هم ۵2جلوگیری از خرد شدن اراضی در مجلس به تصویب رسیده بود در سال 

های کشت و صنعت به تصویب مجلس آن زمان با ایجاد شرکتبرداری مناسب از اراضی در پایاب سدها با هدف بهره 1347سال 

صورت قانون تعاونی کردن تولید با هدف یکپارچه شدن اراضی تصویب شد، به این الگوی سوم این نظام به 1349رسید. در سال 

های باالیی ت یازدهم با ظرفیتبرداری در ایران بر پایه سه الگو شکل گرفت البته این قانون سوم در دولبار نظام بهرهترتیب نخستین

 اصالح و به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. 1393در سال 

 برداری به چه صورت انجام شد؟پس از انقالب اجرای نظام بهره

های تولید الگوهای رسمی نظام عنوان سازمانهای تولید بههای کشت و صنعت و تعاونیزراعی، شرکت -های سهامی الگوهای شرکت

یز های عرفی نبرداری هستند و الگوی جدیدی به آنها اضافه نشده است، اما در کنار این الگوها سایر الگوهای تحت عنوان سامانهرهبه

اند هایی که در نظام اجتماعی روستا شکل گرفتند و به تأسی از فرهنگ آن روستا ایجاد شدههای مشاع یا گروهوجود دارند مثالً گروه

 برداری را تأمین کنند.هداف نظام بهرهتوانند اکه می

 برداری شکل گرفته بودند، چه شد؟هایی که پیش از انقالب و بر اساس تعریف الگوهای نظام بهرهسرنوشت شرکت

ای که در اجرای این قانون رخ شرکت سهامی زراعی ایجاد شد که متأسفانه پس از انقالب و با وقفه 93بر اساس قانون قبل از انقالب 

ها به برداری این شرکتبا اجرای نظام بهره 1384داد از این تعداد تنها چهار شرکت فعال باقی ماند تا اینکه با تصویب دولت در سال 

شرکت بودند  39های تعاونی تولید نیز قبل از انقالب هزار شرکت را تحت پوشش قرار دادند. شرکت 7۵شرکت افزایش یافتند و  30

شرکت رسیدند و حدود سه میلیون  13۶0های حمایتی دولت رشد به ا استقبال کشاورزان و روستاییان و سیاستکه بعد از انقالب ب

برداری در پایاب های بهرهکشت و صنعتی که بر اساس قانون ایجاد شرکت 1۶هزار هکتار را تحت پوشش قرار دادند. همچنین  200و 

 ه بخش خصوصی منتقل شد.جز سه شرکت آن بسدها ایجاد شده بودند همگی به

 برداری جدید کدام الگوها را بیشتر مورد توجه قرار داده است؟نظام بهره

های تهای تعاونی تولید و شرکبرداری پس از اصالح بیشتر به آن توجه شده است، الگوی ایجاد و توسعه شرکتالگوی که در نظام بهره

امه برداری دارند. البته در برنظرفیت را برای رسیدن به اهداف نظام بهره کشت و صنعت خصوصی است. چرا که این الگو بیش ترین

شرکت تعاونی تولید در نظر گرفته شده  300شرکت سهامی زراعی و  100شرکت کشت و صنعت خصوصی،  100ششم توسعه ایجاد 

هزار میلیارد ریالی  10خط اعتباری های خصوصی بنا به دستور وزیر جهاد کشاورزی قرار است است، اما برای اجرای کشت و صنعت

 مقیاس شکل بگیرند. های کوچک و متوسطهای کشت و صنعت در مقیاسجداگانه ایجاد شود تا شرکت

 آخرین وضعیت روند خرد شدن اراضی کشور چگونه است؟ آیا آمار قابل اتکایی در این زمینه وجود دارد؟

دهد خرد شدن اراضی نسبت به کننده است آمار نشان میزمین نگران در امور 93نتایج آخرین سرشماری کشاورزی در سال 

های کشاورزی زیر دو هکتار قرار دارند که درصد از زمین ۵2طوری که های گذشته روندی نامناسبی را طی کرده است، بهسرشماری

ها کمتر از پنج درصد از این زمین 38درصد کمتر از یک هکتار هستند. همچنین بر اساس نتایج این سرشماری  37از این مقدار 

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


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اردیبهشت هارماهم اخبار کشاورزی هفته چ 

 

200 
 

برداری هکتار بوده است و فقط یک درصد در طبقه واحدهای بهره ۵0تا  20هکتار و چهار درصد  20درصد بین پنج تا  20هکتار، 

 مقیاس قرار دارند.بزرگ

 ترین دالیل خرد شدن اراضی در کشور ما چه مواردی هستند؟مهم

ترین آنها در کشور ما اجرای قانون اصالحات ارضی، مسائل حقوقی نظیر قانون ارث، ، اما مهمخرد شدن اراضی دالیل زیادی دارد

 ها و تمایل به تغییر کاربری است.مسائل اقتصادی و باال رفتن ارزش زمین در برخی از استان

 کند؟رو میهایی روبهادامه خرد شدن اراضی صنعت کشاورزی را با چه چالش

 کارگیریوری، کاهش امکان بهترین آنها کاهش بهرهکند که مهمرو میهای زیادی روبهکشاورزی را با چالش خرد شدن اراضی صنعت

 آالت کشاورزی و کاهش درآمد کشاورزان است.ماشین

 برداری بگویید؟ این تغییرات شامل چه مواردی هستند؟از تغییرات جدید در نظام بهره

مجلس شورای اسالمی  138۵از خرد شدن اراضی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب  های قانون جلوگیرینامهتصویب آیین

به تصویب هیأت وزیران رسید تعیین حد نصاب زمین  9۵اسفندماه  1۵های جدید این قانون که در مورخ نامهدر دولت است. در آیین

ها امکان تشکیل نامهضی افزایش یافت، در این آیینسازی ارابرای اشخاص حقیقی و حقوقی است که امکان تجمیع و یکپارچه

های کوچک و متوسط فراهم شده است و دیگر اینکه حد ها در مقیاسزراعی و کشت و صنعت -های تعاونی تولید، سهامی شرکت

اب ه حد نصنامه قبلی این بود کهای کشور تعیین شد؛ چرا که یکی از مشکالت عدم اجرای آیینها به تفکیک شهرستاننصاب

 شده برای تمام مناطق یک استان همسان بود که این امر با توجه به تنوع اقلیم امکان اجرایی شدن نداشت.تعیین

 اید؟ها انجام دادهنامههایی را برای مدیریت مناسب آیینبینیچه پیش

جلوگیری از خرد شدن اراضی به ریاست وزیر جهاد سازی و ها، اجرای آن توسط کارگروه ملی یکپارچهنامهبرای مدیریت مناسب آیین

 شود.ربط راهبری و رصد میهای ذیکشاورزی و نمایندگان دستگاه

های حقوقی مانند قانون ارث چگونه مدیریت خواهد شد؟ با این موضوع چه برخوردی نامه، بحثدر اجرای این آیین

 شود؟می

قوقی و قانون ارث باشد، عمدتاً اقتصادی است چرا که در اراضی خرد امکان تولید خرد شدن اراضی بیش از اینکه متأثر از مشکالت ح

دلیل باال بودن هزینه و تأمین نیاز اقتصادی خانواده وجود ندارد و این امر روند خرد شدن را محصول با ارزش اقتصادی مناسب به

درصد  100نامه دولت ( آیین9ه است؛ مثالً بر اساس بند )ها ابزار تشویقی خوب دیده شدنامهکند، البته در این آیینتشدید می

برداری های بهرهعملیات اجرای آب و خاک و امور زیربنایی را برای کشاورزانی که تمایل دارند در یکی از الگوهای رسمی نظام

شده برای اشخاص نصاب تعیینتر از حد نامه جدید صدور سند پاییندهد در عین حال در آیینسازماندهی شوند بالعوض انجام می

سازی، اقتصادی کردن عنوان عامل بازدارنده عمل شود. در نهایت باید با اقدامات فرهنگحقیقی یا حقوقی ممنوع شده است تا به

 رصهبرنده در این امر مهم گام برداشت تا منابع آب و خاک خود را در ععنوان عوامل پیشتولید و استفاده از ابزارهای تشویقی به

 کشاورزی حفط کنیم.

های زیادی درباره ایجاد تشکل برداری تعریف نشده است، اما اخیراً بحثشما گفتید الگوی جدیدی برای نظام بهره

 بران وجود دارد؟آب

های های تولید، شرکتبرداری آب و زمین از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. در شرایطی که الگوهای موجود مثل تعاونینظام بهره

زراعی طبق قانون دارای اساسنامه و ظرفیت حقوقی باالی هستند چه لزومی به ایجاد تشکل جدیدی است. هدف نهایی  -سهامی 
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وری آب دارای فاکتورهای مؤثر زیادی است، به این معنا آب باال برود در حالی که افزایش بهرهوری بران این است که بهرهتشکل آب

آب  نژادی و اجرای عملیاتزراعی، بهوری آب را باال ببریم که سایر فاکتورها مانند نیروی انسانی، عملیات بهتوانیم بهرهکه زمانی می

 20تا  1۵شده باعث افزایش عنوان مثال استفاده از بذر مرغوب و اصالحنظر بگیریم. به افزاری دیگر را نیز درهای نرمو خاک و مؤلفه

دلیل مباحث کارشناسی و سایر دالیل فنی و حقوقی است که باید مدیریت توأمان آب و زمین را باهم شود؛ لذا بهدرصدی عملکرد می

 داشت.

اکنون در کدام اری اضافه شده است؟ اگر این طور است همبردبران به نظام بهرهآیا الگوی جدیدی به نام تشکل آب

 ها فعال هستند. گزارشی از وضعیت موجود آن ها بدهید؟استان

 1۵های زیرزمینی توسط این شورا به تصویب رسید، این طرح در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب طرح احیای و تعادل بخشی آب

بران است. مورد یکی موضوع ایجاد تشکل آب 3هدات وزارت جهاد کشاورزی است که از این پروژه دارد که اجرای سه پروژه آن در تع

برای اجرای درست و کارشناسی این مصوب شورای عالی آب جلسات متعدد را با وزارت نیرو برگزار کردیم که منجر به امضاء یک 

مهندس اکبری، معاون آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی،  جانبه بین مهندس میدانی معاونت آب و آبفای وزرات نیرو، 4نامه تفاهم

مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و آقای صفایی، رئیس هیأترسولیمهندس حاج

د اون روستایی معتقکنیم. سازمان تعهای اجرای این موضوع را پیگیری مینامه ما فعالیتتعاون روستایی شد بر اساس این تفاهم

برداری، ساختار آب تعریف شود و این الگوها مدیریت آب و زمین را همراه هم های بهرهاست باید در دل الگوهای قانونی موجود نظام

ها موجود دوباره نهادسازی دیگری انجام شود، به عبارت دیگر باید حرکت ما در جهت بر عهده بگیرند و نباید در کنار این تشکل

های موجود به نحو احسن استفاده کنیم. با این وجود اگر در جایی الگوی وجود افزایی باشد و قرار بر این است که از ظرفیتهم

برداری نداشته باشد و تشخیص مردم این باشد که به سوی یک نهاد دیگری بروند قطعاً بر اساس نیاز مردم یک نهاد مناسب بهره

 دیگر ایجاد خواهد شد.

المللی جایکای ژاپن استفاده شده برداری از تجربیات آژانس بینا حاکی از آن است که در طراحی نظام بهرههشنیده

 برداری داد؟ها چگونه است و چه تغییراتی در نظام بهرهاست، نحوه مدیریت آب ژاپنی

ان این که پس از پایطوریآب بود، به المللی جایکای ژاپن تجربه بسیار خوبی برای استقرار مدیریت مشارکتیهمکاری آژانس بین

ن برداری بازنگری انجام شد. ایهای تعاونی تولید استان گلستان انجام شد، در طراحی نظام بهرهپروژه مشترک که در یکی از شرکت

از فنون  تی و استفادهبرداری را از پایین شروع کرد یعنی ابتدا با یک رویکرد مشارکتجربه به ما نشان داد که باید طراحی نظام بهره

های هم آب شکل داد سپس با های مشارکی در آن فراهم است کشاورزان را در گروهکارگیری تکنیکگری که امکان بهتسهیل

تواند از جانب وزارت جهاد کشاورزی یا گر )در این بخش که میعنوان تسهیلوگو بین کشاورزان و کارشناسانی که بههمکاری و گفت

مرحله از کشاورزان تحت قالب بهبردای مرحلهکار گرفته شود( نهاد اولیه را تشکیل داد. به عبارت دیگر نظام بهرهو بهوزارت نیر

یرد و گزراعی یا کشت و صنعت شکل می -شود سپس الگوی مناسب مانند تعاونی تولید، شرکت سهامی آب شروع میهای همگروه

 آید تا مدیریت آب و زمین همراه با هم انجام شود.وجود میب بهها یک مدیریت تخصصی آدر دل این تشکل

 برداری در نظر گرفته شده است؟های حمایتی در اجرای نظام بهرهچه سیاست

حت برداری تای در دفتر نظام بهرهصورت تسهیالت است، در عین حال ردیف بودجهصورت تأمین اعتبار بهها بهبخشی از این حمایت

های بالعوض پرداخت شود، ها کمکهای اولیه تعاونیها تعریف شده است تا برای ایجاد زیرساختجهیز و تکمیل شرکتعنوان طرح ت

زراعی ردیف اعتباری مستقل در سطح وزارتخانه  -های تعاونی تولید و سهامی همچنین برای اجرای عملیات آب و خاک در شرکت
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د. شونهای حقوقی چه در اصالح قوانین و مقررات و چه در اسناد باالدستی برخوردار میها از حمایتوجود دارد. ضمن اینکه این تشکل

راین بینی شده است عالوه بها در برنامه ششم توسعه اقدامات الزم درقالب بسته اجرایی پیشبرای حمایت و توانمندسازی این شرکت

 ریت یکپارچه مالی انجام خواهد شد.افزار مدیاندازی و نصب نرمها نیز با راهنظارت بر این شرکت

هایی کنند، چه برنامهبرداری نقش مهمی در تولید کشور ایفا میهای نظام بهرهعنوان یکی از بخشکشاورزی خانوادگی به

 برای این بخش دارید؟

للی المربیات این مرکز بینعنوان کشاورزی خانوادگی نامگذاری کرد. ما این فرصت را غنیمت شمردیم تا از تجرا به 2014فائو سال 

 2استفاده کنیم. این دفتر پیش طرحی را آماده و برای فائو ارسال کرد این طرح مورد اقبال و تأیید فائو قرار گرفت. در هفته گذشته 

ان این استن از کارشناسان خبره فائو که تجربیات خوبی در بهبود و ساماندهی کشاورازی خانوادگی داشتند به ایران آمدند. کارشن

مرکز از دو استان بازدید داشتند ارزیابی آنها برای همکاری با ما بسیار مثبت بوده است؛ لذا قول مساعد برای همکاری و انتقال دانش 

داری ربعنوان ساماندهی نظام بهرهعنوان یکی از اقدامات اساسی دفتر بهتواند بهفنی مورد انتظار از فائو را به ما دادند. این اقدام می

 شمار آید.های برنامه ششم است، بهکشاورزی خانوادگی که از اولویت

 طرح ارسالی به فائو چه مفادی داشت؟

شده در آن شامل؛ های دیدههای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی استوار است و ظرفیتشده بر اساس ظرفیتطرح تهیه

ها، افزایش درآمد آنها، بخشی فعالیتپا، آموزش و توانمندسازی آنها و تنوعورزان خردهسازی، سازماندهی کشااجرای عملیات یکپارچه

 زنجیره تولید پس از تولید تا بازار است.

 حرف آخر؟

در دولت یازدهم در بخش کشاورزی اقدامات خوب و مؤثری انجام شده است، اما در مدیریت کشاورزی چند عامل بسیار مهم هستند 

های اساسی بخش را توان چالشجانبه و سیستمی میین، گیاه و انسان است. لذا اعتقاد دارم با یک رویکرد همهکه شامل آب، زم

مرتفع کرد؛ لذا امیدوارم دردولت دوازدهم موضوع آب و زمین با همدیگر مورد توجه قرار گیرند، چون این دو نهاده بسار مهم هستند 

که خرد شدن اراضی عامل بازدارنده در توسعه صنعت کشاورزی است. امید است با ادامه و اهمیت زمین کمتر از آب نیست؛ ضمن این

این راه در دولت آینده، به مدیریت زمین نیز در کنار آب توجه شود و با صرف وقت بیشتر موضوع مدیریت و پایداری سرزمین، تأمین 

 رفت از این چالشیبرداری تنها راه برونهای بهرهو توسعه نظام تر بگیرم. در نهایت ساماندهیامنیت غذایی و توسعه پایدار را جدی

 عنوان یک وظیفه حاکمیتی توجه بیشتری داشته باشند./ها باید به آن بهاست که کشاورزی ما به آن نیاز دارد و دولت

ews/http://www.iana.ir/fa/n44048/%D8%AA%D9%81% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

طبیعی کشور با صدور پیام تبریکی خطاب به رییس جمهوری منتخب، احمدکبیری، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

هزار عضو برای کمک و همراهی با دولت در اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و  220آمادگی این سازمان را با 

 .افزایش بهره وری اعالم کرد

 :به گزارش ایانا، متن پیام احمد کبیری به شرح ذیل است

 ای دکتر روحانیرییس جمهور محبوب و منتخب ملت رشید ایرانجناب آق

با اهدای صمیمانه ترین درودها ازطرف خود و صدها هزار جوان فرهیخته عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 

و مردم حماسه ساز تبریک عرض  پیروزی غرورآفرین شما را که نتیجه خواست ملت آگاه و آزادی خواه ایران است، به حضور جنابعالی

این افتخار آفرینی که نشانه عزم و اراده ملت برای حرکت در مسیر عقالنیت و تعامل با جهان است از یک طرف فرصتی بی .می کنم

ت سبدیل را برای توسعه و تحول و پیشرفت ایران عزیز فراهم نموده و از طرف دیگر مسوولیت دولت محترم را در پاسخ گویی به خوا

یکی از خواست های بحق مردم بخصوص جوانان تحصیلکرده کشور تدارک برنامه ای اساسی برای رونق .ملت دوچندان می نماید

نفر عضو در مقاطع کارشناسی تا دکتری در رشته های مختلف 220000کسب و کار و ایجاد اشتغال است. این سازمان بابیش از 

هی با دولت محترم در زمینه اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و کشاورزی آمادگی خود را برای کمک و همرا

امیداست با تدبیر حضرتعالی و همت دولت محترم و همراهی ملت شاهد پیشرفت روزافزون ایران .افزایش بهره وری اعالم می نماید

