
 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

1 
 

 

 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

 :شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار تهیه 

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

 

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب مارا 

ئید.بهره مند فرما  

جوابگو خواهند بود 02188346720و فاکس   02188346726در این راستا تلفن    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

2 
 

 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 سد درودزن آبی برای کشاورزی ندارد

معاون بهره برداری آب منطقه ای فارس گفت: با وجود اینکه نیمی از ظرفیت سدهای استان آب ذخیره سازی شده اما درسد درودزن 

ای فارس با شروع فصل برداری آب منطقهبه گزارش ایانا از پاون، حسین صالح جهرمی معاون بهره.برای کشاورزی وجود نداردآب 

کشت و کار محصوالت آب بر مانند برنج و کمبود منابع آبی استان، برخی از کشاورزان برای کاشت این محصوالت اقدام به خرید آب 

 .شودهای کشاورزی ممنوع است و با افراد متخلف به شدت برخورد میوش وانتقال آب چاهکنند، گفت: براساس قانون فرمی

هزار حلقه  ۱۱هزار حلقه برق دارند و از این تعداد حدود  ۳۵هزار حلقه چاهی که در استان فارس وجود دارد  ۷۰وی افزود: از حدود 

های هوشمند تنها بر روی وی بیان کرد:نصب کنتور.شودنترل میها کدارای کنتور هوشمند هستندکه مقدار برداشت آب از این چاه

ای فارس در ادامه به مقدار معاون بهره برداری آب منطقه.چاه های برق دار میسر است تا بتوان مقدار مصرف آب را کنترل کرد

میلیون ۳۳۰تر مکعب است و میلیون م ۳۹۶های ذخیره شده پشت سدهای استان اشاره کرد و گفت: آب پشت سد درودزن اکنون آب

میلیون آب قابل استفاده تنها برای شرب شهر شیراز و شهرستان مرودشت است و ۶۷مترمکعب آن حجم غیرقابل برداشت است و

معاون حفاظت وبهره برداری آب .برداری از این سد تنها سالی است که این سد آب برای کشاورزی نداردسال بهره ۴۶امسال پس از 

هزارمتر مکعب هم به مرودشت انتقال  ۳۰هزار متر مکعب آب از این سد به شیراز و  ۱۰۰ای فارس اضافه کرد: روزانه منطقه

وی، .میلیون متر مکعب است ۹۵۰هزار و  ۲صالح جهرمی افزود: حجم ذخیره هشت سد استان فارس در حال حاضر حدود .یابدمی

 ۶۸میلیون متر مکعب، سدتنگاب فیروزآباد  ۴۲میلیون متر مکعب، سدچشمه عاشق نی ریز  ۷۹ود درسد رودبال را حجم آب موج

معاون بهره برداری آب منطقه ای .میلیون متر مکعب اعالم کرد و افزود: سدهای ایزد خواست و سیوند هم هیچ ذخیره آبی ندارند

 یی کنند تا در فصل گرما با مشکل روبه رو نشوندجوفارس از همه مردم خواست تا در مصرف آب صرفه

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۷۲۱/%D۸%B۳%D۸% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/44721/%D8%B3%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

3 
 

 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

 درصد کمتر از شرایط نرمال است 20روان آب رودخانه زاینده رود 

قوم و مرز شرقی گفت: با وجود آنکه امسال بارش در های آبریز فالت مرکزی، قرهمدیرکل دفتر مدیریت منابع آب بهم پیوسته حوضه

درصد کمتر از شرایط  ۲۰باالدست سد زاینده رود تقریباً مناسب و به شرایط نرمال نزدیک بوده است، اما روان آب این رودخانه، حدود 

ینده رود خواسته مردم اصفهان و وعده رئیس جمهور به مردم ساکن فالت مرکزی ایران است. زاینده رود به احیای زا.نرمال است

نامه خاصی بوده و بر اساس طومار شیخ بهایی با تعیین هایش دارای نظامآبهها قبل در تخصیص حقای که از سالعنوان رودخانه

ای خشک تبدیل شده است. احیای این رودخانه جاری بوده است، امروز به رودخانهسهم هر کدام از کاربران، همواره آب در بستر آن 

آید. مهرزاد احسانی مدیر کل دفتر مدیریت منابع آب بهم پیوسته با توجه به شرایط بارگذاری بیش از حد در منطقه سخت به نظر می

شی از علت خشک شدن رودخانه به شرایط طبیعی و حوضه آبریز فالت مرکزی درباره دلیل خشک شدن زاینده رود، بیان کرد: بخ

سال گذشته با  ۱۰گردد و بخشی نیز مربوط به شرایط انسانی است.این مدیر شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: در اقلیمی باز می

تر شکسالی طوالنیها کاهش یافته است. وی افزود: هرچه دوره ختغییر شرایط اقلیمی، کشور دچار خشکسالی شده و متوسط بارش

شود.به گفته احسانی خشکسالی به سه دسته هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژیکی تقسیم تر میشود، تبعات خشکسالی سخت

دهد، میزان روان شود. در شرایط هیدرولوژیکی به این دلیل که آب داخل زمین کاهش یافته و زمین رطوبت خود را از دست میمی

 یابد. زیرا زمین برای رسیدن به حالت پایدار، نیاز به زمان و جذب رطوبت دارد.ش میآب به صورت طبیعی کاه

آبریز فالت مرکزی درباه تاثیر خشکسالی هیدرولوژیکی بر کاهش آورد رودخانه  مدیر کل دفتر مدیریت منابع آب بهم پیوسته حوضه

کرد. از امسال بارش در باالدست سد زاینده رود تقریبا متناسب توان درصدی برای این مسئله بیان زاینده رود، گفت: به راحتی نمی

 درصد از شرایط نرمال کمتر بود. ۲۰با شرایط نرمال و نزدیک به نرمال بوده است اما روان آب ما تقریبا چیزی حدود 

ضعیف شوند و ها وی ادامه داد:خشکسالی هیدرولوژیکی سبب شده است که محیط حوضه آبریز و بستر خاک خشک شود، چشمه

ها به وضعیت متوسط نزدیک بوده اما بخشی از آب برای جبران کمبودهای قبلی توسط زمین مجموعه این عوامل، با وجود آنکه بارش

جذب شود و روان آب کاهش یابد. زیرا باید زمین از آب اشباع شود و رطوبت اولیه توسط خاک پذیرفته شود، سپس آب مازاد به 

روی زمین جاری شود.احسانی درباره زمان مورد نیاز برای احیای زاینده رود عنوان کرد: برای احیای زاینده رود صورت روان آب، در 

های توان گفت که اگر شرایط بارشتوان زمان تعیین کرد. این مسئله نیاز به اقدامات زیادی دارد. به صورت خالصه میبه راحتی نمی

ها نرمال نباشد، شرایط بسیار ده رود بسیار راحت خواهد بود. وی ادامه داد: اگر هم بارشما به وضعیت نرمال برسد، احیای زاین

های زیادی را تحت تر خواهد بود. در چنین شرایطی برای احیای زاینده رود باید اقدامات سختگیرانه زیادی انجام دهیم و بخشسخت

 ها تعدیل شود تا اهداف تحقق یابد.فشار قرار دهیم. تخصیص

 سپردن تعهداتی بیش از ظرفیت روخانه

آبریز فالت مرکزی بیان کرد: در یک دهه گذشته شرایط اقلیمی بر کاهش آورد  مدیر کل دفتر مدیریت منابع آب بهم پیوسته حوضه

 ودخانه زایندهرودخانه زاینده رود موثر بوده است. در کنار این مسئله، شرایط انسانی و بارگذاری بیش از حد در این حوزه نیز بر ر

رود تاثیر داشته است.وی افزود: در حوزه زاینده رود در سنوات گذشته بیش از ظرفیت این حوزه تعهداتی سپرده شده است. بارگذرای 

 بیش از توان و ظرفیت این حوضه یکی از عوامل موثر در خشک شدن زاینده رود و ایجاد مشکل در این حوضه آبریز بوده است.

می توان جنگید و باید با مسایل اقلیاقدامات مورد نیاز برای احیای زاینده رود، تاکید کرد: با تبعات تغییر اقلیم نمیاحسانی درباره 

توان آن را مدیریت کرد.وی اضافه کرد: برخی تعهدات در حوضه زاینده رود هنوز ها میخود را سازگار کنیم. اما در ارتباط با بارگذاری
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توقف توان مبرداری نرسیده را میتوان جلوی آنها را گرفت. تعهداتی که هنوز عملیاتی نشده و به بهرهاند، میبه عرصه عمل وارد نشده

ها، بارگذاری در حوضه آبریز زاینده رود مدیریت ها عمدتا در بخش کشاورزی هستند. با تعیین تکلیف این طرحکرد. این طرح

های غیر مجاز توسط اشخاص و آبریز فالت مرکزی، برداشت آب بهم پیوسته حوضهشود.به گفته مدیر کل دفتر مدیریت منابع می

برداشت مازاد بر حجم پروانه نیز مسئله دیگری است که باید در حوضه آبریز زاینده رود آن را مدیریت کرد و با خاطیان به شکل 

بارندگی و روان آب سطحی، وضعیت رودخانه با انجام توان انتظار داشت که با وجود کاهش تری برخودر کرد. به این ترتیب میجدی

ساله به شرایط فعلی دچار  ۳۰تا  ۲۰تر شود.وی با اشاره به اینکه زاینده رود در یک برنامه این اقدامات نسبت به شرایط فعلی متعادل

جاد ها و ایریزیست: با یکسری برنامهشده است، احیای این رودخانه در یک دروه دو تا سه ساله را غیر ممکن دانست.احسانی امیدوار ا

بارگذاری جدید  ۹۲شرایط جدید، برای زاینده رود وضع بهتری رقم بخورد.وی تاکید کرد: بر اساس مصوبات شورایعالی آب، از سال 

 و های هر بخش در حوضه زاینده رود ممنوع است. در حال حاضر تخصیص در بخش کشاورزی تقریبا تکمیل شدهمازاد بر تخصیص

 های جدید متوقف شود.مدیر کل دفتر مدیریت منابع آب بهم پیوسته حوضهصنعت هم همین وضع را دارد. بنابراین باید اجرای پروژه

توان به ساله و حتی کمتر، می ۲۰یا  ۱۰آبریز فالت مرکزی درباره مدت زمان الزم برای احیای زاینده رود بیان کرد: در یک دوره 

 میدوار بود.احیای زاینده رود ا

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۰۵/%D۸%B۱%D۹ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۱تاریخ: 

 زاینده رود خون گریه کرد

این قرمز شدن رنگ آب زاینده رود را خروج پساب تصفیه خانه  دیروز برای ساعاتی آب زاینده رود قرمز شد و مسئوالن محلی علت

خرداد ماه به  ۱۹داشت، قرار است از به گزارش خبرنگار ایانا، زاینده رود که قلب ایران را زنده نگه می.آب شرب یزد اعالم کردند

یابد تا آب رود از این روز کاهش می ای شهر اصفهان، خروجی آب سد زایندهوضعیت خشک سابق بازگردد. بر اساس اعالم آب منطقه

مخزن سد، برای تامین نیازهای شرب منطقه، ذخیره شود. کاهش خروجی سد، به خشک شدن مجدد زاینده رود منتهی خواهد شد. 

لی ااین رودخانه، قبل از اینکه دوباره به وضعیت خشک سابق بازگردد، دیروز برای ساعاتی قرمز رنگ شد. رنگ قرمز رودخانه در حو

مبارکه و لنجان گزارش شد. مسئوالن محیط زیست اعالم کردند که این رنگ به تدریج با حرکت رسوبات و جریان آب در اطراف 

شهر اصفهان نیز توسعه پیدا خواهد کرد.مردم اصفهان که در سابقه ذهنی خود خاطره سرخ شدن دریاچه ارومیه به دلیل کاهش آب 

جنوب ایران به دلیل بلوم جلبکی را داشتند، ابتدا تصور کردند که این رنگ قرمز ناشی از فعل و های دریاچه و کشند قرمز در آب

انفعاالت طبیعی است. اما به تدریج اخبار منتشر شده در این رابطه آنها را نگران کرد. زیرا در خبرها آمده بود که ورود رسوبات تصفیه 

فیلترهای این تصفیه خانه آب شرب به رودخانه، عامل رنگ قرمز زاینده رود است.  خانه یزد به رودخانه و رسوبات حاصل از شستشوی

بخشیس از اخبار نیز از سمی بودن این رسوبات به دلیل وجود فلزات سنگین حکایت داشت. علی ایرانپور، نماینده مردم مبارکه در 

ما ها مضر است. اکرد: این پساب برای سالمت انسان مجلس نهم از وجود فلزات سنگین در پساب آب تصفیه خانه خبر داد و تاکید

ها توسط مسئوالن محیط زیست رد شد.به گفته حمید ظهرابی مدیر کل محیط زیست استان اصفهان، با ایجاد اشکال صحت این گفته

که -ی فیلترها در سیستم پمپاژ تصفیه خانه آب شرب یزد که در باالدست زاینده رود واقع شده است، رسوبات حاصل از شستشو

های تبخیری منتقل شوند، به رودخانه زاینده رود منتقل شده ، به جای آنکه به حوضچه-های آب استخانهامری متداول در تصفیه

است. این گل و الی برای ساعاتی رنگ رودخانه را قرمز کرده و به تدریج از این رنگ، به دلیل کاهش تجمع رسوبات کاسته خواهد 

حیط زیست استان اصفهان در گفتگوی زنده تلوزیونی که از شبکه استان پخش شد، به مردم اصفهان نوید بازگشت شد.مدیر کل م

شرایط آب رودخانه به شرایط عادی را داد.به گفته وی رسوبات حاصل از شستشوی فیلترهای تصفیه خانه آب سمی نیست. زیرا این 

تر از محل برداشت آب برای تصفیه و تامین ت و محل تخلیه پساب، پایینخانه آب شرب بوده اسرسوبات پساب حاصل از تصفیه

کند نیازهای شرب است.البته ظهرابی بیان کرد: تخلیه این پساب، اندکی برای اکوسیستم طبیعی رودخانه زاینده رود اشکال ایجاد می

 اما این خسارات جدی نیست.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۵۷/%D۸%B۲%D۸%A۷% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۰تاریخ: 

 یابدخرداد ماه کاهش می 19 "رودزاینده"رهاسازی آب از سد 

 .یابدرود نوزدهم خرداد ماه کاهش مین اعالم کرد: رهاسازی آب از سد زایندهای اصفهابرداری شرکت آب منطقهمعاون حفاظت و بهره

گزارش ایانا از پاون، علی بصیر پور در این باره گفت: با توجه به جلسه کمیته توزیع آب هفتم خرداد ماه در این جلسه تصمیم به

وی با بیان اینکه در نوبت اول آب زاینده رود سوم .یابدگرفته شد خروجی آب سد زاینده رود از ابتدای روز نوزدهم خرداد کاهش 

رهاسازی شد، ادامه داد: خروجی سد زاینده رود برای نوبت دوم کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان و آبیاری  ۹۵بهمن ماه سال 

 ۳۵۰ایران به طول حدود زاینده رود مهمترین رودخانه در مرکز فالت مرکزی .باغات غرب از نهم فروردین ماه رهاسازی شده بود

 ۴۱۱کیلومتر از سراب در زاگرس مرکزی تا پایاب در گاوخونی است و در حال حاضر، دهم خرداد ماه، ذخیره سد زاینده رود حدود

 میلیون متر مکعب است

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۲۹%D/۸%B۱%D۹%۸۷%D۸% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۹تاریخ: 

 درصد کاهش یافت 15ورودی سدهای بزرگ کشور 

بر اساس اعالم شرکت مدیریت منابع آب ایران، در هفته اول خرداد ماه جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ورودی سدهای 

های زمستانی و بهار سال پربارش نام گزارش ایانا به نقل از پاون، امسال با توجه به بارشبه.است درصد کاهش یافته ۱۵بزرگ کشور 

گرفت، اما بر اساس آخرین آمار ثبت شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، آب ورودی به سدهای بزرگ کشور نسبت به سال 

 ۳۲.۶۹آب ورودی به سدهای کشور در مدت زمان یاد شده  بر اساس این گزارش، حجم.درصدی داشته است ۱۵گذشته کاهش 

درصد کاهش برخوردار  ۱۵میلیارد متر مکعب، از  ۳۸.۳۰میلیارد مترمکعب بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

 ۲۳.۸۸قایسه با میلیارد متر مکعب بوده که در م ۲۳.۹۹بر پایه این گزارش، میزان خروجی آب سدهای کشور در سال جاری .است

درصد  ۶۷از ابتدای مهر ماه گذشته تا هفته اول خرداد ماه جاری  .میلیارد متر مکعب خروجی سال قبل، اختالف فاحشی نداشته است

میلیارد متر  ۴۹.۷گفتنی است ظرفیت کل مخازن سدهای کشور در سال جاری .درصد آن خالی است ۳۳مخازن سدهای کشور پر و 

میلیارد متر  ۳۳.۹۹میلیارد متر مکعب آن پر است و در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته  ۳۳.۴۵مکعب است که حجم 

های بر اساس آخرین آمار به ثبت رسیده از شرکت مدیریت منابع آب ایران حجم جریان.درصد کاهش مواجه است ۲مکعب، با 

میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با مدت  ۹۷۸هزارو  ۴۱ری سطحی کشور از ابتدای مهرماه گذشته تا پایان اردیبهشت ماه جا

 درصد کاهش داشته است ۸میلیون متر مکعب، به میزان  ۴۷۷هزارو  ۴۵مشابه سال گذشته 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۸۶/%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۹%۸۸% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

 گذاری کشت فراسرزمینیفراخوان تعاون روستایی برای کشت فراسرزمینی/ اوکراین مقصد سرمایه

کشت فراسرزمینی به معنای تولید انواع محصوالت کشاورزی در سایر کشورها است. این رویکرد از ابتدای دهه حاضر به سبب 

های اتحادیه خاکی(، افزایش قیمت نفت و استفاده از اتانول زیستی، سیاست -لی روزافزون، افزایش فشار بر منابع پایه )آبی خشکسا

، افزایش جمعیت شهرنشینی و تغییر در الگوی مصرف مورد توجه کشورهای ۲۰۰۹های تجدیدپذیر در سال اروپا در زمینه انرژی

های منابع خاک، های منابع آبی، محدودیتاین فعالیت با توجه بروز خشکسالی و محدودیت در ایران نیز.جهان قرار گرفته است

ضرورت پایداری سرزمین، بازرگانی نامناسب کشاورزی از تولید تا مصرف در کشور، تأمین امنیت غذایی با توجه به رشد جمعیت وارد 

کشورهای قرار دارد که اقدام به تولید انواع محصوالت کشاورزی  برنامه کشاورزی کشور شد و چند سالی است که ایران نیز در لیست

های خود را در این زمینه توسعه داده و در صدد جذب تازگی سازمان مرکزی تعاون روستایی فعالیتکند.اما بهدر سایر کشورها می

بع آبی ادامه فعالیت برای آنها مشکل شده دلیل کاهش مناهای است که بهکارگیری کشاورزان و تشکلمند و بهگذاران عالقهسرمایه

مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مسئولیت طرح توسعه کشت فراسرزمینی در این آبادی، عضو هیأتاست.عباس علی

: گرم گفتتر کشت فراسرزمینی، وگو با خبرنگار ایانا با تأکید بر ضرورت توسعه هرچه سریعدار است. وی در گفتسازمان را عهده

دنبال اتخاذ شود و این روند وزارت جهاد کشاورزی را برآن داشت تا بهتر میشدن هوا و کاهش بارندگی هر سال در کشور ملموس

آبادی افزود: با توجه به محدویت منابع آبی در کشور توسعه کشت تدابیری باشد تا امنیت غذایی کشور دچار مخاطر نشود.علی

 کننده تأمین نیاز کشور به محصوالت کشاورزی باشد.توانست تا حدی تضمینهکارهایی بود که میفراسرزمینی ازجمله را

گری، تهیه وی بیان کرد: بر همین اساس وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه جهاد استقالل )شرکت جهاد سبز ( را مکلف به تسهیل

مدیره سازمان مرکزی تعاون کشورها کرد.به گفته عضو هیأتخدمات و آماده کردن زمینه برای توسعه کشت فراسرزمینی در سایر 

هیأت دولت، در طرح کشت فراسرزمینی عالوه بر تأمین نیاز کشور به  ۹۵روستایی ایران، وزارت جهاد کشاورزی پیرو مصوبه سال 

ندان من و جذب سرمایه عالقهکارگیری کشاورزاترین آنها بهکند که یکی از مهممحصوالت کشاورزی اهداف دیگری را نیز دنبال می

آبادی درباره نقش سازمان مرکزی تعاون روستایی در این طرح عنوان کرد: این سازمان حلقه اتصال بین در این فعالیت است.علی

 گذاری در کشت فراسرزمینی با مؤسسه جهاد استقالل است.مند به فعالیت و سرمایههای کشاورزی عالقهتشکل

جایگاه کشاورزان در کشور ادامه داد: با تغییر شرایط اقلیمی دسترسی کشاورزان به منابع تولید )آب و خاک( در حال وی با اشاره به 

کاهش است بطوری که در برخی مناطق تولیدکنندگان این حوزه امکان ادامه فعالیت ندارند به همین دلیل یکی از موضوعاتی که در 

ه های روستایی و معرفی آنها بده است شناسایی و معرفی این کشاورزان توسط تعاونیتوسعه کشت فراسرزمینی در نظر گرفته ش

شبکه  ترینآبادی اضافه کرد: تعاون روستایی بزرگمؤسسه جهاد استقالل برای حضور در طرح توسعه کشت فراسرزمینی است.علی

تواند با استفاده از این ظرفیت در ر کشور است و میهای کشاورزی دارتباطی با کشاورزان را دارد و مسئول تعداد زیادی از تشکل

شوند، مندان به این حوزه محدود به کشاورزان نمیجهت اهداف طرح توسعه کشت فراسرزمینی قدم بردارد.وی با تأکید بر اینکه عالقه

وانند ترسانی شود، این افراد میاطالع گذاری در این حوزه هستند که باید به آنها نیزمند به سرمایهیادآور شد: برخی از افراد عالقه

صورت فردی )حقیقی( یا در قالب حقوقی اعالم آمادگی کنند و پس از معرفی اطالعات الزم را از مؤسسه جهاد استقالل )شرکت به

و محصوالت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران این اطالعات را شامل شرایط آب، خاک جهاد سبز( دریافت کنند.عضو هیأت

 قابل کشت در کشور مقصد و قوانین حاکم بر بازرگانی و صادرات و واردات در این کشورها عنوان کرد.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران در کشورهای قزاقستان، گرجستان، روسیه، غنا و اخیراً بالروس کشت فراسرزمینی دارد، تأکید 

دلیل نزدیکی به کشور در اولویت قرار دارند و پس از آنها کشورهای افریقایی و روسیه به CISکرد: برای توسعه این طرح کشورهای 

شوند، اما درحال حاضر سازمان مرکزی تعاون روستایی برای توسعه کشت فراسرزمینی در کشور اوکراین و التین در نظر گرفته می

های روغنی را محصوالت التی همچون ذرت، جو و دانهآبادی محصودر حال فعالیت و جذب سرمایه و نیروی انسانی است.علی

پیشنهادی برای کشت در این طرح عنوان کرد و گفت: این محصوالت مورد نیاز کشور ما است و در تولید ترجیح دارند، اما انتخاب 

نی از کشت فراسرزمی گذاران خواهد بود.وی در پاسخ به این پرسش که محصوالت حاصلنوع محصول کشت شده با کشاورزان و سرمایه

منحصرا به ایران وارد خواهد شد، اظهار کرد: کشاورزان مجبور به فروش محصول خود منحصراً به ایران نیستند و انتخاب کشور مقصد 

 رایهای مربوطه بنامههای هیأت دولت و آیینصادراتی با خود آنها است اما بازار ایران آنقدر جاذبه دارد و مسئوالن کشور در مصوبه

 اند که تمایل به صادرات محصوالت خود را به ایران داشته باشند.آنان شرایط ویژه و خاص در نظر گرفته

مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره نحوه واگذاری زمین به کشاورزان در کشورهای مقصد افزود: بر اساس عضو هیأت

 ای، فروش یا مشارکتی قابل واگذاری است.رت اجارهصوها بهتوافقات رسمی با این کشورها، زمین

آبادی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه یکی از قوانین حاکم بر کشت فراسرزمینی واگذاری بخشی از محصول تولیدی علی

ر کنند، بیان کرد: درصد گذارد، کشاورزان چه درصدی از محصول را باید واگذابه کشوری است که زمین را در اختیار کشاورزان می

جه توانند بجای درصدی از محصول وشود، ضمن اینکه کشاورزان میبسیار پایینی از محصول تولیدی برای واگذاری در نظر گرفته می

اد رآن را به کشور مقصد پرداخت کنند.وی در پایان با اشاره به شرایط مطلوب آب و خاک و بازرگانی کشور اوکراین، یادآور شد: از اف

مندی از بازدهی مناسب مالی که وجودآمده استفاده کنند تا ضمن بهرهشود از شرایط مطلوب بهگذار دعوت میمند و سرمایهعالقه

 این فعالیت برای آنان همراه دارد، به تأمین نیاز و امنیت غذایی کشور نیز کمک شود./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۱۹/%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۸%A۷%D۸%AE% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۰تاریخ: 

 کارنامه آماری چهار دولت

های این یافتهزاویه اقتصادی بررسی کرده است.  ۶دولت را از  ۴های مجلس در یک گزارش، کارنامه دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش

بوده که « درآمدهای نفتی»نخست آنکه نرخ رشد اقتصادی باال بیش از هر عامل دیگر، مرهون  :کندپژوهش چند نکته را تببین می

دولت »دلیل کافی برای شکنندگی اقتصاد است. بر این اساس، کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در رشد اقتصادی در 

بوده است. نکته دوم آنکه جنس رشد اقتصادی در یک دهه اخیر « هشتم»و « پنجم»های ن عملکرد مربوط به دولتو بهتری« دهم

کیفیت دانست. نکته زا یا بیتوان غیراشتغالرا می ۱۳۹۳تا پایان  ۱۳۸۷که این رشد اقتصادی طی دوره نحوینبوده؛ به« زااشتغال»

هایی بودند که با رشد درآمد نفتی همگرایی نداشتند و یب جینی( جزو معدود شاخصهای نابرابری )ضرسوم این است که شاخص

های افتهتر بودند. یهای بازتوزیعی غیرشتابزده، تورم را کنترل کردند، در کاهش نابرابری موفقهایی که همزمان با اعمال سیاستدولت

، مسیر سراشیبی اقتصاد کشور متوقف ۱۳۹۵کند که در سال می های گذشته تاکیدبر ترسیم این وضعیت در دولتاین پژوهش عالوه

یز آمشده و راه برای اصالحات ساختاری هموار شده است. البته این گزارش تاکید دارد تنها با اصالحات ساختاری، امکان خروج معجزه

راننده ماشینی است که مسیر را از عقب مدیریت اقتصاد یک کشور به مثابه  .از وضعیت نامناسب نهادی و سیاستی اقتصاد وجود دارد

بیند و از مسیر فعلی و آینده خود مطمئن نیست. بنابراین هر چه مسافت بیشتری از مسیر را بپیماید، مسیر پشت سرگذاشته را می

های متغیر روند ای اقتصاد ایران و تحلیلکند. بررسی مسیر سه دههبیند و از مسیر گذشته، برای هدایت ماشین استفاده میبهتر می

دهد که دانستن و البته جدی گرفتن آنها مطمئنا سرعت حرکت به هایی به گردانندگان چرخ اقتصاد کشور میکالن اقتصادی، درس

را  ها، سیاست خاصیکند. مرور تاریخ سه دهه گذشته اقتصاد ایران، حاکی از این است که بعضی از دولتسوی توسعه را بیشتر می

ها در بلندمدت نتیجه عکس داده یا حتی دیده شده که برای بهبود یک اند، که گاه این سیاستتغیر خاصی اعمال کردهبرای بهبود م

ینه های هزدست آمده که جایگزین همه آن نسخههای متعددی پیچیده شده و با کنترل روند بلندمدت، این نتیجه بهمتغیر، نسخه

های کالن اقتصادی را به تفکیک ترین متغیرهای مجلس در همین راستا مهممرکز پژوهش .ای ساده تر و موثرتر بوده استبر، نسخه

وری آنها از چهار دولت قبلی مورد بررسی قرار داده است. رشد اقتصادی، میزان اشتغال، سطح رفاه، درآمدهای نفتی و میزان بهره

رار مورد تجزیه و تحلیل ق« های مختلفد اقتصاد کالن در دولتتصویری از عملکر»جمله متغیرهایی هستند که در گزارشی با عنوان 

ها را با توجه به منابعی که در اختیار داشتند، در ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه توان عملکرد دولتگرفته است. با این بررسی می

و دولت اول حسن روحانی را از حیث  ها عملکرد دولت دوم سیدمحمد خاتمیخانوارها مورد قضاوت قرار داد. گزارش مرکز پژوهش

کند که اگر روند رشد اقتصادی دهد. این گزارش تاکید میدولت دیگر قرار می ۵متغیرهای اقتصاد کالن در جایگاه بهتری نسبت به 

ان تلقی شود عنوان نقطه چرخش سوم اقتصاد ایرتواند بهمی ۱۳۹۵که در دولت یازدهم آغاز شده در سال جاری نیز ادامه یابد، سال 

  .و مسیر سراشیبی اقتصاد جای خود را به رشد بادوام بدهد

 هایی از سومین نقطه چرخش اقتصادنشانه

عنوان باالترین نرخ رشد در کل مسیر( درصد)به ۱۰ای رشد اقتصادی، این متغیر از مقدار عنوان یک تصویر جامع از روند سه دههبه

درصد در پایان دوره اول ریاست جمهوری روحانی رسیده است.  ۹در اوایل دوره ریاست جمهوری هاشمی شروع شده و به مقدار 

درصد در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی  -۶مقدار  پایین ترین تجربه نرخ رشد نیز

های مختلف نوسانات قابل توجهی حول میانگین اتفاق افتاده است. روند سراشیبی درصد بوده و در دولت ۵ای در این دوره سه دهه

و  ۱۳۶۹سال ریاست جمهوری او به جز دو سال  ۸طوری که در نرخ رشد اقتصادی در اوایل ریاست جمهوری هاشمی آغاز شد، به
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روند رشد اقتصادی نزولی بوده است. در زمان تحویل دولت به خاتمی این نرخ به مقدار صفر درصد کاهش یافته است. علت  1375

ساله  ۸شور در اثر جنگ توان به فضاهای خالی اقتصاد کاصلی روند صعودی نرخ رشد اقتصادی در سال اول دولت سازندگی را می

نیز ناشی از افزایش صادرات نفت و گاز در این سال بود.در ابتدای ریاست  ۷۵منسوب کرد. همچنین رشد حاصل شده در سال 

های بعدی هستیم. در حالی که نرخ جمهوری خاتمی شاهد پایان روند سراشیبی رشد اقتصادی و افزایش پایدار این متغیر در سال

سال از هشت سال دولت  ۶در ابتدای دوره از دولت ششم به ارث رسیده بود، میانگین نرخ رشد اقتصادی در  رشد صفر درصدی

نژاد بار دیگر وارد ای آن رسید. نرخ رشد اقتصادی در هشت سال دوره ریاست جمهوری احمدیاصالحات به باالتر از میانگین سه دهه

ها روند نزولی با شیب تند را تجربه کرده است. در پنج سال از این دوره هشت سال مسیر سراشیبی شده و به جز در سه سال، در بقیه

ای آن بوده و دو سال رشد اقتصادی منفی تجربه شده است. کمترین رشد اقتصادی سه تر از میانگین سه دههساله، نرخ رشد پایین

 روند به دوباره پایانی روحانی جمهوری ریاست دوره شروع. است افتاده اتفاق( ۱۳۹۱ سال درصددر – ۶دهه اخیر نیز در این دوره )

 تفاوت این با. است بوده خاتمی دولت اول سال سه با مشابه دوره، این در اقتصادی رشد نرخ روند. است اقتصادی رشد نرخ سراشیبی

وحانی، کاهش خفیفی در رشد رعت افزایش این متغیر در دوره روحانی بیشتر بوده است. البته در سال دوم ریاست جمهوری رس که

رشد اقتصادی  ۹۵آید علت اصلی آن، کاهش صادرات نفت در این سال بوده است. اما در سال اقتصادی رخ داده است که به نظر می

های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و درصدی در اقتصاد ایران ثبت شده که در صورت تداوم این روند، به ویژه رشد بخش ۸/ ۹

 ۹۵را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست. به تعبیری سال  ۱۳۹۵، شاید بتوان سال ۱۳۹۶ر سال مسکن د

تواند نقطه چرخشی در اقتصاد ایران به حساب آید.عالوه بر مقدار رشد اقتصادی، کیفیت رشد اقتصادی نیز از مواردی است که در می