 .عزیز باشیم

http://www.iana.ir/fa/news/4411۶/%D8%A2%D9%8۵%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

 دکتر مسعود نیلی

 نیلی/ اقتصادداندکتر مسعود 

کننده خواهد بود. کمی درباره ساز و تعیینبرای کشور ما سرنوشت 1390شود که اعتقاد دارم نیمه دوم دهه سالی می 10حدود 

در آن است که دو رودخانه خروشان در این زمان به هم  1390ساز بودن نیمه دوم دهه دهم. سرنوشتچرایی این ادعا توضیح می

ت توان با نحوه مدیریشود. قابلیت اداره یک کشور را میهای کشور مربوط میرودخانه اول، به نحوه مدیریت بلندمدت دارایی .رسندمی

 های تجدیدناپذیر یا کمترهای طبیعی، انسانی، مدیریتی و سیاسی آن مورد ارزیابی قرار داد. کشور ما از نظر منابع و داراییدارایی

ای اداره نشده که بتواند برای مردمش رفاه پایدار ایجاد کند. ما این منابع را به وا، خاک، نفت و گاز به گونهپذیر نظیر آب، هتجدید

ین منابع ترایم. طبیعی است وقتی باارزشکرده« مصرف»کنیم، « ثروت تولیدی»کنیم یا آنکه آنها را تبدیل به « حفظ»جای آنکه 

شوند یک ود، روزی خواهد رسید که آنها به اتمام برسند و آنگاه است که همه متوجه مییک کشور برای چند دهه این گونه اداره ش

 .های عظیمی برای رشد و پیشرفت داشته دیگر از آنها برخوردار نیستکشور بزرگ که ظرفیت

س میلیونی خواهد داشت ها قبل کامال مشخص بود مقیااما رودخانه دوم، خیل عظیم جوانان به ویژه زنان جویای کار است که از سال

هایی که در آن هستیم، هم از دست داده و عواقب آن طی سال 1380و باز هم اینکه کشور ما یک زمان طالیی را در نیمه دوم دهه 

اینک این دو رودخانه در مبدا  .های اجتماعی، هم مشکل افزایش قابل توجه تعداد بیکاران بروز کرده و خواهد کردبه صورت آسیب

اند. به هم رسیدن این دو رودخانه، اتفاق سهمگینی است که باید بتواند به نحوی مدیریت شود. در غیر ل به یکدیگر قرار گرفتهاتصا

 .تواند کشور را تا چند ده سال گرفتار انواع مشکالت اجتماعی و سیاسی کنداین صورت عواقب آن می

 .تر شدن مشکالت جلوگیری کننداز عمیقتوانند به کمک بیاید و چهار عامل در چنین شرایطی می

اول و قبل از هر چیز حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست است. چنانچه تغییر در مسیر تورم اتفاق بیفتد، مسیر تغییر، بازگشت 

ال طی سه س درصد نخواهد بود و برگشت تورم با شیبی بسیار تند خواهد بود. ثبات موجود در اقتصاد کالن کشور که 20به تورم 

ای بسیار گذشته مانند هوایی پاک، فضای عمومی کشور را سالم کرده و از این طریق به ایجاد شغل و درآمد کمک کرده، پدیده

ای هگذاری، ظرف حتی چند ساعت، به همان شرایط سالتواند با یک سخن نسنجیده یا یک اشتباه سیاستشکننده است و می

 .ن برگردد. کشور ما نیازمند دولتی است که در ثبات بخشی به اقتصاد کالن باورپذیر باشدو حتی بدتر از آ 1391و  1390

 هایبروز مشکالتی که امروز زندگی مردم با آن دست به گریبان است به دور از مالحظات گرایش« چرایی»دوم، الزم است در مورد 

یل ها و عدم تشکبا طراحی غلط نحوه برگزاری این مناظره های تلویزیونیوگو شود. متاسفانه فرصت طالیی مناظرهسیاسی گفت

های کارشناسی نمایندگان مرتبط با هر یک از نامزدها از دست رفت و آنچه شاهد بودیم فقط تشدید فضای تنش بود و در مناظره

های بازنشستگی، بیکاری، قها باالخره مشخص نشد که چرا امروز کشور با مشکالتی بزرگ مانند آب، هوا، صندوپایان این مناظره

ترین اشتباه در چنین شرایطی دامن زدن به ترین خطر، تشخیص نادرست و بزرگنظام بانکی و بودجه مواجه شده است. بزرگ

مطالباتی است که برآورده کردن آن مقدور نیست. این کار کامال در مسیر به جلو کشیدن مشکل و در نتیجه هدر دادن زمانی است 

نسته صرف حل مساله شود. دولت دوازدهم باید دولتی باشد که بتواند همکاری همه سرمایه انسانی متخصص و با صالحیت تواکه می

جمهور بودن باعث صرف رئیس .تواند در این کار موفق باشدکشور و متخصصان ایرانی خارج از کشور را جلب کند. هر کسی نمی

ود یک سرمایه اجتماعی باال به معنی انسجام باالی اجتماعی برای گذر از این شرایط سوم، وج.شودموفقیت در جلب این همکاری نمی
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و پایان تاریخ توسعه کشور پایان  139۶شود که گویی مبدا تاریخی تحوالت کشور سال هایی به مردم داده میاست. این روزها وعده

عنوان یک کارشناس آشنا با مسائل دهم باقی بماند، اما بهکار دولت دوازدهم خواهد بود و قرار نیست هیچ مشکلی برای دولت سیز

هایی را برای دامن زدن به مطالبات مردم محروم ترویج کنم که اینچنین نیست. نامزدهایی که چنین ایدهاقتصاد ایران عرض می

رار گیرند و آن زمان مطمئنا کنند باید احتمال هرچند ضعیف را هم بدهند که ممکن است خودشان در معرض پاسخگویی به آنها قمی

اند نخواهند داشت. دولت دوازدهم باید های رای آمدهها پای صندوقهیچ پاسخی برای عدم تحقق آنها در برابر مردمی که با این وعده

آنها از  اوگو بسر خود داشته باشد تا بتواند از طریق گفتویژه جوانان را پشتدولتی باشد که بیشترین حمایت اجتماعی مردم به

های آینده نیازمند آن است که و باالخره چهارم، شرایط بسیار حساس اقتصادی سال.رو دارد، عبور کندهای سختی که پیشگذرگاه

سر دولت دوازدهم قرار داشته باشد. در کشوری که احزاب در آن فعالیت جدی ندارند بیشترین میزان سرمایه سیاسی کشور پشت

 .های شاخصی است که مردم به آنها عالقه و توجه دارنددر چهره سرمایه سیاسی، متبلور

برداری ای و زمان طالیی بهرهالمللی و منطقهتوان یک بعد پنجم را هم اضافه کرد و آن، مسائل پیچیده بینبه چهار مورد ذکر شده می

یک عدم قطعیت بزرگ در دنیا شکل گرفته است  جمهوری آمریکا،دانیم که بعد از انتخابات ریاستاقتصادی از برجام است. همه می

ای تواند پیامدهای بسیار پیچیده شده است. یک اشتباه کوچک حتی کالمی در سیاست خارجی میو از طرف دیگر، مسائل منطقه

زار ارز و در بازیانباری برای کشور داشته باشد. ذکر این توضیح خیلی مهم است که ثبات و آرامشی که از شروع به کار دولت یازدهم 

در کل اقتصاد شکل گرفته حاصل یک هماهنگی تنگاتنگ بین بخش اقتصادی و بخش سیاست خارجی بوده است. تاثیر مهارت 

دیپلماسی در برخورد با مسائل پیچیده موجود خیلی کم مورد توجه قرار گرفته است، البته بخش دیگر اهمیت دیپلماسی هم توانایی 

کشور ما به دولتی نیاز دارد که دارای بیشترین توان، تجربه و مهارت در دیپلماسی  .اقتصادی پسابرجام است مذاکره در پیشبرد اهداف

کننده باشد. قدرت مذاکره و رسیدن به نتیجه در دنیایی که رقابت در دستیابی به بازارها و جلب سرمایه بسیار باال است از اهمیت تعیین

دارای اهمیت  1400مانده تا سال رساند که اوال: چند سال باقیبندی میه ما را به این جمعمجموعه موارد ذکر شد.برخوردار است

کننده برای آینده کشور است و ثانیا: در این دوران کشور نیازمند دولتی متخصص، برخوردار از پشتوانه اجتماعی متنوع، دارای تعیین

های مختلف مانند برجام، دیپلماسی است. دستاوردهای کشور در زمینه مندی از مهارت کافیسرمایه سیاسی حداکثری و نیز بهره

ثبات اقتصاد کالن، طرح سالمت و رسیدن به درآمد معادل بیش از یک میلیون بشکه نفت صادرات، همگی بسیار ارزشمند، اما ناپایدار 

باورنکردنی اقتصاد ایران را ونزوئالیی خواهد  اعمال یک مدیریت ناپخته و جایگزین کردن همه اینها با پمپاژ پول، با سرعتی .است

تر در انتخابات حاضر ما با یک تناقض بزرگ مواجهیم. از یک طرف بیش از هر زمان دیگر، شعارهای اقتصادی )البته به بیان دقیق.کرد

تلف های مخنه پرداختی به گروهشود. مانند تعداد شغل، رشد اقتصادی، میزان یارارفاهی و نه اقتصادی( همراه با ذکر کمیات بیان می

های جمعیتی و سنی زنان و مردان در گذاری حتی برای تعداد ازدواج مثال یک میلیون ازدواج در سال، فارغ از ویژگیمردم، هدف

قق آنها سن ازدواج و غیره. این البته یک حرکت رو به جلو است اما از آنجا که موارد مطرح شده تنها اهداف است و در مورد نحوه تح

برداری از خصوص که این رویکرد جدای از آنکه مطلوب هست یا نه اساسا کپیآورد، بهوجود میشود، جای تردید بهصحبت نمی

میلیارد دالر بود. حال  100طور متوسط، ساالنه بیش از شرایطی است که با آن انطباق ندارد، یعنی با زمانی که درآمدهای نفتی به

 .میلیارد دالر در سال با تردید مواجه است 4۵بینی پیشی گرفتن از و در افق قابل پیشآنکه در حال حاضر 

میلیون نفر اضافه شده است. بنابراین در شرایطی که  10سال پیش، بیش از  10جدای از آنکه جمعیت کشور نیز نسبت به حدود 

آن، جز دامن زدن به تورم نتیجه دیگری ندارد. البته ترین مساله کشور منابع است افزایش مصارف بدون مشخص ساختن منابع مهم

گیری انتظارات حول محور تورم زیر کند و نه تورم متوسط. یعنی با توجه به شکلهای باال ایجاد میاین رویکردهای انبساطی تورم

ویژه برای قشر واقب وخیمی بهکند که در آن صورت عدرصد، ایجاد یک تغییر رو به باال در تورم، انتظارات تورمی را فعال می 10
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درصدی  70شود. مثال یک تورم درآمد وارد میترین فشار تورم، بر قشر فقیر و کمدانیم که اصلیدرآمد خواهد داشت. البته میکم

درآمدهای  رساند، بلکه ارزش بقیههزار تومان قبلی می 4۵هزار تومان را به همان  1۵0تنها ظرف یک سال قدرت خرید مثال یارانه نه

 .دهدسوم تقلیل میمردم را هم به کمتر از یک

http://www.iana.ir/fa/news/439۵۶/%D8%A7%D9%82%D8%AA% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

پروژه  14اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، دیروز هم بیکار ننشست و بالفاصله بعد از اعالم پیروزی حسن روحانی، 

تصاد مقاومتی به ها که در ستاد فرماندهی اقابالغ کرد. بیشتر این طرح 9۶سال  دار وزارت امور اقتصادی و دارایی را برایاولویت

تصویب رسیده است، در دولت یازدهم کلید خورده و حاال نیاز به تکمیل دارند.جهانگیری در ابالغیه خود، وزارت امور اقتصادی و 

 ... دار اعالم کرد و از دستگاه مجری خواست باهای اولویتمسئول اجرای پروژه« دستگاه مجری»عنوان دارایی را به

پروژه  14جمهوری، دیروز هم بیکار ننشست و بالفاصله بعد از اعالم پیروزی حسن روحانی، اون اول رئیساسحاق جهانگیری مع 

ها که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ابالغ کرد. بیشتر این طرح 9۶سال  دار وزارت امور اقتصادی و دارایی را برایاولویت

ه و حاال نیاز به تکمیل دارند. جهانگیری در ابالغیه خود، وزارت امور اقتصادی و تصویب رسیده است، در دولت یازدهم کلید خورد

 رحداکث فوریت قید با خواست مجری دستگاه از و کرد اعالم داراولویت هایپروژه اجرای مسئول «مجری دستگاه» عنوانبه  دارایی را

نسبت به صدور حکم برای معاونان خود یا « های تولید و اشتغالبسته»هفته برای تسریع در اجرای هریک از این  یک مدت ظرف

 .پروژه را بررسی کرده است 14امروز جزییات و چرایی اجرای این « شهروند»عنوان مجری اقدام کنند. تراز بهمقام هم

 وکارای رتبه کشور در سهولت کسبپله ۱0بهبود  

وکار ای رتبه کشور درسهولت کسبپله 10جمهوری، اولویت اجرایی دریافت کرده، بهبود نخستین اقدامی که ازسوی معاون اول رئیس

، جایگاه (doing business 2017) وکارالمللی شاخص سهولت انجام کسببانک جهانی از وضع بین 2017سال  است. طبق گزارش

 1۵2المللی ایران از رتبه قرار گرفت که براین اساس در دوره فعالیت دولت یازدهم جایگاه بین 120کشور در رتبه  190ایران در بین 

ور طوکار بهمیالدی ارتقا یافت. به عبارتی دیگر، رتبه ایران در شاخص انجام کسب 2017سال  در 120میالدی به رتبه  2013سال در

 .پله دیگر وعده دور از دسترس نیست 10ن آمارها، بهبود پله ارتقا داشته است. بنا بر ای 8متوسط ساالنه 

 های دولتیسازی سهام بنگاهتکمیل فرآیند خصوصی

های مشمول واگذاری اعالم شده است. این پروژه براساس های ابالغی دیروز، تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاهیکی دیگر از اولویت

ها، زیرپروژه دوم، واگذاری گذاری و تعیین تکلیف بنگاهروژه دارد. زیرپروژه اول، قیمتزیرپ 3اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی 

ین ها برای واگذاری تعیسازی سایر بنگاهها با تمرکز بر بخش خصوصی واقعی و زیرپروژه سوم، پیگیری موضوع آماده)فروش( بنگاه

 .شده است

 سازی طرح جامع مالیاتیپیاده

های کردن طرح جامع مالیاتی یکی دیگر از اولویتجمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیادهاول رئیسبنا بر ابالغ معاون 

گانه طرح تحوالت اقتصادی با هدف ارتقای جایگاه عنوان یکی ازمحورهای هفتدولت دوازدهم است. تحول نظام مالیاتی کشور به

 .ای بودجه دولت به عواید حاصل ازصادرات نفت یکی از اقدامات الزم برای کشور استها در تأمین مالی دولت و کاهش اتکمالیات

سازی کل سازمان امور مالیاتی کشور، طرح جامع مالیاتی درحال پیاده در دوره اول روی کاربودن دولت یازدهم، براساس اعالم رئیس

ا شده است که دولت دوازدهم روند سابق را پیگیری کرده و طرح اصفهان و کرمانشاه اجرا شد. حاال بندر سه استان پایلوت تهران، 

های ولتهاست در دنیا، طرح جامع نظام مالیاتی سالجامع مالیاتی را به صورت کامل پیگیری کند. بنا بر اعالم وزیر اقتصاد علی طیب

شود. گفتنی است؛ دودهه اخیر اعالم می درکشور اجرایی شده که مهمترین طرح اقتصادی 9۵سال مختلف پیگیری شده، اما تنها در

 .رسدمالیاتی به حداقل خود می با اجرای این طرح، از تعداد مؤدیان ناراضی کم شده و فرارهای
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 پذیری در ایران های رقابتبهبود شاخص

سال سوم دولت یازدهم، بود. در  94سال  پذیری ایران درای رقابتپله 9یکی از مهمترین اتفاقات اقتصادی دولت یازدهم، جهش 

سال پله بهبود نسبت به  9پذیری ایران با ای از مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد که براساس آن، شاخص جهانی رقابتگزارش تازه

 اول معاون اعالم بر بنا حاال  قرار دارد. 28رسیده بود. این درحالی است که چین، دومین اقتصاد دنیا، در رتبه  74گذشته به رتبه 

پذیری در ایران اولویت مهم اقتصادی دولت، طراحی سازوکار مناسب برای بهبود بیشتر جایگاه رقابت 14جمهوری، یکی از سرئی

پذیری جهانی که هرساله توسط مجمع جهانی اقتصاد برای اغلب کشورهای جهان محاسبه و گزارش است. گفتنی است؛ شاخص رقابت

و موثری است؛ زیرا رقابت حرف نخست اقتصاد امروز جهانی است و از کوران رقابت است که شود، شاخص بسیار مهم آن منتشر می

 .شودها حداکثر میمنفعت خریداران و سود شرکت

 دو فرمان برای توانمندسازی صنعت بیمه 

هایی عالم کرد. وعدهسال توانمندسازی صنعت بیمه کشور ا را 9۶کل بیمه مرکزی فروردین امسال بود که عبدالناصر همتی، رئیس

بند  14طوری که اسحاق جهانگیری در ابالغ که بعد از گذشت یک ماه از سر دادن آن رنگ و بوی اجرایی به خود گرفته است. به

اقتصاد مقاومتی توانمندسازی صنعت بیمه و استقرار کامل سامانه سنهاب )سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه( را مورد تأکید 

گویند این در حالی است که امروزه داده است. نظامی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از ناکامی آن در اقتصاد ایران سخن میقرار 

های بیمـه از نهادهای مهم در بازار سرمایه هستند و شود. شرکتناپذیر نظام مالی محسوب میدر بیشتر کشورها بیمه بخش جدایی

، در تهیـه و تخصیص سرمایه و کمک به تأمین مالی واحدهای اقتصادی موثرند. سهم صنعت بیمه از در کنار دیگر نهادهای مالی

دهد که درصد است. ترکیب دارایی صنعت بیمه در این کشورها نشان می10تا  ۶یافته بین تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه

شود. همچنین بیمه پایه در دنیا تنوع زیادی دارد، متاسفانه در اری میگذها به اشکال مختلف وارد بازار مالی شده و سرمایهدارایی

ر نامه دکشور ما این تنوع وجود ندارد و این یک مشکل بزرگ برای توسعه صنعت بیمه در ایران است. ضریب نفوذ باالی بیمه

که این کاال در سبد خرید طوری  ه است، بهنامه به یک ضرورت تبدیل و نهادینه شدیافته به این دلیل است که بیمهکشورهای توسعه

ششم است، این آمار عنوان یک کاالی ضروری جایگاه دایمی دارد. همچنین تقاضای بیمه ایران نسبت به جهان حدود یکخانوارها به

ر را رآمد سرانه کشوعالوه بر ناکامی صنعت بیمه در توسعه، همگام با دیگر بازارهای مالی مانند بورس و بانک، پایین بودن سطح د

دهد، منابع جامعه ایرانی ترجیح می .داننددهد. چون درآمد را عامل تأثیرگذار بر میزان تقاضا و استفاده از خدمات بیمه مینشان می

که هنگامی  .گذاری کند و یکی از دالیل این موضوع، تورمی بودن اقتصاد ایران استها سرمایهنقدی خود را به جای بیمه در بانک

 که علیرضاکند. حال آننامه اقدام نمیرود، بازارهای دیگر به ظاهر جذابیت بیشتری دارند و کسی برای خرید بیمهتورم باال می

گوید: محصوالت بیمه یک خدمت و کاالی لوکس نیست، بلکه امروزه بیمه پور، کارشناس و فعال صنعت بیمه در ایران میابراهیم

 هایابزار از یکی تبلیغات و شد خواهد عملی بیمه خدمات  بخشی و تشریحاست. این شناخت با آگاهی های زندگییکی از ضرورت

 .است راه این در کارساز و موثر

 کاهش بار بدهی 

دولت یازدهم بر توسعه و استقرار نظام مدیریت بدهی و تعهدات عمومی دولت تاکید کرده. بار مالی که دولت همواره سعی بر کاهش 

ین سازی اآن داشته است. پس از آغاز به کار دولت یازدهم با دستور وزیر امور اقتصاد و دارایی دفتر مشخصی برای محاسبه و شفاف

بار اقدام به شناسایی و ساماندهی آنها در دستورکار قرار گرفت؛ در نخستین گزارش منتشره نیز حدود خستینها ایجاد و برای نبدهی

ها به صورت مستمر در دستورکار قرار های دولت شناسایی و اعالم شد. در ادامه روند شناسایی بدهیمیلیارد تومان از بدهیهزار 400
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نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در یکی جا که علی طیبمغفول مانده دیگری شناسایی شد. تا آن های پنهان وگرفت و در طول زمان، بدهی

میلیارد تومانی دولت پرده برداشت. درواقع آنچه تا امروز  هزار700از روزهای سرد پاییزی آن هم در جمع فعاالن اقتصادی از بدهی 

های دولت از طریق د برای تسویه آن ابزارهای تسویه طراحی و تهاتر بدهیاحصا شده مربوط به دولت یازدهم نبوده است. با این وجو

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سنواتی در بینی احکام الزم در قوانینی چون قانون رفع موانع تولید رقابتپیش

، صکوک اجاره (تاکنون 1393سال د خزانه اسالمی )از دستورکار قرار گرفت. در این میان انتشار انواع اوراق مالی اسالمی نظیر اسنا

 .هاست( نتیجه این اقدام139۵سال  ( و صدور اوراق تسویه خزانه )در139۵سال  تاکنون(، صکوک مرابحه )در 1394سال )از 

 سازی دولت چابک

های و واگذاری اموال مازاد و دارایی شرکتسازی به نام خود ثبت کرده بار دیگر شناسایی دولت یازدهم که عملکرد موفقی در خصوصی

سازی از کل سازمان خصوصیاور رئیسمش اعالم براساس. است داده قرار توجه مورد را  های اجراییدستگاه 2و  1های خارج از گروه

ته است. نگاهی به افزایش یاف 1392تا  1380های برابر آن در سال 2،۵واگذاری به بخش خصوصی واقعی در دولت یازدهم به میزان 

سال تأسیس این سازمان تاکنون بیش از یعنی  1380سال  سازی ازهای سازمان خصوصیدهد که میزان واگذاریآمارها نشان می

 .است شده انجام یازدهم دولت طی رقم ازاین درصد40 تقریبی طوربه که  هزار میلیارد تومان بوده140

 داری الکترونیکی طراحی و استقرار خزانه

سازی هایی است که باید برای شفافیت اقتصادی برداشته شود. در واقع پروژه شفافالکترونیک، یکی از نخستین گام داریاستقرار خزانه

شود. ولتی روشن میهای دداری الکترونیک با تعیین تکلیف حسابو هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه

های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حسابطرح ملی انتقال حساب

آید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، پیش از این در دست اقدام شمار می

های دولتی را دارد. حاال عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حسابگفتنی است؛ بانک مرکزی به .زی قرار گرفته بودساو پیاده

 .های مهم قرار داده استداری الکترونیکی را یکی از اولویتاسحاق جهانگیری طراحی و استقرار کامل خزانه

 سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده پیاده

مالیاتی و باالخص جایگاه مالیات بر ارزش افزوده درپیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی نقشی بسیار پررنگ و محوری  نقش درآمدهای

 .سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده استهای دیگری که روز گذشته توسط اسحاق جهانگیری اعالم شد، پیادهاست. یکی از اولویت

ز اقتصاد کشور را اصالح و به جایگاه اصلی خود بازگرداند. دولت یازدهم از ابتدای آغاز دولت یازدهم با جدیت ویژه مسیر این بخش ا

میلیارد تومان مالیات و عوارض ازمسیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است. ۵7۵،2هزارو12۵به کار موفق به وصول مبلغ 

 .های دولت دوازدهم اعالم کرده استه را یکی دیگر از اولویتسازی کامل مالیات بر ارزش افزودحاال اسحاق جهانگیری پیاده

مستقیم )واردات و خدمات( در های غیرآوری مالیاترسانی دولت، بررسی درآمدهای دولت از محل جمعبراساس اعالم پایگاه اطالع

بت مالیات بر ارزش افزوده از مردم میلیارد تومان باهزار18٫۶دهد درمدت مذکور دولت حدود ، نشان می9۵سال ماهه نخست 11طی 

هزارمیلیارد ریالی همراه شده است. با توجه به ۶سال گذشته با رشد اخذ کرده و درآمد دولت از این محل نسبت به مدت مشابه 

ناشی از  سازی کامل درآمدتوان روی تحقق پیادههای نفتی پیشی گرفت، میهای مالیاتی از درآمدکه در دولت یازدهم، درآمداین

 .مالیات بر ارزش افزوده هم حساب کرد

 های دولت مولدسازی و مدیریت دارایی
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های دولت های دولت اعالم کردند. با اجرای پروژه مولدسازی داراییششمین اولویت دولت دوازدهم را مولدسازی و مدیریت دارایی

غیرمصرفی، منقول و غیرمنقول و مولدسازی آنها از طریق اصالح و  های مصرفی ورود دولت بتواند با اشراف کامل بر داراییانتظار می

گیری در واگذاری بهبود فرآیندهای تصمیم.ها را تدوین و اجرا کندتهیه مقررات مربوط به الگوی نوین مدیریت متمرکز اموال و دارایی

با کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و استفاده بهینه از های دولت، تأمین منابع مالی پایدار برای دولت و نقل و انتقال اموال و دارایی

های خود خواهد با اجرای این طرح، درگام اول داراییدر واقع دولت می.های دولت از اهداف اجرای طرح استتمام ابعاد دارایی

وین ند و سپس با کاربستِ نظام نهای مازاد نیز شناخته شوها را شناسایی کند تا براین اساس، داراییدرسراسر کشور و درتمام دستگاه

هزار رکورد 270، 1394سال  دراین راستا در.های اجرایی، بهترین و بیشترین کاربرد را از آنان بستانداموال منقول غیرمصرفی دستگاه

 های دولتیخودرواطالعات اموال غیرمنقول دولت در سادا )سامانه اموال دستگاه اجرایی( به ثبت رسیده است. این طرح باعث شده تا 

ملک نیز شناسایی شده که  ۵88هزارو38هزار دستگاه کاهش یابد. ازسوی دیگر، 120درصد کاهش به 70هزار دستگاه با 400از 

های ملک نیز دراختیار شرکت 7هزارو7های استانی و ملک دراختیار دستگاه 909هزارو24های ملی، ملک دراختیار دستگاه ۶72هزارو۶

 .ه استدولتی بود

 هاتغییر مسیر یارانه

شده به این قانون ها، راهبردهای اصلی برای دستیابی به اهداف تعیینسال از اجرای قانون هدفمندی یارانه۶پس از گذشت بیش از 

بود که با  1389سال  آذر ماه 28.ها که تدوین آن در دولت یازدهم آغاز شده بود، ابالغ شدبا تدوین برنامه ملی هدفمندی یارانه

ها که در آن زمان بزرگترین جراحی اقتصادی ایران نام گرفت، کلید خورد؛ با این امید و جمهوری وقت هدفمندی یارانهفرمان رئیس

های انرژی از اقتصاد جمع شود. اما متاسفانه از همان ابتدا وپاشهای غیرهدفمند و ریختهدف که با اجرای این قانون بساط یارانه

طوری که از تمام مواد و بندهای آن دولت دهم تنها یکی از مواد آن را که به ن مهم و اساسی در اجرا دچار انحراف شد، بهاین قانو

که بازتوزیع یارانه نقدی میان مردم اشاره داشت، اجرا کرد که البته همین ماده نیز با خطای بزرگی تبدیل به یک قاعده شد. در حالی

درصد عواید حاصل از آن را صرف پرداخت ۵0های انرژی موظف بود پس از اصالح و افزایش قیمت حامل طبق قانون هدفمندی دولت

های پذیر کند و مابقی صرف کمک به بخش تولید برای کاهش مصرف انرژی و حتی هزینه در پروژهیارانه نقدی میان اقشار آسیب

ه های عمرانی دولت پولی نرسید. بلکتنها به بخش تولید و پروژههایت نهعمرانی دولت شود، اما این سازوکار برعکس اجرایی شد و درن

کند، تصمیم گرفته در مسیر طراحی و تدوین الگو و بازتوزیع منابع حاصل از دولت یازدهم که حاال روزهای پایانی خود را سپری می

رسد این برنامه نظام هدفمندی آغاز کند. به نظر میهدفمندی و نظام اجرای آن گام بردارد تا دولت دوازدهم را با تحولی بزرگ در 

 .ها باشدسازی یارانهفاز اصالحی هدفمند

 سال انحراف 8گریز از 

ای در راستای مقابله با مفاسد های اقتصادی مبنی بر توسعه، اقدامات گستردهدولت یازدهم از ابتدای کار خود، در کنار سیاست

 هایسامانه توسعه و سازیپیاده درباره  طوری که جهانگیری در جدیدترین ابالغیه خودداده بهاقتصادی در دستورکار خود قرار 

سال 8داندن قطار اقتصاد ایران روی ریل، پس از برگر راستای در دیگر گامی گونهاین تا گفته سخن پولشویی با مبارزه هوشمند

سال گذشته تا حدودی در کشور  های الزم برای این ابالغیه از زمستانانحراف در دولت یازدهم برداشته شود. ناگفته نماند که بستر

اما این تنها اقدام دولت در   های نصب شده است.سال گذشته در برخی از بانک افزارهای مبارزه با پولشویی از زمستانفراهم و نرم

دن ایران از گروه اقدام مالی را حمایت از پولشویی و المللی به تعلیق درآمکه منتقدان بیندرحالی .مسیر مبارزه با پولشویی نیست

دانستند، سرانجام با تدابیر دولت یازدهم، دیپلماسی اقتصادی وزارت اقتصاد به ثمر نشست و گروه اقدام مالی مشترک تروریسم می
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ماه  12فهرست سیاه خود به مدت بار پیش از اجرای برنامه عملیاتی، ایران را از های ناکام دولت دهم، برای نخستینرغم تالشبه

تعلیق کرد تا امکان بازگشت به اقتصاد جهانی از طریق روابط بانکی و مالی فراهم شود. در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی 

جمهوری اسالمی  ای علیهای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابلهبا انتشار بیانیه 139۵مشترک در چهارم تیرماه 

سال به حالت تعلیق درآورد. این اما ابتدای راه بود و به محض اعالم آن، منتقدان دولت شروع به اعالم مخالفت ایران را به مدت یک

ورد اای به تمامی انتقادات پاسخ داد. این اقدام و دستعالی امنیت با انتشار بیانیهها تا جایی پیش رفت که شورایکردند. این مخالفت

دولت یازدهم اگرچه امتیازات بسیاری برای نظام اقتصادی و مالی کشور به همراه داشته و خواهد داشت، اما پیش از هر چیز از عزم 

 .کندجدی دولت یازدهم برای مقابله با فساد حکایت می

 جذب سرمایه

میلیارد 2۵0تیابی به این رشد مستلزم جذب درصدی اقتصاد تأکید کرده که دس8ای کشور درحالی بر رشد ششمین برنامه توسعه

های خارجی باشد. میلیارد دالر آن از محل سرمایه۵0ای کشور آمده باید گذاری است. براساس آنچه در این برنامه توسعهدالر سرمایه

اری ایران و خارجی برای گذهای متقابل سرمایهها و فرصتحاال دولت در نظر دارد که برای دستیابی به این هدف به معرفی ظرفیت

 .جذب مشارکت فعاالن اقتصادی خارجی و داخلی بپردازد

http://www.iana.ir/fa/news/44097/%D9%A1%D9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

م ام معظهای کلی محیط زیست از سوی مقهای طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ابالغ سیاستمعاون سابق محیط

بر نیاز به  رسد عالوهرهبری گفت: انتظار داشتیم کاندیداهای این دوره بیشتر به مسئله محیط زیست توجه داشته باشند. به نظر می

 .سازی نخبگان سیاسی کشور در زمینه محیط زیست باشیمهای عمومی، نیازمند آگاهتوسعه آگاهی

های اخیر مسائل مرتبط با محیط زیست در کشور خیلی برجسته شده است. : در دورهاصغر فاضل در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد

 متاسفانه این توجه به محیط زیست، به دلیل وخامت شرایط محیط زیستی کشور است.

شد، یموی افزود: انتظار داشتیم قبل از بحرانی شدن شرایط محیط زیست کشور، با توجه به تذکراتی که از سوی کارشناسان اعالم 

جلوی اتفاقات نامناسب در عرصه محیط زیست گرفته شود تا امروز، به جای آنکه با یک بیمار سرطانی روبرو باشیم، با یک بیمار 

های طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ورود مسئله محیط شدیم.معاون سابق محیطمبتال به سرما خوردگی مواجه می

، یک اتفاق مثبت است. این اتفاق مثبت در طول حدود سه تا چهار سال گذشته به نقطه اوج زیست به گفتمان سطوح کالن کشور

اهلل هاشمی خود رسیده است. با ورود گفتمان محیط زیستی به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام و توجه ویژه مرحوم آیت

ایگاه گیری نظام، جدر سطح کالن تصمیمرفسنجانی، صبحت از مسایل محیط زیست در دیگر سطوح سیاسی شروع شد و این حوزه 

های کلی محیط زیست دو سال قبل توسط مقام معظم رهبری به روسای سه قوه ابالغ شد. گفتمان پیدا کرد.وی اضافه کرد: سیاست

ک یگیری نظام جمهوری اسالمی ایران شده است. این محیط زیست در دو سه سال گذشته، وارد ارتفاعات باالتر در سطوح تصمیم

های انتخاباتی جای تعجب ندارد. قطعا این توجهات یک جنبه مثبت اتفاق مثبت است.فاضل یادآور شد: ورود گفتمان به عرصه بحث

دارد اما مثل هر موضوع دیگری، باید مراقبت شود که دچار افراط و تفریط نشویم و از محیط زیست به عنوان یک ابزار سیاسی و 

فزود: با توجه به تاکید ویژه مقام معظم رهبری به مقوله محیط زیست و ورود ایشان به جزئیات مسایل جناحی استفاده نکنیم. وی ا

 تری به مسئله محیط زیست توجه کنند.رفت که کاندیداهای این دوره، به نحو جدیمحیط زیستی، انتظار می

 توجه دو نامزد مستقر در دولت به مسئله محیط زیست

 هاییعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه هر سه مناظره را با دقت مشاهده کرده و برنامههای طبمعاون سابق محیط

 تبلیغاتی نامزدها را تا حد امکان پیگیری کرده است، توجه کاندیداهای این دوره به مسئله محیط زیست را کمرنگ توصیف کرد.

محیط زیست را دیدم. به جز تبلیغاتی که توسط دو نامزد حاضر در دولت  به گفته وی به جز یکی دو مورد، کمترین توجه به مسئله

 های تبلیغاتی بقیه نامزدها هیچ نشانی از گفتمان محیطمستقر ارایه شد که تبعا به موضوعات اجرایی اشراف بیشتری دارند، در فیلم

است و حتی بازگو کردن مسایل و مشکالت مردم  ها اشاره گذرا به اینکه جلوی قطع درخت گرفته شدهزیستی ندیدم. در این فیلم

رسد این توجهات برای های ارومیه و هامون و برخی مسایل دیگر مطرح شد اما به نظر میدر مورد گرد و غبار، آلودگی هوا، دریاچه

 محیط زیست نبود.ها از منظر کدام از اشارهاین است که به ساکنین آن محل بگوییم که ما به شما هم توجه داریم. اما هیچ

هایی هم که از دو سه نامزد منتشر شده است و یکی دو مورد آن در روزهای اخیر بوده است، نشانی از برنامه فاضل ادامه داد: برنامه

 گانسازی نخبشود. وی یادآور شد: شاید الزم باشد بعد از تالش برای آگاه سازی عمومی، به آگاهبرای محیط زیست در آنها دیده نمی

های طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مشخصا روحانی وجهانگیری سیاسی هم توجه داشته باشیم.معاون سابق محیط

اند. اولین کنند، اهتمام خود را به موضوع محیط زیست قبال هم نشان دادهچون داخل دولت هستند و مسایل را از نزدیک لمس می
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ربط داشت، طبیعی است که این دو تن به مسئله محیط زیست بیش از سایر کاندیداها  جلسه هیات دولت به موضوع دریاچه ارومیه

 1۵تا  10هایی در دانم که چه پیچیدگیتوجه کنند.وی افزود: من در حوزه گرد و غبار خوزستان کمی اطالعات و تخصص دارم و می

ه این موضوع ظرف دو تا پنج سال آینده به این راحتی دانم کسال گذشته طی شده که شرایط امروز، ایجاد شده است. بنابراین می

دهد که دو های مرزی و غیره نشان میهای هامون، گاوخونی، رودخانهشود. فاضل بیان کرد: ورود دولت به مسئله تاالبحل نمی

 کاندیدایی که از بدنه دولت هستند، به مسئله محیط زیست التزام عملی دارند.