گیرد، میزان هایی که در بررسی کیفیت رشد اقتصادی مورد استفاده قرار میز شاخصاین گزارش به آن توجه شده است. یکی ا

حاکی از این واقعیت است که رشد اقتصادی از سال  ۱۳۸۵اشتغال ایجاد شده همراه با رشد اقتصادی است. بررسی این متغیر از سال 

ص ایجاد شده در دوره هشت ساله ریاست جمهوری زا بوده است. میانگین تعداد شغل خالرشد غیراشتغال ۱۳۹۳تا سال  ۱۳۸۵

 .میلیون نفر بوده است ۲هزار نفر و در سه و نیم سال اول ریاست جمهوری روحانی تقریبا  ۸نژاد احمدی

 های نهم ودهمرشد منابع درآمدی در دولت

ر از بخش صادرات نفت و گاز است. در این گزارش آمده است، درآمدهای کشو ۹۵تا  ۶۸های اطالعات بعدی که به تفصیل برای سال

اند. در نگاه اولیه به این آمار یک نکته قابل تامل به محاسبه و بر حسب میلیارد دالر گزارش شده ۲۰۱۰این درآمدها به قیمت ثابت 

بخش در بین  های دیگر دارد. میانگین درآمدهای اینساله فاصله معناداری با سال ۸آید؛ صادرات نفت و گاز در یک بازه نظر می

میلیارد دالر برآورد شده  ۳۷بوده که  69میلیارد دالر برای هر سال است. حداکثر درآمد ساالنه در سال  ۲۶/ ۷، ۸۲تا  68های سال

برای اولین بار  ۸۳میلیارد دالر رسیده بود. اما در سال ۱۳/ ۶بوده که به  ۷۷است. کمترین درآمد صادرات نفت و گاز نیز در سال 

رسد. اتفاق ر میمیلیارد دال ۴۱/ ۵۷کند و به میلیارد دالر را فتح می ۴۰، سطح ۲۰۱۰درآمد صادرات نفت و گاز به قیمت ثابت سال 

یابد. میلیارد دالر ارتقا می ۶۰درصدی در یک سال به  ۵۰خورد، جایی که درآمدهای این بخش با افزایش رقم می ۸۴تر از سال ویژه

در  گیرد، تا جایی کههای قبلش فاصله مییابد و سطح درآمد نفتی کامال از سطح سالهای بعد ادامه میاین شیب افزایشی در سال

ساله، با  ۶رسد. درآمد بخش نفت و گاز کشور پس از این فراز میلیارد دالر می 109این متغیر حیاتی در اقتصاد ایران به  ۹۰سال 

کند. میلیارد دالر درآمد نصیب کشور می ۶۰درصد، صادرات نفت و گاز  ۵۰با کاهش نزدیک به  ۹۱آید. در سال همان شدت فرود می

، بسیار ۸۲تا  ۶۸های و همچنین میانگین درآمدنفتی در بین سال ۸۴ن این رقم نیز نسبت به سال اما باید توجه داشت که همچنا

سال به سطح نقطه آغاز حرکت افزایشی  ۱۰رسد تا پس از میلیارد دالر می ۴۵به  ۹۳باالتر است. سطح درآمدهای این بخش در سال 
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میلیارد  ۳۸و  ۲۶، به ۹۵و  ۹۴های یی که صادرات نفت و گاز در سالهای بعد نیز ادامه دارد تا جابازگردد. شیب کاهشی در سال

 .رسد تا بار دیگر درآمدهای نفتی اقتصاد ایران به حول عدد میانگین خود برگردددالر می

 وری درآمدهای نفتیمیزان بهره

ست. آنها برای این کار، رشد اقتصادی برداری از درآمدهای نفتی ابررسی دیگری که پژوهشگران این گزارش انجام دادند، سنجش بهره

گیری از درآمدهای نفتی روشن اند تا کارآیی هر دولت در بهرهساله هر دولت را با درآمدهای نفتی آن دولت مقایسه کرده ۴های دوره

تقریبی نشان  طوراند؛ این نسبت بهساله را به رشد اقتصادی کل دوره تقسیم کرده۴شود. پژوهشگران نسبت صادرات نفت و گاز 

دهد که هر دولت برای تحقق یک درصد رشد اقتصادی، چه میزان از درآمدهای نفتی را در اختیار داشته است. در بین اعداد ارائه می

میلیارد دالر به  ۶۷/ ۱۸این نسبت،  ۹۱تا  ۸۸های کند. بین سالها را به خود جذب میشده برای هفت دولت مختلف، یک عدد نگاه

میلیارد دالر درآمد  ۱۷/ ۸۷های دیگر رصد رشد گزارش شده است. در حالی که بیشترین مقدار نسبت مورد بحث در دولتازای هر د

نفتی به ازای هر درصد رشد اقتصادی بوده که آن هم مربوط به دولت نهم است. این اختالف فاحش گویای این است که به مقداری 

داشته، به هیچ عنوان اقتصاد کالن از آن بهره نجسته است. این نسبت هر چه کمتر  که صادرات نفت و گاز در دولت دهم افزایش

کند. نسبت درآمدهای صادرات نفت و گاز به ازای یک درصد رشد اقتصادی، باشد، به نوعی استقالل اقتصاد از درآمد نفتی را بازگو می

گزارش  ۴/ ۹و  ۴/ ۱۸اشاره شده در این دو دولت به ترتیب  در دولت اول سازندگی و دولت دوم اصالحات کمترین مقدار است. نسبت

دستخوش تغییر  ۸۴بوده که این میانگین پس از سال  ۵/ ۸۹های سازندگی و اصالحات، شده است. میانگین این نسبت در دولت

نفتی در اختیار دولت بوده  میلیارد دالر درآمد 14زیادی شده است. در دولت یازدهم نیز به ازای هر درصد رشد اقتصادی، نزدیک به 

های سازندگی و اصالحات باال است. این نسبت در قیاس با دولت پیشین، کاهش قابل توجهی داشته اما همچنان نسبت به دولت

 .است

 رفاه خانوارها

یانگر هش این نسبت بگیری رفاه خانوار با نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار سنجیده شده است. کادر این گزارش معیار اندازه

های ششم تا نهم مرتبا کاهش یافت. در دولت اول سازندگی شود. این نسبت در طول دولتبهبود سطح رفاهی خانوار محسوب می

رسید. اگر دولت اول سازندگی  ۲۳بود و در یک شیب کاهشی در دولت نهم به  ۳۴/ ۷میانگین نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه 

طور کلی ایط جنگی کشور در نظر نگیریم، بیشترین کاهش این نسبت در دولت دوم اصالحات اتفاق افتاده است. بهرا با توجه به شر

نژاد ها این شاخص نسبت به ابتدای دوره دولت کاهش داشته است به جز در دولت دهم. در دولت دوم محمود احمدیدر همه دولت

تنزل پیدا کرده است. در دولت یازدهم اما  ۹۱تا  ۸۸های نوار شهری در طول سالدهد سطح رفاه خااین نسبت افزایش یافت تا نشان

به سطح سال  ۹۴این نسبت بار دیگر روند کاهشی در پیش گرفت تا فشار هزینه به خانوارهای ایرانی کاهش یابد. این نسبت در سال 

زد حقیقی که از اختالف دستمزد اسمی از تورم بدست حداقل دستمزد حقیقی نیز نماگر دیگر رفاه خانوار است. دستم.نزدیک شد ۸۹

دهد که حداقل دستمزد های مختلف نشان دهد. این گزارش نشان میتواند قدرت خرید خانوار ایرانی را در طول دولتآید، میمی

 ۷در دولت دوم سازندگی،  ها در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره بهبود یافته است. اماحقیقی به جز در دو دولت، در باقی دولت

ها درصد کاهش یافت تا بیشترین فشار را به قدرت خرید ایرانی ۱۷نژاد نیز این متغیر درصد کاهش یافت و در دولت دوم احمدی

وارد کند. در دولت اول سازندگی به دلیل کاهش شدید سطح دستمزد حقیقی که ناشی از جنگ بود، دستمزد حقیقی رشد قابل 

اما فارغ از این دولت، بهترین عملکرد را دولت حسن روحانی داشته است. در دولت یازدهم، حداقل دستمزد حقیقی  توجهی یافت.

درصد  ۲۲گیرد که دستمزد حقیقی توانست به اندازه درصدی داشته است. در رتبه بعدی نیز دولت دوم اصالحات قرار می ۲۸افزایش 

  .سال افزایش یابد ۴طی 
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 ری درآمدمقایسه در نابراب

ری دهد و هر چه باالتر باشد، وضعیت نابرابمتغیر دیگر بررسی شده، ضریب جینی است. این متغیر وضعیت نابرابری درآمد را نشان می

بدتر است. ضریب جینی در دولت هاشمی، چهار سال اول خاتمی و چهار سال اول احمدی نژاد تقریبا روند ثابتی را حول میانگین 

کرده است. کمترین دوره برای نابرابری برحسب ضریب جینی در دولت دهم بوده و باالترین آن برای دولت هشتم  ای تجربهسه دهه

روند کاهشی  ۱۳۹۰، تا سال ۱۳۸۸جز یک مورد افزایش در سال رخ داده و به ۱۳۸۶است. کاهش ضریب جینی در دولت دهم از سال 

ها و تا حدود زیادی متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه 1390و ۱۳۸۹های داشته است. کاهش شدید ضریب جینی طی سال

توزیع یکسان یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی بوده است. از آن جهت که یارانه پرداختی به همه گروه های درآمدی یکسان بوده، این 

اده، زیرا سهم باالیی از درآمدهای آنها را داشته و های باالتر بیشتر بهبود دهای پایین درآمدی را نسبت به دهکیارانه وضعیت دهک

های این دهک به یکباره افزایش قابل مالحظه داشته است. با افزایش تورم، آثار ناشی از این بهبود در وضعیت توزیع در نتیجه هزینه

 .درآمد به مرور زمان از بین رفته است

 دولتی با فرضیه معکوس تورمی

کالن است که در این گزارش بررسی شده است. یکی از معیارهای رایج برای قضاوت درخصوص حفظ رفاه  تورم، متغیر دیگر اقتصاد

ها در عرصه اقتصاد، تورم و نوسانات تورم است. نموار روند تورم برای هفت دولت دارای سه قله است. قله آفرینی دولتو قدرت ثبات

نژاد محقق شده است. میانگین های محمود احمدیاست. دو قله بعدی در دولتاتفاق افتاده  ۷۴اول در دولت مرحوم هاشمی در سال 

درصد بوده است.  ۳۲/ ۴های هفت گانه در دولت ششم اتفاق افتاده که تورم میانگین باالترین رقم تورم اقتصاد ایران در بین دولت

درصد ثبت شده است.  14 /5ت دوم اصالحات است که بعد از آن دولت دهم قرار دارد. کمترین نرخ تورم میانگین نیز مربوط به دول

ها در دور اول منجر به افزایش تورم در دور دوم های بلندپروازانه دولتکنند که معموال سیاستپژوهشگران این گزارش تحلیل می

ها دولتی است که کند. از طرفی دولت سید محمد خاتمی، تننژاد صدق میهای هاشمی و احمدیشود. این فرضیه برای دولتمی

سطح تورم آن در دوره دوم نسبت به دوره اول افت کرده است. برای دولت حسن روحانی باید منتظر ماند و دید که آیا سطح تورم 

 یابد؟کند یا طبق فرضیه این گزارش افزایش میدر دوره دوم ریاست جمهوری او افت می

 نگاهها در یکعملکرد دولت

ها در تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود سطح رفاه خانوار توان عملکرد دولتهای داده شده، میهدر یک نگاه جامع به داد

را بهتر بررسی کرد. اگر دولت اول هاشمی را به دلیل شرایط پس از جنگ در نظر نگیریم، در دولت دوم خاتمی در عین اینکه نسبت 

مترین عدد است، بیشترین رشد اقتصادی و کمترین تورم در کنار افزایش قابل درآمدهای نفتی به ازای یک درصد رشد اقتصادی ک

نژاد با نسبت بسیار باالی درآمدهای مالحظه سطح دستمزد حقیقی حاصل شده است. در نقطه مقابل، در دولت دوم محمود احمدی

ل یافت. همچنین رشد اقتصادی در طی این رو شد و سطح رفاه خانوار ایرانی تنزنفتی، سطح دستمزد حقیقی افراد با کاهش روبه

درصدی بوده  ۱۸/ ۸خروجی این عملکرد نیز تورم میانگین  .ها استدرصد بوده که کمترین مقدار در بین همه دولت ۵چهار سال 

ت به نصف دول است. به نظر در دولت یازدهم مسیر اقتصاد به دولت دوم خاتمی نزدیک بوده است. با توجه به اینکه منابع نفتی در این

ها داشته است. همچنین رشد اقتصادی دولت پیشین کاهش یافت؛ اما سطح دستمزد حقیقی بیشترین افزایش را در بین همه دولت

 .درصد بوده است ۱۲در طی دولت یازدهم 

http://www.iana.ir/fa/news/۲۴۴۵۰/%DA%A۹%D۸%A۷%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 گذار خارجی برای حضور در کشاورزی و صنایع غذایی ایرانهای سرمایهافزایش اشتیاق شرکت

های های داخلی با مشارکت شرکتریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قبل از برجام، برخی شرکتمعاون برنامه

ها حجم آن کاهش یافت؛ این در حالی است که بعد از رفع هایی داشتند که زمان تحریمگذاریهای مختلف سرمایهدر بخش خارجی

 .گذاری در بخش کشاورزی ایران دارندهای خارجی و اروپایی اشتیاق زیادی برای سرمایهها در پسابرجام، شرکتتحریم

 هایی نظیروگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: در بخشد کشاورزی در گفتریزی و امور اقتصادی وزارت جهامعاون برنامه

ل ها باید اقدامات بیشتری انجام شود؛ این در حالی است که ساباغبانی، شیالت و لبنی با مزیت صادراتی بیشتر نسبت به سایر بخش

 ار به آمریکا، اروپا و روسیه صادر شده است.بمیلیون دالر محصوالت لبنی ایران برای نخستین ۶۰۰گذشته بیش از 

صوالت بندی محعبدالمهدی بخشنده با بیان اینکه جهت توسعه صادرات به کشورهای اروپایی و آمریکایی، ارتقای کیفیت و بسته

اورزی باید کشاورزی ضروری است، افزود: اقدامات الزم جهت تولید و تأمین پایدار برای مشتریان و خریداران مستمر محصول کش

گذار خارجی به بخش کشاورزی ایجاد شود که بخش خصوصی در این عرصه خوب عمل کرده است.وی با اشاره به لزوم ورود سرمایه

های مختلف های خارجی در بخشهای داخلی با مشارکت شرکتکشور و استقبال از آنها عنوان کرد: قبل از برجام، برخی شرکت

ها در پسابرجام، ها حجم آن کاهش یافت؛ این در حالی است که بعد از رفع تحریمکه زمان تحریمهایی داشتند گذاریسرمایه

ریزی و امور اقتصادی گذاری در بخش کشاورزی ایران دارند.معاون برنامههای خارجی و اروپایی اشتیاق زیادی برای سرمایهشرکت

های باغبانی، گلخانه، گذاری در بخشپیشنهادات خوبی برای سرمایه اکنونهای خارجی هموزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: شرکت

های جدید شیالتی و پرورش ماهی در قفس در دریا ارائه دادند که وزارت جهاد کشاورزی تولید بذر، پرورش ماهی، تکنولوژی

کند، چرا که با انجام این کار ق میگذاران خارجی را حمایت و تشویهای مشترک با سرمایههای پیشرو در اجرای پروژهتولیدکننده

 گیرد.بخشنده دربارهگذاری به کشور، ارتقای سطح آموزش و ورود تکنولوژی جدید به کشور صورت میبازگشت بخشی از سرمایه

ترین نمایشگاه کشاورزی و صنایع غذایی کشور دیدار چندی پیش خودش به اتفاق معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از بزرگ

افتاد که دو وزیر از یک وزارتخانه همزمان از آن بازدید کنند، یادآور شد: بار این اتفاق میموسوم به ایران اگروفود که برای نخستین

دلیل مند بود تا در آن حضور یابد، اما بهها در کشور اهمیت بسزایی دارد و شخص وزیر نیز بسیار عالقهبرگزاری این دست از نمایشگاه

قت قبلی دیدار وزیر جهاد کشاورزی با وزیر کشاورزی ارمنستان در ایروان و تأکید آقای حجتی بر اهمیت حضور ما در این تعیین و

 نمایشگاه، طبق دستور وی، این نمایشگاه با حضور دو معاون وزارت جهاد کشاورزی افتتاح و بازدید شد.

ی بخش کشاورزی تأکید کرد: حرکت به سمت فرآوری محصوالت خام وی در عین ابراز خشنودی از روند رو به توسعه صنایع تبدیل

 های اصلی و کلیدی وزارت جهاد کشاورزی است./کشاورزی، از سیاست

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۷۰۱/%D۸%A۷%D۹%۸۱% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۵تاریخ: 

 بینی بانک جهانی از رشد اقتصاد ایرانپیش

بینی کرد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در روزرسانی گزارش دورنمای اقتصادی جهانی خود، پیشبانک جهانی در جدیدترین به

یش بینی بانک جهانی، تولید ناخالص به گزارش ایانا از اتاق ایران، طبق پ.سال میالدی جاری حدود چهار درصد رشد خواهد یافت

همه نرخ پیش بینی شده در مقایسه با گزارش ژانویه بانک رشد خواهد کرد. با این ۲۰۱۷داخلی واقعی ایران چهار درصد در سال 

 همچنین در جدیدترین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی .درصد کاهش یافته است ۱.۲جهانی به میزان 

درصد پیش بینی شده است که نسبت به ارقام پیش بینی شده  ۴.۲به میزان  ۲۰۱۹و در سال  ۴.۱به میزان   ۲۰۱۸ایران در سال 

اما بانک جهانی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی .درصد کاهش داشته اند ۰.۳درصد و  ۰.۷در گزارش ژانویه این وام دهنده، به ترتیب 

 .دهددرصد بهبود نشان می ۱.۸درصد برآورد کرد که نسبت به گزارش قبلی این وام دهنده  ۶.۴را  ۲۰۱۶ایران در سال 

علیه ایران وضع کرد، ممکن است به اعتماد سرمایه  ۲۰۱۷هایی که آمریکا در اوایل سال در گزارش بانک جهانی آمده است تحریم

اورمیانه است، ظرفیت مازاد محدود در تولید نفت و دشواری همچنین در ایران که دومین اقتصاد بزرگ خ.گذاران خارجی لطمه بزند

گذارد. اما عواملی شامل حساب جاری و موقعیت مالی قوی، عوامل در دسترسی به فاینانس بر رشد اقتصادی این کشور تاثیر می

 .کنندمیحمایت  ۲۰۱۹تا  ۲۰۱۷درصد در فاصله سال  ۴ای هستند که از دورنمای رشد پایدار حدود جبران کننده

های غذا به رشد تورم در ایران کمک کرد و موجب دو رقمی شدن نرخ تورم در مارس سال طبق گزارش بانک جهانی، فشار قیمت

 .دهدهمچنان کاهش نشان می ۲۰۱۳درصد در سال  ۳۵شد با این همه روند رشد تورم نسبت به نرخ ساالنه حدود  ۲۰۱۷

های جهانی خود با اشاره به رشد فعالیت تولیدی و تجارت، بهبود اعتماد بازار و افزایش قیمتبانک جهانی در گزارش دورنمای اقتصادی 

بینی کرد اقتصاد جهانی در سال میالدی جاری بینی برای اقتصاد جهانی را بدون تغییر نگه داشت و پیشکاال، نرخ رشد مورد پیش

بینی کرد که در درصد پیش ۲.۷را به میزان  ۲۰۱۷انی در سال بانک جهانی نرخ رشد اقتصاد جه.درصد توسعه خواهد یافت ۲.۷

 .دهدافزایش نشان می ۲۰۱۶درصد برآورد شده برای سال  ۲.۴مقایسه با نرخ 

دهد در حالی که بازارهای های بهبود را نشان میطبق گزارش بانک جهانی، اقتصادهای توسعه یافته به خصوص ژاپن و اروپا نشانه

 .کنندچین، برزیل، مکزیک، هند، اندونزی، ترکیه و روسیه دوباره به پیشبرد رشد اقتصاد جهانی کمک می نوظهور جهان شامل

ای اعالم کرد: در شرایطی که روند احیای شکننده اما واقعی در جریان است، کشورها جیم یونگ کیم، رییس بانک جهانی، در بیانیه

گذاری خارجی و کمک به رشد پایدار در بلند مدت و بازار به منظور جذب سرمایه ایباید از این فرصت برای اجرای اصالحات موسسه

درصد نسبت به گزارش ژانویه  ۰.۶را به میزان  ۲۰۱۷بینی برای اقتصاد ژاپن در سال بانک جهانی نرخ رشد مورد پیش.استفاده کنند

درصد نسبت  ۰.۲درصد خواهد رسید که  ۱.۷طقه یورو به بینی کرد نرخ رشد مندرصد رساند. در حالی که پیش ۱.۵افزایش داد و به 

بینی این وام دهنده در ژانویه افزایش داشته است. در هر دو مورد، رشد صادرات و تسهیل پولی به حمایت از رشد اقتصادی به پیش

کند، اما به دلیل رشد ضعیف این کشور در ابتدای بانک جهانی همچنین اعالم کرد: رشد آمریکا نیز بهبود پیدا می.کمک کرده است

درصد نسبت به گزارش قبلی تنزل یافت و  ۰.۱بینی برای آمریکا سال که ناشی از کاهش هزینه مصرفی بود، نرخ رشد مورد پیش

رود بینی برای اقتصاد چین بدون تغییر ماند و انتظار میرویترز، نرخ رشد مورد پیش یه گزارش ایسنا به نقل از.درصد اعالم شد ۲.۱

بینی بانک درصد در سال میالدی جاری کاهش پیدا کند. طبق پیش ۶.۵درصد در سال گذشته به  ۶.۷نرخ رشد اقتصاد این کشور از 

د پایان رکود و از سرگیری رشد مثبت در سال جاری خواهند جهانی، صادرکنندگان کاال شامل آرژانتین، برزیل، نیجریه و روسیه شاه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های تجاری جدید ممکن است روند رشد تجارت را که به نفع بسیاری از اقتصادهای توسعه بود، اما بانک جهانی هشدار داد محدودیت

 .یافته و در حال توسعه است مختل کند

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۷۴/%D۹%BE%DB%۸C%D۸% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

 هزینه پول به ایتالیا از کانال بانک کشاورزی فراهم شدانتقال کم

 .بانک ایرانی با بانک سوندریو ایتالیا فراهم شد ۲۰هزینه پول به ایتالیا از کانال همکاری انتقال کم

دریو ایتالیا سوندیالملل بانک سوندریو ایتالیا به وزارت خارجه ایران، بانک پوپوالرهبه گزارش ایانا از اتاق ایران، طبق اعالم دفتر بین

ن انتقال مستقیم پول به شعب این بانک در ایتالیا ترتیب، امکااینبه.بانک ایرانی را پذیرفته و تأیید کرده است ۲۰رابطه بانکی با 

ها و درنتیجه کاهش ریسک انتقال در مقایسه با انتقال پول از طریق صرافی را به دنبال خواهد فراهم شده است که کاهش هزینه

 .شودانجام می FATF تر برابر با قوانین گروه ویژه اقدام مالیهمچنین این مراوده پولی در بستری شفاف.داشت

 .است شده اعالم( درصد ۰.۱۵) یورو ۱.۵ معادل یورو هزار هزینه کمیسیون بانکی برای انتقال هر یک

سوندریو حواله ارسال کرد، عبارتند از: سپه، سامان، دیصورت مستقیم برای بانک پوپوالرهتوان بهها میهای ایرانی که از طریق آنبانک

ملت، ملی، صنعت و معدن، خاورمیانه، کارآفرین، کشاورزی، توسعه صادرات، شهر، حکمت ایرانیان، پارسیان، تجارت، پاسارگاد تهران، 

 .رفاه کارگران، سرمایه، دی، گردشگری، سینا و توسعه تعاون

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۳۵/%D۸%A۷%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

 گذاری ایراننمره محیط سرمایه

 ای کهگونهگذاران خارجی و داخلی در ایران، پس از برجام با جدیت بیشتری دنبال شد. بهدنیای اقتصاد: ضرورت حضور سرمایه

. موقعیت ژئوپلیتیک ایران از یکسو و بازار بزرگ داخلی و منطقه و ها هم برای حضور در کشورمان با هم ، به رقابت پرداختندخارجی

در کشورهای منطقه از سوی دیگر، بازار ایران را برای غرب و شرق دنیا جذاب کرده است. طوری  رغم جنگامنیت حاکم بر کشور به

های ث شد نام ایران در فهرست برترینباع ۲۰۱۶مستقیم خارجی به کشورمان در سال  میلیارد دالر سرمایه ۱۲که ورود بیش از 

توانند چرخ اقتصاد گذاران داخلی هستند که میجذب سرمایه خارجی منطقه خاورمیانه قرار گیرد. اما سوی دیگر این گود، سرمایه

ن به این موضوع چندا ها نسبترود، ایرانیطور که انتظار میرسد آنهای جدید بچرخانند. اما به نظر میواسطه ورود سرمایهکشور را به

های جذب سرمایه و محیط معدن و تجارت به ارزیابی مولفه های فعال در بخش صنعت،تمایلی ندارند. حال در پژوهشی، تشکل

ها، ی عمومی )دولتی( است که فرصتها و کاالهاای از سیاستگذاری، مجموعهمحیط سرمایه.اندگذاری در ایران پرداختهسرمایه

کند. ها فراهم میها را از طریق کاهش مخاطرات، کاهش موانع رقابت و کاهش هزینهگذاری بنگاهو اعتماد الزم برای سرمایهها انگیزه

های اندازه کاهش هزینهگذاران برای کاهش مخاطرات و موانع رقابت حداقل بهگذاری نیازمند آن است که سیاستبهبود محیط سرمایه

ای هترین حوزهدهند. مهمعنوان یک مجموعه یکپارچه مورد ارزیابی قرار میها را بهها همه این مولفهبنگاهمقررات تالش کنند؛ چرا که 

گذاری عبارتند از مخاطره سیاسی، زیرساخت، قوانین و مقررات، فضای کالن اقتصادی، نااطمینانی سیاستی، موثر بر محیط سرمایه

ها، محیط دهد تشکلهای رقبا در بخش غیررسمی. نتایج این ارزیابی نشان میوکار، تامین مالی و روشسهولت انجام کسب

 ترتیب اولویتگذاری در ایران بهترین موانع موثر بر محیط سرمایهدانند و به نظر آنها مهمگذاری در کشور را نامطلوب میسرمایه

گذار، وضعیت نامطلوب سیاسی و واردات ز حقوق سرمایهگذاری دولتی، عدم حمایت اعبارتند از نبود راهنمای مناسب برای سرمایه

معتقدند  هاگذاری حاکی از آن است که اوال تشکلارزیابی مرتبط با فضای کالن اقتصادی تاثیرگذار بر محیط سرمایه.کاالهای قاچاق

 ایرانی در بازارهای جهانی کم پذیری محصوالتسازی نرخ ارز باید انجام شود. همچنین اعتقاد بر این است که رقابتسیاست یکسان

ت های صادراتی تاثیر کمی در بهبود فعالیها بر این باورند که کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی، برجام و مشوقاست. از سویی تشکل

ر عملیات د آنها داشته است. به عالوه به اعتقاد آنها در شرایط کنونی ضعف بازار سرمایه در تامین مالی و کمبود نقدینگی مانع جدی

 .شودها به موقع بازپرداخت نمیدرصد از فروش تشکل ۵۵طور متوسط حدود های صورت گرفته، بهجاری آنها نیست. براساس ارزیابی

های صنعت، معدن و تجارت نشان داد که گذاری تشکلهای تاثیرگذار بر محیط سرمایههای مرتبط با زیرساختنتایج ارزیابی

های ها به ترتیب زیرساختترین زیرساختها نامناسبگذاری مناسب نیست. از نظر تشکلکشور برای سرمایههای کنونی زیرساخت

های انجام شده درخصوص قوانین های مخابرات هستند. همچنین ارزیابیهای آب، برق و گاز و زیرساختونقل، زیرساختحمل

گذاری تجارت حاکی از آن است که وضوح و انسجام قوانین برای سرمایههای صنعت، معدن و گذاری تشکلتاثیرگذار بر محیط سرمایه

ترین قوانین، قانون کار است، سپس قوانین مالیاتی و امور گمرکی و در نهایت قوانین در ایران اصال مناسب نیست و از سویی نامناسب

  .مرتبط با تجارت و صادرات و واردات

 گذاریهای سرمایهارزیابی چالش

وکار را ارزیابی های محیط کسبصنعتی، معدنی و تجاری، چالش تشکل ۱۲۰های بازرگانی با بررسی طالعات و پژوهشموسسه م

گذاری براساس طیف بسیار بندی عوامل موثر بر محیط سرمایهسوال مطرح شده است. برای اولویت ۱۵کرده است. در این ارزیابی 
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اند دریافت کرده ۵ترین عوامل امتیاز داده شده است. به بیان دیگر کلیدی ۵امتیاز یک تا  کم، کم، متوسط، زیاد، بسیار زیاد به ترتیب

 .و برعکس

دهندگان اولویتی که به این سوال توسط پاسخ «دانید؟گذاری مناسب میتا چه حد وضعیت سیاسی کنونی را برای سرمایه»سوال اول: 

 .گیردگذاری مالک عمل قرار نمیسی چندان برای سرمایهاست. به این معنی که وضعیت سیا ۱/ ۹۱داده شده، 

 ۲/ ۱۹دهندگان به این مولفه امتیاز پاسخ «دانید؟گذاری مناسب میهای کنونی را برای سرمایهتا چه حد زیرساخت»سوال دوم: 

« های مخابراتزیرساخت»ستا اولویت اند. در این راها ارزیابی کردهدهندگان اولویت کمی را برای زیرساختاند. به عبارتی پاسخداده

 .گذاری محسوب شده و اولویت متوسط را به خود اختصاص داده استترین زیرساخت برای سرمایه، مهم۳/ ۰۴با امتیاز 

های زیرساخت»، اولویت متوسط را به خود اختصاص داده است و در نهایت ۲/ ۷۸نیز با کسب امتیاز « های آب، برق و گاززیرساخت»

 .شود، پایین ارزیابی می۲/ ۲۶گذاری خارجی با امتیازی معادل برای سرمایه« ونقلحمل

دهندگان نقش این مولفه را در پاسخ« دانید؟گذاری مناسب میتا چه حد وضوح و انسجام قوانین را برای سرمایه»سوال سوم: 

قانون را نیز در  ۵است. در این سوال  ۱/ ۸۶ق گرفته معادل دانند و امتیازی که به این مولفه تعلگذاری چندان مناسب نمیسرمایه

 ۲/ ۰۴طور یکسان امتیاز به« قانون صادرات و واردات» و « قانون تجارت»ها قرار داده اند. بر همین اساس، معرض امتیازدهی تشکل

 .دانندیدهندگان این دو قانون را در وضعیت نامناسبی به لحاظ انسجام ماند که پاسخرا کسب کرده

دهنده وضعیت نامطلوب این قوانین برای را کسب کرده که نشان ۱/ ۷۸امتیازی معادل « قوانین مالیاتی»و « قانون امور گمرکی»

 .دارای شرایط نامطلوب در این خصوص است ۱/ ۶۱است که با امتیاز « قانون کار»گذار است و در نهایت سرمایه

 ۱/ ۷۷های انجام شده به امتیاز ارزیابی« کنید؟گذار در کشور را چگونه ارزیابی میسرمایهوضعیت حمایت از حقوق » سوال چهارم: 

 .گذاران در ایران چندان مناسب نیستدهندگان معتقدند وضعیت حمایت از حقوق سرمایهمنتج شده است. به این معنی که پاسخ

ها براساس آنچه در پاسخ به این سوال از سوی تشکل« سب است؟گذاری دولتی در ایران مناتا چه حد راهنمای سرمایه»سوال پنجم: 

 .گذاری در ایران در وضعیت مناسبی نیستدهد که راهنمای سرمایهدر این خصوص نشان می ۱/ ۷۴داده شده، امتیاز 

است. به  ۲/ ۶۸ها، امتیاز این سوال پس از ارزیابی« تا چه حد کمبود نقدینگی مانع از عملیات جاری شما شده است؟»سوال ششم: 

 .دانندهای خود میدهندگان تا حدی کمبود نقدینگی را مانع فعالیتاین معنی که پاسخ

در این بخش ضعف بازار سرمایه « تا چه حد ضعف بازار سرمایه در تامین مالی مانع از عملیات جاری شما شده است؟»سوال هفتم: 

، از کمبود نقدینگی (2 /۸۲ها شناخته شده که نقش آن براساس امتیازی که دارد)کلهای جاری تشعنوان یکی دیگر از موانع فعالیتبه

سازی دهد که یکسانها به این سوال نشان میپاسخ تشکل« سازی نرخ ارز موافقید؟آیا با سیاست یکسان » :سوال هشتم.بیشتر است

است که حاکی از اولویت زیاد  ۴/ ۶۷این موضوع ثبت شده  امتیازی که برای .نرخ ارز برای فعاالن اقتصادی بسیار حائز اهمیت است

دهندگان اولویت متوسط را برای پاسخ« تا چه حد کاهش نرخ سود تسهیالت به فعالیت شما کمک کرده است؟»سوال نهم: .آن است

 .است ۲/ ۶۷معادل  اند. امتیازی که کاهش نرخ سود تسهیالت در این ارزیابی کسب کرده،این موضوع در نظر گرفته

های های صورت گرفته، نقش مشوقبراساس ارزیابی« های صادراتی تا چه اندازه بر صادرات شما موثر است؟مشوق»سوال دهم: 

های برجام موجب تا چه حد گشایش» سوال یازدهم: .اندرا داده 2 /37دهندگان به این مولفه امتیاز صادراتی متوسط است. پاسخ

های برجام در اولویت متوسط قرار ها حاکی از آن است که در این خصوص گشایشنظرسنجی« شده است؟ بهبود عملیات جاری شما

« پذیری محصوالت شما در بازارهای جهانی چه میزان است؟رقابت» :سوال دوازدهم.دارد ۲/ ۶۱گرفته و امتیازی معادل 

/ ۸۱وسطی دارند. امتیازی که به این سوال تعلق گرفته معادل پذیری متدهندگان معتقدند در این باره محصوالت ایرانی رقابتپاسخ
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های اقتصادی بر این است اعتقاد تشکل« گذاری در کشور چگونه است؟برآورد کلی شما از محیط سرمایه»سوال سیزدهم: .است ۲

 .اندگذاری ایران دادهمایهامتیازی است که آنها به محیط سر۱/ ۷۸که در این باره با وضعیت مطلوبی در ایران مواجه نیستیم. 

این موضوع همواره یکی از مشکالت « تا چه حد واردات کاالهای قاچاق مانع از عملیات جاری شما شده است؟»سوال چهاردهم: 

(، موضوع ۳/ ۳۲ای که در این نظرسنجی نیز براساس امتیاز حاصل شده)گونهاساسی تجار و فعاالن اقتصادی کشور بوده است. به

 .شودها محسوب میهای جاری بنگاهترین موانع برای فعالیتکاالهای قاچاق جزو مهم واردات

درصد از فروش  ۵۵زعم فعاالن اقتصادی به «شود؟طور متوسط چه درصدی از فروش شما به موقع بازپرداخت نمیبه»سوال پانزدهم: 

 .رخه تولید تاثیر زیادی داردتوجه است و در چشود که این رقم، قابلآنها به موقع بازپرداخت نمی

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۹۹/%D۹%۸۶%D۹%۸۵%D۸% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

گذاری بانک کشاورزی ایران در بانک در ایران معرفی شد/ سرمایهپنج بانک خارجی دارای مجوز فعالیت 

 تعاون اسالمی عراق

 .خصوص در تهران و کیش فعال هستنددهد که پنج بانک خارجی در ایران و بهبررسی اطالعات بانک مرکزی نشان می

اند ها و نهاد پولی مجاز در ایران ثبت شدهکبان ۴۰به گزارش ایانا از اتاق ایران، در بخش نظارت بانکی سایت رسمی بانک مرکزی، 

های استاندارد چارترد، فیوچر بانک )المستقبل(، تعاون بر این اساس بانک .خوردبانک خارجی نیز به چشم می ۵که در این میان نام 

ایران و ونزئال، دارای مجوز بانک های ایران و اروپا و اسالمی برای سرمایه گذاری )مصرف التعاون االسالمی االستثمار( به همراه بانک

 .اندمرکزی اعالم شده

 بانک استاندارد چارترد

اکنون شعبه تأسیس شد و هم ۱۹۶۹بانک استاندارد چارترد، یک شرکت چندملیتی خدمات مالی و بانکداری است، که در سال 

شود و خدمات آن عمدتأ در ریتانیا محسوب میها در بترین بانکاستاندارد چارترد، یکی از مهم .مرکزی آن در لندن مستقر است

 .بهمن( در کیش آغاز به کار کرد ۱۲) ۲۰۰۶آسیا، خاورمیانه و آفریقا متمرکز است و شعبه این بانک از اول فوریه سال 

 (فیوچر بانک )المستقبل

با سرمایه گذاری مشترک بانک صادرات ایران، بانک ملی ایران و االهلی یونایتد بانک بحرین تأسیس  ۲۰۰۴بانک المستقبل در سال 

 .شد و هم اکنون دارای یک شعبه در کیش است

 (گذاری )مصرف التعاون االسالمی لالستثمارتعاون اسالمی برای سرمایه

ی در بغداد،کربال، نجف، سلیمانیه، بصره، اربیل، کاظمین، کوت، شعبه شامل اداره مرکزی و شعبه مرکز ۱۱بانک تعاون اسالمی دارای 

الشرقی و میالد تهران است که با توجه به حجم باالی مبادالت بین دو کشور ایران و عراق، فرصت مناسبی را برای دیوانیه، باب

اسالمی )مصرف التعاون االسالمی  مجمع عمومی بانک تعاون.پاسخگویی به نیازهای بانکی مشتریان در دو کشور فراهم کرده است

در نجف اشرف به ریاست مدیرعامل بانک کشاورزی برگزار شده بود. بانک کشاورزی با هدف  ۱۳۹۵لالستثمار( در چهاردهم اسفندماه 

ه سعهای همکاری در حوزه بانکی با کشور عراق و همچنین احیا و توتوسعه روابط اقتصادی در افق پسابرجام، استفاده از ظرفیت

 .گذاری کرده استروابط بانکی دو کشور ایران و عراق، در بانک تعاون اسالمی در کشور عراق سرمایه

 بانک تجاری ایران و اروپا 

ین بانک، کند؛ ااز آنجاکه بانک تجاری ایران و اروپا، بانکی اروپایی است، لذا تحت مقررات و قوانین بانکی و نظارتی اروپا فعالیت می

اکنون در تهران نیز صاحب شعبه شده میالدی در جزیره کیش آغاز به کار کرده و هم ۲۰۰۵ک خارجی بود که در سال نخستین بان

 .ای ندارداست. این بانک در ایران هیچ باجه

 ونزوئال -بانک مشترک ایران 

ار خود را آغاز کرد که هر یک از دو میلیون دالر ک ۲۰۰با سرمایه اولیه یک میلیارد و  ۱۳۸۸بانک مشترک ایران و ونزوئال در سال 

 .ای در کشور ندارداند. این بانک دارای یک شعبه در تهران است و هیچ باجهکشور ایران و ونزوئال نیمی از این پول را تأمین کرده

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۷۰۳/%D۹%BE%D۹%۸۶%D۸%-AC 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 درصدی ارزش معامالت بورس کاالی ایران 67رشد 

میلیارد ریال در بورس کاالی  ۷۰۷هزار و  ۹تن انواع کاال به ارزش بیش از  ۵۶۷هزار و  ۵۶۶خرداد ماه بالغ بر  ۱۱در هفته منتهی به 

 .درصد رشد کرد ۶۷و  ۸۸رزش معامالت به ترتیب ایران داد و ستد شد و حجم و ا

به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کاالی ایران، در دومین هفته خرداد ماه در تاالر داخلی و صادراتی 

 داد و ستد .میلیارد ریال  ۶۲۸هزار و  ۴تن انواع کاال به ارزش  ۳۶۲هزار و  ۲۲۹محصوالت صنعتی و معدنی بیش از 

تن کنسانتره مولیبدن معامله  ۱۲۰تن آلومینیوم،  ۱۷۰تن مس، یک هزار و  ۶۷۰هزار و  ۶تن فوالد،  ۴۰۲هزار و  ۲۲۱در این بازار 

 دستگاه خودروی سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا در این تاالر عرضه و به فروش رفت. ۵۰شد و برای اولین بار 

 ۸۴۸هزار و  ۲۴۵التی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، بیش از همچنین در هفته معام

تن مواد  ۸۰۶هزار و  ۵۴تن قیر،  ۳۴۶هزار و  ۸۲میلیارد ریال به فروش رسید.در این تاالر ۸هزار و  ۴تن انواع کاال به ارزش بیش از 

تن گوگرد،  ۵۰۰هزار و  ۷تن مواد شیمیایی،  ۲۹۱هزار و  ۲۱تن لوب کات،  ۴۸۰هزار و  ۲۴تن وکیوم باتوم،  ۷۰۰هزار و  ۵۳پلیمری، 

تن روغن پایه خریداری شد.تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در دومین  ۲۶۵تن عایق رطوبتی و یک هزار و  ۵۰۰

 ۲۷میلیارد ریال را مشاهده کرد؛ این تاالر با داد و ستد  ۴۴ تن انواع کاال به ارزش یک هزار و ۴۵۶هزار و  ۹۰هفته خرداد ماه معامله 

 کار به ذرت تن ۸۰۰ و عدس تن ۶۳ خام، روغن تن ۹۰۰ کنجاله، تن ۴۰۰ سفید، شکر تن ۱۷۵ و هزار ۱۴ گندم، تن  ۷۰۰هزار و 

 .تن جو دامی در قالب قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی نیز در این تاالر داد و ستد شد ۴۱۸و  هزار ۴۶ همچنین داد؛ پایان خود

 مواد معدنی، کشاورزی و ضایعات داد و ستد شد. ۸۶۱الزم به ذکر است در هفته ی گذشته و در بازار فرعی بورس کاالی ایران، 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۸۶/%D۸%B۱%D۸% 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۸تاریخ: 

 مالیات بر ارزش افزوده چالش پیش روی فعاالن بخش کشاورزی

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

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .مالیات بر ارزش افزوده توان رقابت با سایر رقبا سلب شده است

های بسیاری برای کشاورزان وجود دارد چرا که در این میان برخی افراد در فصل برداشت محصول نگرانی و دغدغه خبرنگاران جوان،

 .کنند برای به دست آوردن سودهای کالن سایر رقبا را از میدان به در کنندسعی می

های رشد اقتصادی و ناجی کشاورزان است که از دیرباز فکر ترین محرکهو توسعه صادرات محصوالت کشاورزی یکی از حیاتیاز این ر

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

های حمل و نقل، مشکل تبادالت پای کار بیاید چرا که تعرفه باالی صادرات، کمبود زیر ساختکارگیری راهبردهای مختلف باید 

 .بانکی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده مشکالتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است

  :رویم تا از آخرین وضعیت مالیات بر ارزش افزوده صادرات با خبر شویمحال به سراغ مسئوالن مربوطه می

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

گیرند از این رو این امر موجب شده نمایند از سوی دولت مورد تشویق و حمایت قرار نمیبازرگانی خود برای امر صادرات استفاده می

وی افزود: اداره مالیات نسبت به تجاری که از کارت بازرگانی خود اقدام به امر .های یکبار مصرف روندتا افراد به سمت و سوی کارت

ه هدر رفتن وقت های مختلف جهت حل اختالف موجب بها و هیئتنمایند، باید اعتماد کند چرا که در دفاتر آنصادرات و واردات می

ای میلیارد دالر قاچاق گفت: اگر مالیات به طور اصولی از افراد اخذ شود دیگر بهانه ۱۵نورانی با اشاره به آخرین آمار  .شودها میآن

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ادامه داد: صادرکنندگان محصوالت کشاورزی به جای حمایت .برای قاچاق کاال وجود ندارد

رود که سازمان به گفته وی انتظار می.نمایند که این امر کاهش صادرات را به همراه داردی از سوی دولت ارزش افزوده پرداخت میمال

 .ترین محرکه اقتصادی داشته باشدای به صادرکنندگان محصوالت کشاورزی به عنوان مهمامور مالیاتی نگاه ویژه

 صادرکنندگان مالیات بر ارزش افزوده چالش پیش روی***

رای افزایش ها ببیان کرد: در دنیا دولتصنعت، تجارت و کشاورزی کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق در گفتگو با خبرنگار 

گیرند،این در حالی است که مالیات نظر میصادرات محصوالت کشاورزی راهکارهای مختلفی در جهت کاهش قیمت تمام شده در 

وی افزود: اواخر دی ماه سال گذشته الیحه حذف مالیات .های فعاالن اقتصادی در بخش کشاورزی استبر ارزش افزوده یکی از چالش

افزایش صادرات  زرگران با اشاره به راهکارهای.بر ارزش افزوده از سوی هیات وزیران به تصویب رسید، اما تا کنون اجرانشده است

محصوالت کشاورزی بیان کرد: رقابت با سایر رقبا در بازارهای هدف از جمله راهکارهای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی به شمار 

 .ها توان رقابت را سلب کرده استرود که تخصیص مشوق صادراتی و بخشودگی مالیات از سوی سایر کشورمی

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۹۱۳۰۱/%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۴%DB 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۶/۰۳/۱۰ : تاریخ

 هزار تن گندم در روز جاری/ فروش جو دامی با شرایط قیمت تضمینی  265میزبانی بورس کاال از عرضه 
هزار تن گندم دروم در رینگ کشاورزی بورس  ۲۶۵دامی در قالب طرح قیمت تضمینی و همچنین  تن جو ۳۴۹هزار و  ۱۰امروز 

خبرهای دریافتی از تاالر نقره ای حاکی است، تاالر محصوالت  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس  .شودکاال عرضه می

هزار تن گندم استان های کردستان، کرمانشاه، سمنان،  ۲۶۵خردادماه میزبان عرضه  ۱۰روز چهارشنبه  کشاورزی بورس کاالی ایران

هزار تن آن  ۲۶۱البرز، ایالم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس و گلستان است که از این میزان 

تن  ۶۳تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی،  ۳۴۹هزار و  ۱۰روز  در این.هزار تن آن گندم دوروم است ۴گندم خوراکی و 

 .تن ذرت دامی نیز در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود ۵۰۰تن روغن و  ۳۰۰تن شکر سفید،  ۷۷۵هزار و  ۲عدس درشت، 

وم شرکت فوالد خوزستان و هزار تن شمش بل ۱۰تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 

هزار  ۱۷عالوه بر این تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه .است  شرکت ایرالکو ۹۹.۸تن شمش هزار پوندی  ۵۰۰

تن وکیوم باتوم،قیر، لوب کات،  ۹۵۴هزار و  ۱۰۰بر اساس این گزارش، .تن عایق رطوبتی را تجربه می کند ۱۰۰تن قیر و  ۳۰۰و 

بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز میزبان .گرد و مواد شیمیایی در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه می شودگو

 .تن روغن کارکرده لوکوموتیو است ۲۵تن ضایعات فلزی، یک هزار تن کنسانتره فسفات و  ۲۱۳عرضه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۳۱۰۰۰۰۵۱۳ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۳/۱۳ : اریخت

 دهدفارس از شرایط جوی کشور گزارش می
شود تا پایان هفته جوی نسبتاً آرام در اغلب آفتابی و جوی آرام در اغلب نقاط کشور تا پایان هفته/ روند افزایش دما شروع می آسمان 

  .شود در این مدت افزایش دما هم رخ دهدبینی میمناطق کشور حاکم است و پیش

دهنده برقراری جوی نسبتاً آرام تا های هواشناسی نشانها و نقشه، بررسی آخرین دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در برخی مناطق شمال شرق، ارتفاعات مرکزی و شرقی البرز  امروز شنبه .پایان هفته در کشور است که با افزایش دما نیز همراه است

هایی تر بوده و فقط به بخشهای روز یکشنبه ضعیفاران و وزش باد هستیم که این ناپایداریرگبار پراکنده ب گاهی شاهد افزایش ابر،

امروز و فردا خلیج فارس مواج است و روز یکشنبه از ارتفاع امواج و  .از شمال شرق کشور و ارتفاعات مرکزی البرز محدود خواهد شد

ها به شکل ط در ارتفاعات مرکزی و شرقی البرز گاهی ناپایداریروز دوشنبه فق .شدت وزش باد به طور نسبی کاسته خواهد شد

  .افزایش ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد؛ در این سه روز در شرق کشور وقوع وزش باد شدید دور از انتظار نیست

درجه  ۱۹و  ۳۰در تهران  بینی میشود؛ بیشینه و کمینه هوا، فردافردا صاف گاهی همراه با وزش باد پیشآسمان تهران فردا و پس

بینی میشود و روز دوشنبه نیز آسمان ساری فردا نیمه ابری گاهی ابری همراه با بارش خفیف باران و وزش باد پیش .خواهد بود

بینی اوایل شب با احتمال رگبار و رعد و برق پیش آسمان شهر رشت نیز روز آینده صاف تا نیمه ابری، .آسمان ساری نیمه ابری است

  .شودبینی میآسمان قم طی دو روز آینده صاف همراه با وزش باد پیش .شود که این شرایط روز دوشنبه نیز در رشت حاکم استمی

ترین درجه باالی صفر خنک ۳درجه باالی صفر گرمترین مرکز استان و شهر کرد با کمینه دمای  ۴۲روز آینده اهواز با بیشینه دمای 

میلیمتر ثبت شد،  ۲۰۸.۸میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز یازدهم خردادماه امسال  .مرکز استان خواهد بود

  .درصد بارش سال گذشته است ۹۲.۳میلیمتر بود، بنابراین بارش سال جاری  ۲۲۶.۲بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۳۱۳۰۰۱۲۸۵ 
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۰تاریخ: 

 توانست زنده باشدهیرکان، پلنگی که می

های کارشناسی با حضور معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پارک مخالفت ای که در میانهیرکان پلنگ ماده

ملی گلستان رهاسازی شد، احتماال در همان روزهای ابتدایی رهاسازی از بین رفته است. این در حالی است که تا چند روز پیش 

کرد. کارشناسان حیات وحش بر این باور بودند که ار میمسئوالن اداره کل محیط زیست استان گلستان، تلف شدن این پلنگ را انک

های بازپروری را برای حضور مجدد در به دلیل دست آموز بودن، این پلنگ قادر به ادامه حیات در طبیعت نیست و ابتدا باید دوره

 .طبیعت طی کند

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

این روزها بازار پافشاری بر اظهارات بدون پایه و اساس کارشناسی در فضای محیط زیست کشور داغ است. هر کس بدون انجام 

ای را درباره یکی از مسایل محیط زیست مطرح کرده و بدون انجام هیچ گونه ارزیابی محکمه پسند و مستدلی بر نظر مطالعه، گمانه

شود و همواره در تر میرات بدون پشتوانه کارشناسی در مجموعه محیط زیست هر روز گستردهکند. معضل اظهاخود پافشاری می

پاسخ به انتقادات مطرح شده در زمینه ارائه نظرات کارشناسی بدون پشتوانه در محیط زیست، کمبود اعتبارات پژوهشی به عنوان 

مورد شود. اصرارهای بیدون مطالعه همیشه ختم به خیر نمیشود. پافشاری بر نظرات کارشناسی بدلیل این نقیصه بزرگ مطرح می

های کشیشود. به واقع در بسیاری از موارد، قشونهای ارزشمند حیات وحش یا گیاهان ایران میگاهی منجر به حذف برخی گونه

دن ط و پافشاری برای به کرسی نشانبندد و تاوان این رفتارهای غلکارشناسی راه را بر انجام مطالعه دقیق و ارزیابی درست شرایط می

کند. دو سال پیش دو توله نر و ماده پلنگ در شهرستان کردکوی پیدا نظرات ناپخته کارشناسی را فقط طبیعت ایران پرداخت می

ین زده تا چهار هزار قالده تخم ۲۰۰ها در ایران نداریم و تعداد پلنگ در ایران بین شد. در حالی که آمار دقیقی از جمعیت پلنگ

دهند )البته بدون انجام مطالعات دقیق زیرا حداکثر قالده را مورد تایید قرار می ۸۰۰تا  ۵۰۰شود و کارشناسان وطنی هم رقم می

نیا، دانشجوی مقطع دکتری در رشته جانورشناسی در ایران به یک دهه عمر مطالعه درباره گونه پلنگ به گفته محمد صادق فرهادی

د( این دو توله پلنگ در شرایط اسارت نگهداری شدند. در طول این دو سال، قفس دو توله پلنگ شرایط مناسبی شواخیر منتهی می

شدند بنابراین توان ادامه حیات در طبیعت را نداشتند. با ها در قفس کوچکی نگهداری مینداشته و بنا به گفته شاهدان عینی پلنگ

ریور ماه سال گذشته در حضور معصومه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با نصب این وجود، هیرکان )پلنگ ماده( روز ششم شه

یک رد یاب، در طبیعت رها شد. در همان روزها انتقادات زیادی به رهاسازی این پلنگ ماده مطرح شد و کارشناسان حیات وحش 

فت اما مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کردند که این حیوان به دلیل گرسنگی و عدم توانایی در شکار از بین خواهد ر

ها، همواره بر زنده و سرحال بودن پلنگ ماده تاکید های دستگاه ردیاب و انتشار تصاویر آن در رسانهبا انتشار تصاویری از سیگنال

ود سر الشه شکار خدهد که بر ها نشان میداشتند.حتی ادعا کردند که این پلنگ دوساله در طبیعت قادر به شکار است و سیگنال

ها جلوگیری از انتقال این مشغول تغذیه است. هدف اداره کل محیط زیست استان گلستان از رهاسازی هیرکان، توسط برخی رسانه

ها، تصویری از ماه از آزادسازی این پلنگ ماده، رسانه ۹حیوان به باغ وحش و مقابله با مافیای تجارت حیوانات اعالم شد!با گذشت 

روز پس از رهاسازی در طبیعت،  ۳۵بانان گلستانی اعالم شد که هیرکان ها به نقل از محیطهیرکان منتشر کردند. در این رسانهردیاب 

از بین رفته و سه ماه الشه حیوان در فریزر نگهداری شده است. در نهایت با دستور مجتبی حسینی مدیر کل محیط زیست استان 

اقعیت شود تا وبرای جلوگیری از انتشار خبر مرگ هیرکان هم ردیاب توسط محیط بانان جابجا میگلستان این الشه دفن شده است. 

که از مرگ هیرکان حکایت داشت، در جامعه انتشار نیابد.اگرچه یک روز قبل از انتشار این خبر، مدیر کل محیط زیست استان 
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مربوط به قالده پلنگ رهاسازی شده، این گونه ادعا شد که چند روز  گلستان شایعه مرگ هیرکان را رد کرده بود اما با انتشار تصاویر

قبل قالده هیرکان پیدا شده است! این اظهارات از تدوین سناریویی جدید به جای توضیح درباره بازی با جان یک گونه ارزشمند 

ای مجازی، از سوی موافقان رهاسازی پلنگ، حکایت دارد. با انتشار ادعای مربوط به پیدا شدن ردیاب هیرکان در چند روز اخیر در فض

ها توضیحات دیگری نیز ارائه شد. از جمله اینکه اداره کل محیط زیست گلستان به دلیل ترس از جان مردم و بزرگ شدن توله پلنگ

که بودجه  گرفت. همچنین از سوی مدافعان این طرح خام عنوان شدباید برای حفظ جان مردم تصمیمی درباره رهاسازی پلنگ می

اداره کل استان برای ایجاد محیط محدود توسط فنس در پارک ملی گلستان و گذراندن دوره بازپروری با هدف کاهش ریسک 

گاه رهاسازی پلنگ، کافی نبوده است به همین دلیل درباره رهاسازی این گونه در پارک ملی گلستان تصمیم گرفته شده است. اما هیچ

های کارشناسی در زمینه رهاسازی پلنگ، باز هم باز هم اداره کل محیط نشد که چرا با وجود مخالفتبه این پرسش پاسخ داده 

زیست استان گلستان بر رهاسازی آن در طبیعت پافشاری کرد؟ آیا بهتر نبود این گونه به یک محیط کنترل شده منتقل شود و به 

ور آموزشی از وجود آن بهره گرفته شود؟ کشته شدن پلنگی که زندگی جای آنکه از گرسنگی یا به هر دلیل دیگری تلف شود، در ام

شود چه نفعی برای ما داشت؟ آیا یافته های علمی سراسر جهان به مرگ حیوان منتهی میدر طبیعت را نیاموخته و بر اساس یافته

تحویل دهیم تا حداقل، جنبه آموزشی  توانستیم این پلنگ را به باغ وحشایم؟ در حالی که میجدیدی به علوم جهان اضافه کرده

ها، بهتر های کشور استاندارد نیستند اما آیا فضای غیر استاندارد همان باغ وحشها داشته باشد. اگرچه بسیاری از باغ وحشبرای بچه

وجود نداشت با ای که از موفقیت آن هیچ اطمینانی از قفس کوچک موجود در اداره کل استان گلستان نبود؟ و اساسا چرا پروژه

حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کلید زده شد؟پرسش مهم دیگری نیز مطرح است، چرا حاال که مسئله مرگ پلنگ قطعی 

ها مدیران شده، اداره کل محیط زیست استان گلستان به دنبال توجیه این مسئله است. بعد از انتشار خبر تلف شدن هیرکان در رسانه

یر شدند مواضع خود را تغییر داده و اعالم کنند که قالده حیوان به تازگی پیدا شده است؟ آیا این یک سناریوی استان گلستان ناگز

جدید برای فریب افکار عمومی و فرار از زیر بار مسئولیت تصمیم غیر کارشناسی گرفته شده است؟هیرکان تنها پلنگی نیست که به 

دهد. همین سرنوشت در انتظار ورکان، توله نری است که دو سال پیش ز دست میدلیل تصمیمات کارشناسی غلط، جان خود را ا

های اعالم شده در زمان رهاسازی هیرکان، قرار بود به زودی ورکان نیز در طبیعت رها همراه هیرکان پیدا شد. زیرا بر اساس وعده

کارشناسی زیاد همراه بود، پای مدیرکل دفتر بازرسی  هایای که با مخالفتای ایجاد شده در زمینه شکست پروژهشود.جریان رسانه

ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز به پرونده رهاسازی هیرکان باز کرد. البته مرتضی فرید 

ند. این کای بررسی مینهمدیرکل دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرده است که این موضوع را فارغ از مسائل رسا

اند و گویا ها موضوع مخفی کردن مرگ هیرکان را عمومی کرده و خواستار پاسخگویی مسئوالن شدهدر حالی است که همین رسانه

 ها هستند کهتا کنون اداره کل بازرسی محیط زیست از اتفاقات رخ داده، اطالعی نداشته است. همواره در این گونه موارد این رسانه

ارهای شد، همچنان باید نمودشوند اما شاید اگر پای رسانه به این مسئله باز نمیسازی در مسایل، بدهکار مسئوالن میبه دلیل شفاف

 نشستیم./ حرکت هیرکان در پارک ملی گلستان را با هدف موفق نشان دادن این پروژه، به نظاره می

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۱۷/%D۹%۸۷% 
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۲تاریخ: 

 ای حاکی از تلف شدن هیرکان استهای ماهوارهداده

ان نامیده که هیرکهای فراوان اداره کل محیط زیست استان گلستان درباره مرگ پلنگ ماده گلستانی سر انجام پس از تایید و تکذیب

ای حاکی از تلف شدن هیرکان ماده پلنگ گلستان شد، مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: نتایج حاصل از پایش ماهوارهمی

با نصب ردیاب در پارک ملی گلستان رها  ۱۳۹۵شد، سال به گزارش خبرنگار ایانا، پلنگ ماده گلستانی که هیرکان نامیده می.است

ن ها، مسئواله گذشته، اخباری در زمینه مرگ این پلنگ جوان در فضای مجازی منتشر شد. هر بار با انتشار این شبههشد. طی دو ما

اداره کل محیط زیست استان گلستان بر زنده بودن هیرکان تاکید کردند. تا اینکه هفته گذشته تصویری از قالده ردیاب هیرکان در 

 از انتشار این خبر نیز مدیر کل محیط زیست استان گلستان، مرگ هیرکان را تکذیب کردهها منتشر شد. حتی یک روز قبل رسانه

ای شدن این تصاویر و مواضع روشن سازمان حفاظت محیط زیست درباره شفاف شدن وضعیت هیرکان، در نهایت روز بود اما با رسانه

پلنگ جوان را تایید کرد.بر اساس گزارش روابط  چهارشنبه مدیر کل محیط زیست استان گلستان در نشستی خبری، مرگ این

عمومی استان گلستان، اسماعیل مهاجر مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان در نشست خبری با خبرنگاران در آغاز هفته محیط 

شهریور  ۲ای و میدانی مشخص شد که متاسفانه هیرکان ماده پلنگی که در تاریخ زیست گفت : با توجه به کسب اطالعات ماهواره

ها در پارک ملی گلستان رهاسازی شده بود، از بین رفته است .او با اشاره به شایعات موجود در فضای مجازی و بعضی سایت ۹۵سال 

جایی بانان گفت : اینکه هیرکان مرده قطعی است؛ ولی شایعه جابهجایی قالده توسط محیطمبنی بر تلف شدن این حیوان و جابه

بانان واقعیت ندارد.وی افزود: الشه هیرکان پیدا نشده است. در حالی محیط زیست گلستان را متهم به پنهان قالده توسط محیط 

ای خریداری کرده و به کنند که ما برای شفاف بودن روند کار و ثبت اطالعات حیوان رهاسازی شده، قالده ردیاب ماهوارهکاری می

که انکردیم. همچنال پنهان کاری و عدم اطالع رسانی شفاف بودیم، ردیاب نصب نمیگردن او نصب کردیم. در صورتی که اگر به دنب

گیرد.مدیر کل محیط زیست استان گلستان البته توضیح نداد های حیات وحش عموما انجام نمینصب ردیاب، در بسیاری از رهاسازی

روز پس از  ۳۵ها اعالم کرده بودند که این پلنگ جوان انهای در کار نیست؟ پیشتر رسکه چرا قالده سالم هیرکان پیدا شده اما الشه

شود بانان شناسایی و به دستور مهاجر در فریزر نگهداری میرهاسازی، تلف شده است. الشه حیوان که دریده شده بود، توسط محیط

دانند اما محل دفن الشه را میها مدعی هستند شود. در حال حاضر نیز برخی رسانهو پس از سه ماه بدون کالبد گشایی، دفن می

های اخیر مدیر کل محیط زیست توان از بقایای الشه تشخیص داد. صحبتچون الشه کامال متالشی شده، دلیل مرگ حیوان را نمی

 یاهای ماهوارهاستان گلستان هیچ یک از ابهامات مرگ هیرکان را برطرف نکرده است. چگونه قالده سالم هیرکان پیدا شده و داده

کند اما الشه پیدا نشده است؟ آیا قالده توسط فرد یا افرادی از گردن هیرکان باز شده است؟ زیرا اگر حیوان مرگ حیوان را تایید می

دید. پیدا نشدن الشه موضوعی است که حتما اداره ماند و آسیب میکرد، قطعا قالده سالم باقی نمیخود اقدام به گشودن قالده می

خورد و جان هیرکان به درد هیچ کس نمیهای خود به آن توجه کند زیرا الشه بیمحیط زیست باید در بررسیبازرسی سازمان 

توان پذیرفت که یک قالده سالم، بدون هیچ اثری از الشه هیرکان در طبیعت رها شده است؟ به اعتقاد برخی کارشناسان حیات نمی

 کند، اگر اینهای حیاتی حیوان را به مرکز ارسال میاز آنجا که قالده سیگنال وحش که با نحوه کار ردیاب هیرکان آشنایی دارند،

 ها این وضعیت قابل تشخیص است. همچنینقالده توسط انسان یا حیوان دیگری از گردن هیرکان باز شده باشد، قطعا از روی سیگنال

توان پیدا نشدن مکان الشه حیوان را است و به هیچ وجه نمی پذیرای به راحتی امکانهای ماهوارهردیابی حیوان با استفاده از داده

 توجیه کرد.