ای برای محیط زیست ندارد و به صورت گذرا به این مسئله توجه کرده است. البته چون در این خصا برنامهوی اضافه کرد: رئیسی مش

رود. اما از قالیباف به عنوان فردی که در حوزه قرارگاه سازندگی و در شهرداری حوزه مسئولیتی نداشته است، انتظاری هم از وی نمی

 هایی عملیاتی و با جزئیات بیشتری برای محیط زیست ارایه کند.همسئولیت داشته است، انتظار داشتم که برنام

های طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره میرسلیم دیگر کاندیدای ریاست جمهوری نیز گفت: این کاندیدا معاون سابق محیط

 .سایل نگاه مهندسی داشته باشدبه صورت شعاری با موضوعات برخورد کرد در حالی که تحصلیکرده حوزه مهندسی است و باید به م

به گفته فاضل اگر از میان کاندیداهای این دوره الزم باشد از یک نفر برای توجه به محیط زیست قدردانی شود، آن یک نفر هاشمی 

نفر  لینطبا است زیرا به موضوعات محیط زیست به صورت دقیق و اصیل اشاره کرد.وی ادامه داد: در اولین مناظره وقتی به عنوان او

نشینی شهرها بحث کند، فورا این مسئله را به محیط زیست و عدم توجه و حفاظت های اجتماعی ناشی از حاشیهقرار شد درباره آسیب

 از زیست بوم انسانی ربط داد و در این مناظره اعالم کرد که شهرنشینی یکی از آثار عدم توجه به زیست بوم انسانی است.

بیعی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در موضوعاتی نظیر دریاچه ارومیه و گرد و غبار نیز به این نکته های طمعاون سابق محیط

توان مشکالتی این چنینی را حل کرد و باید واقع بینانه با این مشکالت برخورد کرد. این خیلی اشاره کرد که را در کوتاه مدت نمی

 صحبت دقیقی است و حتی رای جمع کن هم نیست.

http://www.iana.ir/fa/news/4398۵/%D9%8۶%DB%8C%D8%A7 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

 .با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر کار در پارک طبیعت پردیسان رونمایی می شودسند اشتغال سبز فردا 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سندملی اشتغال سبز رویکردی بر اقتصاد، رفاه اجتماعی و شغل 

های تای پیشبرد اهداف توسعه پایدار، اقتصاد مقاومتی و سیاستمناسب و تالشی بر حفظ محیط زیست است و بدین منظور در راس

دارد.سازمان حفاظت محیط زیست، برنامه ای جدی بر اجرای آن در سال جاری که شعار کلی نظام در حفظ محیط زیست گام برمی

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است، در نظر دارد و بدین منظور از این سند در نشست مشترک "اقتصاد مقاومتی ؛تولید اشتغال "آن

 .شودرونمایی می 9۶اردیبهشت  2۶و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست فردا در روز سه شنبه 

ی تواند به میزان کافی خطرات زیست محیطاقتصاد سبز الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر شود و نیز می

شود که با ای انجام میزایی در بخش دولتی و خصوصی به گونهدر این فرآیند رشد درآمدها و اشتغالو اکولوژیکی را کاهش دهد. 

وری انرژی، استفاده بهینه از منابع، جلوگیری از تخریب محیط زیست، تنوع زیستی و کاهش انتشار کربن و آالینده ها، افزایش بهره

، (GDP) های عمده، عملکردهای اقتصادی از قبیل رشد تولید ناخالص داخلیها نیز همراه باشد. عالوه بر این شاخصاکوسیستم

های باید براساس میزان آالیندگی، استفاده موثر از منابع، کاهش خدمات اکوسیستم و پیامدهای گسترده حاصل از دست رفتن سرمایه

گذاری دولتی و خصوصی همراه غال، با سرمایهطبیعی تنظیم شود. در واقع یک اقتصاد سبز، اقتصادی است که رشد در درآمد و اشت

ها و بخش اقتصادی هایی هستند که موجب کاهش آثار زیست محیطی بنگاهدر راهبردهای اقتصاد سبز، مشاغل سبز فعالیت.باشد

ط گیرند که ضمن حفظ محیهای صنعت ، کشاورزی، ساختمان و خدمات در بر میهایی را در بخششود. مشاغل سبز فعالیتمی

د. سازنهای اجتماعی را برآورده میزیست ضوابط کار شایسته مانند دستمزد کافی، شرایط ایمن، حقوق قانونی کارگران و حمایت

شوند و در کاهش نیازهای های اقتصادی در سطوح مختلف محیط زیست میها و بنگاهمشاغل سبز باعث کاهش آثارمنفی بخش

 .ولید کاال و خدمات مشارکت دارندمربوط به انرژی و مواد اولیه برای ت

های کار و خصوصیات مشاغل سبز تغییراتی بسیاری از مشاغل با توجه به نیازهای روز ضمن حفظ ماهیت اصلی خود متناسب با روش

د، ررا شاهد خواهند بود. البته مشاغل خاصی نیز ممکن است بدون آن که جایگزین مستقیمی داشته باشند، حذف شوند. در برخی موا

 شوند و یاهای جدید مانند وسایل کنترل آلودگی عالوه بر تجهیزات موجود ایجاد میمشاغل جدیدی برای طراحی و ساخت دستگاه

به  های فسیلیشوند، مانند مشاغلی که در حوزه انرژی حاصل تغییر از سوختاینکه برخی مشاغل نیز جایگزین مشاغل فعلی می

 شوندها ناشی میر بخش مدیریت زباله و پسماندها بجای دفن و سوزاندن از بازیافت مجدد آنباشند و یا دهای نو میانرژی

http://www.iana.ir/fa/news/438۶7/%D8%B3%D9%8۶%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

 2۶از اولین مشعل سبز پارس جنوبی در پاالیشگاه اول مجتمع پارس جنوبی و خاموش شدن نخستین فلر، عصر روز سه شنبه 

 .ت رونمایی شداردیبشهت ماه با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیس

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، در این مراسم که عالوه بر معصومه ابتکار، حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت و 

های گاز کشور، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی نفت و محیط زیست پاالیشگاه HSE مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، مسئولین

ارشد منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی و مدیریت امور هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران حضور  HSE ایران و

داشتند، نخستین فلر گازی پارس جنوبی خاموش شد تا مقدمه ای برای بهبود وضعیت محیط زیست در این منطقه و صرفه جویی 

 9۶0میلیون مترمکعب گاز توسط بیش از  40تا  3۵ود که روزانه بین شتخمین زده می .حاصل از نسوختن گازها در فلرها باشد

شود. این میزان گاز اگرچه برای کشوری مانند ایران که رتبه اول ذخایر گاز را در جهان دارد، چندان باال نیست، مشعل سوزانده می

ایران در این شاخص رتبه سومی جهان  میلیون مترمکعب و جایگاه 1۵0اما وقتی بدانیم که حجم کل گازهای سوخته شده جهان 

است لزوم توجه بیشتر به این موضوع را نشان می دهد. به همین دلیل طی سالهای اخیر تالشهایی برای خاموش شدن فلرها آغاز 

یان بجمهور در مراسم رونمایی از اولین مشعل سبز پارس جنوبی در پاالیشگاه اول مجتمع پارس جنوبی، با معاون رئیس .شده است

به صفر می رسد، به تبیین برخی تالشهای دولت یازدهم در حوزه  98این خبر که میزان فلرینگ گازها در پارس جنوبی تا سال 

 4۵، 92ها در سال معصومه ابتکار با اعالم اینکه میزان مصرف سوخت مازوت در نیروگاه.انرژی برای حفظ محیط زیست پرداخت

این رقم به صفر برسد. وی  9۶شود تا پایان سال بینی میدرصد کاهش دادیم و پیش 8به  9۵سال درصد بود، گفت: این رقم را در 

زیست وجود دارد، ادامه داد: دولت اقدامات مناسبی را در زمینه کاهش همچنین با بیان اینکه مشکالت زیادی در حوزه محیط

توان حذف بنزین آلوده که تأثیر مستقیم بر ین آن را میهای مختلف انجام داده است که مهمترزیست در بخشآالیندگی محیط

سوزی گاز به صفر زیست بیان کرد: رسیدن به این هدف که میزان مشعلرئیس سازمان حفاظت محیط.آلودگی هوا داشت، دانست

ای، گلخانه و گازهای CO2 رود که در راستای کاهشمحیطی شرکت ملی گاز به شمار میبرسد، یکی از مهمترین اهداف زیست

 98درصد کاهش شدت مصرف انرژی را در دستور کار داریم. به گفته ابتکار، تا سال  ۵0اقدامات مؤثری را انجام دهیم؛ حال آنکه تا 

را ارتقا دهیم، گفت: این ارتقا  GDP این مقام مسئول با تأکید بر اینکه باید.رسندشوند، به صفر میسوزی میکل گازهایی که مشعل

های های سبز باید از تمام ظرفیتتوان گفت برای توسعه فناوریزیست تمام شود؛ به این ترتیب میبه قیمت تخریب محیطنباید 

 .داخلی یا خارجی که به واسطه فضای پسابرجام ایجاد شده است، استفاده کنیم

 پاالیشگاه پارس جنوبی 5کاهش فلرینگ در 

یز در این مراسم بیشتر به تشریح عملکرد شرکت ملی گاز در دولت یازدهم و پرداخت معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ن

دهیم و میلیون تومان یارانه می 240کنند، هزار صنعت کوچک که سوخت گاز را به عنوان سوخت دوم استفاده می 14و گفت: به 

 .کنیمهای الزم را به صورت اقساط دریافت میبقیه هزینه

میلیارد  ۶0، 9۵میلیارد مترمکعب و در سال  ۵0، 94میلیارد مترمکعب، در سال  3۵، 93حمیدرضا عراقی با اعالم اینکه در سال 

جویی در زمینه مصرف سوخت میان میلیارد دالر صرفه 18ایم، گفت: به این ترتیب های کشور دادهمترمکعب گاز را تحویل نیروگاه

سال سابقه شرکت ملی گاز ایران  ۵0رکت ملی گاز ایران ادامه داد: در چهار سال گذشته تقریباً به اندازه مدیرعامل ش.ایمتقطیر داشته
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روستا برسانیم؛  9000روستا گازرسانی داشته و در مجموع این نعمت را به  9ایم به نحوی که توانستیم روزانه به فعالیت انجام داده

 .درصد رسیده است 10درصد بود به زیر  3۵، 92ها که در سال ر نیروگاهتقطیاز سوی دیگر میزان سوخت مصرفی میان

هزار صنعت کوچک که سوخت گاز را به  14ریزی شده است، به معاون وزیر نفت در امور گاز افزود: با استفاده از طرحی که برنامه

کنیم؛ های الزم را به صورت اقساط دریافت میهدهیم و بقیه هزینمیلیون تومان یارانه می 240کنند، عنوان سوخت دوم استفاده می

های های الزم، به پروژهریزیایم که با برنامهزیست در نظر گرفتهمیلیارد تومان بودجه برای محیط 13۵0این در حالی است که 

آن برای بخش انتقال و میلیارد تومان  1۵0ها، میلیارد تومان برای پاالیشگاه ۶00شود که از این میزان مختلف تخصیص داده می

عراقی ضمن دعوت حداکثری مردم به شرکت در دوازدهمین .های استانی در نظر گرفته شده استمیلیارد تومان آن برای شرکت ۵70

زیست در عسلویه، موضوع جدی است و برای بهبود آن، همگی باید دست به دوره انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: مقوله محیط

یم؛ این در حالی است که در سال گذشته توانستیم امنیت پایدار انرژی را در کشور برقرار کنیم. وی در پایان درباره دست هم بده

دریافت گاز از ترکمنستان گفت: شرکت گاز ترکمنستان، ایران را تهدید به قطع گاز کرد و ما نیز در مقابل این تهدید اعالم کردیم 

 .ما در زمینه تأمین گاز مشکلی نداریم؛ به این ترتیب شاهد گازرسانی پایدار در کشور بودیمکه در صورت تمایل اقدام کنید و 

 سوزی در پاالیشگاه اول پارس جنوبیدرصدی مشعل 48.5کاهش 

مسعود حسنی مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی نیز در مراسم رونمایی از نخستین مشعل سبز پارس جنوبی در پاالیشگاه 

المللی بر بینهای معتاول مجتمع پارس جنوبی با بیان اینکه میزان فِلرینگ گاز در پنج پاالیشگاه پارس جنوبی بر اساس برآورد شرکت

میلیون مترمکعب رسیده  ۶.71بینی شده بود، گفت: اکنون این میزان به میلیون مترمکعب پیش 17.1ال همانند انی ایتالیا و توت

اندازی کمپرسورهای فلش توان به راهسوزی گاز میها و اقدامات عملیاتی در راستای کاهش مشعلوی ادامه داد: از جمله برنامه.است

های موجود پنج پاالیشگاه )زیرو فلرینگ( در انتهای پروژه صفر کردن گازسوزی مشعلهای جدید، انجام گَس و گاز احیاء در پاالیشگاه

اشاره کرد که برنامه اجرایی آن در پاالیشگاه دوم شروع شده است. به گفته وی ارزش محصول بیشتر تولید شده در سال  98سال 

؛ در حالی که سهم تولید شرکت مجتمع گاز پارس هزار میلیارد تومان است 22میلیارد دالر معادل  ۵.8، 94نسبت به سال  9۵

  .درصد بوده است ۶3معادل  9۵های گاز کشور در سال جنوبی در مقایسه با سایر پاالیشگاه

درصد، بیدبلند  12.9درصد، پارسیان  7.1نژاد درصد، شهید هاشمی 1.4۵این در حالی است که سهم تولید پاالیشگاه سرخون و قشم 

 .انددرصد از سهم تولید گاز کشور را از آنِ خود کرده 11.8۵درصد و فجر جم  0.۶9 درصد، ایالم 3.01

سیدمحمد مهدی هاشمی مدیر پاالیشگاه اول مجتمع گازی پارس جنوبی نیز در حاشیه همایش پروژه مشعل سبز این پاالیشگاه در 

 ر مسیر دستیابی به مشعل سبز که جزیی از اهدافپارس جنوبی گفت: گام سبز متخصصان پاالیشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی د

زودی شاهد خاموشی کامل یکی از فلرهای این شرکت خواهیم بود. استراتژیک شرکت ملی گاز ایران است به ثمر نشسته است و به

شگاه این پاالیامروز نیز طی نشستی فنی در همین راستا همایش هم اندیشی اقدامات عملیاتی انجام شده در راستای حذف فلرینگ 

 .برگزار شد و در این نشست اقدامات انجام شده و تجارب عملیاتی بدست آمده ؛به اطالع بخشی از ذینفعان رسانده شد

مدیر پاالیشگاه اول مجتمع گازی پارس جنوبی اظهار داشت: این همایش با هدف بررسی و تشریح اقدامات عملیاتی انجام شده و 

زودی خبرهای خوب زیست محیطی در این راستا اطالع رسانی خواهد ، بسیار ضروری بود و انشاهلل بهتبادل تجربیات در این خصوص

عل ها پیشرو است و کاهش فلرینگ و مشوی تاکید کرد: پاالیشگاه اول پارس جنوبی در حوزه صنعت سبز در میان دیگر پاالیشگاه.شد

های مردم نهاد و مسئوالن ای ما بلکه از آرزوهای مردم منطقه، سازمانسوزی در منطقه عسلویه نه تنها یک برنامه استراتژیک بر

پاالیشگاه را تغذیه  29فاز پارس جنوبی که  24وی درباره وضعیت پارس جنوبی گفت: پس از توسعه .زیست محیطی استان بوده است

شود، این در حالی میلیون مترمکعب آن شیرین می 72۵میلیون مترمکعب گاز هستیم که از این میزان  82۵کند، شاهد دریافت می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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میلیارد دالر است که با گذشت یک سال، شاهد بازگشت سرمایه به رقم  90است که برای دستیابی به این حجم از توسعه، نیاز به 

میلیون مترمکعب  139، میلیارد دالر اضافه بر بازگشت سرمایه را شاهد هستیم. به گفته حسنی 9میلیارد دالر هستیم؛ به عبارتی  99

رسد؛ به این ترتیب این میزان به صفر می 98میلیون مترمکعب رسیدیم و تا سال  33به  9۶شد که در سال سوزی میگاز مشعل

 .درصدی گاز فلرینگ هستیم 48.۵شاهد کاهش 

 نگاهی دیگر به فلر گازی

گویند یک وسیله سوزاندن گاز است که در کارخانجات نیز می (flare stack) که به آن فلر استک یا برج فلر (gas flare) فلر گازی

، کارخانجات فرآوری گاز (chemical plants) ، کارخانجات شیمیایی(petroleum refineries) صنعتی مانند پاالیشگاه نفت

 نفت و گاز فراساحلی های، اسکله(gas well) ، چاه گاز(oil well) های تولید نفت و گاز دارای چاه نفتطبیعی و نیز سایت

(offshore oil and gas rigs) های صنعتی، فلر استک در درجه اول برای سوزاندن در پالنت.رودهای دفن زباله به کار میو مکان

در زمان افزایش فشار ناخواسته در تجهیزات  (pressure relief valves) گازهای قابل اشتعال آزاد شده توسط شیرهای اطمینان

ریزی شده گاز در ها برای احتراق برنامهاندازی یا خاموشی تمام یا بخشی از پالنت، فلر استکشود. در طول راهاستفاده میپالنت 

های تولید نفت و گاز، هیچ ربطی به محافظت در مقدار زیادی از گاز فلر در بسیاری از سایت.شوندهای نسبتا کوتاه استفاده میدوره

های نفت خشکی و فراساحلی های صنعتی ندارد. زمانی که نفت خام از چاهافزایش فشار تجهیزات پالنتبرابر خطرات ناشی از 

و  (pipelines) شود. در مناطقی از جهان که فاقد خطوط لولهشود، گاز طبیعی خام همراه با نفت نیز استخراج میاستخراج می

به عنوان گازهای زاید یا غیر قابل  (associated gas) از این گاز همراههای حمل گاز هستند، معموال مقادیر زیادی دیگر زیرساخت

شوند. سوزاندن گاز همراه ممکن است در باالی برج عمودی فلر رخ دهد و یا در یک فلر در سطح زمین در یک گودال استفاده فلر می

 زمینی انجام شود

http://www.iana.ir/fa/news/43999/%D8%A7%D8%A8%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

شده برای اجرای طرح تنفس، باید صرفا صرف انجام عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: اعتبارات در نظر گرفته 

 .های شمال شوداقدامات حفاظتی در جنگل

ای تخصیص خواهد یافت و به این ترتیب، درصد اند که اعتبارات طرح تنفس به صورت هزینهها اعالم کردهمسئوالن سازمان جنگل

درصد است. اخیرا  80های شمال، بیش از رداری از جنگلبتخصیص اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای سیاست توقف بهره

های توان حقوق پرسنلی و نیروهای قرقبان را پرداخت کرد. این ابهامات، شرکتای نمیشایعاتی مطرح شده است که با اعتبارات هزینه

است. شمس اهلل شریعت نژاد اند، نگران کرده های جنگلی را به عهده داشتهبخش خصوصی را که تا کنون حفاظت فیزیکی عرصه

میلیارد تومان  80عضو کمیسیون کشاورزی درباره ابهامات مطرح شده، در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: مجلس اعتباری معادل 

های طبیعی به فراموشی سپرده های شمال کشور تصویب کرده است تا مسئله حفاظت در عرصهبرای اجرای طرح تنفس در جنگل

 برداری به شکل سابق ادامهها نباید بهرههای شمال هزینه شود. زیرا در این جنگلافزود: این اعتبار فقط باید برای جنگل نشود.وی

عی با های طبیهای جنگلداری، عرصههای خصوصی مجری طرحیابد.به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی، با توقف فعالیت شرکت

سازی ها، نیروهایی هستند که در قالب خصوصیهای داخل طرحجه خواهند شد. قرقبانکاهش جدی نیروی حفاظتی در جنگل موا

اند. وی ادامه داد: اعتبار در نظر گرفته و واگذاری امور توسط دولت به بخش خصوصی، به عنوان نیروهای حفاظتی به کار گرفته شده

ی همچنان به کار خود ادامه دهند. شریعت نژاد یادآور های جنگلدارشده از سوی مجلس برای این است که نیروهای حفاظتی طرح

برداری نژاد گفت: بیشترین نگرانی ما از اجرای طرح توقف بهرهشد: با این اعتبار، صرفا باید اقدامات حفاظتی انجام شود. شریعت

درصد نباشد، در  100ر های شمال این است که موضوع حفاظت به فراموشی سپرده شود زیرا اگر تخصیص اعتباتجاری از جنگل

های جنگلی و پرداخت حقوق با مشکل مواجه شده و وضعیت شغلی بیش از هزار نیروی قرقبان، بالتکلیف باقی حفاظت از عرصه

این  شود و فقط بخش حفاظتیهایی که قبال وجود داشته تعطیل میشود، شرکتماند.به اعتقاد وی با این سیاستی که دنبال میمی

 توان ساختارهایتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. با اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرح تنفس، نمیها میرقبانها و قشرکت

 های جنگلداری را حفظ کرد./قبلی مدیریت طرح

http://www.iana.ir/fa/news/440۵4/%D8%A7%D8%B9%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

های دولت یازدهم در منطقه آزاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در نشستی با خبرنگاران دستاوردها، اقدامات و برنامه :شرق

در کشور تأسیس شدند،  70کدام از مناطق آزادی که در ابتدای دهه تقریبا هیچ»عبدالرحیم کردی گفت:  .چابهار را تشریح کرد

های الزم را نداشتند و به همین جهت مناطق مأمور شدند از محل اخذ عوارض واردات، زیرساخت ایجاد کنند که چندان زیرساخت

مناطق آزاد خود را پیدا کرده و  80های ابتدایی دهه ها، از سالدات و ضعفبا وجود همه تنگناها، ایرا»وی افزود: .«هم موفق نبودند

های در دولت»کردی ادامه داد: .«این روند متوقف شد 84در حال ایفای نقش در توسعه ملی بودند که متأسفانه با تغییر دولت در سال 

قه آزاد المللی منطشبه تصمیم گرفتند دانشگاه بینیک برنامگی در مناطق آزاد کشور به اوج خود رسید تا جایی کهنهم و دهم بی

چابهار را منحل کنند. این دانشگاه در حالی منحل شد که به یک برند برای منطقه تبدیل شده بود؛ اما بدون هیچ پیوست کارشناسی، 

برخورد کردند و بسیاری از این  های دیگر سازمان هم به همین شیوهشبه محو شد و حتی ساختمان آن را هم فروختند. با دارایییک

یکی »کارآمدن دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: وی به شرایط منطقه آزاد چابهار در بدو روی.«ها بدون هیچ دلیلی واگذار شددارایی

ی آنان بود. شناسی مناطق آزاد و تعریف راهبرد و مأموریت مشخص براشده در دولت تدبیر و امید، آسیبترین اقدامات انجاماز مهم

ای هر هایی برها، مأموریتهای این بررسیهای رقابتی هر منطقه شناسایی شد و براساس یافتهبار مزیتدر این دولت برای نخستین

 رئیس«. مند شدمنطقه تعریف شد. عالوه بر این، ساختار مدیریتی مناطق هم که تقریبا از هم پاشیده بود، بازتعریف و قاعده

های متعدد و طوالنی، پس از رایزنی»ای مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: های نظام بودجهطقه آزاد چابهار به ضعفمدیره منهیئت

 کردها راها و اشخاص امکان نظارت بر هزینهای را به تصویب رساند که به ارگاندبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد یک نظام بودجه

کردی وابستگی بودجه .«کننداثر تدبیر دولت یازدهم، مناطق آزاد به سمت شفافیت حرکت میتوان گفت بر دهد؛ بنابراین میمی

ریزی جدید، مناطق مکلف طبق نظام بودجه»های بزرگ خواند و ادامه داد: جاری مناطق به درآمد کاالهای تجاری را یکی از ضعف

 .«های جاری خود را کاهش دهندعمرانی هزینه کنند و هزینههای اند درآمد خود از عوارض کاالهای تجاری را صرفا در ردیفشده

فرایند ثبت »ها و کاهش بوروکراسی در منطقه آزاد چابهار را یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم دانست و گفت: او اصالح روش

در سال »کردی ادامه داد:  .«بودن مدارک متقاضیان از چهار ماه به سه روز کاهش یافته استشرکت در چابهار به شرط تکمیل

میلیارد ریال بود؛ اما با تدابیری که به کار گرفته شد، این رقم در پایان  ۵00ابتدایی دولت یازدهم، ارزش کل تولیدات منطقه کمتر از 

وقتی : »کردی اضافه کرد«. میلیارد ریال بوده است که به معنای رشد تقریبا هشت برابری است 9۶بالغ بر چهار هراز و  9۵سال 

واحد در سطح  90کردند؛ اما امروز واحد فعالیت نمی ۶9واحد تولیدی فعال بودند و  30تحویل گرفتیم، فقط  92سازمان را در سال 

 177در سال آغازین دولت یازدهم »مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: .«واحد غیرفعال داریم 9کنند و فقط منطقه فعالیت می

درصد کل  40فقره رسید. ضمن آنکه  973به  9۵که این تعداد در سال ی در منطقه ثبت شد، درحالیگذاردرخواست سرمایه

 1392شرکت از سال  189شده، هزارو شرکت ثبت 980شده در منطقه مربوط به این دوره است؛ یعنی از دوهزارو های ثبتشرکت

 .«اندشرکت خارجی در این دوره در چابهار به ثبت رسیده 184، المللیتر اینکه با بهبود فضای بیناند. مهمبه بعد تأسیس شده

درصد از کاالهای تولیدی در منطقه آزاد چابهار را صادر کنیم  28بار موفق شدیم سال گذشته، برای نخستین»وی همچنین گفت: 

گذاران خارجی اشاره شده با سرمایهاهای امضنامهکردی همچنین به افزایش تعداد تفاهم.«که ارزشی بالغ بر هفت میلیون دالر داشت

گذاری قرارداد سرمایه 3۵0های خارجی و بخش خصوصی داخلی، سبب شد ما بتوانیم رشد چشمگیر بازدید هیئت»کرد و ادامه داد: 

کارآمدن قبل از رویاند. به این نکته هم اشاره کنم که تا را منعقد کنیم که تقریبا همه این قراردادها در زمینه تولید و ترانزیت بوده

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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که از ابتدای کار دولت یازدهم تا پایان سال قبل، های خارجی به امضا رسیده بود، درحالینامه با طرفتفاهم 13آقای روحانی، فقط 

مدیره منطقه آزاد چابهار موفقیت دولت در عرصه دیپلماسی را یک دستاورد ظاهرا رئیس هیئت.«نامه دیگر امضا شده استتفاهم 17

هیئت خارجی  9۶هیئت خارجی بودیم؛ اما در سال گذشته  10میزبان  92ما در سال »سیاسی اما در باطن اقتصادی دانست و افزود: 

 .«گذاری بودهای اقتصادی و سرمایهشان بررسیهیئت صرفا هدف ۶0به چابهار آمدند که از این تعداد، 

http://www.iana.ir/fa/news/439۶8/%D9%8۵%D8%A7% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۲5دو شنبه 

 فراوان های مزیت با ارزشمند محصول یک را کینوا )خاویار گیاهی(مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کاوه خاکسار در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه امسال کینوا بصورت ازمایشی .کرد توصیف

های منابع آبی در کشور با توجه به محدودیتتواند رود، افزود: این محصول میپایلوت در برخی از مناطق کشور به زیر کشت می

ارزش غذایی فوق العاده، قابلیت تولید در آب و خاک شور، .عنوان یک جایگزین مناسب برای محصوالتی مانند برنج مطرح باشدبه

سازگاری بسیار وی اظهار داشت: این گیاه به دلیل .های این محصول جدید استپربازده بودن، صادرات محوری و ... از جمله مزیت

نی برای عنوان جایگزیتواند بهباال با شرایط آب و هوایی مختلف و نیاز کم به آب قابلیت کشت گسترده در کشور را دارد از این رو می

مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی گفت: .برنج محسوب شود و نیاز کشور به واردات برنج را کاهش دهد

پائین کشت کینوا و قیمت به نسبت باالی این محصول از یکسو و نیاز به آب کم و سازگاری با شرایط دشوار آب و هوایی  هایهزینه

وی در ادامه با بیان اینکه افزایش بهره وری از .صرفه باشداز سوی دیگر باعث شده تا کشت گیاه مزبور به لحاظ اقتصادی بسیار به

است، افزود: با توجه به مشکل کمبود آبی در مناطق مختلف کشور بحث بهره وری بیشتر خود  جمله اهداف وزارت جهاد کشاورزی

های غیر شمالی گرم برنج در استان 220تا  120خاکسار با بیان اینکه در حال حاضر به ازای یک متر مکعب آب بین .دهدرا نشان می

و اقتصاد پائین آب در تولید محصول برنج در مناطق مورد اشاره شود، اظهارداشت: این شاخص نشان از بهره وری کشور تولید می

های غیرشمالی خبر داد و گفت: بسته به شرایط آب و هوایی هر استان نوع محصول وی از تدوین کشت جایگزین برنج در استان.دارد

د: سورگوم، ذرت علوفه ای، مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی افزو.برای کشت جایگزین متفاوت است

وی در بخش دیگری از سخنان .توانند مطرح باشندارزن، ماش، کینوا و ... از جمله محصوالت مورد استفاده در کشت جایگزین می

خود به طرح افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت کشاورزی اشاره کرد و اظهارداشت: اساس این طرح برپایه افزایش محصول در 

های اساسی از قبیل: اصالح خاکسار اضافه کرد: برای افزایش محصول برنج در واحد سطح باید به مولفه.ستوار استواحد سطح ا

 های نوین، توسعه مکانیزاسیون و ...شالیزارها، بهینه کردن مدیریت زراعی، استفاده از ارقام جدید، بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی

 .توجه جدی شود

 واص آنآشنایی با کینوا و خ

 گوییم. کینوا گیاهی است با نام علمیرا می (Quinoa) ی کینوااحتماالً تا حاال اسمش هم به گوشتان نخورده است. بله دانه

Chenopodium quinoa willd  یکی از گیاهانی که تا کنون در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و از آن بهره برداری نشده است

 .ومی کوه های آند در بولیوی، شیلی و پرو استگیاهی با نام کینوا که ب

اش معروف است. البته جزو غالت نیست اما خواصی مشابه و حتی بیشتر دارد. عالوه های خوراکیکینوا گیاهی است که به خاطر دانه

کشوری با تنوع آب و هوایی بر دانه، از برگ گیاه جوان به عنوان سبزی تازه و یا به صورت پخته استفاده می شود. از آنجا که ایران 

فراوان و جمعیتی رو به رشد دارد، می دانیم نیاز غذایی مردم با استفاده از پتانسیل های تولید محصوالت کشاورزی، از ضروریات و 

کینوا در آمریکای جنوبی کشت .الزامات کشور می باشد که وظیفه ای سنگین بر دوش بخش کشاورزی و به خصوص تحقیقات است

های ی دانهمادر همه»ها به این دانه« اینکاها»شود که کشت آن در ایران نیز شروع شده است. د و خوشبختانه گفته میشومی

خواهید الغر برید، کلسترولتان باالست یا میای دارد. اگر از مشکالت گوارشی رنج میالعادهگویند چون خواص فوقمی «خوراکی

عتماد کنید. روش پخت آن مانند برنج است و یکی از مواد غذایی سالم برای سالمتی است. با ما باشید ها اتوانید به این دانهشوید می

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


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اردیبهشت هارماهم اخبار کشاورزی هفته چ 

 

222 
 

گیاه کینوا یک گیاه سنتی .های آن باشیمها شاهد بستهها آشنا شوید به امید اینکه خیلی زود در سوپرمارکتتا بیشتر با این دانه

های برنج و منبع غنی پروتئین، منیزیم، فیبر، فسفر، تر از دانهتر و خوش هضمساله دارد. کینوا بسیار سبک ۵000است که قدمت 

آهن است. مخصوصا برای کسانی که رژیم غذایی دارند و همچنین گیاهخواران توصیه  ، پتاسیم و دیگر مواد معدنی مانند2ویتامین ب 

 دانه ها برای متراکم کردن عضالت الزم است. ست. کربوهیدراتهای مفید برای تامین انرژی بدن اشود. کینوا سرشار از کربوهیدراتمی

چهارم فنجان دارای فیبر و پروتئین بیشتری نسبت به دیگر  گرم پروتئین در هر یک ۶گرم فیبر و  3با داشتن  Quinoa کینوا

 خوراکی عالوه بر کینوا با نامهای غالت است . این بدان معناست که این دانه در ثابت نگه داشتن سطح قند خون موثر است. دانه های

 . برنج اینکا و خاویار گیاهی نیز خوانده میشوند

 خواص کینوا.آشنایی با خواص کینوا 

 گوییم. کینوا گیاهی است با نام علمیرا می (Quinoa) ی کینوااحتماالً تا حاال اسمش هم به گوشتان نخورده است. بله دانه

Chenopodium quinoa willd  از گیاهانی که تا کنون در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و از آن بهره برداری نشده است یکی

اش معروف های خوراکیکینوا گیاهی است که به خاطر دانه.گیاهی با نام کینوا که بومی کوه های آند در بولیوی، شیلی و پرو است

د. عالوه بر دانه، از برگ گیاه جوان به عنوان سبزی تازه و یا به البته جزو غالت نیست اما خواصی مشابه و حتی بیشتر دار .است

صورت پخته استفاده می شود. از آنجا که ایران کشوری با تنوع آب و هوایی فراوان و جمعیتی رو به رشد دارد، می دانیم نیاز غذایی 

کشور می باشد که وظیفه ای سنگین بر دوش  مردم با استفاده از پتانسیل های تولید محصوالت کشاورزی، از ضروریات و الزامات

شود که کشت آن در شود و خوشبختانه گفته میکینوا در آمریکای جنوبی کشت می.بخش کشاورزی و به خصوص تحقیقات است

رد. اگر از ای داالعادهگویند چون خواص فوقمی« های خوراکیی دانهمادر همه»ها به این دانه« اینکاها»ایران نیز شروع شده است. 

 ها اعتماد کنید. روش پخت آنتوانید به این دانهخواهید الغر شوید میبرید، کلسترولتان باالست یا میمشکالت گوارشی رنج می

یلی زود ها آشنا شوید به امید اینکه خمانند برنج است و یکی از مواد غذایی سالم برای سالمتی است. با ما باشید تا بیشتر با این دانه

تر و خوش ساله دارد. کینوا بسیار سبک ۵000گیاه کینوا یک گیاه سنتی است که قدمت .های آن باشیمها شاهد بستهسوپرمارکت در

آهن است.  ، پتاسیم و دیگر مواد معدنی مانند2های برنج و منبع غنی پروتئین، منیزیم، فیبر، فسفر، ویتامین ب تر از دانههضم

امین های مفید برای تشود. کینوا سرشار از کربوهیدراتم غذایی دارند و همچنین گیاهخواران توصیه میمخصوصا برای کسانی که رژی

گرم پروتئین  ۶گرم فیبر و  3با داشتن  Quinoa کینوا دانه ها برای متراکم کردن عضالت الزم است. انرژی بدن است. کربوهیدرات

شتری نسبت به دیگر غالت است . این بدان معناست که این دانه در ثابت نگه چهارم فنجان دارای فیبر و پروتئین بی در هر یک

 . داشتن سطح قند خون موثر است. دانه های خوراکی عالوه بر کینوا با نامهای برنج اینکا و خاویار گیاهی نیز خوانده میشوند

 خواص کینوا.آشنایی با خواص کینوا 

 نیست غالت اصل در ولی شود می مصرف و کینوا شبیه به غالت است و مانند آن پخته 

 اصل در یول شود می مصرف گیاه کینوا به دلیل استحصال دانه های خوراکی کاشته میشود . شبیه به غالت است و مانند آن پخته و 

 و آب شرایط ترین دشوار و بدترین در خوب رشد خاطر به و است غازایاقی و اسفناج و چغندر خانواده عضو گیاه این!  نیست غالت

 . تئینی می باشد ولی مقدار کالری خیلی کمی داردپرو مواد از سرشار.  شود کاشته میتواند زدایی بیابان برای و است مشهور هوایی

با توجه به معرفی جهانی و افزایش مصرف ایت گیاه خوراکی قیمت آن در طی مدت چهل سال دوبرابر شده ! بولیوی سال گذشته  

مشتریان  .درصد مصرف این گیاه را در جهان تشکیل میدهد  4۶بیست و شش هزار تن از این گیاه را صادر کرده که این میزان حدود 
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هستند که البته بعید نیست سردمداران کشت و معرفی جهانی و سود برندگان اصلی آن نیز همین دو اصلی این گیاه فرانسه و امریکا 

 !! و کشورهای بولیوی و پرو فقط محل کشت برای اینهاست ! ! به نام یکی دیگر و در واقعیت به کام عده ای دیگر !کشور باشند 

مقایسه ی آن توسط سازمان خاروبار جهانی با شیر خشک گردید.  کینوا گیاهی است که ارزش غذایی بسیار باالی دانه آن موجب

نتایج این تحقیق حاکی از امید بخش بودن این گیاه به عنوان منبعی نو و ارزشمند غذایی در کشور با انجام تحقیقات بیشتر خواهد 

نامگذاری شده  "کینوا  "سال  2013بود. به دلیل اهمیت این ماده خوراکی از سوی سازمان خاروبار جهانی در سازمان ملل سال 

 . است

 : ارزش غذایی کینوا

از برگهای جوان به عنوان سبزی تازه یا به صورت پخته در ترکیب غذایی مانند، خوراک سبزیجات، کوکو و آش استفاده می شود. 