 کنیم!ورکان را هم رها می
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ای که سال گذشته در پارک ملی گلستان رهاسازی شد، برادری به نام ورکان داشت. این دو توله در شهرستان هیرکان پلنگ ماده

رو های کارشناسی زیادی روبسازی هیرکان در محیط طبیعی با مخالفتکردکوی شناسایی و به محیط زیست تحویل داده شدند. آزاد

آموز را بود اما مسئوالن اداره کل محیط زیست استان گلستان، همواره تاکید داشتند با نظر کارشناسان حیات وحش این پلنگ دست

ر پروژه رهاسازی هیرکان مطرح شده بود، اند. یکی از اساتیدی که نام آن از سوی مهاجر به عنوان مشاودر طبیعت وحشی رها کرده

بهرام حسن زاده کیابی استاد علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی بود. البته وی در گفتگو با مهر، به طور کلی اظهارات مدیر کل 

رکان از یمحیط زیست استان گلستان را رد کرد. کیابی به این ادعای مدیر کل محیط زیست گلستان که گفته بود برای رهاسازی ه

وحش مانند دکتر کیابی مشورت گرفتیم و رهاسازی زیست طبیعی و حیاتمتخصصان داخلی و خارجی و استادان بزرگ محیط

هیرکان کامالً علمی بود، این گونه پاسخ داد: من زمانی با خبر شدم که رهاسازی انجام شده بود. بعد از رهاسازی دیگر با من چه 

در حقیقت خانم لنی هارت که برای کارهای مربوط به فوک خزری به ایران "ه گفته این استاد دانشگاه، خواستند بکنند؟بمشورتی می

آید از پارک ملی گلستان آمده و خانم ابتکار را هم دیده بود و موقع رهاسازی هم از پلنگ عکس گرفته بود و من ایشان را در می

ها همچنان در زمینه اینکه آیا رهاسازی هیرکان کار .اگرچه بحث و جدل"مدانشگاه شهید بهشتی دیدم و آنجا از موضوع مطلع شد

درستی بوده است یا خیر ادامه دارد اما مدیر کل محیط زیست استان گلستان با وجود شکست پروژه رهاسازی هیرکان، همچنان بر 

گرگان اعالم کرد: بسیاری از کارشناسان اعتقاد ای خود در رهاسازی برادر این پلنگ قربانی شده، تاکید دارد.مهاجر در نشست رسانه

ها زندگی در اسارت، آن هم در باغ وحش بهتر است. کارشناسان خود داشتند که یک روز زندگی در طبیعت برای این حیوان از سال

پلنگ نر ( را هم در  ما هم همین نظر را داشتند و برای همین، هیرکان را رها کردیم. بر این اساس، در برنامه داریم که ورکان )

آید، المللی رهاسازی کنیم. البته آن طور که از مطالب منتشر شده در فضای مجازی بر میروزهای آتی با حضور کارشناسان ملی و بین

المللی استفاده نکرده است و کارشناسان خارجی حاضر اداره کل محیط زیست گلستان برای رهاسازی هیرکان از هیچ متخصص بین

اند که قالده ردیاب هیرکان را در اختیار اداره ای بودهاند و صرفا واسطهنه رهاسازی هیرکان نیز تخصص حیات وحش نداشتهدر صح

سازی برای این عمل طی اند.اگرچه مهاجر مدعی است که برای رهاسازی هیرکان مراحل آمادهکل محیط زیست گلستان قرار داده

ی های محیط زیستکنند. وی همچنین فشار و ارسال نامه توسط کمپیناهدان عینی تایید نمیشده اما این سخنان را هیچ یک از ش

گیری درباره رهاسازی هیرکان اعالم کرده است، در حالی که مسئوالن اگرچه باید در برابر خواست مردم را عاملی برای تصمیم

زاری جلسات مداوم برای آگاه سازی افکار عمومی تالش کنند و ها غیر علمی باشد، باید با برگ،پاسخگو باشند اما اگر این خواسته

های مردم نهاد نشوند.مدیر کل محیط زیست استان گلستان در نشست چهارشنبه خود از های غیر علمی سازمانتسلیم خواسته

ه نیز سخن گفت. اما باز ماهه دو توله پلنگ و تالش برای حفظ شرایط وحشی زندگی این دو تول ۲۷کمبود منابع مالی، تیمارداری 

شود زیرا کسانی که از نزدیک هیرکان و ورکان را دیده بودند، بارها اعالم کردند که هم این سخنان توسط شاهدان عینی تایید نمی

زندگی در قفس تنگ و کوچک سبب شده این دو حیوان مشابه دو موجود کامال دست آموز تربیت شوند.وی در نشست خبری خود 

تشر کنندگان خبر مرگ هیرکان را به فضاسازی علیه دولت برای حذف رئیس سازمان حفاظت محیط زیست متهم کرد اما باز هم من

ای ارائه نکرد یا اینکه دالیل و روز پس از رهاسازی، هیچ دلیل قانع کننده ۳۵برای سخنان خود درباره زنده بودن هیرکان بیش از 

 رنگاران استانی به خوبی و درستی پوشش داده نشده است. مستندات ارائه شده وی درجلسه، توسط خب

ه المللی و موسسه سازندمهاجر به خبرنگاران استانی وعده داد که زمان دقیق و چگونگی مرگ هیرکان پس از حضور کارشناسان بین

 شد. ردیاب و بازگشایی فرستنده و نصب آن بر نرم افزار مربوطه در آینده نزدیک، بررسی و اعالم خواهد

 کنیماند، برخورد میبا کسانی که اطالعات نادرست داده

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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آید که عالقه چندانی به شفاف سازی در زمینه مرگ از رفتارهای مسئوالن اداره کل محیط زیست استان گلستان چنین بر نمی

ت روز چهارشنبه در هیرکان داشته باشند اما علی تیموری مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیس

ها در خصوص مرگ هیرکان را اعالم گفتگو با صدا و سیما بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست طی دو روز آینده نتیجه بررسی

کند.وی افزود: در چند روز اخیر خبرهای متناقض و مختلفی از اشخاص متفاوت و از مسئوالن اداره کل محیط زیست استان می

لف شدن هیرکان انتشار پیدا کرده است که این موضوع مورد بررسی دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست گلستان مبنی بر ت

 شود.ها در خصوص مرگ هیرکان و زمان مرگ او اعالم میقرار گرفته است و تا دو روز آینده نتیجه بررسی

ارتی های نظاست. در واقع اگر ما مطمئن شویم ،دستگاه تیموری ادامه داد: هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی برای این پلنگ رخ داده

و واحد داخل سازمان مدیران و افرادی که در استان هستند ،گزارش های ناقص و نادرست به جامعه مطبوعاتی و خبری داده باشند، 

کید مدیران ارشد سازمان قطعاً طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد.وی گفت: انتشار اطالعات درستی موضوعی است که مورد تا

 حفاظت محیط زیست است
http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۸۲/%D۸%AF%D۸%A 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۲تاریخ: 

 میلیمتر رسید 222میانگین بارش های کشور به 

تا امروز )جمعه( میانگین بارش های کشور  1395 -۹۶برپایه آمارهای ارایه شده شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی 

 ۱۲تا امروز )جمعه،  ( ) شروع سال آبی ۱۳۹۵به گزارش ایرنا، ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهر ماه .میلیمتر رسید ۲۲۲به 

 225 )های مشابه درازمدتبرپایه گزارش مزبور،این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره.لیمتر رسیدمی ۲۲۲خرداد( به بیش از 

  .دهددرصد کاهش نشان می ۲میلیمتر(  ۲۲۶میلیمتر( یک درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته) 

 .یلیون متر مکعب استم ۸۶۲میلیارد و  ۳۶۵برپایه این گزارش، حجم بارش در مدت یاد شده معادل 

 ۳۱۱میلیمتر، دریای خزر  ۳۶۲میزان بارش ها در حوضه های آبریز ششگانه کشور به ترتیب بارش در خلیج فارس و دریای عمان 

میلیمتر  ۶۰میلیمتر و مرزی شرق  ۱۵۵میلیمتر، فالت مرکزی  ۱۷۹میلیمتر، قره قوم )منطقه سرخس(  ۲۰۲میلیمتر، دریاچه ارومیه 

به گزارش ایرنا، پیشتر شرکت مدیریت منابع آب ایران گزارش داده بود از ابتدای مهر ماه گذشته تا سوم خرداد .استگزارش شده 

 .اندهای کشور بودهمیلیمتر، کم بارش ترین استان 76متر، پر بارش ترین و استان یزد با میلی ۷۶۶ماه امسال استان گیالن با 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۹۱/%D۹%۸۵%DB%۸C% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۱تاریخ: 

 های ایرانجئوگرافیک از قناتگزارش نشنال

 .زیرزمینی مخصوص ایران، تقریبا برابر با اندازه فاصله زمین تا ماه استهای هزاران تونل مجموع اندازه

های ایران نوشت: از باال انگار چندین سوراخ به به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ نشنال جئوگرافیک روز گذشته در گزارش از قنات

های دور تا رموز یک تونل باریک آب را از آبخوانهای مها متر زیر این چالهشکل مرتب روی سطح خشک بیابان وجود دارد، اما ده

هزار ساله مهندسی ایرانی ۳های آبی، قنات نام دارند، آنها شگفتی این کانال.برد که بدون آن وجود نداشتندروستاها و مزارعی می

ند کردن هر موقع منبع آبی پیدا میبرداران ایراشود. در اوایل عصر آهن، نقشههستند و از بسیاری از آنها هنوز در ایران استفاده می

هایی هم که به طور منظم روی زمین قرار دارند برای سوراخ.بردنددار آب را به سمتی که نیاز داشتند میهای شیببا ایجاد تونل

کار ساخت قنات یک .روندمتری زمین می۶۰خروج گرد و خاک و ایجاد اکسیژن برای کسانی است که گاهی برای ساخت قنات به 

ای باشد که اجازه بدهد آب آزادانه حرکت کند و از ها باید به اندازهپر زحمت است که به دقت بسیار زیادی هم نیاز دارد؛ شیب تونل

ها نیاز به حتی بعد از اتمام ساخت، قنات.سویی هم سرعت حرکت آب به مقداری زیاد نباشد که منجر به خراب شدن تونل شود

ها وارد ها هم کشاورزی انجام شود. همچنین از طریق جاده ابریشم تکنولوژی قناتنه دارند تا در بیابانروبی ساالتعمیر و الی

 .ها بخشی از استان مادری او هستند؛ خوزستانبرای کمیل سهیلی، فیلمبردار، قنات.کشورهایی مثل اساپانیا و مراکش هم شده است

 از جهان هایتمدن ترینقدیمی از یکی است، نشده ایران هایفرهنگ و مناظر نوعت متوجه خوب جهان» گوید: او در این رابطه می

ها، یک نگهبان قنات است. او که ساله یکی از پیرترین میراب ۱۰۲پور، غالمرضا نبی«.است آمده وجود به انگیزشگفت خالقیت این

خود را با نسل جدیدتر و حتی پسر خودش به  کند مهارتتوسط دولت ایران به عنوان یک گنجینه ملی شناخته شده سعی می

ها در زیر امالک اداری و مسکونی منجر به ایجاد هرج و مرج زیادی در میالدی، وجود قنات ۷۰و  ۶۰های در دهه.اشتراک بگذارد

ها اتکا قبل به قنات مردم دیگر مانند»ها دیگر تعمیر نشدند، سهیلی در این رابطه توضیح داد: شهر شد و بعد از آن بسیاری از قنات

، ۲۰۱۶گفتنی است در سال « .اندها پول دربیاورید و خانواده خود را سیر کردهکنند، دیگر ممکن نیست با کار کردن در قناتنمی

گی ها منبع زنداین قنات»گوید: پور در این رابطه مینبی.های ایران را در قسمت میراث باستانی ایران قرار داده استیونسکو قنات

 «.وظیفه من این است تا از آنها تا لحظه آخر زندگی دفاع کنم من و تمام نیاکانم است، 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۷۱/%DA%AF%D۸%B۲%D۸%A۷ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/44571/%DA%AF%D8%B2%D8%A7


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

33 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۹تاریخ: 

 دستورالعمل احداث محل دپوی زباله با هدف کاهش اثرات مخرب آن تدوین شده است

کند، از تدوین ها سالمت منابع آب زیرزمینی را تهدید میکارشناس شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه شیرابه زباله

 .ها، خبردادمقابله با اثرات مخرب شیرابهدستورالعمل برای احداث محل دپوی زباله به منظور 

ده ها انجام ششاهرخ محمودی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: در کشور، اقدامات خوبی برای کنترل اثرات مخرب شیرابه زباله

مل افزود: بر اساس دستورالعای استعالم بگیرند.وی ها از آب منطقهاست. قبل از احداث محل دپوی زباله )لند فیل( حتما باید شهرداری

ها مشخص های زیرزمینی، شیب زمین و غیره برای کاهش اثرات مخرب شیرابهها، فاصله محل دپوی زباله از آبارائه شده به استان

یار تها نقشه منابع آب زیرزمینی را در اخایشده است تا اثرات مخرب دفن زباله بر منابع آب زیرزمینی به حداقل برسد. آب منطقه

ها، فاصله محل دفن زباله از منابع آب زیرزمینی را تعیین کنند. به گفته محمودی جلوگیری توانند با استفاده از این نقشهداشته و می

ها بر منابع آب مطالعه خاصی ها است. وی افزود: در ایران در زمینه اثرات شیرابهاز اثرات مخرب شیرابه ناشی از دفن زباله، با شهرداری

ها انجام نشده و چند سالی است که مطالعه در این رابطه آغاز شده است.کارشناس شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: برخی شرکت

یه های تصفها وارد عمل شوند. در شمال کشور به دلیل محدودیت زمین، برای احداث مجتمعآماده هستند در راستای تصفیه شیرابه

های اعالم شده، بدون پاسخ باقی مانده و اقدام عملی در این رابطه انجام نشده همین دلیل درخواستشیرابه، مشکل وجود دارد به 

شوند و تا ها تفکیک میاست اما در اصفهان اقدامات مناسبی به مرحله اجرا در آمده است.وی عنوان کرد: در شهر اصفهان زباله

ران نیز اقداماتی در این رابطه انجام شده است که اطالعات دقیقی درباره حدودی شیرابه حاصل از آن کنترل شده است. در جنوب ته

کنند، شیرابه آنها به سمت منابع آب زیرزمینی حرکت ها را در زمین دفن میآن ندارم.محمودی ادامه داد: از آنجاکه در ایران زباله

های پیچیده و غیره بسیار زیاد است و این ترکیبات یزمها به دلیل داشتن فلزات سنگین، میکرو ارگانکند. حجم آلودگی شیرابهمی

ها به سمت منابع آب زیرزمینی حرکت کرده و این درصد شیرابه ۹۰برای سالمت انسان به شدت مضر هستند.وی بیان کرد: بیش از 

ها، اما مهمترین خطر شیرابه شوندهای سطحی میها هم وارد آبای مثل سراوان بخشی از شیرابهکنند. در منطقهمنابع را آلوده می

شوند و کنترل آلودگی در آنها سخت و پیچیده است. بنابراین نباید آلوده کردن منابع آب زیرزمینی است زیرا این منابع دیده نمی

باله زاجازه دهیم شیرابه وارد این منابع شود.کارشناس شرکت مدیریت منابع آب ایران تاکید کرد: بسیاری از کشورها واردکننده 

در حالی  شودهای تر کمپوست تبدیل میکند. در برخی کشورها از زبالههستند زیرا این منابع قابل بازیافت بوده و ثروت تولید می

 کنیم./که در ایران، زباله را دفن کرده و زمینه آلوده شدن منابع آب زیرزمینی را فراهم می

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۹۰/%D۸%AF%D۸%B۳%D۸%AA%D۹%۸ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۲تاریخ: 

 جریمه سنگین در انتظار تخریب کنندگان تاالب ها

تخریب کنندگان تاالب ها براساس قانون جدید معاون توسعه مدیریت، حقوقی وامور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 

قانون حفاظت، احیاء و مدیریت .حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب های کشور سه تا هشت برابر میزان خسارت وارده جریمه می شوند

رای در مجلس شو ۱۳۹۶تاالب های کشور که در قالب الیحه تقدیم مجلس شورای اسالمی شده بود، در روز چهارم اردیبهشت 

محمد مجابی در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا  .اردیبهشت نیز به تایید شورای نگهبان رسید ۱۳اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

افزود: تاالب ها یکی از ارزشمند ترین اکوسیستم های جهان به شمار می روند که به لحاظ زیستگاهی از ارزش بسیار باالیی برخوردار 

نوع آن در کشور ما وجود دارد و از افتخارات ما این است که  ۴۱نوع اکوسیستم تاالبی در جهان  ۴۲کرد: از وی اظهار  .هستند

کنوانسیون تاالب ها تحت عنوان کنوانسیون رامسر برای اولین بار در کشور ما یعنی رامسر) شهری در شمال کشور( تصویب شد و 

معاون توسعه مدیریت، حقوقی  .االب جهان در این کنوانسیون ثبت شده استدر جهان نیز شناخته شده است و بیش از دو هزار ت

وامور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در کشور ما آسیب های زیادی به تاالب ها وارد شده، این آسیب ها ناشی از 

مهاجم به تاالب ها بوده که هر کدام اثرات  مصرف بیش از حد منابع آبی، پرداخت نکردن حقابه تاالب ها، ورود آلودگی و گونه های

مجابی تصریح کرد: در شرایط کنونی تعداد زیادی از تاالب های کشور در وضعیت  .مخربی بر روی تاالب های کشور به جا گذاشته اند

ی، اما با نظام مدیریتی که نامناسبی قرار دارند و با بحران های متعددی مواجه شده اند مانند دریاچه ارومیه ، تاالب میقان و گاوخون

دولت یازدهم پیش روی خود قرار داد در خیلی از موارد جلوی خشک شدن تاالب ها گرفته شد از جمله دریاچه ارومیه که اکنون در 

 زوی تاکید کرد: اما باید دقت کنیم که حفظ تاالب ها نیاز به یک برنامه ریزی منسجم و برآمده ا .شرایط بهتری قرار گرفته است

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست  .قانونی دارد که قابل استفاده در تمام عرصه ها باشد

یادآور شد: بر این اساس قانون حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و در قالب الیحه 

به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده و اکنون نیز در قالب قانون به دستگاه ها ابالغ شده  تقدیم مجلس شورای اسالمی شد که

ماده است  ۵مجابی با بیان این که در این قانون مسائل مختلف تاالب ها مورد توجه قرار گرفته است افزود: این قانون دارای  .است

نجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تاالب ها شود، ممنوع است و مرجع که در ماده اول آمده هرگونه بهره برداری و اقدامی که م

وی همچنین گفت: در ماده دوم سازمان حفاظت محیط زیست  .تشخیص آن نیز سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شده است

ین و اجرای برنامه مدون مکلف شده است نیاز آبی زیست محیطی تاالب ها را تعیین کند و وزارت نیرو نیز مکلف شده ضمن تدو

وی اظهار کرد: این نکته بسیار حایز اهمیت است که حقابه تاالب ها مهمترین نقش را  .نسبت به تخصیص و تامین حقابه اقدام کند

 تاالب حایز اهمیت در کشور داریم مطالعه در این زمینه ۲۰۰در ماندگاری این اکوسیستم آبی دارد و با توجه به اینکه ما بیش از 

مبنی بر اینکه حقابه تاالب ها چه میزان باشد و بر اساس ترسالی و خشکسالی حقابه تاالب ها تامین شود، باید هر چه سریعتر انجام 

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به ماده سوم این قانون اشاره کرد و گفت: در ماده  .شود

و جانوری غیر بومی که برای تاالب ها مضر باشد ممنوع شده است و فهرست گونه های مذکور باید توسط  سوم ورود هر گونه گیاهی

مجابی تاکید کرد: اکنون برخی از تاالب ها به علت ورود  .سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و هر دو سال یکبار نیز منتشر شود

انزلی است که با ورود گونه غیر بومی آزوال آسیب جدی به آن وارد شده  گونه های مهاجم آسیب دیده اند که نمونه بارز آن تاالب

این قانون نیز اشخاص حقیقی و حقوقی که متخلف از احکام این قانون باشند بعد از این که توسط  ۴وی اظهارکرد: در ماده  .است

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس  .دسازمان اقامه دعوی شود باید بالفاصله فعالیت های آنها متوقف و جبران خسارت کنن
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سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بر اساس تشخیص مرجع قضایی متخلفان سه تا پنج برابر خسارت وارد شده جریمه می شوند 

ای تخریب برو در صورتی که تخلف را تکرار کنند به جریمه سه تا هشت برابری محکوم می شوند، بنابراین در این قانون جرم انگاری 

  .و آلودگی تاالب ها صورت گرفته و قانونگذار عالوه بر جبران خسارت برای متخلف جریمه نیز در نظر گرفته است

این قانون دولت مکلف شده اعتبارات الزم را در بودجه سنواتی دستگاه هایی که مسوولیت دارند  ۵مجابی گفت: همچنین در ماده 

ما نکته حایز اهمیت این است برای اینکه با متخلفان برخورد قضایی صورت گیرد قانونگذار اعالم وی تاکید کرد: ا .پیش بینی کند

کرده است سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف است و این نشان می دهد که قانونگذار 

وی ادامه داد: بر اساس قانون هر کدام از  .ورد جدی و قاطع صورت گیرداصرار دارد با متخلفان عرصه تخریب و آلودگی تاالب ها برخ

مواد تکلیف مشخصی دارد برای مثال مشخص شده است سازمان محیط زیست باید آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیر 

ای عمل سازمان، دستگاه ها و مراجع ذیربط ماه بعد از ابالغ این قانون به تصویب هیات وزیران برساند تا مبن ۶قابل جبران را حداکثر 

  .قرار گیرد، البته برخی قانون ها مانند تعیین حقابه تاالب ها توسط وزارت نیرو مشخص شده است

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۷۶/%D۸%AC%D۸%B۱%DB 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

 رسدها تا پایان امسال به صفر میبرداری از جنگلبهره

ها را در توافق با مجریان برداری از جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: درصددیم تا پایان امسال کل بهرهرئیس سازمان جنگل

ها، خداکرم جاللی با حضور دراستودیوی شبکه خبر سیما بیان گزارش ایانا از مرکز اطالع رسانی سازمان جنگلبه .به صفر برسانیم

 .شودبرداری میهای شمال بهرهدرصد جنگل ۵۰هزار هکتار جنگل در کشور داریم که فقط از  ۳۰۰میلیون و  ۱۴کرد: 

ال ها تا سه سبرداری از جنگلدولت و برنامه ششم توسعه باید بهرههای های مقام معظم رهبری و سیاستوی گفت: براساس توصیه

ها به حداقل برداری از جنگلجاللی افزود: هم اکنون بهره.آینده متوقف شود اما ما درصددیم این اقدام تا پایان امسال تحقق یابد

های شمال را پیگیری رویکرد حفاظتی در جنگل برداری را متوقف خواهیم کرد وممکن رسیده است و همه قراردادهای مربوط به بهره

شود به این ترتیب که هم اکنون یک میلیون و های جنوب انجام میهای غیرچوبی در جنگلبرداریوی ادامه داد: البته بهره.کنیممی

 د و در برخی مناطق کهکننهزار خانوار کشور معیشت و اقتصادشان وابسته به جنگل است و از طریق گیاهان دارویی ارتزاق می ۶۰۰

رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و .شودهنوز گازرسانی انجام نشده است، سوخت هیزم از جنگل ها و درختان خشک شده تامین می

واهید ها خای برای حفاظت از جنگلها چه برنامهبرداری جنگلآبخیزداری کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از توقف بهره

برداری به معنای رهاکردن جنگل نیست بلکه همه عوامل آسیب رسان به جنگل باید کنترل شود و ما تالش گفت: توقف بهره داشت،

، جلوگیری از هاجاللی افزود: در بخش مرمت راه.می کنیم با مجریانمان درخصوص اقدامات پرورشی و حفاظتی قرارداد منعقد کنیم

وی درخصوص نقش مردم در .کند با مجریان قراردادهایی منعقد کرده ایمها را تهدید میآتش سوزی و دیگر تهدیداتی که جنگل

ایم های جنگلی شناسایی کردههای جنگل را باتوجه به شرایط اقلیمی رویشگاهگونه از گونه ۱۶برداری غیرچوبی از جنگل گفت: ما بهره

هزار هکتار به این شکل اداره  ۱۴۳کنند و در دولت یازدهم برداری میهای جنگلی را مردم کاشته و از محصوالتش بهرهکه این گونه

کنند دهیم و مراقبت و حفاظت به عهده خودشان است و از محصوالت تولید شده امرار معاش میجاللی افزود: ما به آنها نهال می.شد

ایم که هم اکنون اقدام مشارکتی انجام دادهوی گفت: در بحث حفاظت از جنگل هم .اما مدیریت عرصه همچنان در اختیار دولت است

ها به عهده مردم است و در این مناطق هم تخریب و هم تصرف و هم آتش سوزی جنگل به میلیون هکتار از جنگل ۱۸حفاظت 

 حداقل رسیده است و باید تالش کنیم این رویکردهای مردمی تقویت شود

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۳۲/%D۸%A۸%D۹%۸۷%D۸% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

 شودپره شمشاد برگزار میگیری درباره شبشنبه آینده جلسه اضطراری برای تصمیم

های شمال کشور را رد پره در جنگلها در حالی که طغیان آفت شبجنگلمدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان 

 .پره شمشاد خبردادگیری درباره شبکرد، از برگزاری جلسه اضطراری برای تصمیم

های هیرکانی بهمن افراسیابی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: شب پره شمشاد یک آفت نوظهوری بود که از سال قبل وارد جنگل

زمان تخم، الرو، شفیره و ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیان کرد: این آفت خطرناک است زیرا همشد .این مدیر کل سازمان جنگل

توان در جنگل دید. اما در حال حاضر آفت طغیان نکرده است. در واقع این فصل، زمان تبدیل شدن الرو به حشره کامل آفت را می

 کنند که آفت طغیان کرده است.بینند و تصور میپره را در هوا میپروانه شبحشره کامل است. مردم تجمع 

 خورد.شود، اما الرو آن بسیار خطرناک بوده و برگ، پوست و تنه درختان را میوی اضافه کرد: الرو این آفت که توسط مردم دیده نمی

یچ کشوری نتوانسته جلو این آفت را بگیرد. در آلمان به گفته افراسیابی، حضور شب پره شمشاد در سراسر جهان گزارش شده و ه

 خسارت این حشره شدید بوده است. در آذربایجان، گرجستان، آسیای میانه و اروپا هم این آفت گزارش شده است.

خه چرپره شمشاد مبارزه نکرده است. این آفت بسیار پیچیده و خطرناک است. وی مدعی است: هیچ کشوری به اندازه ایران با شب

ها متفاوت بوده و وجود همزمان چهار مرحله زندگی این حشره در محیط جنگل، عملیات مبارزه را با مشکل زندگی آن با سایر آفت

کند های هیرکانی به شدت زاد و ولد میپره در جنگلای بسیار مساعد برای این آفت است. شبکند. شمال ایران نیز منطقهمواجه می

شود. مساعد بودن شرایط شمال برای این آفت تکثیر آن را تشدید کرده و سبب شده به آفتی خطرساز تبدیل یو جمعیت آن زیاد م

شوند. ها گفت: مناطق تحت پوشش شمشاد به دو دسته تقسیم میشود.مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل

هستانی که صعب العبور هستند، مناطق پراکنش شمشادها هستند. ای که دسترسی به آن آسان بوده و مناطق کومناطق جلگه

 العبور واقع شده است که از دسترس ما خارج هستند.متاسفانه بخش عمده شمشادهای کشور، در منطقه صعب

بیش از پنج  ای مبارزه خوبی با آفت انجام داده و جمعیت آن را کنترل کردیم.حتی در برخی مناطقوی ادامه داد: ما در مناطق جلگه

بار محلول پاشی کردیم. به این ترتیب جلگه عاری از آفت شده بود اما برخی مناطق صعب العبور کوهستانی که دسترسی ما به آن 

 کند.ای مهاجرت کرده و این مناطق را مجددا آلوده میهای جلگهکم بود، همچنان دارای آفت هستند و این آفت به سمت جنگل

تی استفاده شده است. از آنجایی که درخت شمشاد در زیرآشکوب پره از دو محلول دیمیلین و بید: برای کنترل شبافراسیابی اضافه کر

)در یک جامعه گیاهی هر گاه پوشش گیاهی در سطوح مختلف ارتفاعی به نحوی قرار گیرد که ارتفاع گیاهان هر الیه از طبقات زیرین 

ول توانیم محلهای هیرکانی قرار دارد، نمینامند( جنگلسطح را آشکوب میقات ارتفاعی همو باالیی متمایز باشد، هر یک از این طب

های شمال عنوان کرد: در این منطقه رفت و آمد زیاد است به همین پاشی هوایی انجام دهیم.وی با اشاره به گردشگرپذیر بودن جنگل

ها، کند. دغدغه اصلی ما در سازمان جنگلایط خاصی را برای ما ایجاد میشود. همه این مسایل، شردلیل آفت به راحتی انتقال داده می

ها، این سازمان برای مبارزه با آفت کنترل این آفت است.به گفته مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل

توان در تمام طول سال با آفت مبارزه کرد. در میپره مشکل مالی ندارد. باید مبارزه با این آفت در مرحله الروی انجام شود زیرا نشب

حال حاضر که حشره در مرحله بلوغ است، حذف حشره کامل سودی نخواهد داشت.وی افزود: برای مبارزه با شب پره شمشاد، سال 

، موسسه اتاتها برگزار شد. شنبه هفته آینده نیز با حضور نمایندگان حفظ نبگذشته یک جلسه اضطراری با رئیس سازمان جنگل

تحقیقات گیاهپزشکی کشور، دانشگاه و بخش حفاظت سازمان و معاونین این مجموعه با حضور مهندس خداکرم جاللی رئیس سازمان 
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کنیم. در این جلسه تصمیم جدید هم ای اضطراری برگزار میهای آلوده، جلسهدهی وضعیت استانگیری و گزارشها، گزارشجنگل

 رفته خواهد شد.برای مبارزه با آفت گ

 گیری در حال انجام استقلمه

های ژنتیکی مختلفی هستند که آنها را در مقابل شرایط های علم جنگل، درختان در ارتفاعات مختلف، دارای فرمولبر اساس آموزه

 از ارتفاعات مختلفسازی منابع ژنتیکی کند، به همین دلیل در زمان وقوع حوادثی نظیر حمله آفات، برای ذخیرهمحیط سازگار می

کاری، گیاهان خاص هر ارتفاع را در اختیار داشته باشیم اما اسفندیاری شود تا در صورت لزوم به جنگلآوری میبذر و قلمه جمع

ه پره به آن حملها را داریم که بالیت و شبآوری بذر شمشاد، گفت: ما خیلی سایتگیری و جمعدرباره اقدامات انجام شده برای قلمه

توانیم قلمه تهیه کنیم.وی درباره تاثیر اختالف ارتفاع در ها میتواند برود. از این سایتنکرده است. شب پره تا یک ارتفاع مشخص می

گیری، بیان کرد: شمشاد گونه یکسانی است و تهیه قلمه از یک نقطه و خصوصیات ژنتیکی درخت و توجه به این نکته در زمان قلمه

کند. ما تا ارتفاع خاصی شمشاد داریم.مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع ده، برای آن مشکلی ایجاد نمیهای غیره آلوسایت

 گیری در حالگیری و تهیه بذر شمشاد جزء وظایف بخش جنگل است. عملیات قلمهها یادآور شد: کار قلمهطبیعی سازمان جنگل

وری آشود و بذر آنها جمعشده است و از پایه های سالم قلمه برداشت می پیگیری است. اعتباراتی برای این منظور در نظر گرفته

گویند شمشاد کامال از بین رفته است، درست نیست. چند سال پیش شمشادهای ما آلوده به بالیت خواهد شد.وی افزود: اینکه می

شه پره است زیرا به ریتر از شببالیت خطرناک اند.شدند. مناطقی که آثار بالیت در آن وجود دارد، بیشتر از سایر نواحی خشک شده

پره و بالیت تواند مجددا جوانه بزند.اسفندیاری ادامه داد: هرچند شبخورد و گیاه میها را میپره برگزند اما شبدرخت آسیب می

 ۴۰۰سنگان به وسعت شمشاد، هر دو خطرناک هستند اما خطر بالیت بیشتر است. ما بیشترین توده شمشادی خود را در پارک سی

هزار هکتار شمشادهای ما در یک یا دو نقطه واقع نشده  ۵۲هکتار داریم. شمشاد در بقیه نقاط به شکل پراکنده حضور دارد. همه 

ای و مناطق مرتفع پراکنده است.وی اضافه کرد: درجه آلودگی هم با توجه به موقعیت مکانی است. این گونه در شهر، مناطق جلگه

ای ای خسارت بیشتر است. بالیت و شب پره هم در این منطقه بیشتر حضور دارد. هرنقطهما متفاوت است. در مناطق جلگه شمشادهای

 های شمشاد وارد شده است.اند، خسارت شدیدی به تودهکه قارچ بالیت شمشاد و آفت شب پره تواما حضور داشته

پره را از بین برده بودیم و ها بیان کرد: متاسفانه در مناطقی که شبلمدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگ

های جدید العبور غیر قابل دسترس، مجددا به این مناطق مهاجرت کرد و جوانهدرختان مجددا جوانه زده بودند، آفت از مناطق صعب

 را از بین برد.
http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۲۶/%D۸%B۴%D 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/44626/%D8%B4%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

39 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

 آماده باش نیروهای یگان حفاظت برای مقابله با حریق مناطق گرمسیر

لویه های کهگیطبیعی در استانهای ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه حریق عرصهفرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

و بویراحمد، چهار محال و بختیاری، لرستان و خوزستان آغاز شده است از آماده باش نیروهای حفاظتی در مناطق گرمسیر برای 

ر کمربند دقاسم سبزعلی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی ایران و قرار گرفتن .مقابله با حریق خبرداد

های طبیعی کشور مستعد آتش ایم. در چنین شرایطی عرصهها رو برو بودهخشک و نیمه خشک جهان، با افزایش دما و کاهش بارش

ها و افزایش پوشش علفی کف جنگل، احتمال وقوع حریق در سوزی است. در سال جاری نیز با توجه به وضعیت مناسب بارش

زی اندابندی جوامع محلی، راهها، اقداماتی را برای تامین تجهیزات، گروهوی افزود: سازمان جنگلهای طبیعی شدت یافته است.عرصه

 های اطفای حریق، آموزش نیروهای ادارات کل منابع طبیعی و غیره انجام داده است.پایگاه

برگزار شده است. بر اساس تبصره  ها ادامه داد: همچنین جلسات منظمی با اعضای ستاد بحرانفرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

های کشوری و لشکری موظف به همکاری با سازمان قانون حفاظت از منابع طبیعی، در زمان وقوع حریق تمام دستگاه ۴۷ذیل ماده 

 های مختلف جلسات منظمی برگزار شده است.ها برای کنترل حریق هستند. به همین منظور با دستگاهجنگل

ها و غیره حران به خصوص در نقاط زاگرسی توسط ما شناسایی شده است تا با همراهی جوامع محلی، دهداریهای بوی گفت: کانون

های طبیعی، عامل های رخ داده در عرصهدرصد حریق ۹۵های الزم، حریق را کنترل کنیم.به گفته سبزعلی از طریق ارائه آموزش

های انگاری مردم است. به همین دلیل در فصلی که مردم برای تفرج به عرصههلها نیز ناشی از سدرصد حریق ۷۰تا  ۶۰انسانی دارند. 