آمریکای جنوبی بنام های : خاویار ولی محصول اصلی این گیاه، دانه آن است که دارای ارزش غذایی باالیی است. کینوا در کشورهای 

 ارزش غذایی بسیار باالی دانه یا بذر آن موجب مقایسه ی آن توسط سازمان خاروبار جهانی.گیاهی و برنج اینکا هم معروف است

(FAO)  ،با شیر خشک گردیده است. دانه های این گیاه مقدار سدیم کمتر ولی میزان کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاسیم، آهن، مس

  .منگنز و روی بیشتری از گندم، جو و ذرت دارند

 آشنایی با خاویار گیاهی.خواص کینوا 

 از برگهای جوان کینوا به عنوان سبزی تازه یا به صورت پخته در غذاهای متفاوت استفاده می شود

 : مواد و روش ها

نگ بذرها دو رقم کینوا به رنگ های: سفید، کرم، زرد، تاکنون گیاه کینوا در ایران کشت و یا مورد تحقیق قرار نگرفته است. از نظر ر

 .صورتی، طوسی، صورتی و سیاه مشاهده گردید

 : ایکینوا و برنج قهوه

ن گفت تواهای خود دارد. میکینوا یکی از آن غالت کامل و خیلی مغذی است که اتفاقاً پروتئین بیشتری نیز نسبت به هم خانواده

 ای سرشار از فیبر، ویتامینگرم پروتئین است. کینوا نیز مانند برنج قهوه 8کینوای پخته شده حاوی میلی لیتری  2۵0ی یک پیاله

Bدانندی مغزی آن را مادر غالت می، مس، منیزیم و منگنز است. در آمریکای جنوبی یعنی وطن اصلی این دانه. 

ت. توانند از این دانه استفاده کنند چون کینوا فاقد گلوتن اسمیافراد مبتال به بیماری سلیاک که به گلوتن حساسیت دارند به راحتی 

اند افرادی که روزانه دو فنجان و نصفی در ایالت کالیفرنیای شمالی آمریکا به این نتیجه رسیده Wake Forest محققان دانشگاه

 .ندبرهای قلبی عروقی رنج میدرصد کمتر از بیماری 21کنند به میزان غالت کامل مصرف می

ی فیبرهای محلول در آب و ی غذایی منبع فوق العادهشوند. این دو مادههای بسیار مفید محسوب میجو دو سر و کینوا جزء دانه

 برد وغیر محلول در آب هستند. کینوا همچنین سرشار از پروتئین است. این دانه های مغذی مقاومت بدنی ورزشکاران را باال می

ها نیز برای افزایش استقامت بدنی ورزشکاران خوب است. این مواد غذایی مفید حاوی کند مغزها و دانهمی ها دورخستگی را از آن

 . کنندپروتئین و فیبر و گلوسیدها هستند و اگر به اندازه مصرف شوند کالری زیادی نیز به بدن تحمیل نمی

 کینوا برای مقابله با مشکالت گوارشی

ی ها در کشورهای آمریکای جنوبی به دانهای است. این دانهالعادههای نفخ کرده کینوا انتخاب فوقمبرای کبدهای آسیب دیده و شک

کند. در نتیجه حجیم باشد که آب را به خود جذب میاند. کینوا حاوی فیبرهای غیر محلول در آب میطالیی و خاویار گیاهی معروف
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ها حاوی فیبری معادل یک برش نان کامل بدانید که حدود یک لیوان از این دانهشود. باید ها میشده و باعث تحریک عملکرد روده

 .ی مورد نیاز شماستبرید بدانید که کینوا همان دانهباشد. اگر از مشکالت گوارشی رنج میدار( میسبوس)

 کینوا همیار الغری

کنند. به های کینوا درست همین کار را میدانه .است ها و البته آقایانالغر شدن بدون گرسنگی کشیدن آرزوی قلبی خیلی از خانم

ر ها کینوا خیلی زود معده را پکنند. عالوه بر اینخاطر اینکه حاوی میزان زیادی پروتئین هستند و به طور طبیعی سیری ایجاد می

ین پایینی دارند. برای همین جایگزچرب هستند و شاخص گلیسمی ها کمگیرد. باید بدانید که این دانهکند و جلوی پرخوری را میمی

 .کالری است 300گرم کینوا حاوی حدود  100شوند. توجه داشته باشید که مناسبی برای پاستاها، نان و برنج محسوب می

 های شما از گزند کلسترولکینوا حافظ رگ

ها های پرخاصیت نه تنها از رگدانه این .کندهای قلبی عروقی است کینوا خواص خود را بیشتر آشکار میوقتی صحبت از بیماری

پرسید چرا؟ به خاطر اینکه سرشار از فیبر دهند. میهای قلبی عروقی را نیز کاهش میکنند بلکه خطر ابتال به بیماریمحافظت می

ب روده دهند کلسترول جذدهند که اجازه نمیدهد که فیبرهای محلول در آب ژلی تشکیل میها نشان میهستند. نتایج پژوهش

گیرد. شوند و قلب در سالمت باالیی قرار میها تمیزتر و بازتر میکند رگشود. عالوه بر این زمانی که میزان کلسترول کاهش پیدا می

درصد  1۵های قلبی عروقی به میزان گرم غالت مصرف شود، خطر ابتال به بیماری 2۵محققان دانشگاه هاروارد معتقدند اگر روزانه 

 .بدیاکاهش می

 کینوا ضد پیری است

ها اکسیدانی است مانند منگنز و مس و غیره. عالوه بر این باید بدانید که این دانهای با خواص آنتیالعادهکینوا حاوی مواد معدنی فوق

لیل عواملی مانند های آزاد به درادیکال .های آزاد مقابله کندکند تا با رادیکالشوند که به بدن کمک میباعث فعال کردن آنزیمی می

شوند. با مصرف کینوا شما صاحب صالحی مطمئن ها میاسترس، آلودگی، غذاهای نامناسب و غیره وارد بدن شده و باعث پیری سلول

 .در برابر پیری خواهید شد

 ۲کینوا برای مقابله با دیابت نوع 

دهد که انجام شده است نشان می 2009ه در سال دهد که قند خونتان باالست؟ نتایج پژوهشی کجواب آزمایش خونتان نشان می

شود. به همین دلیل محققان معتقدند که مصرف کینوا به همراه موجود در کینوا باعث کنترل میزان قند خون می« کرستین»

 .باشد 2تواند رژیم موثری برای مقابله با دیابت نوع سبزیجات می

شود افراد دیابتی از این کربوهیدرات به جای برنج سفید و مین دلیل توصیه میدهد. به همصرف این ماده احساس سیری به فرد می

آید. شمار میهای تازه و مقدار کمی روغن زیتون یک وعده غذایی کامل بهپاستا استفاده کنند. مصرف این ماده غذایی به همراه سبزی

 . اند در کاهش وزن موثر باشد آورده شده استتودر روزنامه گسترش صنعت این ماده در فهرست هشت ماده غذایی که می

 کینوا برای تسکین دردهای میگرنی

تان بکنید. به خاطر اینکه سرشار از ی غذاییبرید؟ باید بدانید که هر چه زودتر باید کینوا را وارد برنامهشما هم از میگرن رنج می

مچنین حاوی ریبوفالوین هستند. نتایج یک پژوهش آمریکایی ها هکند. این دانههای خونی کمک میمنیزیم است و به آرامش رگ

گرم ریبوفالوین، مدت زمان دردهای میلی 400دهد که این ویتامین برای مقابله با میگرن موثر است. بعد از مصرف روزانه نشان می

 .میگرنی کاهش پیدا کرده است

 آیا کینوا برای افرادی که به گلوتن حساسیت دارند مناسب است؟

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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کل شوند. افرادی که به این مشافرادی که به گلوتن موجود در گندم حساسیت دارند از مصرف نان، پاستاها، بیسکویت و غیره منع می

ی غذایی مجاز برای همه شناخته اند. معموالً کینوا به عنوان یک مادهمبتال هستند در انتخاب مواد غذایی با مشکل اساسی مواجه

به چاپ رسیده  Journal of Clinical Nutrition که فاقد گلوتن است. با این حال نتایج پژوهشی که درشده است. به خاطر این

ها معموالً در افرادی که به بیماری عدم تحمل گلوتن مبتال هستند. این پروتئین« پروالمین»ها حاوی دهد که این دانهاست نشان می

ها را مصرف کرده و نین مشکلی هستند باید در ابتدا مقدار اندکی از این دانهکند. افرادی که دچار چهستند ایجاد حساسیت می

 .توانند با خیال راحت از آن استفاده کندمنتظر واکنش باشند. اگر مشکلی به وجود نیامد می

 آشنایی با گیاه کینوا.خواص داروئی کینوا 

 کندها دور میخستگی را از آن برد ودانه های مغذی کینوا ،مقاومت بدنی ورزشکاران را باال می

 : طرز تهیه و انواع غذاها با کینوا ، برنج اینکا و یا خاویار گیاهی

دقیقه و مانند برنج تا زمانی که آب  1۵تا  10هر یک پیمانه کینوا را با دو پیمانه آب یا آب مرغ و گوشت در حرارت مالیم و به مدت 

پزد و در واقع از نظر مدت پخت شبیه به برنج سفید ای میخیلی زودتر از برنج قهوه آن به طور کامل کشیده شود می پزند. کینوا

سبزیجات خرد شده و گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای و کاری و ادویه و  ,توان از مقداری روغن زیتون، لیموترش، نارنج است . می

. برای خوش طعم کردن این غذای مفید و مغذی استفاده سبزیجات معطر . زیتون سبز و سیاه و پیازچه و نخود فرنگی و ذرت و ..

 . کرد . پس از پخت رنگ و دانه کینوا مانند برنج گرده سفید مات میباشد

 . از آن میتوان کوفته و کتلت و غذاهای خوشمزه ای تهیه کرد . تهیه آن بسیار ساده و سریع است

 . میتوان استفاده کرد و نیز آنرا به خوبی میتوان جانشین برنج نموداز کینوا بعنوان حجم دهنده پروتئینی در ساالد ها  

میتوان انواع غذاهای گیاهی برگر و دلمه و استانبولی و ساالد های گرم و سرد و حتی نان و سوپ و کوکو و شامی  Quinoa  با کینوا

آمینو اسید اساسی است که آن را  9ینوا دارای و سوپ های گیاهی و گیاهخواری و یا همراه با گوشت و سبزیجات دیگر تهیه کرد .ک

 . به یک پروتئین تمام عیار تبدیل می کند

 آشنایی با دانه کینوا. برنج اینکا  

 از کینوا بعنوان حجم دهنده پروتئینی در ساالد ها و دیگر غذاها میتوان استفاده کرد

کینوا هم میتوان تهیه نمود . حتی میتوان آن را داخل آش ها  تقریبا هرچیزی که با برنج و عدس یا عدس سرخ میتوان تهیه کرد با

 . اضافه کرد و یا با آن انواع کیش های غذایی یا ترین های غذایی و سوخاری و ... تدارک دید

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=3۶22eae9bb07428493efce 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

، در  عدم رقابت آرژانتین در بازارهای بین المللی انجمن تولیدکنندگان، صنایع بسته بندی و صادر کنندگان اعالم کردند که به دلیل

 .حال حاضر این کشور از جایگاه دوم به رتبه سوم به عنوان صادر کننده سیر در جهان تنزل پیدا کرده است

لی ، در لانجمن تولیدکنندگان، صنایع بسته بندی و صادر کنندگان اعالم کردند که به دلیل عدم رقابت آرژانتین در بازارهای بین الم

 حال حاضر این کشور از جایگاه دوم به رتبه سوم به عنوان صادر کننده سیر در جهان تنزل پیدا کرده است.

، این در حالی است که بخش تولید سیر، در بحران است چراکه صادر کنندگان با ورود سیر freshplazaبه گزارش ایانا از سایت 

در این باره  VOS (FM 91.5)از اعضای انجمن بسته بندی و صادر کنندگان، با رادیو  چینی روبه رو هستند. گیلرمو سان مارتین،

واقعیت این است که آن ها نمی توانند رقابت بین المللی داشته باشند. آرژانتین به لطف تولید سیر به ویژه "گفت وگوکرد. وی گفت: 

سیر شناخته شده بود، اما در حال حاضر به رتبه سوم تنزل به عنوان دومین صادر کننده  San Rafaeو  Mendozaدر استان های 

درصد باالتر از  30عالوه بر این، با توجه به اطالعاتی که از مطبوعات دریافت کرده ایم، امسال، تولید چین "وی افزود:"کرده است.

 "خواهد یافت. سال گذشته خواهد بود که این موضوع ما را نگران کرده ، چراکه قیمت های بین المللی کاهش 

آنها واقعا سیر را به عنوان یک محصول تولیدی شان در نظر نمی گیرند، به طوری که قیمت "گیلرمو سان مارتین خاطر نشان کرد:

تولید آن تقریبا نمادین است. تولیدکنندگان ، آن را به صنایع بزرگ می فروشند، به طوری که آنها هم به نوبه خود در سایر نقاط 

 "می کنند و به همین دلیل قیمت های بین المللی به مقدار زیادی کاهش پیدا می کند. جهان توزیع

این اطالعات در ارزیابی های شرکت چینی به دست آمده است ، این در حالی است که هنوز برداشت آغاز نشده است و  "وی گفت:

ه ایم تا به بررسی در باره سرمایه گذاری مجدد صادرات ما باید رقابت خود را افزایش دهیم. به همین دلیل ما از دولت ملی خواست

مربوط به اقتصاد منطقه اقدام کند، به خصوص با توجه به پیش بینی مشکالت ناشی از تورم ، همچنین ما از آن ها می خواهیم 

م ، چراکه این محصول درصد مقدار را افزایش دهند، همچنین ما دارای نیروی کار قوی هستی 8درصد به  4.۵)سرمایه گذاری( از 

 "نیاز به نیری کار ، به خصوص در تولید مزرعه، تولید اولیه و بسته بندی دارد. 

، نشستی را برگزار کرد. که مقامات استانی از وزارت  Tupungatoاین درحالی است بخش کشاورزی وزارت دارایی ، یکم آوریل در 

 این موضوع ،بحث و گفت وگو کردند.صنعت کشاورزی و نمایندگان حضور داشتند و درباره 

 یفیت،ک و وری بهره افزایش برای ابزاری مالی، منابع مانند مدت، میان ابزار ما به ، است قرار نشست، این براساس"سان مارتین افزود: 

کوتاه مدت به ماندن ما در بازار وع ابزار نیاز داریم، بنابراین راه حل ن این به ما که آنجایی از – دهند ارایه را غیره و مکانیزاسیون

 "درصد وجود داشته باشد.  2۵تا  1۵کمکی نمی کند. بخش باید به کار و بهبود کیفیت ادامه دهد، حتی اگر تورم 

(، همیشه با کیفیت خوب بوده ، از آنجایی که یک بیابان است، سیر ما  Mendozaسیر تولید شده استان مندوزا )"وی یادآور شد: 

ری دارد و این موضوعی است که ما باید از آن حمایت کنیم. ما می خواهیم در تمام استان مندوزا و منطقه مالویناس، خواص بیشت

  "، به تولید بپردازیم به طوری که بتواند با هر بازاری رقابت کند.San Rafaelبه طور عمده در 

http://www.iana.ir/fa/news/44108/%D8%A2%D8%B1% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

کشاورزی ، روی هر گونه رکود در بخش ( DOT) Department of Tourism با توجه به اعالم دپارتمان گردشگری فیلیپین

 DOT) Department of Tourismبا توجه به اعالم دپارتمان گردشگری فیلیپین .صنعت گردشگری منطقه بی تاثیر نخواهد بود

، به گفته sunstarبه گزارش ایانا از سایت هر گونه رکود در بخش کشاورزی ، روی صنعت گردشگری منطقه بی تاثیر نخواهد بود.(

Artemio Ticar ، مقام ارشد منطقه ای درDOT سرپرست توسعه منطقه نگروس ،Negros Occidental  به تازگی اعالم ،

شکوفایی بخش کشاورزی استان، به ویژه در زمینه ارگانیک، یکی از نقاط قوت برای صنعت گردشگری به شمار می رود. "کرد: 

  "، به خصوص گردشگران خارجی، است.سالمتی و تندرستی در حال حاضر یکی از نگرانی های عمده گردشگران

Ticar :پدیده ال نینو، این احتمال وجود دارد که بخش کشاورزی شیالت منطقه نگروس  "قوی تر"با پیش بینی اثرات "، گفت

ن امتحمل خسارت و ضرر و زیان شود. این احتمال دارد که نه تنها روی نیاز غذایی ساکنان استان تاثیر بگذارد، بلکه جذب گردشگر

وی باتاکید بر این که هر رکود در بخش کشاورزی از جمله شیالت، به طور مستقیم روی گردشگری  "را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

کاهش تولید محصوالت کشاورزی ، باعث کاهش درآمد صنعت گردشگری است. ناکافی بودن میزان برنج و "تاثیر می گذارد، افزود:

ی باعث شده تا این منطقه به استان های دیگر برای برآورد کردن نیازش روی بیاورد، استان باید به محصوالت با ارزش باال و تجار

با برآورده کردن تقاضا به صورت محلی، ما قادر خواهیم "گفت:  Ticar"تولید بیشتر دام و طیور ، به ویژه خوک و مرغ ، اقدام کند.

آژانس، برای ایجاد امنیت غذایی در منطقه نگروس و استان ها در وسترن ویسیس، بود تا درآمد در داخل استان ایجاد کنیم، همچنین 

اقدام می کند. عالوه بر این، برای کمک به تقویت فرصت های درآمد برای کشاورزان، بخش گردشگری وسترن ویسیس اعالم کرده 

 "که موسسات گردشگری در استان را به استفاده از محصوالت استان تشویق می کند.

همچنین ، بخش گردشگری وسترن ویسیس اعالم کرد با سازمان های دیگر مانند وزارت تجارت و صنعت و همچنین دولت های 

استانی و محلی در فراهم کردن زمینه های توسعه برای کشاورزان و کارآفرینان همکاری می کند. این طرح شامل ارائه آموزش های 

 توسعه محصول مانند بهبود بسته بندی با هدف افزایش درآمد است.مختلف در زمینه آشپزی، ارزش افزوده و 

http://www.iana.ir/fa/news/440۵2/%D8%B1%DA%A9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

حزب استقالل پادشاهی متحد( ، به منظور جبران کاهش نیروی کار مهاجر، باید دانشجویان بریتانیایی تشویق ) Ukip بنا به اعالم

زب استقالل پادشاهی متحد( ، به منظور جبران کاهش نیروی کار ح) Ukipبنا به اعالم .به چیدن میوه و محصوالت کشاورزی شوند

 دانشجویان بریتانیایی تشویق به چیدن میوه و محصوالت کشاورزی شوند.مهاجر، باید 

اصالحات "، گفت: " John Bickley "، سخنگوی بخش مهاجرتی حزب، جان بیکلیFarmers Weeklyبه گزارش ایانا از سایت 

وی کار داخلی در صنعت کشاورزی بریتانیا مورد نیاز است. چیدن میوه برای دانشجویان می تواند، درآمد اضافی در زمینه افزایش نیر

این ایده نادرست است که ما فقط دنبال نیروهای خارج از کشور برای پر کردن نیازهای مان  "وی افزود: "را به همراه داشته باشد.

پیشنهاد داده  UKIPاین درحالی است که "یه انسانی داخل کشور به خوبی بهره برده ایم.باشیم. بلکه باید مطمئن شویم که از سرما

 ، ویزای شش ماهه به مهاجرانی که دنبال کار فصلی در بریتانیا هستند، داده شود. است

اقدماتی است که تعداد این ویزاها به تدریج در طول زمان توسط شورای مهاجرت کاهش می یابد ، که از جمله "جان بیکلی گفت: 

 'NFU (National Farmersاتحادیه ملی کشاورزان انگلیس و ولز)"در راستای استفاده از نیروی کار داخلی انجام می شود.

Union of England and Wales  هشدار داده ، چنانچه دولت نتواند کمبود نیروی کار را به خصوص در بخش باغباتی جبران)

کند، میوه و سبزیجات فاسد خواهند شد.این در حالی است که ، دولت اعالم کرده پس از برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( 

اگر معرفی این طرح "، گفت: NFU، رئیس بخش باغبانی  Ali Capperمجدد طرح فصلی کارگران کشاورزی را معرفی خواهد کرد.

را به بعد از برگزیت موکول شود، محصوالت کشاورزی که روی زمین مانده از بین می روند. این مسئله روی زنجیره عرضه مواد غذایی 

هزار  80ایی، می تواند نیاز بیش از باغبانی، به تنه"وی افزود: "تاثیر می گذارد، در حالی که نباید عرضه مواد غذایی کاهش یابد.

هزار  9۵کارگر را در زمینه کاشت، برداشت و بسته بندی میوه برآورده کند، این در حالی است که این تعداد چهار سال آینده به 

 "می شود.نافزایش می یابد،البته باید این نکته را یادآور شد که کمبود نیروی کار فقط به تولید کنندگان میوه و سبزی محدود 

کارگران با مهارت های مختلف برای این صنعت مورد نیاز است، صنعتی که برای اقتصاد  "یادآور شد:  NFUرئیس بخش باغبانی 

 "میلیارد پوند به همراه دارد. 108کشور ارزشی برابر با 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- UKIP (UK Independence Party حزب استقالل پادشاهی :)،مشهور بهیوکیپ،از احزاب سیاسی دست  متحد

نماینده درپارلمان اروپادارد، به  22راستیبریتانیااست. این حزب دارای یک نماینده در مجلس عوام بریتانیا، سه عضو درمجلس اعیانو 

 کند.طوری که آن را تبدیل به بزرگ ترین حزب بریتانیا در این پارلمان می

http://www.iana.ir/fa/news/44044/%DA%A9%D9%8۵ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

ساله برای ترویج کشاورزی  20های کشاورزی با اجاره الرنس وانگ، وزیر توسعه ملی سنگاپور، به تازگی اعالم کرد، قطعه جدید از زمین

همراه با تکنولوژی پیشرفته کنار گذاشته شده است وجزئیات مناقصه زمین های کشاورزی به زودی توسط سازمان کشاورزی، مواد 

الرنس وانگ ، وزیر توسعه ملی سنگاپور، به تازگی اعالم کرد، قطعه جدید از .شودمنتشر می (AVA) سنگاپور غذایی و دامپزشکی

ساله برای ترویج کشاورزی همراه با تکنولوژی پیشرفته کنار گذاشته شده است وجزئیات مناقصه  20زمین های کشاورزی با اجاره 

 ( منتشر می شود.(AVA، مواد غذایی و دامپزشکی سنگاپور )زمین های کشاورزی به زودی توسط سازمان کشاورزی

ساله در حال حاضر با واکنش  10افزایش اجاره از دوره "، وانگ در وبالگ اش نوشت:  todayonlineبه گزارش ایانا از سایت 

 کشاورزی مدرن نقش کلیدیبا تکامل اقتصاد سنگاپور ، جامعه شهری تر می شود و بخش "وی گفت: "کشاورزان رو به رو بوده است.

عالوه بر تنوع بخشیدن به منابع غذایی سنگاپور ، راه اندازی مزارع با سرمایه گذاری مشترک "در آینده سنگاپور بازی خواهد کرد.

مزارع ما یک منبع مهم سبزیجات، تخم مرغ "وانگ افزود: خارجی، می تواند به افزایش مواد غذایی بومی و امنیت غذایی کمک کند.

 "و ماهی هستند. تولید داخلی باید به گونه ا ی باشد که بتواند در برابر واردات مواد غذایی بایستد.

اما با توجه به این فضا ، می توان مسیری را برای کشاورزی مدرن با تکنولوژی پیشرفته در نظر گرفت. با انجام این کار ، به طور قابل 

ش خواهد یافت، و این میزان نه تنها برای ارائه مواد غذایی به صورت محلی خواهد بود ، توجهی میزان سطح تولید مواد غذایی افزای

از این رو، ارزیابی طرح های پیشنهادی برای مزرعه "بلکه به کشاورزان کمک می شود تا کسب و کار خود را توسعه دهند.وی گفت: 

ل، دولت برای کمک به کشاورزان در زمینه استفاده از فن آوری جدید با تاکید بر روی کیفیت و بهره وری انجام می شود.در عین حا

همراه با حداقل ضایعات برداشت اشاره کرد  Yiliنمونه ها می توان به مزرعه سبزی از جمله "های جدید، اقداماتی انجام می دهد.

کنترل کند. همچنین بهره وری کارگران هم که عملکرد بهتری را دارد و با استفاده از سیستم نیمه خودکار بمی تواند تهویه و دما را 

افزایش می یابد به طوری که آن ها می توانند حتی در هوای گرم با داشتن سقف منحنی پالستیکی نصب شده برای حفاظت ، به 

 "ویم.فق شامیدواریم که کشاورزان فعلی و جدید در این کار مشارکت کنند تا بتوانیم در این مسیر مو"کار ادامه دهند.وانگ گفت: 

http://www.iana.ir/fa/news/43927/%D8%A7%D8%B1%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

. کرد قدردانی(1) جنوب –در دبیر کل فائو و رییس جمهوری چین، دبیر کل فائو از حمایت های کشور چین در همکاری جنوب 

 به ، شود می پایدار توسعه اهداف به دستیابی باعث اوراسیا، منطقه و چین ارتباطی جاده و کمربند طرح این": گفت وی همچنین

در دبیر کل فائو و رییس جمهوری چین، دبیر ".شود توجه درگیر کشورهای در ماهیگیر و کشاورز ها میلیون نیارهای به که آن شرط

 جاده و کمربند طرح این": گفت وی همچنین. کرد قدردانی(1) جنوب –کل فائو از حمایت های کشور چین در همکاری جنوب 

ز و ها کشاور میلیون نیارهای به که آن شرط به ، شود می پایدار توسعه اهداف به دستیابی باعث اوراسیا، منطقه و چین ارتباطی

یار کشاورزی یک بخش بس "به گزارش سایت فائو، خوزه گرازیانو دا سیلوا در پکن، گفت:  "ماهیگیر در کشورهای درگیر توجه شود.

درصد از اشتغال در بسیاری از کشورهای درگیر  40تولید ناخالص داخلی و همچنین بیش از درصد از  2۵مهم است. چراکه بیش از 

 ( در چین مطرح کرد.2گرازیانو داسیلوا این سخنان را در نشست بین المللی ترویج طرح کمربند و جاده )"طرح را شامل می شود.

هنگ بین المللی را در راستای ترویج توسعه متوازن، عادالنه این رویداد، انگیزه های منحصر به فردی برای یک تالش هما"وی گفت: 

 ,One Belt")"یک کمربند، یک جاده"می، در نشست مربوط به طرح  1۵و14کشور  29رهبران  "و فراگیرتر، فراهم می کند.

One Road") کردند.، با تمرکز بر گسترش توسعه و تجارت بین آسیا، آفریقا، امریکا جنوبی و اروپا ، شرکت  

دبیرکل فائو تاکید کرد، کشاورزی نه تنها برای تولید و ترویج معیشت پایدار، مهم است، بلکه برای حصول اطمینان از امنیت غذایی 

ه فائو از نخستین سازمان های بین المللی است کو تغذیه، حفظ منابع طبیعی و تنوع زیستی و ارتقاء توسعه روستایی ضروری است.

چارچوب خاص به منظور تقویت سیاست هماهنگ در اجرای طرح کمربند و جاده مربوط به بخش کشاورزی گام برای توسعه یک 

( 2( رویکرد سالمت و درست برای کشاورزی و تجارت پایدار ؛ 1چارچوب، چهار برنامه شاخص را ترویج می دهد: این برداشته است. 

م و فن آوری در جهت نوآوری کشاورزی و مواد غذایی و در راستای مبارزه با ( عل3تولید مواد غذایی پایدار و توسعه زنجیره ارزش ؛

 ( در صنایع غذایی. (ICT( کاربرد کشاورزی هوشمند و فناوری اطالعات و ارتباطات 4تغییرات آب و هوا؛ 

 جنوب -نقش رهبری چین ، در همکاری های جنوب

برای کشورهای درگیر در همکاری های جنوب  "فرصت بزرگ"، یک ( Belt and Roadکمربند و جاده ) به گفته دبیر کل فائو،

است، مدل توسعه ترویجی فائو ، در ایجاد اشتغال، زیرساخت ها و ترویج تجارت در میان کشورهای در حال توسعه در سراسر 

اده کرده و از دولت چین من از این فرصت استف"گرازیانو دا سیلوا گفت: ( موثر خواهد بود.global South ()3« )کشورهای جنوب"

جنوب قدردانی می کنم. چراکه تحت این برنامه بیش از -برای ایفای نقشی پیشرو در حمایت از برنامه فائو در جهت همکاری جنوب

رئیس جمهوری چین با اشاره به این که چین "کشور بهره برده اند و تاثیر بسیاری روی کشورهای در حال توسعه داشته است. 30

ارد دالر امریکا ، در راستای حمایت از سازمان های بین المللی برای پیاده سازی پروژه ها برای بهره مندی کشورهای امتداد یک میلی

این امکان برای کمک به توسعه مشاوره ، تجارت و سرمایه گذاری بلند  "فراهم می کند ، افزود:( Belt and Roadکمربند و جاده)

 "ق روستایی محروم ، فراهم می شود.مدت به ویژه برای توسعه مناط

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

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


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اردیبهشت هارماهم اخبار کشاورزی هفته چ 

 

233 
 

کشور مختلف جهان با اجماع آرا برنامه عملی  138های نمایندگی آیرس پایتخت آرژانتین هیأتدر بوئنوس 1978سپتامبر  12در  -1

های فنی کشورهای در حال توسعه ، پذیرفتند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز این برنامه را را برای پیشبرد و به کارگیری همکاری

ها و نیز تمام عناصر سیستم سازمان ملل را به اجرا و به کارگیری ای این برنامه فراهم آورد و همه دولتای برتصویب کرد تا پشتوانه

های فنی کشورهای در حال توسعه است بطوری که هم های آن متقاعد سازد. این برنامه عمل، سنگ بنای تکامل همکاریتوصیه

 .سازدی این کشورها را فراهم میمبانی مفهومی و هم راهنمای عملی برای تحقق همکاری فن

2- Belt and Road Forum for International Cooperation 

، "کشورهای در حال توسعه")به عنوان مثال، کشورها در آفریقا، آسیا، امریکا التین(،  "جهان سوم"در مطالعات فراملی به  -3

 اشاره دارد. "کشورهای کمتر توسعه یافته "

http://www.iana.ir/fa/news/43920/%D9%8۶%D9%82% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

 .دهه، صادرات محموله های گوشت بره را به ایران، پس از برجام از سر می گیردنیوزیلند پس از یک 

، بخش فراوری ولینگتون " Taylor Preston "ماه می، تیلور پرستون 22، قرار است در  stuff.co.nzبه گزارش ایانا از سایت 

 ایران حمل کند.  تن گوشت منجمد به عالمت از سرگیری تجارت، به ۶0نیوزیلند، به طور میانگین 

Simon Gatenby  ، :این درحالی است که گوشت "این شرکت به دنبال تجارت با ایران است. "مدیر اجرایی تیلور پرستون، گفت 

 بره نیوزیلند برای نخستین بار پس یک دهه، به ایران صادر می شود.

 رای حمل به ایرانکارگری در کارخانه تیلور پرستون در ولینگتون درحال اماده کردن گوشت ب

همچنین به  "ما تصمیم به توسعه تجارت داریم، چراکه به ما امکان می دهد تا حجمی از بازار را به دست بگیریم ."وی گفت: 

 دالر پرداخت شده است. ۶.10کشاورزان در قبال عرضه گوشت بره در اواخر فصل، برای هر کیلوگرم 

Silver Fern Farms  در حال مذاکره با مقامات ایرانی است، اما محموله به ، بزرگ ترین شرکت فرآوری گوشت بره نیوزیلند

 احتمال زیاد تا آمدن فصل جدید، انجام نمی شود.

دامپزشکی برای فعال ، کسی که توافقنامه  Nathan Guy  زمانی که ، وزیر صنعت 1980این درحالی است که اوج تجارت، دردهه 

 رات گوشت منجمد بره و گاو به جمهوری اسالمی ایران را امضا کرد، تمدید شد.کردن صاد

 کارگران در حال تقسیم الشه، برای ارسال به ایران هستند

حاصل شد، در زمانی که نیوزیلند ریاست دوره ای شورای امنیت  201۵ایجاد روابط گرم با تهران پس از توافق هسته ای در سال 

 ،ما این محموله را برای مصرف خرده فروشی و داخلی صادر می کنیم. Gatenbyبه گفته  ت داشت.سازمان ملل را در دس

ایران یک مسیر خوبی برای نیوزیلند به شمار می رود  "مدیر اجرایی انجمن صنعت گوشت، گفت :،  "Tim Ritchie"تیم ریچی 

 "مشتریان مسلمان است.چراکه نیوزیلند در حال توسعه ظرفیت و تخصص برای خدمت به نیازهای 

درصد از صادرات ما حالل هستند، که حدود یک سوم به مقصد کشورهای مسلمان در خاورمیانه  2۵در حال حاضر حدود "وی افزود:

 "از جمله چین ارسال می شود. -و آسیا و دو سوم دیگر برای مشتریان مسلمان در کشورهای غیر مسلمان 

 "به انجام تجارت با نیوزیلند بودند. "بسیار مشتاق»رانی دیدار کردم ، آنها زمانی که با مقامات ای "ریچی گفت:

هزار تن گوشت قرمز در سال وارد می کند  100ایران در حدود "وی یادآور شد: .1998تا  197۵صادرات گوشت بره به ایران از سال  

این حجم واردات شامل گوشت گاو از کشورهایی درصد از گوشت مصرفی شان را شامل می شود. این درحالی است  10به طوری که 

میلیون نفر، دارای بازار خوبی است. از آنجا که بازاریابی گوشت نیوزیلند در حال حاضر  80ایران با داشتن "همچون برزیل است .

ت نیوزیلند با وجود صادرکنندگان و مقاما 1980و  1970کشور، صادرات دارد.دردهه  120بسیار متنوع تر شده اند ، به طوری که به 

به دلیل نفت خیز بودن  1980در اواسط دهه  قرارداد این براساس شرایط سیاسی دشوار ، در باره معامالت تجاری مذاکره کردند.