های کنند، شاهد افزایش تعداد دفعات وقوع حریق هستیم.وی بیان کرد: از طریق رسانهطبیعی رفته و برای پخت و پز آتش روشن می

مک ائمه جمعه و جماعات، مراکز آموزشی و تحقیقاتی رسانی الزم در زمینه حریق انجام شده است. با کمکتوب و رسانه ملی، اطالع

ها آتش زدن و سایر نهادها، اطالعات مناسب در رابطه با حریق به جامعه هدف منتقل شده است.فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

ه شدن زمین برای کشت های طبیعی اعالم کرد و افزود: کشاورزان برای آمادپس چر مزارع را یکی از دالیل سرایت حریق به عرصه

چر مزارع کند. با تصویب قانون، سوزاندن پسهای طبیعی سرایت میجدید، کاه و کلش مزارع خود را آتش زده و حریق به عرصه

های شوند. اما برای مقابله با اثرات مخرب این روند، برنامهممنوع شده است و مرتکبان به پرداخت جریمه و برخورد قانونی محکوم می

های طبیعی کاهش درصد وقوع حریق در عرصه ۳۵وزشی نیز برای جوامع روستایی برگزار شده است.به گفته وی، سال گذشته آم

های واقع در نقاط گرمسیر نظیر خوزستان، کهگیلویه اند. امسال نیز استانهای زاگرسی شاهد افزایش حریق بودهیافته است اما استان

های انجام شده و اقدام به موقع، خوشبختانه اند که با هماهنگیل و بختیاری شاهد وقوع حریق بودهو بویراحمد، لرستان و چهار محا

ها گسترش نیافته است.سبزعلی با اشاره به اینکه مجامع جهانی صرفا در امر آموزش به ایران های طبیعی این استانحریق عرصه

دهند، درباره خدمات دریافتی از سامانه جهانی پایش حریق عنوان کرد: نمیکمک کرده و از نظر مادی تجهیزات در اختیار کشور قرار 

عامل ای و تهای ماهوارهکنیم.وی افزود: البته یگان حفاظت با استفاده از سیستمهای این سامانه استفاده میبینیاز هشدارها و پیش

ته را شناسایی کرده و نیروهای خود را به صورت آماده باش با سازمان هواشناسی، نقاط بحرانی که دمای آنها بیش از حد افزایش داش

های مردمی در زمینه حریق را آماده دریافت گزارش ۱۵۰۴ها کد کند.فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلدر این مناطق مستقر می

بوده و کارشناسان به صورت  های طبیعی اعالم کرد و افزود: تماس با این کد، به صورت رایگانیا هر گونه تخریب و تصرف عرصه

 ها خواهند بود./روزی پاسخگوی تماس شبانه
http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۴۶/%D۸%A۲%D۹%۸۵%D 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۹تاریخ: 

 ها به روایت بانک مرکزیگرانی و ارزانی خوراکی

خرداد نسبت به هفته قبل  ۵فروشی، در هفته منتهی به در بازار خرده ترین گزارش منتشر شده از قیمت مواد خوراکیبر اساس تازه

 .گروه بدون تغییر بوده است ۴گروه کاهشی بوده ضمن اینکه قیمت ۲گروه کاالیی افزایش یافته و قیمت  ۵از آن، قیمت 

درصد،  ۰.۳درصد، گوشت قرمز  ۰.۱درصد، حبوب  ۳،۵مرغ به گزارش ایانا از بانک مرکزی، بر اساس اعالم این بانک، قیمت گروه تخم

خردادماه افزایش پیدا کرده است. همچنین قیمت گروه  ۵هفته قبل از  درصد نسبت به ۰.۴درصد و قند و شکر  ۷.۷گوشت مرغ 

های لبنیات، برنج، چای و روغن نباتی ثابت مانده درصد کاهش یافته و قیمت گروه ۳.۸های تازه درصد و سبزی ۳.۰های تازه میوه

 ۳،۵ مرغ معادلقبل از آن ثابت بود. بهای تخمدر هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت تمام اقالم این گروه نسبت به هفته .است

 .رفتهزار ریال فروش می ۱۱۵هزار الی  ۹۸ای درصد افزایش یافت و شانه

 برنج و حبوب 

بلبلی هر در این هفته در گروه برنج، قیمت تمام اقالم بدون تغییر بود. در گروه حبوب بهای نخود ثابت بود. قیمت عدس و لوبیا چشم

 .درصد افزایش داشت ۰.۵درصد تا  ۰.۱درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم بین  ۰،۱یک معادل 

 های تازهها و سبزیمیوه 

شد و پرتقال درجه یک و گیالس عرضه کمی در هفته موردبررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیموشیرین و خربزه عرضه نمی

 ها متفاوت بودند، به نرخ مصوبفروشیازنظر کیفی در مقایسه با سایر میوهداشت. سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها 

 .شدبار عرضه میسازمان میادین میوه و تره

درصد،  ۱،۷های تازه قیمت سیب قرمز معادل کردند که در گروه میوههای سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه میفروشیمیوه

درصد کاهش یافت. در گروه  ۲۱.۱درصد تا  ۰.۷درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  ۰.۸درصد و کیوی  ۴.۴سیب زرد 

درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم این  ۰.۲های برگی درصد و سبزی ۴.۱درصد، لوبیا سبز  ۱۳.۴های تازه قیمت پیاز معادل سبزی

 .درصد کاهش داشت ۱۱.۸درصد تا  ۰.۴گروه بین 

 گوشت مرغ گوشت قرمز و 

درصد و قیمت گوشت مرغ  ۰،۶در هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود. بهای گوشت گوسفند معادل 

 .درصد افزایش یافت ۷.۷

 قند، شکر، چای و روغن نباتی 

 .ع روغن نباتی ثابت بوددرصد افزایش داشت. قیمت چای خارجی و انوا ۰.۶درصد و شکر  ۰،۳در این هفته بهای قند معادل 

 سالهتغییرات یک 

خردادماه سال جاری  ۵فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به بر اساس اعالم بانک مرکزی، متوسط قیمت خرده

 ۲۶.۰نج درصد، بر ۲۱.۵درصد، حبوب  ۳۱.۹مرغ درصد، تخم ۷،۵دهد که لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل از آن نشان می

 ۲۰.۸درصد، قند و شکر  ۸.۳درصد، گوشت مرغ  ۱۴.۸درصد، گوشت قرمز  ۳۹.۶های تازه درصد، سبزی ۴۰.۱های تازه درصد، میوه

 .درصد افزایش داشته است ۸.۲درصد و روغن نباتی  ۲۰.۳درصد، چای 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۶۱/%DA%AF%D۸%B۱%D 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

 درصد ارزان شد 50آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ گوجه فرنگی 

 .بازار خبر دادتومانی نرخ پیاز در  ۲۰۰درصدی نرخ گوجه فرنگی و افزایش  ۵۰رئیس 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  ۲۰۰نرخ گوجه فرنگی و افزایش  درصدی ۵۰از کاهش  جوان،

وی نرخ هر کیلو سیب زمینی در میدان را هزار و .تومان است ۸۰۰الی هزار و  ۴۰۰هزار تومان و پیاز هزار و  ۲در میدان هزار الی 

ن درحالی است که طی روزهای آتی با رسیدن محصول نو از گرگان، با افت قیمت تومان اعالم کرد، افزود: ای ۸۰۰الی هزار و  ۴۰۰

های نوبرانه در بازار گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو هندوانه مهاجران با اشاره به آخرین وضعیت نرخ میوه.در بازار روبرو خواهیم شد

هزار تومان، زردآلو  ۱۳تا  ۴تومان، گوجه سبز  ۵۰۰هزار و  ۳الی  ۵۰۰هزار تومان، طالبی هزار و  ۳تومان، ملون هزار تا  ۸۰۰تا  ۴۰۰

ها در بازار را اعالم کرد و رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت سایر میوه.هزارتومان است ۸تا  ۴هزار تومان و توت فرنگی  ۲۵تا  ۸

ای ، خیار گلخانه۵۰۰هزار و  ۵تا  ۴مان، کیوی تو ۵۰۰هزار و  ۴تا  ۳هزار تومان، موز  ۵ادامه داد: همچنین نرخ هر کیلو سیب سفید 

وی با اشاره به آخرین وضعیت عرضه و تقاضا در بازار بیان کرد: .هزار تومان است ۳تا  ۲ای و خیار بوته ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۵۰۰هزار و 

شود که گذشته پیش بینی می هایعرضه و تقاضا در بازار نسبتا آرام است و از طرفی با وجود افزایش تولید محصول به نسبت سال

 .اتفاق خاصی در بازار رخ ندهد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۸۸۴۵۹/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸%B۱% 
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 بازار و قیمت ها
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

 روز آینده 5آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ وعده ارزانی گوجه فرنگی و سیب زمینی طی 

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 کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار .ها کاهش یابدمجدداً قیمت

طی چند روز  :ی نرخ گوجه فرنگی در بازار خبر داد و گفتدرصد ۵۰با 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

و پیاز افزود: مهاجران با اشاره به بازار آرام سیب زمینی .الی دو هزار تومان است ۸۰۰به گفته وی نرخ هر کیلو گوجه فرنگی با کیفیت 

تومان، سیب زمینی نوبرانه گرگان هزار و  ۸۰۰تا هزار و  ۴۰۰درصدی هزار و  ۱۰در 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  ۸۰۰تا هزا رو  ۴۰۰تومان، پیاز هزار و  ۲۰۰

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

تا  ۲هزار تومان، طالبی  ۷تا  ۳هزار تومان، توت فرنگی  ۱۵تا  ۴هزار تومان، زردآلو  ۱۵تا  ۲هر کیلو گوجه سبز با کاهش چشمگیر 

هزار  ۲ای را از وی نرخ هر کیلو خیار بوته.تومان است ۵۰۰هزار و  ۲تا هزار تومان و ملون هزار تا  ۴۰۰ندوانه تومان، ه ۵۰۰هزار و  ۳

 ۵۰۰هزار و  ۳تومان، کیوی  ۵۰۰هزار تومان اعالم کرد و اضافه کرد: همچنین نرخ هر کیلو خیار گلخانه هزار تا هزار و  ۳الی  ۵۰۰و 

درصدی هزار و  ۱۵به گفته مهاجران نرخ هر کیلو سبزی خوردن با کاهش .تومان است ۵۰۰هزار و  ۴تا  ۳، موز ۵۰۰هزار و  ۵تا 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به اینکه رکود و .تومان است ۵۰۰تا هزار و  ۸۰۰تومان و سبزی جور )پلو، آش، قورمه(  ۸۰۰

 .قیقی در خصوص وضعیت بازار میوه، طی روزهای آتی داشتتوان پیش بینی دآرامش بر بازار حاکم است، تصریح کرد: نمی

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۹۰۹۰۱/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

 95گزارش متوسط قیمت محصوالت کشاورزی در زمستان 

 .را اعالم کرد ۱۳۹۵مرکز آمار ایران گزارش متوسط قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی زمستان 

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

، متوسط قیمت ذرت ۱۳۹۵در مناطق روستایی را اعالم کرد. بر این اساس، در بخش غالت، در سه ماهه چهارم سال  ۱۳۹۵زمستان 

سال  در بخش محصوالت لیفی در سه ماهه چهارم .درصد افزایش داشته است ۹۱.۰ای نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل دانه

 .درصد افزایش داشته است ۲۹.۴، متوسط قیمت پنبه وش نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۱۳۹۵

ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال  ۱۱۰۶۲، متوسط قیمت خیار ۱۳۹۵در بخش محصوالت جالیزی در سه ماهه چهارم سال  

و  ۵۴۱۶، متوسط قیمت گوجه فرنگی ۱۳۹۵ارم سال در بخش سبزیجات در سه ماهه چه .درصد کاهش نشان می دهد ۵.۴قبل 

درصد کاهش داشته و متوسط قیمت اسفناج  ۳۵.۰و ۱۳.۴ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۶۸۸۳قیمت پیاز 

ریال بوده که نسبت به فصل مشابه  ۸۵۳۰است. و نیز متوسط قیمت بادمجان درصد افزایش داشته  ۳۱.۵ معادل ریال بوده که  ۷۰۰۲

، متوسط قیمت یونجه ۱۳۹۵ای در سه ماهه چهارم سال در بخش محصوالت علوفه .درصد کاهش نشان می دهد ۱۸.۸سال قبل 

در بخش مرکبات در سه ماهه چهارم سال  .درصد افزایش داشته است ۱.۴ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۷۲۸۴

درصد کاهش داشته است، و متوسط قیمت  ۵۹.۶ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۵۸۶۲مت پرتقال ، متوسط قی۱۳۹۵

، ۱۳۹۵در بخش دامداری سنتی در سه ماهه چهارم سال  .درصد کاهش نشان می دهد ۲۴.۵ریال بوده که معادل  ۸۱۳۵نارنج 

ریال بوده که به ترتیب  ۱۲۵۳۸۴یلوگرم گاو پرواری زنده ریال و یک ک ۱۴۱۴۰۵متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و برة زنده 

های دامی سنتی در سه ماهه چهارم سال در بخش فراورده.درصد افزایش داشته است ۱۰.۶و  ۲۰.۱نسبت به فصل مشابه سال قبل 

افزایش داشته درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۳۹.۸ریال بوده که  ۴۱۷۰۵، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۱۳۹۵

در بخش هزینه خدمات ماشینی .درصد کاهش داشته است ۲.۲ریال بوده که معادل  ۱۱۴۵۹و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو 

درصد  ۱۵.۷ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۱۴۴۶۲۴۱، هزینه شخم زمین زراعی آبی ۱۳۹۵در سه ماهه چهارم سال 

درصد کاهش یافته است. بعالوه، هزینه دیسک زمین  ۱۲.۲ریال بوده که معادل  ۸۸۱۸۳۵عی دیم افزایش و هزینة شخم زمین زرا

درصد افزایش و هزینة دیسک زمین زراعی دیم  ۴۸.۰ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۱۰۳۸۰۲۵زراعی آبی 

، هزینه ۱۳۹۵در بخش دستمزد نیروی کار در سه ماهه چهارم سال  .درصد کاهش داشته است ۲۳.۶ریال بوده که معادل ۴۳۰۱۴۰

ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب  ۳۸۱۱۳۹ریال و هزینه کارگر میوه چین زن  ۴۵۴۵۶۵کارگر میوه چین مرد 

 ۲۶۷۱۱۶ر زن کا تنک کارگر هزینه ریال و  ۴۵۵۸۱۳درصد افزایش داشته است. همچنین، هزینه کارگر تنک کار مرد  ۱۲.۸و  ۶.۳

 .درصد افزایش نشان می دهد ۲.۷درصد کاهش و  ۹.۷ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۹۵۶۳۷/%DA%AF%D۸%B۲%D۸% 
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 هابازار و قیمت 
 فودپرس ۱۳۹6خرداد ماه  ۱دو شنبه 

 شوددرصد گران می ۸آش و حلیم رمضان امسال 

 ۸تا  ۷دبیر 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 اهم در حلیم و آش جدید نرخ درباره حسین محمدی.رسددرصد تغییر به فروش می

درصد تفاوت در مقایسه با سال قبل به فروش  ۸تا  ۷نواع 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 ۱۱ ساده حلیم و تومان هزار ۱۲ به گزارش تسنیم، قیمت هر کیلوگرم حلیم معجون در سال گذشته 

قلمکار و تومان، هر پرس آش شله ۹۵۰۰ار تومان، آش رشته بدون مخلفات هز ۱۰ مخلفات با رشته آش تومان، هزار ۱۲ مخلفات

 .بود شده گذاریقیمت تهران در تومان  ۶۵۰۰ته تومان و هر پرس آش رش ۷۰۰۰حلیم 

 .درصد افزایش قیمت این محصوالت را شاهد بودیم ۵( نیز ۹۴در مقایسه با سال قبل ) ۹۵گفتنی است در سال  

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=b۳b۴۲۱۹b۹۰۸۸۴a۶e۸۸eed۸f۰ 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۳۱یک شنبه 

 درصدی محصوالت کشاورزی در زمستانی که گذشت 90تا  5گرانی 

از ؛ حکایت از افزایش قیمت بسیاری ۹۵گزارش متوسط قیمت محصوالت و هزینة خدمات کشاورزی در مناطق روستایی زمستان

 خدمات هزینة و محصوالت قیمت متوسط گزارش اساس بر ایران؛ آمار مرکز به گزارش.محصوالت نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد

، متوسط قیمت ذرت دانه ای نسبت به 1395 سال چهارم ماهه سه در غالت بخش در ؛۹۵زمستان روستایی مناطق در کشاورزی

، متوسط ۱۳۹۵در بخش محصوالت لیفی در سه ماهه چهارم سال  .افزایش داشته استدرصد  ۹۱.۰فصل مشابه سال قبل معادل 

 .درصد افزایش داشته است ۲۹.۴قیمت پنبه وش نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 

ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال  ۱۱۰۶۲، متوسط قیمت خیار ۱۳۹۵در بخش محصوالت جالیزی در سه ماهه چهارم سال  

و  ۵۴۱۶، متوسط قیمت گوجه فرنگی ۱۳۹۵در بخش سبزیجات در سه ماهه چهارم سال  .درصد کاهش نشان می دهد ۵.۴قبل 

درصد کاهش داشته و متوسط قیمت اسفناج  35.0و ۱۳.۴ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۶۸۸۳قیمت پیاز 

ریال بوده که نسبت به فصل مشابه  ۸۵۳۰ بادمجان قیمت متوسط نیز و. است داشته افزایش درصد ۳۱.۵ معادل ریال بوده که  ۷۰۰۲

، متوسط قیمت یونجه ۱۳۹۵ای در سه ماهه چهارم سال در بخش محصوالت علوفه .درصد کاهش نشان می دهد ۱۸.۸سال قبل 

ر سه ماهه چهارم سال در بخش مرکبات د .درصد افزایش داشته است ۱.۴ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۷۲۸۴

درصد کاهش داشته است، و متوسط قیمت  ۵۹.۶ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۵۸۶۲، متوسط قیمت پرتقال ۱۳۹۵

، ۱۳۹۵در بخش دامداری سنتی در سه ماهه چهارم سال  .درصد کاهش نشان می دهد ۲۴.۵ریال بوده که معادل  ۸۱۳۵نارنج 

ریال بوده که به ترتیب  ۱۲۵۳۸۴ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده  ۱۴۱۴۰۵سفند و بره زنده متوسط قیمت یک کیلوگرم گو

های دامی سنتی در سه ماهه چهارم سال در بخش فراورده.درصد افزایش داشته است ۱۰.۶و  ۲۰.۱نسبت به فصل مشابه سال قبل 

درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته  ۳۹.۸ریال بوده که  ۴۱۷۰۵، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۱۳۹۵

در بخش هزینه خدمات ماشینی .درصد کاهش داشته است ۲.۲ریال بوده که معادل  ۱۱۴۵۹و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو 

درصد  ۱۵.۷ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۱۴۴۶۲۴۱، هزینه شخم زمین زراعی آبی ۱۳۹۵در سه ماهه چهارم سال 

درصد کاهش یافته است. بعالوه، هزینه دیسک زمین  ۱۲.۲ریال بوده که معادل  ۸۸۱۸۳۵افزایش و هزینة شخم زمین زراعی دیم 

 ۴۳۰۱۴۰درصد افزایش و هزینة دیسک زمین زراعی دیم  ۴۸.۰ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۱۰۳۸۰۲۵زراعی آبی 

، هزینه کارگر ۱۳۹۵در بخش دستمزد نیروی کار در سه ماهه چهارم سال   .اهش داشته استدرصد ک ۲۳.۶ریال بوده که معادل 

و  ۶.۳ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب  ۳۸۱۱۳۹ریال و هزینه کارگر میوه چین زن  ۴۵۴۵۶۵میوه چین مرد 

ریال  ۲۶۷۱۱۶ارگر تنک کار زن ک هزینه ریال و  ۴۵۵۸۱۳درصد افزایش داشته است. همچنین، هزینه کارگر تنک کار مرد  ۱۲.۸

 .درصد افزایش نشان می دهد ۲.۷درصد کاهش و  ۹.۷بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۰۱b۰۳fd۰۲f۴۸۴۹e۰bf۱f۲۴۶۱f۴ 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۳/۱۰ : تاریخ

 تجمع مرغداران مقابل وزارت جهاد کشاورزی 
های وزارت جهاد کشاورزی در بخش طیور و گران شدن قیمت جوجه شماری از مرغداران سراسر کشور امروز در انتقاد به سیاست

امروز تعدادی از مرغداران  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . یکروزه در مقابل وزارت جهاد کشاورزی اعتراض کردند

 .های وزارت جهاد کشاورزی در بخش طیور مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردندسراسر کشور در انتقاد به سیاست

بهبود اوضاع ظالمانه حاکم بر صنعت مرغداری، تضمین قیمت جوجه، در این تجمع خواسته مرغداران از وزیر جهاد کشاورزی 

کنندگان به نمازخانه براساس این گزارش، تجمع .های تولید طیور و قیمت کارشناسی مرغ و تعیین تکلیف معوقات بانکی استنهاده

وگو ها گفتا تعدادی از روسای تشکلجهاد کشاورزی دعوت شدند و حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام هم ب وزارت

های وزیر جهاد کشاورزی در بخش طیور که باعث بیکاری کنندگان در این اجتماع از سیاستبراساس این گزارش، این تجمع.داشت

تار مرغ کنند، وزن میانگین کشاین افراد همچنین بیان می.هزار نفر در این صنعت شده، انتقاد دارند ۱۰۰و حذف اشتغال به میزان 

  .کیلو گرم شده که باعث خروج ارز و تضعیف ضریب تبدیل شده است ۳به سبب کمبود و گرانی جوجه حدود 

 تجمع مرغداران مقابل وزارت جهاد کشاورزی

های وزارت جهاد کشاورزی در بخش طیور را باعث ورشکستگی براساس این گزارش، مرغداران در تجمع امروز مرغداران سیاست

 ۱۲۰بیش از  ۱۳۹۳اند و همچنین بیان کردند که تولید جوجه در آبان و آذر گوشتی به علت نبود برنامه مدون عنوان کردهمرغداران 

  .میلیون قطعه کاهش یافته است ۹۰میلیون قطعه بود که در چند ماه اخیر سال جاری به حدود 

هد که چرا وزارت خانه متبوعش در مقابل گرانی نامعقول آنها در این تجمع خواستار شدند، تا حجتی وزیر جهاد کشاورزی پاسخ د

خواهند بدانند که چرا وزارت جهاد کشاورزی تمام هم و غم خود را آنها همچنین می دهد؟جوجه یک روزه هیچ واکنشی نشان نمی

سود قانون تولید  کنندگان همچنین عنوان کردند،افزاید: تجمعاین گزارش می معطوف به کنترل قیمت گوشت مرغ کرده است؟

کنندگان از کدام توجیه فنی، اقتصادی، شرعی و عرفی های باالتر از سود قانونی به تولیدوام درصد است، اما پرداخت ۱۷کننده 

  برخوردار است؟

 کننده مقابل وزارت جهاد کشاورزیوگوی معاون وزیر با نمایندگان مرغداران تجمعگفت

ها جهت بررسی و تصویب بندهای درخواستی نشست نمایندگان استانی مرغداران، روسای تشکلبراساس این گزارش در این لحظه 

  .با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در حال برگزاری است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۶۸۱۳۹۶۰۳۱۰۰۰۱۲ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۰تاریخ: 

 نامه رفتاری الزم استها، تدوین شیوهبرای حفاظت از اقیانوس

ها شدند؛ آنها البته معتقدند نامه بقراطی برای حفظ اقیانوسگروهی از متخصصان مشهور حفاظت دریاها، خواهان تدوین یک قسم

 .شوند در حین طبابت، برخی اصول اخالقی را رعایت کنندبه سوگندنامه پزشکان باشد که متعهد مینامه نباید شبیه این قسم

حقوق بشر که ممکن است در  ، تدوین قوانین رفتاری برای حفاظت از دریاها، به جلوگیری از نقضساینس دیلیبه گزارش ایانا از 

ریزی و اجرای قوانین مربوط را در حین برنامه -به لحاظ اجتماعی –سازی مسئوالنه کند و تصمیمضمن حفاظت روی دهد، کمک می

 به چاپ رسید.  Marine Policyمی مجله  ۱۵ای در شماره ها در مقالهکند. این توصیهها تقویت میبه حفاظت اقیانوس

ه ما مزیت تدوین راهنمای رفتاری این است ک"گوید: های واشنگتن، بریتیش کلمبیا و استنفورد میپژوهشگر در دانشگاهناتان بنت 

کنیم راهی رو به جلو پیشنهاد دهیم که در نهایت موفقیت گیریم. ما سعی میاشتباهات گذشته را پیش چشم داریم و از آنها عبرت می

های المللی از دانشگاهیان و فعاالن دانشگاهی، نهادهای دولتی و سازمان. سال گذشته گروهی بین"دهدها را افزایش حفاظت از اقیانوس

المللی برای حفاظت از طبیعت جهان، در هونولولو گرد آمدند تا در مورد نیاز به تدوین قوانین غیر انتفاعی در کنفرانس اتحاد بین

، در های حفاظتی موجودسندی تنظیم کنند. این مباحث همراه با بررسی سیاسترفتاری دریایی بحث کنند و چارچوبی برای چنین 

گرد هم آوردن این تعداد متخصص واقعا نخستین گام در یک مسیر طوالنی "دهد: این مقاله جدید، تلخیص شده است.بنت توضیح می

برای همه کسانی است که با دریاها سر و کار  است. آنچه که ما در اینجا خواهان آن هستیم، تدوین و کاربرد یک راهنمای رفتاری

 ."دارند. این امر مستلزم این است که بازیگران کلیدی در حفاظت دریاها پا پیش بگذارند و از این ابتکار حمایت کنند

بومیان  های حفاظتی در سراسر جهان، مواردی از نقض حقوق بشر روی داده است. مثال در تانزانیادر جریان اعمال برخی فعالیت

های خود رانده شدند. در آفریقای جنوبی، مناطقی که بدون ساحل نشین در پی تالش دولت برای حفاظت از این منطقه، از زمین

معروف شده است  "زورگیری دریایی"ای از عمل مشورت با جوامع محلی به حفاظت دریایی اختصاص یافته بودند، به عنوان نمونه

گویند بخشی از مساله این است که حفاظت دریاها گیرد.نویسندگان میامع کوچک ماهیگیر را از آنها میکه منبع ارتزاق و حقوق جو

به سرعت در  ۲۰۲۰درصد از دریاها تا سال  ۱۰ها برای برآورده ساختن اهداف جهانیِ حفاظت از ای است و چالشموضوع تقریبا تازه

ها هایی سر بزند. به عالوه اقیانوسه پایان مهلت زمانی، اشتباهات یا غفلتتر شدن است. ممکن است با نزدیک شدن بحال پیچیده

سازد. حقوق مالکیت در دریاها به اندازه خشکی مشخص شده چندین ویژگی منحصر به فرد دارند که کار حفاظت را دشوار می

ز منابع طبیعی دریایی یا حفاظت از آنها اختالف برداری انیستند، تعریف حد و مرز و اعمال قوانین دشوار است و درباره افزایش بهره

ها این روزها جای اقیانوس"گوید: نظرهای بسیاری وجود دارد. این شاید جدیدترین سناریوی جهانی غرب وحشی باشد.بنت می

میمات ینکه تصکند با اهدافی متفاوت، ادعای خود را تثبیت کند. پرداختن به موضوعاتی درباره اشلوغی هستند، هر کسی سعی می

شود، چه کسی درباره منطق تصمیمات مسئول و پاسخگوست؟ و اطالعات مربوطه را به شکل شفاف در اختیار عموم چگونه گرفته می

نویسندگان مقاله چندین اصل «.های اساسی برای حفاظت از دریاها به شیوه مناسبی حل می شود؟گذارد؟ آیا برخی از چالشمی

توان از آنها برای تدوین قوانین رفتاری در حفاظت از دریاها سازی دارند که میپذیری و تصمیمعی، مسئولیتمربوط به عدالت اجتما

شود. آنها همچنین استفاده کرد. این اصول شامل موضوعاتی همچون حقوق بومیان، غذا و امنیت معیشت، جامعیت و شفافیت می

 اند.های حفاظتی را ذکر کردههایی از عواقب خوب و بد فعالیتاند و مثالبرای پیشرفت بیشتر کار، اهداف خود را فهرست کرده

رفته های دخیل را در بر گریزی دریایی، همه طرفتوان به بریتیش کلمبیا اشاره کرد که فرآیند برنامههایی موفق میبه عنوان نمونه

کرده در حالی که نماد سالمت و تنوع اکوسیستم به شمار است؛ یا در هاوایی یک بنای یادبود ملی دریایی، فرهنگ محلی را لحاظ 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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المللی توان برای تدوین یک قانون بینشود را میها گرفته میهای مثبت و دیگر نمونههایی که از این نمونهگوید: درسرود. بنت میمی

نفرانس ها از جمله کرو درباره اقیانوسلی پیشالملهای بینهای خود را در نشسترفتاری به کار برد. نویسندگان قصد دارند تا توصیه

المللی مناطق حفاظت شده دریایی در سپتامبر و کنفرانس اقیانوس ما در های سازمان ملل متحد در ماه ژوئن، کنگره بیناقیانوس

د و این سند آمده اهمیت بدهنگذاران به آنچه که در اکتوبر به بحث بگذارند. آنها امیدوارند دیگر دانشمندان، سیاستگزاران و سرمایه

د عنوان ابزاری برای آموزش و هدایت رویکرسپس برای تدوین یک آیین نامه رفتاری با هم تعامل کنند.آنها انتظار دارند سند نهایی به

بر ها در برانسل بعد دست اندرکاران و حامیان حفاظت استفاده شود و در هنگام ضرورت همچون معیاری برای پاسخگویی گروه

گوید: المللی جکسون میاعمالشان استفاده شود.پاتریک کریستی، استاد مدرسه امور زیست محیطی و دریایی و مرکز مطالعات بین

توان از کند که نمیعملی شدن حفاظت از دریاها همیشه مستلزم برقراری توازن است. این تحقیق این امر را روشن می"

داشت که بار اصلی حفاظت را به دوش بکشند. بدون در نظر گرفتن دقیق اصول این تحلیل، پذیرترین افراد جامعه انتظار آسیب

 /"ای بر اجتماع و محیط زیست تحمیل خواهد شد.شود و تاثیرات منفی ناخواستهاحتماال حفاظت در بلند مدت با شکست روبرو می
http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۰۹/%D۸%A۸%D۸%B۱% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/44509/%D8%A8%D8%B1%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

51 
 

 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۳/۱۰ : تاریخ

ساحلی و برخورد قانونی با آزادسازی حریم دریا و مناطق ها موافقت کردند سازمان بنادر و سازمان جنگل

 متجاوزان
نامه امروز همکاری متقابل در جهت آزادسازی حریم دریا و برخورد قانونی با متجاوزان به دریا و مناطق ساحلی از موضوعات تفاهم 

  .ها، مراتع و آبخیزداری کشور بودبین سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگل

ها، مراتع و سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگل نامه همکاری بین، تفاهمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .نژاد و خداکرم جاللی امضا شدآبخیزداری کشور امروز با حضور محمد سعید

ساحلی و استفاده متقابل از دانش و تجربیات کارشناسان و  فراهم کردن تمهیدات الزم برای استقرار طرح مدیریت یکپارچه مناطق