ایران، در زمینه پرداخت، عنوان شد تا پرداخت گوشت بره در برابر بشکه نفت انجام شود که تجارت، برای یک زمان کوتاهی رونق 

به تدریج تحلیل رفت و میزان و تولید کاهش یافت، این درحالی بود که بازارهای دیگر  1998نجام این قرارداد در سال داشت.سرا

همراه با قیمت های بهتر )اروپا، آمریکا شمالی ( ابراز تمایل کردند، و همچنین بر گوشت قطعه بندی شده )یخ زده( به جای الشه 

 تاکید داشتند.

http://www.iana.ir/fa/news/43878/%D8%B۵%D8%A7%D 
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http://www.iana.ir/fa/news/43878/%D8%B5%D8%A7%25D
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

قیم طور مستخطرآفرین باشد و این موضوع به تواند برای مرغکارشناسان معتقدند که افزایش دمای هوا به مقدار بیش از اندازه، می

 .سود مرغدار را هدف قرار داده است

افزایش دمای هوا و گرمای زیاد در روزهای منتهی به تابستان موجب نگرانی مرغداران و  thehansindia.comبه گزارش ایانا از 

 47هایی مانند کریشنا و گانتور هند به بیش از استان اندرکاران تولید گوشت مرغ شده است. زیرا در حال حاضر، گرمای هوا دردست

دهد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، گرمای بیش گراد رسیده و مرگ و میر پرندگان را روز به روز افزایش میدرجه سانتی

 قطعه مرغ در روز را رقم بزند.هزار  7هزار تا  ۵تواند تلف شدن ها خطرآفرین بوده و میگراد، برای جوجهدرجه سانتی 3۵از 

دهندگان برای زنده ماندن مرغ خود، تقال برد، وضعیت بدتر است و پرورشدر مناطقی از هند که از محدودیت منابع آبی رنج می

 هکنند. در چنین مناطقی، صاحبان مرغداری مجبورند برای خرید آب، پول بیشتری پرداخت کنند تا بلکه بتوانند در کنترل درجمی

 های پرورشی، کاری کرده باشند.ها در سالنحرارت از طریق آبپاش

مرغداران "گوید: ای است، میهزار قطعه 20در همین ارتباط، یکی از تولیدکنندگان که در منطقه گانتور صاحب یک مرغداری 

عیت در منطقه کریشنا کمی بهتر است، روپیه برای خرید یک تانکر آب در روز. البته وض 100هزار و ای ندارند جز پرداخت یکچاره

 "اند.شان به تکاپو افتادههایاما مرغداران این ناحیه نیز برای تهیه کولر به منظور کاهش دمای سالن

های میدانی در کریشنای هند، این موضوع را تأکید کرد که تولیدکنندگان جوجه یکروزه به دلیل گرمای شدید با این حال، گزارش

 اند./نی در کنترل آن، تولید این نهاده را متوقف کردههوا و ناتوا

http://www.iana.ir/fa/news/44111/%D9%8۵%D8%B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

تواند تاثیرات مهمی بر چرخه جهانی کربن شود، میها ذخیره میتحقیق تازه نشان داد: منابع آبی که با ساخت سد بر روی رودخانه

 .و سیستم آب و هوایی داشته باشد

ست، در انجام شده ا "لیبر دو بروکسل"و دانشگاه  "واترلو"، این تحقیق که توسط محققان دانشگاه ساینس دیلیبه گزارش ایانا از 

انسان، نزدیک به یک به چاپ رسیده است. در این تحقیق مشخص شد که سدهای ساخت  Nature Communications مجله

 .ریزد را به دام می اندازندهای جهان، از خشکی به اقیانوس ها میپنجم از کربن ارگانیک که از طریق رودخانه

هزار سد بزرگ در سراسر جهان وجود دارد. با ادامه  70در اسپانیا. در حال حاضر بیش از  سدی در شهر سابینیانیگو

های جهان، حداقل یک سد ساخته خواهد درصد رودخانه ٩0ه، بر روی بیش از سال آیند ۱5ساخت سدهای جدید، تا 

 .شد

های کنونی مربوط به تغییرات کنند، در مدلاین ذخایر آبی با آنکه همچون یک منبع مهم یا ظرفی برای دی اکسید کربن عمل می

ورلوژی در واترلو و یکی از همکاران این تحقیق اند. فیلیپ فن کاپلن محقق ارشد اکوهیداقلیمی چندان مورد توجه قرار نگرفته

سدها تنها در سطح محلی، تاثیرات زیست محیطی ندارند. روشن است که آنها نقشی کلیدی در چرخه کربن جهانی و به  "گوید:می

اثیر این ذخایر نیاز تر آب و هوایی، ما به درک بهتری از تهای دقیقبینیکنند. برای پیشدنبال آن آب و هوای کره زمین ایفا می

سال آینده، بر روی بیش  1۵هزار سد در سراسر جهان وجود دارد. با ادامه ساخت سدهای جدید، تا  70.در حال حاضر بیش از "داریم

محققان در این مطالعه از یک روش مبتکرانه استفاده کردند تا .های جهان، حداقل یک سد ساخته خواهد شددرصد رودخانه 90از 

درصد از  70افتد مشخص کنند. آنها توانستند حجم تاثیر بیش از ها اتفاق میکه در انتقال ارگانیک کربن از طریق رودخانه آنچه را

ای مثل جریان آب و حجم مخزن را با گیری کنند. مدل آنها، پارامترهای فیزیکی شناخته شدهذخایر آبی ساخت دست بشر را اندازه

فن کپلن استاد دپارتمان  .کند، ترکیب کرده استرگانیک را در رودخانه های سد سازی شده معین میفرآیندهایی که سرنوشت کربن ا

بینی کنیم توانیم ارزیابی و پیشبا مدل استفاده شده در این تحقیق، بهتر می"گوید: علوم زیست محیطی و زمین شناسی واترلو می

.در مطالعات مشابه اخیر، گروهی از محققان همچنین دریافتند "گذارندمیکه سدها چگونه بر تبادل کربن در مقیاس جهانی تاثیر 

ین شود. اها میکه ساخت سدهای در دست احداث، مانع از انتقال مواد مغذی مثل، فسفر، نیتروژن و سیلیکون از طریق شبکه روخانه

، رسدها میها و مناطق پایین دست رودخانهجلگه ها،های مرطوب، دریاچهتغییرات در جریان مواد مغذی، بر کیفیت آبی که به زمین

ما "گوید: تیلور ماوارا نویسنده اصلی این تحقیق و دانشجوی دکتری در دانشگاه واترلو، می .اثراتی در سطح جهانی خواهد گذاشت

جریان آب و موادی که با های مصنوعی هستیم. این امر مسیر سازیم، در واقع در حال افزودن بر تعداد دریاچههر گاه که سدی می

 /"دهد.کند از جمله مواد مغذی و کربن را تغییر میخود حمل می

http://www.iana.ir/fa/news/44037/%D8%B3%D8%AF% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

ا آنها های آب، بالمللی برای اجرای برنامهمقامات برزیل از یونسکو انتظار دارند که از این کشور حمایت فنی شود و این مجموعه بین

های مربوط به مدیریت منابع آبی در برزیل را به خاطر برخی روابط علت و معلولی ، چالشیونسکوبه گزارش ایانا از .همکاری کند

افزایش منابع آبی و دسترسی به آب و در مقابل، سرمایه گذاری ناکافی  :توان به طور مستقل بررسی کرد. برخی از آنها عبارتند ازنمی

رنامه ویژه بالمللی، بههای بینهای تایید شده در نشستمقامات برزیل از یونسکو انتظار دارند که در اجرای توصیه.در بهداشت اولیه

بان آنها بوده است، از این کشور حمایت فنی و با ای اکوهیدرولوژی که یونسکو میزو برنامه منطقه (WWAP) جهانی ارزیابی آب

ها، به این بخش وجهه متمایزی بخشیده است. از این جهت، یونسکو از های رسمی یونسکو در این حوزهمسئولیت.آنها همکاری کند

انجام داده و  (International Hydrological programme ) المللی آب شناسی، مطالعاتی را در قالب برنامه بین197۵سال 

های یونسکو الزم است که به خاطر داشته باشیم که آب از اولویت.در زمینه مدیریت آب، پشتوانه علمی و فنی مهمی در اختیار دارد

های مربوط به آن مورد حمایت قرار گیرد همچنان که دفتر یونسکو در برزیل سالهاست که در زمینه مسائل است و باید همه فعالیت

 .ها حمایت خواهد کردکند، از همه پروژهآب با مقامات این کشور همکاری می مربوط به

 پایدار ساختن منابع آب تازه

انجام شد، امنیت آب نوشیدنی باید برای همه تامین شود و این منبع باید با دوراندیشی  20هایی که در کنفرانس ریو+ بر اساس بحث

یدنی، بهداشتی و خدمات بهداشتی به طرز چشمگیری میزان مرگ و میر ناشی از برای توسعه پایدار حفظ شود. گسترش آب نوش

کند. ارتقای منابع آبی و خدمات دهد و منابع کمیاب را در کشورهای در حال توسعه آزاد میهای مربوط به آب را کاهش میبیماری

دهد که به جای سپری کردن بیشتری اجازه می تواند آموزش را ارتقا دهد، به کودکان یا حتی بزرگساالنبهداشتی همچنین می

 .کندها ساعت کار جلوگیری میچندین ساعت در جستجوی آب، به مدرسه بروند. همچنین از اتالف میلیون

ها درباره پرداختن به این موضوع، نیازمند تقویت آموزش، تربیت نیروهای کارآمد، ظرفیت سازی و تالش در جهت ارتقای آگاهی

گیری خردمندانه در باره مدیریت و دار منابع آب تازه است. همچنین نیازمند تقویت آگاهی الزم برای فرایند تصمیممدیریت پای

های پایدار سازی منابع، به نحوی است که پاسخگوی مخاطرات جهانی از جمله خطرات مربوط به آب، در یک مصرف آب و سیاست

 چارچوب منسجم و هماهنگ باشد./

http://www.iana.ir/fa/news/4393۵/%D8%A8%D8%B1%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

یکپارچه سازی تنوع زیستی آلمان، دریافته اند که پرندگان آمریکای جنوبی که در هر فصل از محققان سنکنبرگ و مرکز تحقیقات 

انواع خاصی از میوه ها تغذیه می کنند انعطاف پذیر ترین پرندگان در تغییر دادن غذای خود از میوه ای به میوه دیگر در فصول 

یش بینی های مبنی بر از دست رفتن گونه های گیاهی تحت تاثیر مختلف هستند. این انعطاف در رژیم غذایی آن ها با توجه به پ

 .تغییرات جهانی خبری خوب محسوب می شود. این پژوهش در مجله محیط زیست حیوانات منتشر شده است

ز امحققان سنکنبرگ و مرکز تحقیقات یکپارچه سازی تنوع زیستی آلمان، دریافته اند که پرندگان آمریکای جنوبی که در هر فصل 

انواع خاصی از میوه ها تغذیه می کنند انعطاف پذیر ترین پرندگان در تغییر دادن غذای خود از میوه ای به میوه دیگر در فصول 

ها با توجه به پیش بینی های مبنی بر از دست رفتن گونه های گیاهی تحت تاثیر  مختلف هستند. این انعطاف در رژیم غذایی آن

منتشر شده است.به گزارش ایانا از  محیط زیست حیواناتحسوب می شود. این پژوهش در مجله تغییرات جهانی خبری خوب م

ساینس دیلی کبوتر خاکستری یک پرنده میوه خوار است. با اینکه هم نوعان او در کوچه ها و میادین کشورهای اروپایی از هرچه به 

ندگی می کند از میوه های خاصی تغذیه می کند. به همراه سایر دست آورند تغذیه می کنند، اما آن نوعی که در آمریکای جنوبی ز

پرندگان مانند توکان و گوآن به خانواده بزرگ پرندگان میوه خواری که از میوه های خاصی تغذیه می کنند تعلق دارند. ممکن است 

د اینطور نیست.آیرین بندر، پژوهشگر ارش به نظر بیاید که اینگونه خاص بودن دقیقا معادل غیر منعطف بودن در انتخاب غذا است، اما

این پژوهش در مرکز تحقیقات آب و هوا و تنوع زیستی سنکنبرگ و مرکز تحقیقات یکپارچه سازی تنوع زیستی آلمان توضیح می 

دگانی با پرنما پرندگان میوه خوار مناطق استوایی را که از منابع غذایی محدود و خاصی در فصول مختلف استفاده می کنند را " :دهد

که از طیف وسیعی از میوه ها استفاده می کنند مقایسه کردیم. پرندگان خاص گرا آنهایی هستند که انعطاف بیشتری در وفق دادن 

مرغ های میوه خواری که گفته شد از انعطاف باالیی "او اضافه می کند:  "خود با انتخاب های موجود در فصول مختلف دارند.

می دهند که از میوه های بزرگ تغذیه کنند. با این حال، منابع مورد عالقه آنها دائما و در تمام طول سال در برخوردارند، ترجیح 

مشاهدات تعجب آور این پژوهشگران پاسخ این سوال "دسترس نیست و این مسئله آنها را مجبور به تغییر منبع غذایی خود می کند.

چگونه به نوسانات منابع که به طور طبیعی ایجاد نشده اند پاسخ خواهند داد. دکتر را روشن کرد که پرندگان میوه خوار خاص گرا 

انعطاف این پرندگان میوه خوار خاص گرا "ماتیاس شلووینگ از مرکز تنوع زیستی و تحقیقات آب و هوای سنکنبرگ می گوید: 

ه این پرندگان و منبع غذایی آن ها ثبات ایجاد کنند به ممکن است مهم باشد، اما تا این زمان ایجاد مکانیزم هایی که بتواند در رابط

طور گسترده ای نادیده گرفته شده است، برای مثال در پاسخ به ویرانی ها و تغییرات محیط زیستی که انسان ایجاد می کند. منعطف 

 منابع غذایی موجود ایجاد می شود بودن ممکن است به این معنا باشد که این پرندگان در آینده بتوانند خود را با تغییراتی که در

این مطالعه بر مبنای داده های مشاهده ای انجام شده توسط تیم آیرین بندر و ماتیاس دلینگ و براساس میوه  "خود را تطبیق دهند.

 های هایی که توسط پرندگان موجود در رشته کوه های غربی آند در پرو انتخاب شده، انجام شده است. این تیم همچنین ویژگی

گیاهانی که این میوه ها را تولید می کنند را بررسی و اندازه گیری کردند. ویژگی هایی چون طول درخت و سایز میوه. انعطاف این 

 پرندگان به عنوان توانایی آنها در تغییر دادن فصل به فصل غذای خود و دردرختان با میوه های مختلف شناخته شده است. 

http://www.iana.ir/fa/news/4388۵/%D9%BE%D8%B1%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

کنند هایی که از سوخت فسیلی استفاده میگذاری در شرکتگذاری بریتانیا، سرمایهسرمایههای بزرگ مدیر رده باالی یکی از صندوق

می های اخالقی در بریتانیا، در اقدا، یکی از بزرگترین مدیران صندوقنروزنامه گاردیبه گزارش ایانا از پایگاه اینترنتی .را ممنوع کرد

های فسیلی استفاده هایی که از سوختمیلیون پوند از سهام خود در شرکت 20سابقه، قصد دارد به خاطر تغییرات آب و هوایی، بی

هایی خواهد بود سترالیایی، از جمله شرکتا -کاری انگلیسی، غول معدنBHP Billitonسهام شرکت .کنند را به حراج بگذاردمی

کند، فروخته خواهد شد. آنها قبال به ها را مدیریت میمیلیارد پوند از دارایی 1.۵که  BMO های جهانیکه توسط مدیریت دارایی

 .شدندهای اخالقی که در انگلستان تاسیس شد، شناخته می، نخستین صندوق"جانشین )خدا("های عنوان صندوق

، نقش مهمی در تصمیم مدیریت BMOتین ولبی، اسقف اعظم کانتربری، به عنوان مدیر شورای مسئول سرمایه گذاری جاس

ایفا کرد. کلیسای  BHP Billiton هایی مثلمیلیون پوند از سهام خود در شرکت 20های جهانی این شرکت برای حراج دارایی

درصد از درآمدهای آنان از زغال سنگ یا نفت حاصل از  10یی که بیش از هاگذاری در شرکتانگلستان پیش از این، از سرمایه

گذاری در از این هم فراتر رفته است و این نهاد، سرمایه BMO گیری شرکتکناره.آید، کنار کشیده استهای قیری بدست میماسه

شود که جهان، پیش از آنکه به آستانه میبرآورد .کنند را ممنوع کرده استهای فسیلی استفاده میهایی که از سوختهمه شرکت

درجه سانتی گراد نسبت به دمای کنونی خود برسد، بتواند یک پنجم یا یک سوم از منابع اثبات شده  2خطرناک گرم شدن بیش از 

های د در شرکتگذاری و بازنشستگی بخواهند که سهام خوهای سرمایهها را وسوسه کرده تا از صندوقخود را بسوزاند. این امر شرکت

دانیم که اگر همه منابع شناخته شده تا کنون استخراج گوید: میمی BMO ویکی بخشی مدیر شرکت.نفتی و زغال سنگ را بفروشند

و سوزانده شود، جهان مرز گرم شدن بیش از دو درجه که در توافق پاریس معین شده است را رد نخواهد کرد. از این رو ما به این 

های فسیلی به طور روزافزون با اهداف اخالقی و توسعه پایدار در هایی با منابع سوختگذاری در شرکتکه سرمایهنتیجه رسیدیم 

ها و کند تا شرکتگوید از تبلیغات خود استفاده میبخشی می .استراتژی های مسئوالنه ای که داریم، ناسازگار خواهد بود

 را برای گذار به سوی یک اقتصاد جهانی کم کربن وضع کنند. هاییگزاران را تشویق کند تا استراتژیسیاست

های مرتبط با تولید های فزاینده موسسات مالی بزرگ درباره سهامداری در بخشدر بحبوحه نگرانی BMO های شرکتحراج دارایی

های بازنشستگی، در معرض دوقهای موسساتی همچون صنمیلیارد دالر از دارایی ۵اکنون بیش از .شودای انجام میگازهای گلخانه

نوعی استراتژی حراج قرار دارند و یک سوم از سرمایه گذاران انگلیسی می گویند که یک گزینه بدون سوخت فسیلی را برای سرمایه 

سال اخیر شکل گرفته است. مدیران این  2۵مفهومی است که در  "صندوق اخالقی"گفتنی است  دهند.گذاری خود ترجیح می

هایی که عالوه بر سود دهی باال، خود را متعهد به توان با رعایت الزامات اخالقی در شرکتکوشیده اند تا ثابت کنند می هاصندوق

 گذاری کرد./دانند، سرمایهرعایت مالحظات زیست محیطی و اجتماعی می

.ir/fa/news/http://www.iana43981/%D9%8۵%D9%8۵% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

 .رودهای برقی پیش میهای دولتی در امارات متحده عربی به سمت اتومبیلناوگان خودروهای سازمان

 دولتی به سمت اتومبیل های برقی پیش می رود.ناوگان خودروهای سازمان های 

راه اندازی شد و هدف آن فراهم کردن امکان  2017می  10برنامه تشویقی جدیدی که از سوی وزارت انرژی امارات متحده عربی ، 

 خرید خودروهای الکتریکی بدون تولید گازهای گلخانه ای ، همراه با وام سبز بانکی ، طرح های بیمه سبز است.

سهیل المزروعی، در مراسم راه اندازی این  Suhail Al Mazrouiوزیر انرژی ، tunza.eco-generationسایت ایانا از ه گزارش ب

درصد از ناوگان خودرو  10است که انتظار می رود  "مشوق های استفاده از وسایط نقلیه الکتریکی"پلت فرم جدید با نام "طرح گفت: 

 "درصد افزایش خواهد یافت. 20ه وسایل نقلیه الکتریکی تبدیل شود و به زودی این رقم به وزارتخانه ها و سازمان ها ب

 "هستیم. 2020درصدی انتشار کربن تا سال  1۵ما در حال کار بر روی نقشه راه، برای تسریع کاهش "وی گفت: 

 در دبی، به تصویب رساند. این تصمیم توسط شورای عالی انرژی دبی، برنامه تشویقی را برای ترویج استفاده از اتومبیل های برقی

 ( و شهرداری دبی در چهل و پنجمین نشست شورای عالی انرژی اتخاد شد. DEWAمرکز آب و برق دبی )

این درحالی است که پلت فرم جدید در زمینه دسترسی به امکانات مالی برای بانک ها، شرکت های خودرو و شرکت های بیمه کمک 

این در مورد مزایای طرح به منظور کاهش گازهای گلخانه ای در امارات متحده عربی، به مصرف کنندگان آگاهی  می کند، عالوه بر

درصد وسایل نقلیه در دبی به هیبریدی یا الکتریکی تبدیل 10،  2030می دهد. همچنین از اهداف این برنامه این است که تا سال 

 شوند.

http://www.iana.ir/fa/news/44027/%D8%A7%D8%AA%D9%88% 
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