  .نامه استافزایی و استفاده بهینه از منابع، از اهداف این تفاهممتخصصان دو سازمان به منظور هم

 ،ها در حوزه سواحل کشور، همکاری در روند تحقق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بر حسب توافق طرفینتبادل اطالعات و داده

های مشترک و همکاری متقابل در جهت آزادسازی حریم دریا و برخورد فراهم کردن تمهیدات الزم جهت تسهیل دسترسی به سامانه

  .نامه استقانونی با متجاوزان به دریا و مناطق ساحلی از موضوعات این تفاهم

جانبه در جهت آن با سازمان بنادر، همکاری همه گذاری اطالعاتاجرای حدنگاری اراضی ساحلی، مستحدث و حریم آنها به اشتراک

نامه آیین ۳ماده  ۲۲های قابل کشتیرانی و همکاری با سازمان بنادر در اجرای بند حفاظت از اراضی ساحلی و حریم دریاها و رودخانه

ها در این هدات سازمان جنگلها در بنادر از تعسازمان بنادر و تبصره الحاقی آن و قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی

قانون اراضی مستحدث ساحلی  ۷برداری ماده قانون حفاظت و بهره ۵۵ها در اجرای ماده همکاری با سازمان جنگل .نامه استتفاهم

 .هیأت وزیران طبق توافق طرفین از تعهدات سازمان بنادر و دریانوردی است ۱۳۴۲مهرماه  ۱۳مورخ  4172نامه شماره و تصویب

مکاری در اجرای طرح کاداستر اراضی مستحدث ساحلی و حریم آنها در حد مقدورات و همکاری در تعیین حریم دریاها و مستحدثات ه

ات های دریایی طبق توافق طرفین از تعهدگیری مشخصهسازی سواحل کشور و شبکه اندازهبا استفاده از نتایج مطالعات پایه و شبیه

های ساحلی تشکیل همچنین مقرر شد کمیته هماهنگی و اجرایی در ستاد و استان .نامه استدر این تفاهمسازمان بنادر و دریانوردی 

شود و در اولین نشست این کمیته راهبری، اعضا و شرح وظایف آن تعیین و مصوب شود، ضمن آنکه اعتبار این تفاهم نامه پنج سال 

  .تعیین شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۳۱۰۰۰۰۶۹۱ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۱تاریخ: 

 استراتژی آبی ترکیه علیه ایران

شود را قطع کشورهای پایین دست سرازیر میمیلیارد متر مکعب آبی که به  ۸۰میلیارد از  ۳۰ترکیه با اقداماتی که در پیش گرفته، 

 رسدبه حداقل می ۱۴۰۵کند با افزایش ریزگردها، کیفیت زندگی مردم ایران و عراق با ادامه ساخت ایلیسو تا سال می

 مائده امینی

له د؛ آب دجشوشرقی ترکیه و روی رود دجله ساخته میبسته است. سدی که در مرز جنوب« ایلیسو»ترکیه کمر همت به ساختن  

که پیش از این هم نسبت به احداث سدهای مختلف روی رودهای مادری مثل دجله و درحالی .شودایران سرازیر می« اروند رود»به 

دستی مثل ایران و عراق ادامه دارد توجه به اوضاع کشورهای پایینفرات، بارها و بارها هشدار داده شده بود، روند سدسازی ترکیه بی

شود و آب در تاالب هورالعظیم به حداقل خود برسد و خشک شود. البته خسارات احداث این سد به هورالعظیم محدود نمیتا میزان 

دست به بار خواهد آورد. از مشکالت معیشتی که برای ساکنان منطقه توسط ریزگردها پایین ناپذیری برای کشورهایخسارات جبران

 .زایی و خشکسالی در عراق و حتی ایرانندهایی نظیر بیابانپیش خواهد آمد، گرفته تا ایجاد فرآی

ها با شروع دهه است که ترک ۴گوید: نزدیک می« شهروند»پور، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به محمدحسین کریمی

های اند تا زمینن گرفتههای ترکیه در داخل کشور خودشاکوهستان های سرچشمهریزی شده تصمیم به مهار آبهای برنامهطرح

دست میلیارد متر مکعب آبی که به کشورهای پایین ۸۰میلیارد از ۳۰شان را نجات دهند. ترکیه با اقداماتی که در پیش گرفته، آببی

تاندارد داده و استرکیه با به پایان رساندن این اقدام، بزرگترین تهدید محیط زیستی علیه ایران را انجام .کندشود را قطع میسرازیر می

ها در کشورهای مختلف، توان و منابع دهد. به گفته او، حاکمیتتا مرز قابل توجهی کاهش می ۱۴۰۵سال  ها را تازندگی ایرانی

ها زیست جزو اولویت عملکردی حاکمیت ایران نباشد، روند پایین آمدن استاندارد زندگی ایرانی محدودی دارند و تا مادامی که محیط

رئیس دوم اتاق بازرگانی ایران اما معتقد است که وزارت نیرو هشدارهای الزم را داده و محسن رشید فرخی، نایب.مه خواهد داشتادا

 .های ترکیه باشدحاال نوبت وزارت خارجه است که پیگیر موضوع سدسازی

 داستان از چه قرار است؟

گیری سد ایرانی بود، عمال آغاز شکل ۶۵۰رود فرات که ظرفیت آن معادل  دولت ترکیه با افتتاح سد بزرگ آتاتورک روی ۱۹۹۲سال  در

بار سد ایلیسو را روی رود دجله زایی در عراق را رقم زد. دولت ترکیه همچنان مصمم است اینریزگردها در غرب ایران و تشدید بیابان

کند. سد ایلیسو، یکی از سدهای بزرگ در حال احداث  درصد منابع آب دجله به خاک عراق جلوگیری۵۶بسازد و با این کار از ورود 

به پایان خواهد رسید. با توجه به مرزی بودن این سد  ۲۰۱۹سال  شروع شد و در ۲۰۰۶سال  در کشور ترکیه است که ساخت آن از

را نیز به خود وابسته  زیست کشور ایران شود و محیطدر جنوب شرق ترکیه و احداث آن روی رود دجله که به خاک عراق سرازیر می

المللی و جلب رضایت کشورهای ایران و عراق است که دولت ترکیه بدون اخذ کرده است، این سد نیازمند مجوزهای قانونی بین

 .المللی درحال ساخت آن استمجوزهای قانونی از مجامع بین

 آشفتگی عراق و سوریه؛ سوءاستفاده ترکیه

پور ضمن سال اخیر، تالش ترکیه برای تسلط کامل بر آب دجله و فرات است. کریمی ۴۰ما در  محیطی منطقهبزرگترین اتفاق زیست

شوند که بخش اعظم مصرف آب انسانی های عراق و روسیه توسط دجله و فرات سیراب میسرزمین :دهداعالم این موضوع ادامه می

های مختلف بودند و ترکیه دو کشور عراق و سوریه درگیر تنش های اخیر هرشود. در سالاین دو کشور، توسط این دو رود تأمین می
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هایی که قدرت کافی داشت همه تالش خود از این نابسامانی نهایت سوءاستفاده را کرده است. به گفته این کارشناس، صدام در دوره

 .های ورودی عراق محافظت کند اما این دوره قدرت بسیار کوتاه بودرا کرد تا از آب

 صورتحساب حماقت ترکیه با ماست پرداخت

رویه جمعیت و به تبع آن افزایش سرانه آب توسط انسان مزید بر علت شده رویه ترکیه از سرچشمه و افزایش بیحاال برداشت بی

های موضعی گوید: امروز کشورهای همسایه مشغول پرداخت بهای حماقت و خودخواهی ترکیه هستند. سیکلپور میاست. کریمی

ها، پدیده گردوغبار و ریزگردها و افزایش فاضالب در دهانه اروند رود بهایی است که کشورهای همسایه و البته خشک شدن حوزهآب، 

ها باعث کاهش استاندارد زندگی ، هیچ چیز به اندازه ریزگرد۱۴۰۵تا  ۱۳۹۰سال پردازند. به عقیده من در بازه زمانی ایران امروزه می

 .ها نشده استایرانی

 محیطی در راههمه ابعاد این فاجعه زیست

باره به ایلنا گفته محیطی در انتظار کشورهای اطراف دجله است. روز گذشته بهرام طاهری، مشاور وزیر نیرو در اینزیست فاجعه 

لب دست طایینخواهد به کشور دیگری بدهد، امتیازاتی را از کشور پکند، وقتی میاست: کشوری که آبی را سهم خودش فرض می

که برای مهار ریزگردها باید با کشورهای همسایه دهد.او با اشاره به اینکند؛ همانند آنچه اکنون بین ترکیه با عراق و سوریه رخ میمی

های مشترک به توافق برسند، چرا که در برخی موارد های آبریز و رودخانهنیز به توافق برسیم، گفت: کشورها باید بر سر حوضه

 المللی و تداوم مذاکراتاند و این مسائل برای حل شدن نیاز به فشار بینهدیم که اکنون کشورها دچار عدم توافق سیاسی شدهشا

که منشأ بسیاری از ریزگردهای ایران از کشورهای سوریه، عراق، اردن، اسراییل، عربستان و الجزایر است، دارد.طاهری با بیان این

های تابناک به نقل از محمد درویش، مدیرکل دفتر مشارکت.ترندآیند، ریزتر و خطرناکه از مناطق دورتر میافزود: این ریزگردها هرچ

گیرند. به زیست نوشته است: سدهای ساخته شده روی دجله و فرات، تمام آب این دو رودخانه را میمردمی سازمان حفاظت محیط 

، تبدیل تاالب هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه، درگیری های مرکزی عراق و سوریهگفته او، خشک شدن تاالب

ای از ارمغان حذف حقابه دجله و فرات استان غربی و مرکزی کشورمان با معضل ریزگردها و افزایش چشمگیر این مسأله، نمونه ۲۵

های فرسایش بادی و تولید گردوخاک، ه، ایجاد کانونمیلیون هکتار از اراضی کشاورزی عراق و سوریو نیم ۶است. نابودی بیش از 

ناپذیر اقدام دولت ترکیه با احداث سدهای های جبرانخشکی عراق و گردوغبار برخاسته از این کشور بر روی ایران، از دیگر آسیب

 .گاپ است

 حاال چرا؟

دجله و فرات و سدسازی روی آنها هشدارهای سال است که متفکران و کارشناسان ایرانی نسبت به پیامدهای خشک شدن بیست 

زیست داشته  های مهمتری از مسائلی مثل آب و محیطاند اما حاکمیت در ایران همواره دغدغههای مربوطه دادهالزم را به وزارتخانه

راسر ها در سد: حاکمیتدهاعالم کرده و توضیح می« شهروند»وگو با است. این را رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت

کند. او با انتقاد از عملکرد مسئوالن ها را مشخص میدنیا توان و منابع محدودی دارند و به قول گاندی این عملکرد است که اولویت

انی مرهایی که مردم کشور ما امروزه با آن مواجه هستند زاییده کیفیت پایین حکگوید: تمام چالشزیست می ایرانی در حوزه محیط

عنوان مجری، فربه گران و نادان هستند. او ها بهشویم، دولتها را متوجه میهاست. حتی زمانی که اهمیت اولویتدر تعیین اولویت

کارمند ایرانی، یک نفر در ژاپن از  ۱۵گوید به ازای هر شاهد مثال این ادعا را مقایسه تعداد کارمندان ایرانی با ژاپنی گرفته و می

 .گیردوق میدولت حق

 رسانیهای مردمی تا اطالعاز کمپین
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 های غیرقانونیگوید که دولت یازدهم و دولت دوازدهم یکی از پیگیرترین مجریان موضوع سدسازیمی« شهروند»رشید فرخی به 

گوید یبین است و مشرئیس اتاق ایران نسبت به حل این موضوع خوبوده و هستند. این روند باید با مسالمت و دوستی جلو رود. نایب

مان هشداندازی شده که در یک نمونه آن توانستیم مناطق حفاظتچنینی راهتعداد قابل توجهی کمپین مردمی برای موضوعات این

؟ چند ایمرسانی کردهمان است، چقدر به مردم اطالعزیستی که بیخ گوشرا نجات دهیم. اما باید پرسید آیا درباره این فاجعه محیط 

 اند؟های مردمی متحد شدهاندازی کمپینهای احتمالی در راه مطلعند و برای راهدرصد مردم از علت واقعی ریزگردها و بحران

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۵۳/%D۸%A۷%D۸%B۳%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

انجمن همکاری های منطقه ای آسیای جنوبی در برابر چالش های کشاورزی چگونه ایستاد؟/ این مرکز 

 .را نهادینه می کند "مشارکتی مبتنی بر نیاز برنامه سازی از طریق مشاوره"

، انجمن همکاری های منطقه ای آسیای ۱۹۸۵ر هشتم دسامبر سران دولت ها و کشورهای منطقه آسیای جنوبی، د

را تأسیس کردند. هفت کشور آسیای جنوبی شامل بنگالدش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریالنکا بنیان  (SAARC)۲جنوبی

و کشورهای منطقه آسیای سران دولت ها .افغانستان هشتمین کشور عضو این انجمن شد ۲۰۰۷گذاران این انجمن بودند. در سال 

را تأسیس کردند. هفت کشور آسیای جنوبی شامل  (SAARC)۲، انجمن همکاری های منطقه ای آسیای جنوبی۱۹۸۵جنوبی، در هشتم دسامبر 

افغانستان هشتمین کشور عضو این  ۲۰۰۷بنگالدش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریالنکا بنیان گذاران این انجمن بودند. در سال 

تغییر نام داد،  SAARCات کشاورزی به مرکز اطالع ۲۰۰۷که در آپریل  SAARCمرکز کشاورزی  sacانجمن شد.به گزارش ایانا از وبسایت 

"۳SAIC" اولین مرکز منطقه ای بود که ،SAARC  با دستوراتی در زمینه مدیریت اطالعات، در درجه اول  ۱۹۸۸تأسیس کرد. این مرکز در سال

ابر چالش های گسترده تر در در زمینه کشاورزی و اصول انظباطی منسوب به آن، فعالیت های خود را آغاز کرد. با گذشت زمان، این مرکز در بر

زمینه همکاری های منطقه ای، خود را تقویت کرد و با پاسخگویی بیشتر به نیازهای سهامداران و جوامع کشاورزی سران کشورهای آسیای 

 جنوبی، نظم جدیدی در تحوالت کشاورزی به وجود آورد. 

 اهداف:

 ترویج تحقیقات کشاورزی و توسعه، همچنین انتشار فنّاوری های خالقانه در زمینه توسعه پایدار کشاورزی و کاهش فقر در منطقه. 

 مقاصد:

تقویت تحقیقات کشاورزی و سرعت بخشیدن به انتقال فنّاوری با تأسیس شبکه منطقه ای کشاورزی و اصول انظباطی به ویژه در · 

 ی و تحقیقات کشاورزی، حرفه ای ها، سیاست گذاران و سهامداران؛میان مؤسسات توسعه ا

ارائه ورودی هایی برای سیاست های توسعه منطقه ای، راهکارها و پروژه ها در درجه اول از طریق شبکه توسعه در بخش محصوالت · 

 زراعی، دام ها و شیالت؛ مدیریت کارآمد آب، خاک و سایر منابع طبیعی؛ 

 های خالقانه و جدید در زمینه کشاورزی شامل تولید و فرآیندهای پس از برداشت، و مواد غذایی؛ ترویج فنّاوری· 

تسهیل در انجام مطالعات مشترک در بازاریابی کشاورزی و سیستم های توزیع؛ هماهنگی استانداردهای مرتبط با کشاورزی؛ ترویج · 

 در کشاورزی؛تجارت کشاورزی، امنیت غذایی و مدیریت بحران و مخاطرات 

تسهیل در انجام برنامه های ظرفیت سازی مشترک در کشاورزی و بخش های وابسته به آن با تمرکز بر مهارت های تحقیق و توسعه · 

 در مناطق پیشرو،

 انتشار و تطبیق اطالعات پیشرفت های کشاورزی در منطقه.· 

 منابع مالی و کارکنان:

اد حرفه ای و خدمات عمومی کارکنان از کشورهای میزبان اداره می شود. این افراد طراحی این مرکز به صورت استخدام منطقه ای افر

 و اجرای برنامه ها را برعهده دارند. 

این مرکز با مشارکت های مالی مستقیم اعضای آن و براساس بودجه ساالنه شان حمایت می شود. اهداف آنها برای اجرای برنامه 

ه های نهادی و هزینه های برنامه هاست. اعضای این مرکز، مطابق با نسبت سهام شان در انجمن هایشان، حفظ تعادل بین هزین
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همکاری های منطقه ای آسیای جنوبی، کلیه هزینه ها را بین خود تقسیم می کنند. دولت بنگالدش هزینه های اساسی از جمله 

 زیرساخت ها را فراهم می کند.

 برنامه توسعه:

را نهادینه می کند. این فرآیند شامل مشارکت سهامداران در هر  "بتنی بر نیاز برنامه سازی از طریق مشاورهمشارکتی م"این مرکز 

کشور و همچنین بررسی و تلفیق کارشناسان برنامه های توسعه ای است. همچنین، کمیته فنی همکاری های منطقه ای آسیای 

ورالعمل های گسترده این برنامه ها را ارائه می دهد. طرح های ، دست(TCARD)۴جنوبی در بخش کشاورزی و توسعه روستایی 

، طرح برنامه ساالنه پیشنهادی برای آینده SAARCبیشتر در طول نشست های هیئت حکام بازنگری می شود. کمیته برنامه ریزی 

ری اعضاء، موافقت خود را قبل از از سوی هیئت حکام را بازنگری می کند و پس از آن کمیته دائمی آن را تأیید می کند. شورای وزا

 اعالم می کند.  SAARCبرگزاری اجالس سران 

 فعالیت های عمده:

 به خصوص برای نشست هایی در سطح وزرا درباره کشاورزی؛  SAARCورود سیاسی مقامات باالتر · 

و دسترسی آزاد و جهانی به منابع اطالعاتی و دانش های  www.ssarcagir.orgارائه به موقع نتایج برنامه هایشان در سایت · 

 مرتبط با اقدامات کشاورزی اعضای مرکز 

 تهیه نشریات منظم )خبرنامه، بولتن، کتابچه، مجله و غیره(· 

ها، بولتن های آماری، کتابشناسی، رسیدگی به داده های پایه، کاتالوگ  تهیه نشریات فنی با اولویت برنامه هایشان )دستورالعمل· 

 های اتحادیه، گزارش ها، کارگاه ها و غیره(

 شنیداری -تولید و بازتولید رسانه های دیداری· 

 ارائه ورودی های سیاست های توسعه منطقه ای و راهکارهای آن· 

 آنالینراه اندازی خدمات خودکار کتابخانه ای و خدمات · 

میزبانی کارگاه ها، سمینارها، سمپوزیوم های مشاوره ای و برنامه های توسعه منابع انسانی و انجام تحقیقات در داخل کشورهای · 

 عضو و تهیه نشریات در مناطق محوری درباره کشاورزی

 ایجاد روابط نهادی با مؤسسات مربوطه· 

ها در زمینه سازگاری و یا جذب؛ برنامه ها و پروژه های کوتاه مدت و متوسط با انجام فعالیت هایی منجر به تبادل بهترین شیوه · 

  SAARCزمان محدود؛ ارتقاء ظرفیت های جوامع کشاورزی کشورهای 

 ارائه خدمات پیشینه ای به شکل پایگاه داده ها بر روی لوح فشرده· 

 چالش ها:

میلیاردی مردم این منطقه که عمدتاً در مناطق روستایی زندگی می کنند زیر خط فقر هستند. از  ۵/۱درصد از جمعیت  ۵۰حدود · 

 سوی دیگر، جمعیت در حال افزایش است و مقدار زمین های قابل کشت در حال کاهش اند. 

 امنیت غذایی در پیش زمینه تغییرات اقلیمی · 

 ن مواد غذایی در مقابل کشاورزی شیمیاییاطمینان از بی خطر بود· 

یکپارچه سازی و استفاده از علوم جدید در محصوالت مختلف، خدمات رسانی و تقویت سیستم های مواد غذایی، بهداشتی و · 

 معیشتی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.ssarcagir.org/
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ی و سنتکارهایی برای گسترش روحیه و کاهش شکاف عملکردی میان زمینه های تحقیقاتی و کارهای مزرعه ای با تلفیق دانش · 

 عقل با فنّاوری های روز دنیا.

 کارآفرینی -افزایش مهارت های کشاورزی· 

 گسترش فنّاوری های پایدار و نو با استفاده از اطالعات پیشرفته و فنّاوری ارتباطات برای سرعت بخشیدن به فرآیند انتقال فنّاورزی· 

رزی؛ ارزش های مازاد؛ استفاده کارآمد از بقایای محصوالت زراعی به حداقل رساندن تلفات پس از برداشت؛ بهبود فرآیندهای کشاو· 

 و محصوالت جانبی آنها

 تأکید بیشتر تحقیقات بر مدیریت پایدار منابع طبیعی· 

 تقویت مشارکت عمومی و خصوصی در فنّاوری های کشاورزی· 

 خدمات:

هدف از خدمات و محصوالت این مرکز افزایش عملکرد دانشمندان و متخصصان توسعه و فنّاوری از طریق حمایت از توسعه و تحقیقات 

 در بخش کشاورزی و ارائه ورودی های سیاست های توسعه منطقه ای، راهکارها و برنامه هاست. 

 ر بر داشته است:فعالیت های این مرکز تا به امرزو، اسناد و محصوالت زیر را د

فیلم درباره منطقه آسیای جنوبی تولید و دوبله کرده است و در مجموعه تولیداتش بیش از صد فیلم برای متخصصان  ۴۴این مرکز 

 و حرفه ای ها دارد. همچنین آنان تعدادی پایگاه های داده ها در ارتباط با علوم کشاورزی و دیگر زمینه های مرتبط با آن دارند.

 پانوشت:
1. SAARC Agricultural Center 

2. South Asian Association for Regional Cooperation 

3. SAARC Agricultural Information Centre 

4. Technical Committee on Agriculture and Rural Development 

ww.iana.ir/fa/news/http://w۴۴۶۳۹/%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸ 
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 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

های در شبکه تعاونی "های کشاورزی و معرفی تولیدکنندگان برترتدارک متمرکز نهاده"اجرای طرح 

 های کشاورزانتأمین نهادههای روستایی و کشاورزی در روستایی و کشاورزی/ افزایش سهم تعاونی

 تدارک"داد، اما با اجرای طرح های کشاورزی را انجام میسازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از ابتدای شروع به کار خود تأمین نهاده

کشاورزی  و های روستاییدر شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی سهم تعاونی "های کشاورزی و معرفی تولیدکنندگان برترمتمرکز نهاده

وگو با خبرنگار معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گفت.یابدهای کشاورزی افزایش میدر تأمین نهاده

های مؤثر در تأمین امنیت غذایی کشور برشمرد و گفت: شبکه گسترده تعاون روستایی با بیش از ایانا این سازمان را یکی از دستگاه

های مورد نیاز کشاورزان در تأمین امنیت موقع نهادهتواند با تأمین کافی و بهمیلیون نفر از کشاروزان در ارتباط است و می چهار

 ۸۰های مهم کشاورزی برشمرد و افزود: تا سال غذایی کشور نقش مؤثری داشته باشد.غالمحسین طباطبایی بذر را ازجمله نهاده

درصد بر عهده بخش دولتی بود، اما پس از این سال به مرور کار به بخش خصوصی واگذار شد؛  ۱۰۰صورت تأمین این نهاده به

درصد،  ۹۰شود.به گفته وی، در حال حاضر از این درصد تأمین این نهاده توسط بخش خصوصی انجام می ۹۰اکنون که همطوریبه

درصد باقی  ۱۰وم است، اما این سازمان به دنبال تعیین تکلیف سسهم تعاون روستایی در تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان بیش از یک

تعیین تکلیف  ۹۶درصد باقی مانده تا پایان سال  ۱۰اکنون در دست بخش دولتی است.طباطبایی تأکید کرد: این مانده است که هم

 یابد.خواهد شد و سهم تعاون روستایی در تأمین نهاده بذر افزایش می

 بذر گندم کشاورزان درصد از نیاز 50تأمین 

های درصد از بذر گندم مورد نیاز کشاورزان توسط تعاونی ۳۰معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه 

 درصد از کل بذر گندم مورد نیاز ۵۰شده این میزان به های انجامریزیشود، بیان کرد: با برنامهروستایی و کشاورزی تأمین می

های مسئول و با دریافت گواهی از مؤسسه تحقیقات ثبت کشاورزان خواهد رسید.طباطبایی ادامه داد: این بذرها تحت نظارت دستگاه

 گیرند.شوند و با بهترین کیفیت در اختیار کشاورزان قرار میگذاری میبندی و برچسبو گواهی بذر و نهال؛ تولید، فرآوری، بسته

های تولید بذر تحت عنوان )طرح ساماندهی بذور خود مصرفی( خبر داد و عنوان کرد: با افزایش عداد شرکتطباطبایی از افزایش ت

 کند.هزار تن افزایش پیدا می ۳۰۰هزار تن به  ۱۵۰واحد میزان تولید بذر گندم نیز از  ۱۷۰واحد به  ۷۰ها از این شرکت

های خصوصی خارجی نهاده بذر را تولید بذور هیبریدی با کمک شرکت های سازمان تعاون روستایی در تأمینوی از دیگر فعالیت

د هایی هم که با ادعای تولیعنوان کرد و یادآور شد: تا امروز ایران نتوانسته است به تولید بذور هیبریدی دست پیدا کند و شرکت

بودند، اما سازمان تعاون روستایی بنا دارد در این دنبال بازاریابی برای فروش محصول خود اند تنها بهبذور هیبریدی وارد اکشور شده

 برنامه پنج ساله با کمک چند شرکت خارجی از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، صربستان و ترکیه تولید این بذور را در کشور عملیاتی کند.

 درصدی کود اوره توسط سازمان تعاون روستایی 100تأمین 

ون روستایی ایران درباره افزایش سهم این سازمان در تأمین کود مورد نیاز کشاورزان، اظهار معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعا

د، ها هستنکند شامل تمامی انواع کودهای شیمیای، آلی و ریزمغذیکرد: کودهای که در حال حاضر سازمان تعاون روستایی تأمین می

ه است.طباطبایی اضافه کرد: از پنج سال پیش تأمین کود اوره بر عهده اما بیشترین فعالیت این سازمان در تامین کود شیمیایی اور

هزار تن از نیاز کشاورزان را مستقیم تأمین کند، اما این  ۲۰۰سازمان تعاون روستایی هم گذاشته شد و این سازمان توانسته ساالنه 

 ۳۰کند و به این ترتیب بیش از ر تن افزایش پیدا میهزا ۷۰۰به  ۹۶میزان با انعقاد قرار داد با پنج شرکت پتروشیمی تا پایان سال 
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فروشندگی کود تحت  ۵۰۰هزار و شود.وی همچنین گفت: سهدرصد نیاز کشاورزان به کود اوره توسط تعاون روستایی تأمین می

 مؤثر باشند.موقع نیاز کشاروزان به این کود بسیار تواند در توزیع و تأمین بهپوشش تعاون روستایی قرار دارند که می

 هایی عنوان کرد که در قالب طرحهای روستایی را از دیگر برنامهبندها برای اعضای تعاونیطباطبایی گسترش تدارک ادوات و دنباله

انجام خواهد گرفت.وی در پایان تأکید کرد: شبکه تحت پوشش  "های کشاورزی و معرفی تولیدکنندگان برترتدارک متمرکز نهاده"

های خود اقدامات الزم را انجام تعاون روستایی با نمایندگان رسمی این تجهیزات قرار داد دارند و در جهت توسعه همکاریسازمان 

 اند./داده

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۲۳/%D۸%A۷%D۸% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 گذاران خارجیهای بانکی برای سرمایهنامهنقد و بررسی فرآیند صدور ضمانت

های ارزی مورد نیاز نامهدستور جلسه بیست و هفتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به موضوع ضمانت

ص داشت. این موضوع در حالی در این نشست مورد نقد و بررسی قرار گرفت که به اعتقاد بخش گذاران خارجی اختصاسرمایه

 .های اقتصادی ایران تضامین الزم را در اختیار داشته باشندتوانند برای ورود به پروژهگذاران خارجی نمیخصوصی، سرمایه

پول و سرمایه در این نشست با دعوت از نماینده بانک مرکزی، این  به گزارش ایانا از روابط عمومی اتاق تهران، اعضای کمیسیون بازار

ذار ای میان بخش خصوصی و این نهاد سیاستگگذاری پولی کشور مورد پیگیری قرار دادند تا به موازنهموضوع را از نگاه متولی سیاست

گذاری خارجی به کشور ورود و جذب سرمایه کشور دست یابند.از جمله نقدهای فعاالن اقتصادی عضو اتاق تهران که آن را گلوگاه

میلیارد دالری تامین مالی خارجی  ۵۰است. بر اساس این تبصره، شورای اقتصاد تسهیالت  ۹۶الیحه بودجه سال  ۳دانند، تبصره می

محیطی باشند، های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستیا همان فاینانس مصوب در بودجه سال جاری به طرح

 هایهای الزم به بانکهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمینهای بخشدهد و طرحاختصاص می

توانند از تسهیالت مذکور استفاده کنند.به این ترتیب و به گفته فعاالن اقتصادی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق عامل می

های بانکی برای جذب نامه، قادر نخواهد بود از ضمانت۹۶صوصی بر اساس این تبصره از الیحه بودجه سال تهران، بخش خ

گذاران خارجی استفاده کند.علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، در این رابطه گفت: در مورد سرمایه

شود، بخش خصوصی هنوز گارانتی میگارانتی و ساورینخارجی شامل بانک گذارانهای بانکی که در خصوص سرمایهنامهضمانت

دهد و وزارت امور های عامل نمیگارانتی را از سوی بانکای ببرد به طوری که بانک مرکزی اجازه صدور بانکنتوانسته است بهره

کند.سیدحسین سلیمی از اعضای این دولتی صادر می هایها و پروژهگارانتی را صرفا برای طرحاقتصاد و دارایی نیز در مورد ساورین

د تالش برد بنابراین بایمدت است و بعضا تا دو سال زمان میها در شورای اقتصاد، طوالنیکمیسیون نیز گفت: بررسی گارانتی پروژه

 های موجود استفاده کند.کرد که این مدت زمان کوتاه شده و بخش خصوصی بتواند ازظرفیت

یاز های ارزی مورد نهای مربوط به ضمانتدکانی دیگر عضو این کمیسیون نیز خواستار بررسی ضوابط و دستورالعملعلی شمس ار

 گذاران خارجی در اتاق بازرگانی شد و دستیابی به فرمولی که برای بخش خصوصی قابل استفاده باشد را ضروری دانست.سرمایه

ر پذیر در کشور تاکید کرد و گفت: دگذار و سرمایهوجود نهادی واسط میان سرمایهعباس آرگون دیگر عضو کمیسیون نیز بر ضرورت 

ها چارچوب اولیه گذاران خارجی قرار دارد اما بسیاری از این طرحهای متعدد اقتصادی در کشور پیش روی سرمایهحال حاضر طرح

ارجی گذاران خها و نیز سرمایهانمندی بررسی و تحلیل پروژهگذاران خارجی را ندارد، بنابراین یک نهاد واسط که توبرای جذب سرمایه

 تواند این نقش را ایفا کند.مرتبط را داشته باشد باید در کشور ایجاد شود که در این زمینه، اتاق بازرگانی می

 بانک مرکزی و تمرکز بر فاینانس

به اینکه بانک مرکزی روی فاینانس تمرکز ویژه دارد، افزود: نماینده بانک مرکزی که به این نشست آمده بود، طی توضیحاتی با اشاره 

ه ای با بیان اینکهای خارجی به در چارچوب مقررات بانک مرکزی بگنجد، وجود نداشته است.حسن حمزهبا این حال تاکنون فاینانس

نت تعهد پرداخت نیست چرا که این شود، گفت: بانک مرکزی حاضر به صدور ضماگارانتی به وزارت اقتصاد مربوط میموضوع ساورین

های دیگری از بخش مشکالتی دارد که به مصلحت کشور نیست.به گفته وی، بانک مرکزی در شرایط فعلی به دنبال جایگزینی روش

 های ارزی، اتاق بازرگانی بهتردار است. وی همچنین افزود: در رابطه با ضمانتیا اعتبار اسنادی مدت Defered Paymentجمله 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 گذاران خارجیزنی شده تا شرایط استفاده از این تسهیالت برای بخش خصوصی و سرمایهاست با وزارت اقتصاد وارد مذاکره و چانه

 های مربوط به بخش خصوصی تسهیل شود.پروژه

 پذیرانگذاران و سرمایهراهکارهایی برای پیوند سرمایه

ونه گالملل بانک گردشگری نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه تاکنون دولت هیچدر ادامه این نشست، مسعود قرائتی معاون امور بین

های جایگزین و راهکارهای پیشنهادی این است که در های داخلی صادر نکرده است، گفت: یکی از روشگارانتی برای طرحساورین

اطق آزاد و ویژه اقتصادی تاسیس شود و برای پذیر داخلی در منگذار خارجی و سرمایهداخل کشور، شرکت مشترکی میان سرمایه

نامه حسن انجام تعهدات به ریال داده شود.عضو هیات عامل ها، از طریق این شرکت مشترک، درخواست ضمانتها و پروژهانجام طرح

رفی شده به صندوق طرح مع ۲۰۰های معرفی شده به این صندوق، گفت: از میزان ها و پروژهصندوق توسعه ملی نیز با اشاره به طرح

 گذار خارجی بوده است.میلیارد دالر، تنها یک طرح دارای اعتبار الزم برای استفاده سرمایه ۳۴توسعه ملی به ارزش 

پذیر در کشور فاقد استاندارد اولیه برای جذب های سرمایهعلیرضا ساعدی افزود: این ضعف همواره وجود داشته است که پروژه

ی را های داخلاست که این مشکل باید از طریق نهادها و موسسات معتبر بین المللی که بتوانند طرح و پروژهگذاران خارجی سرمایه

 گذاران خارجی باشد، برطرف شود.به سطح قابل پذیرش از سوی سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/۱۴۴۶۹/%D۹%۸۶%D۹%۸۲% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

ترین مشکالت تجارت خارجی نظرخواهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از فعاالن اقتصادی/ مهم

 چیست؟

مشکالت عمده فعاالن اقتصادی در حوزه تجارت خارجی جویی و تالش در مسیر رفع معاونت امور بین الملل اتاق تهران برای چاره

به گزارش ایانا از اتاق تهران، با .یک نظرخواهی تدوین کرده است تا بتواند در گام اول موانع پرتکرار در این مسیر را شناسایی کند

ها در ارکان گیریها و تصمیمیتوجه به این که توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان محور اصلی توسعه کشور، مدنظر اغلب سیاستگذار

مختلف حاکمیتی و دولتی قرار دارد و از طرفی قوه محرکه توسعه صادرات غیرنفتی و در واقع متولی آن بخش خصوصی است، اتاق 

 شهای این حوزه را که پیترین چالشتهران سعی دارد از طریق ارتباط مستقیم با اعضای خود و فعاالن اقتصادی کشور، ابتدا مهم

ت یروی بازرگانان و صنعتگران قرار دارد شناسایی کند و با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد برای کوتاه کردن این موانع و در نها

کند و در نهایت اندیشی میحذف آنها اقدام کند.اتاق تهران برای حل این موانع ابتدا از کارشناسان و نخبگان بخش خصوصی چاره

های ها و کنسولگریهای خارجی، سفارتهای مسئول، سفارتخانهعملی و اجرایی خود را از طریق ارتباط با نهادها و سازمانراهکارهای 

تواند فهرست نسبتا دقیق و جامعی از مشکالت مسیر گذارد.این فراخوان میدهد و به اشتراک میایران در خارج از کشور ارائه می

شوند. مشخص شدن چنین مشخص کند فعاالن اقتصادی با چه موانعی بیشتر مواجه میو هم تجارت خارجی کشور را احصا کند

خواهد با کند. از این رو اتاق تهران از تمامی اعضای خود و فعاالن اقتصادی میصورت مساله بدون شک به حل آن کمک فراوانی می

مختصر و دقیق، فضای و بستر مناسب برای حل این مشکالت ای از مشکالت خود با توضیحات تکمیل این نظرخواهی و ارائه خالصه

را فراهم آورند.در نظرخواهی اتاق تهران، فعاالن اقتصادی ابتدا باید کشوری را که در مراودات تجاری اعم از صادرات، واردات یا 

اند از فهرست انتخاب کنند بوده اند را مشخص کنند. پس از آن باید موانع و مشکالتی را که مواجهمشارکت با آن دچار مشکل شده

استفاده کنند. پس از آن در شرح مختصری توضیح دهند که چگونه با « سایر»یا در صورت موجود نبودن در فهرست اولیه از عبارت 

 اند و توضیح مختصری از مساله را اعالم کنند./این مشکل مواجه شده

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۸۸/%D۹%۸۶%D۸%B۸%D۸%B۱%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

 گیرندهزار واحد تولیدی کوچک و متوسط تسهیالت می 10جاری اعالم شد/ جزئیات طرح رونق تولید درسال

شود جاری و با شکل و شمایل جدیدتری دنبال میهای گذشته تجربه موفق داشته است، در سالایران/ طرح رونق تولید که در سال

خورد. در سال گذشته هدف اصلی این طرح کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط بود ولی و از هفته آینده کلید می

های دن نیز به آن افزوده شده است. بدین ترتیب طرح رونق تولید پس از به حرکت درآمدن چرخامسال واحدهای صنفی تولیدی و معا

واسطه تعداد باال و گسترش صنایع بزرگ و مادر اکنون در پی رفع مشکالت و موانع تولید در واحدهای کوچک است، واحدهایی که به

هزار  ۱۶شغل جدید دارند. در ابتدای طرح رونق تولید پرداخت تسهیالت آنها در تمام شهرها و روستاها تأثیرگذاری بسیاری در ایجاد 

شد اما با پیشرفت کار واحدهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی میلیارد تومانی تنها به واحدهای تولیدی و صنعتی انجام می

هزار واحد تولیدی نیز که تا کنون  ۲۵ ها تسهیالت مربوطه را دریافت کنند. ازنیز مشمول این طرح شدند تا با مراجعه به بانک

هزار واحد نیز در بخش کشاورزی و خدمات بودند. این  ۱۳هزار واحد در بخش صنعت و معدن و  ۱۲اند تسهیالت دریافت کرده

جاری نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال.اندهزارمیلیارد تومان تسهیالت دریافت کرده ۱۷واحدها درمجموع حدود 

هزار واحد تولیدی و صنعتی به ستاد  ۱۲۱هزار میلیارد تومانی به  ۴۲نهادی را در پنج بند جهت تخصیص تسهیالت بانکی پیش

 ۵هزار صنف تولیدی به منظور نوسازی،  ۱۰۰فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کرده است که در صورت اجرا ارائه تسهیالت بانکی به 

هزار واحد صنعتی جهت تکمیل  ۵عنوان سرمایه در گردش، هزار واحد صنعتی به ۱۰هزار واحد صنعتی در جهت نوسازی صنایع، 

 طرح رونق تولید با شرایط جدید .گیردهای نیمه تمام و هزار واحد جهت نوسازی و تجهیز معادن در دستور کار قرار میطرح

جاری اعالم کرد که امسال این طرح با شرایط جدید افزایش های طرح رونق تولید در سالیوزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ویژگ

زاده روز پنجشنبه هفته گذشته در زنجان، اظهار کرد: صنعت را محمدرضا نعمت.شوددرصدی تولید و اشتغال به واحدها اعطا می ۱۰

درصدی داشت و رشد بخش  ۲دن رشدی حدود منفی یک یا درصدی و مع ۱۰.۵ای از زمان تحویل گرفتیم که رشد منفی در دوره

در انتخابات ایجاد کردند و خواستار اصالحات و تغییر و تحول در  ۹۲کسب و کار در حد صفر بود ولی با امیدی که مردم در سال 

به صفر  ۹۳در سال  درصد بود ۴۱گذاری صنعتی که منفی هایی که رئیس جمهوری انجام داد، رشد سرمایهجامعه شدند و با تالش

درصد بوده است و در  ۶.۵رسید و پس از آن بهبود یافت. وی افزود: بنا بر آماری که بانک مرکزی ارائه کرده، پارسال رشد صنعت 

 اینکه به اشاره با تجارت و معدن صنعت، وزیر  ایم.های صنعتی بجز بخش مصالح ساختمانی که رکود داشت، رشد داشتهاغلب زمینه

واحد  ۲۰۰هزار و  ۱۲ دولت کار ابتدای در: گفت بودند، واحدها برخی تعطیلی اعالم با نماییسیاه درصدد برخی انتخابات از قبل

طرح تکمیل  ۵۴۰۰اندازی شد و فقط در سال گذشته واحد راه ۵۵۰۰تولیدی متوقف بودند که با اقداماتی که انجام شد بیش از 

 متوسط و کوچک واحدهای از طرح این تصویب با جمهوری رئیس خواست اساس بر: کرد اظهار تولید، رونق طرح به اشاره با وی  شد.

هزار  ۱۳هزار واحد و در بخش خدمات و کشاورزی  ۱۲ صنعت بخش در گذشته سال در که طوری به آمد، عمل به بیشتری حمایت

درصد رشد تولید و اشتغال،  ۱۰واحد موفق به دریافت تسهیالت شدند و استارت طرح رونق برای سال جدید با شرایط افزایش حداقل 

ها درصد افزایش صادرات داشته باشیم و این میزان در برخی بخش ۲۰زده شده است. این مسئول یادآور شد: انتظار داریم که امسال 

آغاز به کار سامانه طرح .شود و مدیریت و دلسوزی هم نیاز داردد و باید بدانیم که صنعت فقط با پول آباد نمیدرصد نیز برس ۵۰به 

د درخواست تواننرونق تولید تا هفته آیندهبراساس اعالم مسئوالن واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیالت رونق تولید بزودی می

ت را دریافت کنند. درهمین باره معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز به خود را ارائه تا در نخستین فرصت تسهیال

جاری ارائه نیا در ادامه جزئیات بیشتری از طرح رونق تولید در سالمحسن صالحی.کار سامانه طرح رونق تولید تا هفته آینده خبر داد
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هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط ابالغ شده است که  ۱۰ولید برای های این مقام مسئول اجرای طرح رونق تکرد. براساس گفته

هزار یابد. سهم واحدهای متوسط از تسهیالت طرح رونق تولید یکهزار مورد از این تسهیالت به واحدهای کوچک اختصاص میهفت

های شود. همچنین همه زیرساختدرصد پیشرفت فیزیکی اعطا می ۶۰مورد بوده و دو هزار فقره تسهیالت نیز به واحدهای باالی 

ای هطرح رونق تولید فراهم شده است و سامانه مخصوص این طرح طراحی شده و طبق جلسات برگزار شده با بانک مرکزی موافقت

تا  شودرح رونق تولید فعال میالزم برای اعطای تسهیالت اخذ شده است. صالحی نیا درپایان افزود: تا اواخر هفته آینده سامانه ط

  .مند شوندهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید بتوانند از این تسهیالت بهرهواحدهای متقاضی از طریق کارگروه

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۰۸/%D۸%AC%D۸%B۲%D۸% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

 کانال مطمئن اتصال کشاورز و بازار

ای در ههای اخیر نقش ویژهایی که دارد توانسته در سالکارشناسان و فعاالن حوزه کشاورزی معتقدند بورس کاال با توجه به پتانسیل

بازار و حتی تولید ایفا کند و تعادل در عرضه و تقاضا را ایجاد کند. به عقیده آنها همچنین خرید سریع و به بخشی به ارکان توازن

کانال  تریندهد مهمموقع و با اطمینان محصوالت کشاورزی به ویژه تجربه گندم در دولت یازدهم موضوع دیگری است که نشان می

گذرد. در این بین معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران معتقد اال میبخشی به بخش کشاورزی از مسیر بورس کتعادل

تواند احساس امنیت کشاورزان نسبت به فروش محصوالتشان با است اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کاالی ایران می

وگو کرده در گفت« ایرنا»عباسی معروفان که با  حسن .قیمت واقعی و همچنین دریافت سریع وجه معامالت را به همراه داشته باشد

رابطه با اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کاال گفت: طی چند سال اخیر شاهد نزدیک شدن ارتباط بازار سرمایه با بخش 

محصوالت کشاورزی  وی افزود: برای تنظیم بازار.های موثری برداشته استکشاورزی هستیم که بورس کاالی ایران در این زمینه قدم

توانیم از ظرفیت بورس کاال استفاده کنیم و قیمت تضمینی ابزار بسیار مناسبی در شفافیت قیمت محصوالت به خصوص گندم و می

معروفان ادامه داد: اجرای طرح تضمینی گندم از آن جهت دارای اهمیت است که کشاورز به جای فروش .حمایت از کشاورزان است

ر شده در بورس کمتکند و اگر در این معامالت قیمت فروختهلت، کاالیش را از طریق بورس کاال به بازار عرضه میمحصول خود به دو

معاون بازرگانی داخلی .کندالتفاوت پول گندم را به کشاورز پرداخت میبهشده از سوی دولت بود در اینجا دولت مااز قیمت مشخص

رچه طرح قیمت تضمینی در بورس کاال برای ذرت و جو دامی طی سال گذشته اجرا و موفق شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: اگ

های بیشتری برای به ثمر نشستن نتایج طرح قیمت تضمینی صورت شد، اما با توجه به حساسیت باالی محصول گندم باید تالش

بوده و باید دید آیا این روند مطلوب درخصوص گندم  گیرد؛ در حقیقت تاکنون استفاده از بورس کاال در بازار محصوالت مختلف مفید

تری دنبال شود، چراکه صورت جدیهای آموزشی در میان فعاالن کشاورزی بهوی تاکید کرد: باید بحث.دهد یا خیرهم جواب می

ود: الزم است بورس معروفان افز.ای به این سمت سوق پیدا نکنندهای بورس کاال باعث خواهد شد تا عدهشناخت ناکافی از مزیت

های مختلف و جذاب، شرایط را برای ورود دست اندرکاران بازار محصوالت کشاورزی به این بازار شفاف فراهم کاال رفته رفته با شیوه

کننده بیش از هر زمانی احساس گران در بورس اعم از تولیدکننده و مصرفهای سنتی، معاملهکند تا عالوه بر فاصله گرفتن از روش

های به گفته معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در کل شفافیت آماری بورس کاال، امکان قرار دادن طرف.امنیت کنند

دهنده ریسک همگی از مزایای بورس کاال نگر و پوششها، وجود ابزارهای مالی آیندهعرضه و تقاضا در مقابل هم، کشف عادالنه قیمت

روند که این فاکتورها در راستای تنظیم بازار کاالهای اساسی کشاورزی مفید خواهند بود. کشور به شمار میبرای بخش کشاورزی 

بینی بازار با حداقل ریسک را دهند توانند به فعاالن بازار کشاورزی قدرت پیشوی در پایان اظهار کرد: ابزارهای مالی بورس کاال می

تفاده از تواند با اسالن صنعت کشاورزی است. در همین راستا شرکت بازرگانی دولتی نیز میکه این یک امتیاز بورس کاال برای فعا

در این رابطه رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان .کنندگان محصوالت مختلف را تامین کندهای بورس کاال، نیاز مصرفمکانیزم

وزیران، مقررشده محصول گندم استان در قالب سیاست قیمت اساس تصمیم هیاتوگو با خبرگزاری مهر گفت: برشمالی نیز در گفت

اهد کاران فراهم خوتر مطالبات گندمتضمینی از طریق بورس کاالی ایران خریداری شود که در این صورت زمینه برای پرداخت سریع

ل گندم چهار استان کشور وزیران تغییری در خرید تضمینی محصواساس تصمیم هیاتشد.عبداهلل یوسفی عنوان کرد: امسال بر

ها است.یوسفی اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران را برای ایجادشده که خراسان شمالی نیز ازجمله این استان

کاران خواهد بود، بر همین اساس مقررشده است، محصول تر مطالبات به نفع گندمکشاورزان مفید دانست و عنوان کرد: پرداخت سریع
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اسان شمالی در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کاالی ایران برای مصارف صنف و صنعت معامله شود تا تمام گندم خر

مند شوند.وی بابیان اینکه خرید گندم از سوی بورس کاال بر مبنای قیمت تضمینی دولت است، گفت: ربط از این مزایا بهرهافراد ذی

 .زدپرداالتفاوت را به کشاورز میز قیمت حمایتی و مشخص در دولت بود، دولت مبلغ مابهشده در بورس کمتر ااگر قیمت فروخته

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تاکید کرد: حداکثر تا دو هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس 

 .کنداقدام میکاال، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، دولت نسبت به خرید آن 

هزار تُن گندم  ۲۳۵تومان عنوان کرد و افزود: امسال  ۱۳۰۰یوسفی نرخ خرید گندم از کشاورزان را برای سال جاری به ازای هر کیلو، 

ی سازهزار تُن گندم از کشاورزان راداریم.وی با اشاره به آماده ۱۷۵بینی خرید شود که از این میزان، پیشدر خراسان شمالی تولید می

سازی مرکز خرید و تعاونی روستایی برای خرید گندم از کشاورزان خراسان شمالی، تصریح کرد: این مراکز و سیلوها برای ذخیره ۳۶

گندم و در اختیار شرکت بورس کاال خواهد بود.یوسفی در پایان بابیان اینکه در سال گذشته نیز محصول جو از مسیر بورس کاال از 

شده در این زمینه، کشاورزان در سال جاری نیز برای باتجربه کسب :ی خریداری شد، ابراز امیدواری کردکشاورزان خراسان شمال

 .فروش محصول گندم خود مشکلی نخواهند داشت

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۰۰/%DA%A۹%D۸%A۷% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 هااندازی دفتر اشتغال دانش آموختگان دو خواسته تشکلحضور در کارگروه زیربنایی دولت و راه

زیست امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور در سازمان حفاظت محیط زیست، از منتخبان دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط 

ه های مردم نهاد در کارگروهای محیط زیستی خواستار حضور سازمانای به عنوان نماینده تشکلتقدیر شد. در این مراسم، بابک مغازه

زیربنایی دولت شد. همچنین از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرد: دفتر اشتغال دانش آموختگان محیط زیست در 

که در  "دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست "ای در مراسم به گزارش خبرنگار ایانا، بابک مغازه.وداندازی شاین سازمان راه

وی در زمینه حضور در کارگروه زیربنایی  سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، دو درخواست خود را مطرح کرد که درخواست

های زیست محیطی بسیاری همچون بحران راسم گفت: امروزه با چالشبا استقبال معاون اول رئیس جمهور مواجه شد.وی در این م

هایی که در حال انجام است و پیش از این ای، حفر چاه غیر مجاز، لزوم توجه به الزامات محیطی زیستی پروژهآب، انتقال بین حوضه

 ند توسعه مدارس طبیعت، روبرو هستیم.ها، توجه ویژه به حیات وحش و خطر تنگناهای پیش روی رواند، تخریب جنگلمجوز گرفته

های گیری از انرژیآزارد، اهمیت بهرههای مردم نهاد ادامه داد: همچنین مشکالت ریزگردهایی که ریه ایرانیان را مینماینده تشکل

بر، رآبرزی پهای آبی، کشاوها و وضعیت این اکوسیستمهای فسیلی، معیشت مردم حاشیه تاالبنو، معضالت ناشی از مصرف سوخت

برداری های موجود با کشورهای همسایه، بهرهاصالح الگوی کشت و مکانیزه شدن سیستم آبیاری، دیپلماسی محیط زیست و چالش

ان توان تنها از سازمپایدار از منابع طبیعی، توجه به معیشت بوم سازگار و غیره، مواجه هستیم اما ساماندهی تمام این مسایل را نمی

وی بیان کرد: برون رفت از این مشکالت، نیازمند عزم ملی و همگانی، با در نظر گرفتن جایگاه .ط زیست انتظار داشتحفاظت محی

ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور افزود: ما فعاالن مدنی این حوزه مغازه.های غیر دولتی و ارتقای نگاه شبکه محور استسازمان

ه به دهید، با توجدولت تدبیر و امید که به پشتوانه آرای میلیونی، بار دیگر کار خود را ادامه می خواهیم به عنوان نمایندهاز شما می

نگاه اقتصاد مقاومتی و اهمیت محیط زیست در حفظ معیشت مردم، حفاظت محیط زیست را در اولویت دولت قرار دهید و تمام 

وی ادامه داد: تا در راستای وظایف نظام، .ی این حوزه، یکپارچه کنیدهاهای اجرایی را برای تحقق این خواسته ملی و مسئولیتبخش

 .فصل مشخصی به محیط زیست اختصاص یابد و سازمان حفاظت محیط زیست و فعاالن مدنی در این امر، تنها گذاشته نشوند

ها های خوبی در اکثر استانحمایتها و مراتع های حفاظت محیط زیست و جنگلهای مردم نهاد، سازمانبه گفته این نماینده تشکل

ها اند. در شهر همدان که اولین پایلوت شهر سبز جهان اسالم است، مدیر کل محیط زیست تعامل خوبی با تشکلها داشتهاز تشکل

ع رفع و موانها وجود دارد، به بهترین نحاندازی شبکه تشکلدارد. بنابراین امیدوار است: در اندک مناطقی که مشکالت کوچکی در راه

دری قهای گرانهایی از سرزمین ایران که برای حفظ آن جانهای موثری در این رابطه برداشته نشود، بخشوی بیان کرد: اگر گام.شود

ای امیدوار است: نماینگان مجلس هم مغازه.تقدیم شد، در یک یا دو دهه آینده، شرایط زیست دشواری را در پیش رو خواهند داشت

ری به محیط زیست داشته باشند. هرچند آنها اجرای طرح تنفس جنگل را به چندین سال بعد موکول کردند اما در الیحه توجه بیشت

کشان اهدا کنند و زمینه قانونی کمی و کیفی، برای حفاظت از حفاظت ار محیط بانان، با تصویب این الیحه، آرامش را به این زحمت

ر های غیر دولتی دشاره به انتخاب نمایندگان شایسته در شورای شهر، افزود: امیدواریم سازمانمنابع طبیعی را فراهم کنند.وی با ا

گیری رهها بهترین نماد بههای اجتماعی با بنیاد محلی هم به آنها بپیوندند. زیرا این مجموعهدولت جدید بیشتر تقویت شوند و سازمان

های مردم نهاد با گذشت دو دهه فعالیت به سمت تخصصی شدن فت: سازمانها گاین نماینده تشکل.از سرمایه اجتماعی هستند

نگر هستند. ما خواستار فراهم کردن زمینه الزم برای زا و بومها برای توسعه درونروند و آماده همکاری با دیگر بخشپیش می

 های مدیریتی کشور هستیم.افزایی در حوزهتوان
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 های محیط زیست امسالعنوان برترین شخصیت حقیقی و حقوقی به 11انتخاب 

یوسف رشیدی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر جایزه ملی محیط زیست نیز در سخنان خود به پیشینه 

 گیری جایزه ملی محیط زیست در کشور پرداخت.شکل

 ۲۳قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مصوبه آیین نامه اجرایی  ۴۶وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست به استناد ماده 

و تاثیرات  شورایعالی محیط زیست و به پاس قدردانی از تالش کسانی که در راه حفاظت از محیط زیست راهگشا بوده ۷۷ماه سال دی

نسبت به  ۷۹اند، از سال علمی و فرهنگی بسزایی در شناخت و توسعه دانش زیست محیطی در بین اقشار مختلف جامعه داشته

اعطای جایزه ملی محیط زیست اقدام کرده است.رشیدی ادامه داد: فرایند دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست با ارسال فراخوان 

پرونده در دبیرخانه جایزه ملی محیط  ۱۶۷آوری و غیره آغاز شد. در مجموع های علم و فنها، پارکها، پژوهشگاهبه تمام دانشگاه

پرونده  ۵۱ها، پرونده در دبیرخانه ملی محیط زیست به ثبت رسید. از مجموع این پرونده ۵۱ها ت رسید که از مجموع آنزیست به ثب

 ۱۰های خصوصی، پرونده در بخش شرکت ۴۲های دولتی، پرونده در بخش موسسات عمومی و سازمان ۳۱در بخش متخصصین، 

در بخش سایر اشخاص بود.وی گفت: مطابق با دستورالعمل اجرایی، کمیته علمی  پرونده ۳۳های مردم نهاد و پرونده در بخش سازمان

ای هها را طی پنج جلسه بررسی کرد و سه پرونده از بخش متخصصان، هشت پرونده از بخش موسسات عمومی و سازمانتمام پرونده

پرونده از بخش سایر اشخاص را  ۶هاد و های مردم نپرونده از بخش سازمان ۶های خصوصی، دولتی، هشت پرونده از بخش شرکت

های انجام شده توسط هیات برای بررسی بیشتر به هیات دوران معرفی کرد.دبیر جایزه ملی محیط زیست ادامه داد: طی بررسی

داوران، یک نفر در بخش متخصصان، دو مورد در بخش موسسات عمومی و دولتی، دو شرکت خصوصی، سه سازمان مردم نهاد، سه 

علمی و  هایهای انجام شده ویژگیدر بخش سایر اشخاص به عنوان برگزیدگان نهایی انتخاب شدند.به گفته وی برخی از فعالیت نفر

های اول، دوم و سوم را ندارند و از طرف دیگر نادیده فنی خاصی داشته و بر اساس معیارهای انتخاب هیات دوران، شرایط احراز رتبه

ها نیز ممکن است انگیزه ارایه دهندگان را برای شرکت مجدد در جایزه ملی محیط زیست، کاهش فعالیت ها وگرفتن ارزش این طرح

 دهد. به همین دلیل هیات داوران از برخی از این افراد با اهدای لوح قدردانی کرد

 اعطای جایزه به پنج برگزیده با حضور معاون اول رئیس جمهور

اق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، از پنج تن از برگزیدگان دوازدهمین دوره جایزه ملی در مراسم امروز، پیش از سخنان اسح

محیط زیست، با حضور وی قدردانی شد.علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان برگزیده بخش موسسات عمومی 

های خصوصی، دکتر علیرضا کوچکی استاد بخش شرکت و دولتی، مجید صفدری مدیر عمال شرکت سهامی بیمه ما به عنوان نماینده

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نماینده گروه متخصصین، باربد صفایی از موسسه خزنده شناسان پارس به عنوان برگزیده گروه 

 .های مردم نهاد، صدرا محقق خبرنگار روزنامه شرق نیز به عنوان برگزیده گروه سایر اشخاص قدردانی شدسازمان

ها و موسسات دولتی به محمد اسالمی معاون مهندسی و پدافند غیر عامل وزارت دفاع و در بخش دوم برنامه، در گروه شرکت

ها و موسسات خصوصی نیز سید رضا کروبی از شرکت انتشارات فنی پشتیبانی نیروهای مسلح جایزه تعلق گرفت. در گروه شرکت

های مردم نهاد، مرتضی اسالمی رئیس هیات مدیره و هانیه غفاری مدیر در گروه سازمانایران مستحق دریافت جایزه شناخته شد. 

عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی و علیرضا هاشمی از موسسه پرنده شناسی و پرنده نگری طرالن جایزه دریافت کردند. در گروه سایر 

 .هرنگ فعال در بخش گلخانه جایزه دریافت کردنداشخاص عبدالحسین وهاب زاده موسس مدارس طبیعت در ایران و محمدرضا کو

ه های زیست کرگاههای تقدیر را به شایان شامحمدی از دانشگاه شهرکرد به دلیل مشارکت در ثبت ذخیرههیات داوران همچنین لوح

ماعی، امیر علی های فرهنگسازی و مسئولیت اجتتنگ صیاد و سبزکوه، حمید خدری از شرکت انتقال گاز به دلیل اجرای برنامه
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های الکترونیکی دانشگاه تهران، خلیل اهلل کاظمی معاونت خدمات محیط زیست شهری شهرداری مشهد، دادرس از مرکز آموزش

محسن اسالمی زاده از شرکت مدیریت منابع آب ایران، سید نبی رسولی نماینده هیات امنای اثر طبیعی سرو ابرکوه، عزیزاهلل امین از 

ها، مهدی کریمی روزبهانی به دلیل اختراع سیستم تولید پردیس، کمیل نظافتی به دلیل تالش برای تیمار سگ شرکت امین گشت

های ژئوبوتانی، عاطفه مجتهدی عضو خانه الکتریسیته از باد، احمد رضا محرابیان استادیار دانشگاه شهید بهشتی به دلیل پژوهش

زی منش انجمن پایشگران حامی محیط زیست و خسرو اعتماد از جمعیت کویر سبز محیط زیست و توسعه پایدار تبریز، میترا البر

 کاشان اعطا کرد.
http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۷۱۲/%D۸%AD%D۸% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/44712/%D8%AD%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

70 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۰تاریخ: 

 ها و سازمان بنادر و دریانوردیامضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان جنگل

ور دادن به مناطق ساحلی کشرئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صبح امروز ) چهارشنبه( با تاکید بر ساماندهی و نظم

 .دریانوردی تفاهم نامه همکاری مشترک به امضاء رساند با معاون وزیر شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و

ها، این تفاهم نامه که باهدف تثبیت مالکیت دولت، حفاظت و صیانت از اراضی به گزارش ایانا از مرکز اطالع رسانی سازمان جنگل

ات تفاده متقابل از دانش تجربیساحلی، فراهم نمودن تمهیدات الزم برای استقرار طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و هم چنین اس

کارشناسان و متخصصین از امکانات و تجهیزات دو سازمان تدوین و تنظیم شده است، توسط محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان 

 .ها، مراتع و آبخیزداری کشور به امضاء رسیدبنادر و دریانوردی و خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل

ها و حفاظت از چنین تعیین حریمدادن به مناطق ساحلی کشور و همتنظیم شده بر ساماندهی و نظم بند ۸این تفاهم نامه که در 

ها مراتع و آبخیزداری کشور متعهد شد جهت حد نگاری اراضی نامه سازمان جنگلبر اساس این تفاهم.اراضی ساحلی تأکید دارد

 ها همکاری همهکشتیرانی و به اشتراک گذاشتن اطالعات و نقشههای قابل ساحلی، حفاظت از اراضی و حریم دریاها و رودخانه

ای با سازمان بنادر داشته باشد و درعوض سازمان بنادر و دریانوردی نیز در تفاهم نامه مزبور متعهد شد در زمینه اشتراک جانبه

ی های آموزشها و کارگاهلی و برگزاری دورهبرداری از اراضی مستحدثات ساحهای مطالعاتی و اجرایی، حفاظت و بهرهگذاری فایل نقشه

کیلومتر  ۵۸۰۰مندی جمهوری اسالمی ایران ازها همکاری کند.بر اساس این گزارش ، با توجه به بهرهای با سازمان جنگلملی و منطقه

داکرم جاللی) معاون ها به نمایندگی از سوی خنوار ساحلی در شمال، جنوب و جزایر کشور این تفاهم نامه فیماین سازمان جنگل

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان( و سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی محمد سعیدنژاد ) معاون وزیر راه و شهرسازی و 

نامه ابراز امیدواری روسای دو سازمان پس از امضای تفاهم.صورت دوجانبه منعقد شده استمدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی( به

 ند که این همکاری به نظم دادن و ساماندهی سواحل شمالی و جنوبی کشور، تسریع ببخشدکرد
http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۲۷/%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

 آخرین وضعیت تولید محصوالت استراتژیک

ویکرد ها با رهای مناسب در زمینه تولید محصوالت استراتژیک و بهره گیری از تمامی طرحطی سه سال اخیر با اتخاذ سیاست گذاری

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

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

های مناسب در زمینه تولید محصوالت طی سه سال اخیر با اتخاذ سیاست گذاری.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

به بعد رکورد تولیدگندم شکسته نشده و آمارهای ارائه  ۸۶لی است که وزیر جهاد دولت نهم معتقد است که از سال این درحا.برسیم

رویم تا از صحت و سقم حال به سراغ مسئوالن مربوطه می.است ساختگی برنج و شکر نظیر دیگر محصوالت تولید زمینه در شده 

: با گفتصنعت، تجارت و کشاورزی حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار .ماجرا با خبر شویم

ی یرهای اخیر تولید افزایش چشمگهای مناسب در بحث زراعت محصوالت کشاورزی از قبیل گندم طی سالتوجه به برنامه ریزی

 ۷۱۶، شش میلیون و ۹۳هزارتن، سال  ۸۲، هشت میلیون و ۹۴هزارتن سال  ۵۳۱میلیون  ۱۱خرید  ۹۵وی افزود: سال .داشته است

هزارتن گندم بیانگر روند افزایش خرید محصول طی  ۴۴دو میلیون و  ۹۱هزارتن و سال  ۸۲۲، چهار میلیون و ۹۲هزارتن، سال 

میلیون تن گندم باید گفت که  ۱۱الی  ۸۰۰میلیون و  ۱۰رغم مصرف ساالنه ن ادامه داد: علیعباسی معروفا.ها اخیر بوده استسال

ها ذخیره است که این امر بیانگر خودکفایی کامل در زمینه تولید هزارتن گندم در سیلو ۸۰۰میلیون و  ۸در شرایط کنونی بیش از 

واردات  ۹۵وی با بیان اینکه صحبت هایی مبنی بر واردات گندم در سال گذشته مطرح است، افزود: از نیمه دوم سال .گندم است

گندم منتفی شد به تنها بخش خصوصی طبق ثبت سفارش سال گذشته اقدام به واردات کرد تا با فرآوری محصول ارزش افزوده 

هزار میلیارد تومان بهای  ۱۴معاون داخلی بازرگانی دولتی با اشاره به پرداخت .باالیی را از قبل صادرات برای کشور ایجاد نماید

های گذشته بیانگر ارتقای زندگی کشاورزان مطالبات گندمکاران در سال گذشته بیان کرد: حجم و نرخ گندم خریداری شده طی سال

 ۲۰۰شد که این میزان هدر رفتن یک میلیارد و میلیون تن گندم وارد کشور می ۶های اخیر حدود وی ادامه داد: طی سال.است

میلیون دالر ارز از کشور را به همراه داشت و این درحالی است که سال گذشته با خودکفایی گندم سه میلیون تن گندم مازاد بر نیاز 

های رسید، اظهار کرد: طی سالمیلیارد دالر  ۳میلیارد دالر به کمتر از  ۸عباسی معروفان با بیان اینکه تراز تجاری از .کشور داریم

 .اخیر با روند کاهشی واردات تراز تجاری در بخش کشاورزی به نحو مطلوبی ارتقا یافته است

وی با اشاره به آخرین وضعیت واردات شکر بیان کرد: طی چند سال گذشته بیش از یک میلیون تن شکر برای تأمین نیاز داخل وارد 

عباسی معروفان ادامه .هزارتن شکر وارد شد ۵۳۰رغم افزایش جمعیت حدود سال گذشته علی شد و این درحالی است کهکشور می

هزارتن  ۲۰۰داد: طبق برنامه معاونت زراعت وزارتخانه طی سه سال آینده به خودکفایی خواهیم رسید چراکه ساالنه دو میلیون و 

معاون بازرگانی دولتی با اشاره .شودکر در داخل تولید میهزارتن ش ۶۵۰شکر مورد نیاز کشور است و در حال حاضر یک میلیون و 

هزارتن نبود و  ۱۰۰ای روغنی بیش از مجموع تولید سه سال گذشته دانه :های اخیر اظهار داشتبه وضعیت تولید روغن طی سال

 .هزارتن برسد ۴۳۰های روغنی به شود که تولید دانههزارتن و امسال پیش بینی می ۲۱۲این درحالی است که سال گذشته 

 ۴۰۰های روغنی خواهیم رسید، افزود: ساالنه یک میلیون و درصدی در دانه ۷۰وی با بیان اینکه طی ده سال آینده به خوداتکایی 

شد های گذشته صد در صد نیاز کشور نیاز کشور از طریق واردات تأمین میهزارتن روغن خوراکی مورد نیاز کشور است که طی سال

وی با اشاره به آخرین وضعیت واردات برنج گفت: .درصد رسیده است ۸۵الی است که در شرایط کنونی میزان واردات به و این درح
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هزارتن برنج مورد نیاز است و این درحالی است که تنها دو میلیون  ۲۰۰میلیون و  ۳کیلو به ازای هر نفر  ۳۷ساالنه با متوسط سرانه 

رود با توسعه ارقام شود که انتظار مین در داخل تولید و مابقی توسط بخش خصوصی وارد میهزارت ۵۰۰الی دو میلیون و  ۴۰۰و 

 .پرمحصول در سال اقتصاد مقاومتی تمامی برنج مورد نیاز کشور در داخل تأمین شود

  هزارتن گندم در سیلوها 650میلیون و  ۸ذخیره 

گفت: با توجه به اظهارات ناصحیح وزیر  صنعت، تجارت و کشاورزیاسماعیل اسفندیار پور مجری طرح گندم در گفتگو با خبرنگار 

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

ها درصد نیاز خبازی ۹۷هزارتن معادل  ۶۵۰میلیون و  ۸هزارتن بود، این درحالی است که امسال  ۹۵۰ها تنها گندم موجود در سیلو

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

وری، کاهش سطح زیر کشت، ارتقای درجه مکانیزاسیون توانسته ایم تولید از نظر کمی و کیفی را پیشین 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 ۱۱۵موجود تولید محصوالت کشاورزی به 

، اما به سبب کیفیت پایین قادر به رقابت با بازارهای هدف های اخیر رشد قابل توجهی داشتهوی 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

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

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۸۹۴۶۶/%D۸%A۲%D۸%A 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۰۳/۱۲ : تاریخ

 ها راهکار کاهش قیمت برنج ایرانی/ تعاون روستایی وارد عمل شود حذف واسطه
تواند برنج را از کشاورز خریده و به دست مصرف کننده مجلس گفت: سازمان تعاون روستایی می نایب رئیس کمیسیون کشاورزی

  .یابدها حذف شده و قیمت برنج در بازار کاهش میبرساند که با این کار دالالن و واسطه

های این کمیسیون مبنی بر افزایش قیمت ، در مورد پیگیریگزاری فارسخبروگو با خبرنگار کشاورزی جالل محمودزاده در گفت

هایی که به عمل آوردیم هر کیلو برنج مرغوب ایرانی برنج در بازار و فاصله قیمتی آن از تولید تا مصرف خاطرنشان کرد: طبق بررسی

هزار تومان در  ۱۶شویم که تا کیلویی متوجه می شود اما از گوشه و کنارهزار تومان از کشاورز خریداری می ۱۰بر سر مزرعه زیر 

ها به دلیل نقص در زنجیره تولید تا مصرف دالالن وی با اشاره به اینکه متأسفانه در بسیاری از بخش.رسدسطح پایتخت به فروش می

 برنج را هم مانند میوه و شیرتوان بر اساس یک راهکار ساده سازمان تعاون روستایی زنند، تصریح کرد: میسود زیادی را به جیب می

از آن چیزی  تراز کشاورزان با قیمتی مشخص خریداری کرده و به دست مصرف کننده برساند که با این کار قیمت برنج بسیار پایین

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی همچنین در مورد اجرای طرح .شودخواهد بود که اکنون در بازار فروخته می

یمت تضمینی به جای خرید تضمینی برای برخی محصوالت کشاورزی از جمله گندم، گفت: دولت باید مراقب باشد که پول کشاورز ق

کند به موقع به دستش برسد و نباید بار مشکالت را بر دوش کشاورز و تولیدکننده بگذاریم در هر روشی که محصول را خریداری می

تواند مناسب باشد به شرط آنکه دولت سهم خود را به موقع در سطح بورس کاال اجرا شود می و اگر طرح قیمت تضمینی به درستی

های دنیا به محصوالت استراتژیک از جمله گندم، یارانه اختصاص وی همچنین به این نکته اشاره کرد که باید مانند سایر دولت.بپردازد

کند اما در عوض به افزایش تولید و تر به بازار عرضه میخرد و ارزانتر مییابد و در همه جای دنیا دولت محصول را از کشاورز گران

های میدانی در یک سال اخیر، قیمت برنج روند به گزارش خبرنگار فارس، طی بررسی.کندتوسعه بازارهای صادراتی کمک می

. همچنین قرار است تا به مرور خرید و عرضه اندای داشته و این در حالی است که کشاورزان افزایش قیمت چندانی نداشتهفزاینده

های دامی به مرور در بورس کاال انجام شود که به دلیل آماده نبودن برخی ساز و کارها و تأخیر در محصوالت کشاورزی و نهاده

 .ها انتقاداتی به آن وارد استپرداخت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۳۰۹۰۰۱۴۳۱ 
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 پسته
 اکوناایران  - ۱۳۹۶اردیبهشت / /  ۲۷چهارشنبه , 

 میلیارد متر مکعب کاهش یافت ۴0های تجدیدپذیر کشور هزار هکتار باغ پسته/آب 17نابودی ساالنه 

وزیر نیرو با بیان اینکه وظیفه تخصصی و قانونی وزارت نیرو تخصیص آب بر اساس ظرفیت های موجود آب و شرایط حال حاضر در 

به گزارش ایران اکونا به نقل .میلیارد مترمکعب رسیده است ۹۰میلیارد کاهش به  ۴۰هر منطقه است،گفت: آب تجدیدپذیر کشور با 

یرو )پاون(، حمید چیت چیان در آئین افتتاح سد مخزنی گیوی در شهرستان کوثر استان اردبیل از پایگاه اطالع رسانی وزارت ن

میلی متر بارش بود، اما هم اکنون این میزان بر  ۲۵۰میلیارد مترمکعب با  ۱۳۰سال پیش میزان آب تجدیدپذیر کشور  ۱۵تا  :گفت

وی ادامه داد: تبدیل بارش برف .میلی متر کاهش یافته است ۲۰۸به  ساله ۱۵اثر اتفاقاتی همچون تغییر اقلیم میزان بارش در بازه 

به باران و همچنین بارندگی های غیرموثر و کوتاه مدت باعث تغذیه کم منابع آب می شود و با افزایش تبخیر، آب تجدیدپذیر کشور 

ع را خشکی تاالب ها دریاچه ها عنوان کرد وزیر نیرو تبعات این موضو.میلیارد مترمکعب رسیده است ۹۰میلیارد کاهش به  ۴۰ما با 

همین موضوع آورد رودخانه ها را نیز کم کرده و وزارت نیرو بر اساس این کاهش تخصیص آب را برای بخش های مختلف  :و گفت

در چیت چیان ادامه داد: برداشت آب بدون در نظر گرفتن کمبود آب وضعیتی پیش می آورد که .صنعت و کشاورزی تعدیل می کند

هزار هکتار باغ پسته از بین می رود. از همین رو وظیفه تخصصی و قانونی وزارت نیرو تخصیص آب بر اساس  ۱۷استان کرمان ساالنه 

سد به بهره برداری رسید در حالیکه پیش از این  ۳۶وی تصریح کرد: در دولت یازدهم .ظرفیت های موجود آب در هر منطقه است

سد به بهره برداری رسیده بود، بنابراین این دولت عملکرد بسیاری خوبی در تنظیم آب های  ۱۴۴دولت و در دهه های گذشته 

 .سطحی داشته است

http://iranecona.com/۷۳۴۷۷/%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۸%A 
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 پنبه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۸تاریخ: 

 های تولیدمرگ تدریجی صنعت پنبه/ضرورت تقویت تعاونی

مدیرعامل صندوق پنبه گفت:با توجه به اراضی خرد زراعت پنبه، خرید ماشین آالت و تجهیزات برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد 

گروه اقتصادی  صنعت، تجارت و کشاورزی  ش خبرنگاربه گزار.توانند خدماتی ویژه به آنها ارائه دهندهای تولید میاز این رو تعاونی

 مقادیر قابل توجهیپنبه به عنوان یک محصول استراتژیک و پرکاربرد در صنایع نساجی است که هر ساله  باشگاه خبرنگاران جوان،

البته ناگفته نماند که قیمت پایین این محصول در مقایسه با سایر محصوالت کشاورزی، کاهش .یابدارز به واردات آن اختصاص می

وزیر جهاد کشاورزی معتقد است که تولید پنبه متناسب با .انگیزه پنبه کاران و در نهایت واردات بی رویه را به همراه داشته است

نساجی باید افزایش یابد ازاین رو توسعه کشت دوم پنبه در تناوب کشت گندم و کلزا را یکی از راهکارهای اساسی افزایش  صنایع

با اشاره به  اورزی صنعت، تجارت و کشمحمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه در گفتگو با خبرنگار  .داندتولید می

ضرورت تقویت تعاونی تولید اظهار داشت: با توجه به اراضی خرد زراعت پنبه، خرید ماشین آالت و تجهیزات برای کشاورزان صرفه 

به های زراعت پنوی با اشاره به مشقت و سختی.ها ارائه دهندتوانند خدماتی ویژه به آنهای تولید میاقتصادی ندارد از این رو تعاونی

امر  نمایند که اینافزود: با توجه به هزینه باالی ماشین آالت در زمان برداشت کشاورزان به طور سنتی اقدام به برداشت محصول می

کاویانی با اشاره به اینکه حمایت از کشاورزان بی نیازی از واردات .های دیگر سوق یابندموجب شده کشاورزان به سمت و سوی زراعت

شد و این درحالی است که به تن پنبه صادر می ۱۰۰های نه چندان دور تنها از استان گلستان اه دارد، افزود: طی سالپنبه را به همر

هزارتن  ۱۲، ۸۲مدیر عامل صندوق پنبه ادامه داد: در سال .دنبال مجوز واردات بی رویه به یکی از واردکنندگان پنبه تبدیل شدیم

هزارتن پنبه از سوی وزارت جهاد داده شد که این امر  ۲۵و از طرفی در همان سال مجوز واردات پنبه مازاد بر نیاز داخل صادر شد 

های با کیفیت و قیمت به گفته کاویانی تسهیل در دسترسی به موقع نهاده.دلسردی کشاورزان از زراعت پنبه را به همراه داشت

ا اشاره به آخرین وضعیت سطح زیر کشت پنبه افزود: سال گذشته وی ب.تواند کشاورزان را به تولید پنبه تشویق نمایدمناسب می

مدیرعامل صندوق .هزار هکتار برسد ۹۰شود که امسال سطح به هزار هکتار بود، اما پیش بینی می ۸۰سطح زیر کشت پنبه کمتر از 

به کشاورزان برای خرید ماشین آالت های کشاورزی از جمله بذر، کود و سم، پرداخت یارانه پنبه ادامه داد: تامین به موقع نهاده

مدیر عامل صندوق پنبه با بیان اینکه بذر پنبه از ترکیه و یونان .رودازجمله دالیل افزایش سطح زیر کشت این محصول به شمار می

د ضریب تولید در رود که واردات آن با هدف بهبوترین بذرهای پنبه در دنیا به شمار میها از مرغوبشود، افزود: این بذرتامین می

کشید، عنوان کرد: از این رو کشاورزان برای روز طول می ۱۸۰وی با بیان اینکه دوره کشت پنبه در گذشته .شودداخل انجام می

دادند که همین مسئله به سبب به صرفه نبودن حداکثر بهره وری و مواجه نشدن با سرمای زمستانه کشت خود را زودتر انجام می

توانند گیزه کشت این محصول را به همراه داشت و این درحالی است که با استفاده از بذور کیفی پنبه کاران در پاییز میتولید کاهش ان

 .به گفته کاویانی طی یک برنامه منسجم پنج ساله امکان خودکفایی این محصول وجود دارد.اقدام به کشت محصول دیگری نمایند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۹۰۶۶۴/%D۹%۸۵%D۸ 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۹تاریخ: 

گذاری در کشاورزی همچنان در خم گذاری/ سرمایهرقمی بخش کشاورزی از تسهیالت و سرمایهسهم تک

 درصدی خدمات 50درصدی صنعت و  32درصدی اشتغال کشاورزی در مقابل  17سهم  /رقمیتک

ظر های جوامع از نیافته(، یکی از محورهای توسعه پایدار و ایجاد توازنکشاورزی در بیشتر اقتصادهای در حال پیشرفت )حتی توسعه

زیست محیطی، پراکندگی جمعیت و توسعه پایدار و متوازن جغرافیایی تقتصادی و حتی سیاسی است. به همین سبب است که 

کشاورزی در بیشتر اقتصادهای در حال پیشرفت )حتی .ع امنیت غذایی و توسعه پایدار به شدت به یکدیگر وابسته هستندموضو

های جوامع از نظر زیست محیطی، پراکندگی جمعیت و توسعه پایدار و یافته(، یکی از محورهای توسعه پایدار و ایجاد توازنتوسعه

سی است. به همین سبب است که موضوع امنیت غذایی و توسعه پایدار به شدت به یکدیگر متوازن جغرافیایی تقتصادی و حتی سیا

ری در گذاشود، سرمایههای مختلف اقتصادی ازجمله کشاورزی مطرح میترین عواملی که در توسعه بخشوابسته هستند.یکی از مهم

ویژه اقتصاد مقاومتی دارد، هنوز به اورزی در اقتصاد بهرسد با توجه به همه اهمیتی که بخش کشنظر میاین بخش است. چرا که به

های مجلس، متوسط رشد جایگاه اصلی و واقعی خود نرسیده است.بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده بانک مرکزی و مرکز پژوهش

است. این در درصد بوده  ۰.۲درصد و سهم این بخش در رشد اقتصادی کل کشور حدود  ۳.۵اقتصادی در بخش کشاورزی حدود 

تر است.حال با توجه به نقش بخش کشاورزی در رشد های دیگر مانند صنعت یا خدمات و... بسیار پایینحالی است که سهم بخش

های بسیاری وجود دارد.بر تولید ناخالص داخلی و رشد کلی اقتصاد، در بخش اشتغال و تعداد افراد شاغل در این بخش نیز تفاوت

درصد  ۴.۷حدود  ۹۲های اقتصادی( در سال بانک مرکزی، میزان رشد تولید ناخالص داخلی )بر حسب فعالیت اساس آمارهای موجود

های دیگر اقتصادی مانند نفت، صنعت یا حتی درصد بوده است. این در حالی است که در گروه ۳.۵حدود  ۹۳ماهه سال  ۹و در 

 ۸.۱و  ۸.۹شد گروه نفت در همین دوره ذکر شده )به ترتیب( منفی که میزان رطوریخدمات وضع به شیوه دیگری بوده است. به

درصد بوده است.این در حالی است که سهم بخش کشاورزی  ۲.۳و  ۱.۵؛ در گروه خدمات منفی ۶.۲و  ۲.۹بوده، در گروه صنعت منفی 

هاجرت و تغییرات اقلیمی و... در حدود است( با توجه به نامالیمات، م ۹۵های اخیر )آخرین آمار مربوط به پاییز در اشتغال در سال

است. این سهم در اشتغال زمانی بیشتر معنی پیدا  ۵۰.۶و سهم خدمات حدود  ۳۲.۱درصد است. سهم صنعت در اشتغال  ۱۷.۲

کند که بدانیم بازهم براساس آخرین آمار رسمی مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی )نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت( می

های رشد عنوان یکی از محرکدرصد است.با وجود اینکه بخش کشاورزی به ۳۸.۶درصد و در بخش شهری  ۴۰.۱بخش روستایی در 

ها و نیاز به توجه گسترده، در رسد این بخش با همه کارایینظر میبوده، اما به -های اخیرویژه در سالبه-اقتصادی و خودکفایی 

گذاری است. بر اساس آنچه که تعاریف های مهمی از توسعه این بخش نیازمند سرمایهکه بخش جایگاه واقعی خود جای ندارد. چرا

 گذاری در بخشگذاری است، در بخش کشاورزی بنا به دالیل مختلف وجود ندارد. برای مثال بیشتر سرمایهمعمول و معقول سرمایه

ده طور غیررسمی و احصانشگذاری بهی بیشتری از این سرمایههاشود. بخشکشاورزی از طریق اعطای تسهیالت پیگیر و ردیابی می

 شود. البته در چندهای محلی یا تأمین از بازارهای غیررسمی پول یا خانوادگی و توسط خود افراد انجام میها و تعاونیتوسط صندوق

قیم شده که بیشتر برای خرید یا های خارجی مستقیم و غیرمستسال اخیر و به خصوص پس از برجام تحرکاتی برای جذب سرمایه

 های جدید برای توسعه بخش کشاورزی بوده است.استفاده از فناوری

 گذاریتسهیالت به مثابه سرمایه
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گذاری در حوزه کشاورزی از طریق تسهیالت اعطایی به این بخش قابل پیگیری و محاسبه طور که گفته شد بیشتر بخش سرمایههمان

دهد که سهم هر بخش از که به تفکیک و مشخص آمارهای بانک مرکزی نشان می ۹۰ویژه پس از سال بههای اخیر است. در سال

اقتصاد از تسهیالت بانکی چقدر بوده است. ضمن اینکه توجه داشته باشید که در بخش کشاورزی بانک تخصصی کشاورزی وجود 

ش کنند.در شگذاری و اعطای تسهیالت ایفا میکمی در این سرمایهها و دیگر نهادهای پولی و مالی، سهم بسیار دارد و در عمل بانک

درصد بوده و این  ۹( سهم بخش کشاورزی از کل تسهیالت اعطا شده بین هفت تا حدود ۹۵تا  ۹۰های یا هفت سال اخیر )بین سال

سکن، بازرگانی و خدمات کمتر های اقتصاد یعنی صنعت، مکدام از بخشدر حالی است که در همین بازه زمانی سهم تسهیالت هیچ

های اقتصاد برای تامین سرمایه در گردش و پس از آن در درصد نبوده است. البته بیشتر میزان تسهیالت هم در همه بخش ۱۰از 

بیشتر تسهیالت  ۹۲تا  ۹۰های های رکود یعنی سالبخش ایجاد و تأسیس بوده است.این نکته را نیز باید در نظر داشت که در سال

 مدید شده و برای مدتی در خواست استمهال کردند. بنابراین بسیاری از این تسهیالت، تسهیالت اعطایی و جدید نبوده است.ت
 های مختلف اقتصادمیزان اختصاص تسهیالت در بخش

 ارقام به میلیارد ریال

 خدمات بازرگانی مسکن و ساختمان صنعت و معدن کشاورزی میزان کل تسهیالت سال

۹۰ ۲.۰۰۸.۹۷۳ ۱۷۲.۳۴۳ ۶۳۳.۹۲۸ ۳۴۱.۳۹۶ ۲۴۰.۷۴۶ ۶۱۸.۱۸۸ 

۹۱ ۱.۹۵۵.۸۸۵ ۱۷۶.۹۴۵ ۶۱۹.۳۲۴ ۲۶۴.۱۳۵ ۲۲۸.۳۱۸ ۶۵۵.۲۷۷ 

۹۲ ۲.۳۶۲.۲۳۹ ۲۲۲.۳۴۰ ۷۰۶.۰۳۴ ۲۷۸.۰۷۴ ۳۰۵.۴۲۳ ۸۳۸.۱۹۱ 

۹۳ ۳.۴۱۴.۱۵۴ ۲۵۵.۸۳۸ ۱.۰۶۴.۹۲۴ ۴۰۴.۴۹۲ ۴۳۳.۰۷۹ ۱.۲۴۸.۰۴۴ 

۹۴ ۴.۱۷۳.۲۳۳ ۳۵۲.۲۲۹ ۱.۲۱۹.۴۹۳ ۴۳۱.۱۴۸ ۵۷۰.۴۱۸ ۱.۵۹۸.۳۴۵ 

۹۵ ۵.۴۸۳.۶۵۳ ۴۶۶.۷۸۲ ۱.۶۰۹.۱۹۴ ۵۰۱.۱۹۲ ۷۴۲.۲۸۴ ۲.۱۷۸.۷۷۵ 

 درصد سهم هر بخش از کل تسهیالت اعطاشده )درصد(

 خدمات بازرگانی مسکن و ساختمان صنعت و معدن کشاورزی میزان کل تسهیالت سال

۹۰ ۲.۰۰۸.۹۷۳ ۸.۶ ۳۱.۶ ۱۷ ۱۲ ۳۰.۸ 

۹۱ ۱.۹۵۵.۸۸۵ ۹ ۳۱.۷ ۱۳.۵ ۱۱.۷ ۳۴ 

۹۲ ۲.۳۶۲.۲۳۹ ۹۰۴ ۲۹.۹ ۱۲.۲ ۱۲.۹ ۳۵.۵ 

۹۳ ۳.۴۱۴.۱۵۴ ۷.۵ ۳۱.۲ ۱۱.۸ ۱۲.۷ ۳۶.۶ 

۹۴ ۴.۱۷۳.۲۳۳ ۸.۴ ۲۹.۲ ۱۰.۳ ۱۳.۶ ۳۸.۳ 

۹۵ ۵.۴۸۳.۶۵۳ ۸.۵ ۲۹.۳ ۹.۱ ۱۳.۲ ۳۹.۷ 

 وضعیتی که کشاورزی وهای گذشته و های دیگر اقتصاد در سالرسد با توجه به میزان توسعه در بخش کشاورزی و بخشنظر میبه

گذاری منسجم و هدفمندی در این بخش انجام نشده و حتی سیاستگزاری صحیح، قابل اند؛ سرمایههای اخیر داشتهروستاها در سال

ها یا تسهیالت هایی مانند هدفمندی یارانهتوجه و منسجمی نیز در این بخش وجود نداشته است. این در حالی است که سیاست

ر بخش گذاری دهای چندان موفقی برای توسعه و جذب سرمایههای تخصصی و غیرتخصصی بوده؛ سیاستر عهده بانکتکلیفی که ب

 کشاورزی نبوده است./
/newshttp://www.iana.ir/fa/۴۴۴۷۰/%D۸%B۳%D۹% 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 استفاده از تکنولوژی تولید بذر برای کاهش مصرف آب
های تکنولوژی کشاورزی تولید محصوالت مقاوم در برابر کم آبی است. با شدت گرفتن تغییرات اقلیمی، آورترین پدیدهیکی از شگفت

 .تر، غذای بیشتری تولید کنندتوانند به کشاورزان کمک کنند که با مصرف آب کمبذرهای با مصرف آب پایین می

اند که این امر بر توانایی آنها ها کشاورز برای آبیاری محصوالت خود به آب باران وابسته، میلیونmodernag.orgبه گزارش ایانا از 

افتد؟ اکنون کشاورزان آفریقا به لطف گذارد. اما در موقع خشکسالی چه اتفاقی میامین معیشت و اقتصاد خانواده، تاثیر میدر ت

ترین منبع غذایی در این قاره یعنی ذرت را با ویژگی مقاومت در برابر کم آبی کشت کنند توانند مهمتکنولوژی پرورش گیاهان، می

نظیر ، حاصل همکاری بیWEMAکند.پروژه بینی نشده طبیعی محافظت میهای پیشدوره استرسکه این ویژگی، گیاه را در 

( واقع در کنیا و با حمایت مالی بنیاد بیل و ملیندا گیتس، AATFبخش خصوصی و عمومی به مدیریت بنیاد تکنولوژی آفریقا )

های کشت محلی کشت استفاده شده به کم آبی، از روش است. در این پروژه برای تولید بذر مقاوم USAIDبنیاد هوارد بافت، و 

 هاهای محلی پخش بذر، در سراسر کشورهای واقع درجنوب صحرای آفریقا توزیع شد؛ این شرکتاست. این بذرها از طریق شرکت

به صرفه شده است. کنند، بنابر این قیمت بذرها برای کشاورزان مقرون هیچ نوع حق خرید امتیازی برای این اختراع پرداخت نمی

 این امید وجود دارد که بذرهای مقاوم در برابر خشکسالی امنیت غذایی را در آفریقا تقویت کند.

 کمک به ثبات اقتصادی بیشتر

تر، نه تنها غذای خانواده بذرهای مقاوم در برابر خشکسالی، ارزشی بیش از تامین امنیت غذایی دارد. کشاورزان با برداشت مطمئن

لید شود. وقتی توفروشند و درآمدشان بیشتر و اقتصاد محلی شان تقویت میکنند، بلکه مازاد محصول خود را میتامین میخود را 

ای هگذاری کنند و فعالیتمحصول، تداوم داشته باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که کشاورزان در تکنولوژی های جدید سرمایه

 آنان ثبات بیشتری پیدا کند.

 دفاعیخط دوم 

یشرفته های پکند بلکه آنها از تکنیکنیست که با تولید بذرهای مقاوم در برابر کم آبی به کشاورزان کمک می WEMAتنها پروژه 

های مقاوم در برابر کنند تا به آنها در مبارزه بهتر با آفات کمک کند. آنها بدون برخورداری از ذرتبیوتکنولوژی هم استفاده می

های ها اسپری کنند. مقاومت در برابر حشرات نه تنها باعث حفظ دانهها را روی ذرتکشندارند جز اینکه حشره ایحشرات، چاره

کند. شود بلکه همچنین قابلیت آنها را در جذب آب و دیگر مواد مغذی که برای کارایی بیشتر به آنها نیاز دارند، بیشتر میذرت می

های جدید برای ارتقای کشاورزی پایدار برای همه زیست مفید است.دسترسی به تکنولوژی همه این موارد برای کشاورزان و محیط

ها پا ضروری است. ممکن است کشاورزان جزء، اثر کمتری بر محیط زیست داشته باشند اما وقتی این نوآوریکشاورزان بزرگ و خرده

د کار کنند، آنها وضع معیشت و اقتصاد محلی خود را بهبود دهد که با هماهنگی بیشتری با محیط زیست خوبه کشاورزان اجازه می

آورد. دستاوردهای کشاورزی مدرن بخشند. برداشت محصول بیشتر، امنیت غذایی و احتماال امنیت اقتصادی بیشتری به بار میمی

  کنیم، تاثیرات مثبتی بگذارد./ حقیقتا این توان را دارد که بر جهانی که در آن زندگی می

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۷۰۰/%D۸%A۷%D۸%B۳% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 های نوگذاری در انرژیراهکارهای سرمایه

های انرژی خورشیدی و رفع مشکالت ناشی از قوانین و مقررات گذاری در احداث نیروگاهاین نشست که به منظور سهولت سرمایه

حق مرتع مبنی بر عرضه مرتع رایگان برای احداث »، «مشکالت ناشی از قرارداد اجاره زمین»مخل برگزار شد، موضوعاتی همچون 

مطرح « مندی از تسهیالت بانکیو بهره PPA امکان به وثیقه گذاشتن قراردادهای» و « هانیروگاه خورشیدی توسط سازمان جنگل

های تجدیدپذیر را گذاری آسان در حوزه احداث نیروگاه انرژیهای سرمایهنشست کارشناسی، راهدریک ۱۲دبیرخانه کمیته ماده .شد

های انرژی خورشیدی و رفع مشکالت ناشی از حداث نیروگاهگذاری در ابررسی کرد. در این نشست که به منظور سهولت سرمایه

حق مرتع مبنی بر عرضه مرتع »، «مشکالت ناشی از قرارداد اجاره زمین»قوانین و مقررات مخل برگزار شد، موضوعاتی همچون 

مندی از و بهره PPA امکان به وثیقه گذاشتن قراردادهای» و « هارایگان برای احداث نیروگاه خورشیدی توسط سازمان جنگل

به گزارش دنیای اقتصاد از اتاق ایران، در این نشست ابتدا به طرح مشکالت ناشی از قرارداد اجاره زمین  .مطرح شد« تسهیالت بانکی

های دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح» ۳۸پرداخته شد؛ به این ترتیب که مفاد این قرارداد که موضوع ماده 

تدوین یک نسخه قرارداد خاص »است، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیشنهاد « های غیرکشاورزیکشاورزی و تولیدی و طرح

نخست اینکه مدت قرارداد به سقف  :با در نظر گرفتن موارد زیر مورد توافق اعضای جلسه قرار گرفت« های تجدیدپذیربرای انرژی

ه ای که با استفاده از ظرفیت تبصره البته بنا به اظهارات نماینده سازمان امور اراضی، در بخشنامهسال افزایش پیدا کند ک ۲۰زمانی 

قرارداد و ایجاد شفافیت در نحوه  ۵موضوع دیگر مربوط به ماده  .تدوین شده، این موضوع به نحو دیگری لحاظ شده است ۴ذیل ماده 

، با موضوع فسخ قرارداد در صورت کشف معدن یا آثار ۶ذیل ماده  ۶و  ۵ی بها بود. همچنین پیشنهاد حذف بندهامحاسبه اجاره

محیطی که در بطن فعالیت در حوزه تجدیدپذیرها نهفته ناظر بر رعایت برخی الزامات زیست ۱۶و  ۷باستانی و نیز حذف بندهای 

جبران خسارت ناشی از اجرای طرح عمرانی  در نهایت در بحث .است نیز مطرح شد که دو مورد اول مورد توافق همه اعضا قرار گرفت

در محل نیروگاه نیز پیشنهاد اصالح متن قرارداد ارائه شد به ترتیبی که مراتب در مدت مشخصی پیش از اجرای طرح توسط دستگاه 

 .اب شودعنوان فرد مورداعتماد دو طرف انتخگذار اعالم شود و کارشناس دادگستری برای برآورد خسارات بهمجری به سرمایه
 

براساس این گزارش در ادامه جلسه موضوع حق مرتع مبنی بر عرضه مرتع رایگان برای احداث نیروگاه خورشیدی توسط سازمان 

 ها و مراتع اظهار کرد:ها با شرط حفظ امکان چرای احشام در مرتع مطرح شد. در این خصوص نماینده سازمان جنگلجنگل

 های تجدیدپذیر حمایتهای توسعه انرژیگاز که باید اقدام به تامین انرژی جایگزین کند از طرح این سازمان در مناطق فاقد برق و 

های خورشیدی که مرتع حفظ شده و امکان چرای احشام را از بین های احداث نیروگاهکند و در این راستا در نظر دارد از طرحمی

مندی از تسهیالت و بهره PPA ضوع امکان به وثیقه گذاشتن قراردادهایدر نهایت مو.مرتع دریافت نکندبرد، مبلغی بابت حقنمی

وری انرژی )ساتبا(، مشخص شد با توجه به اینکه به های تجدیدپذیر و بهرهبانکی بررسی شد و با اظهارات نماینده سازمان انرژی

های سنواتی ردیف مشخص و برای آن در بودجه قانون حمایت از صنعت برق، محل تامین اعتبار این قراردادها تعیین ۶استناد ماده 

 پذیرد. برای حل اینحاضر صورت نمیشود، این قراردادها قابلیت گروگذاری برای دریافت تسهیالت را دارند، اما این اتفاق در حالمی

ان موضوع نفعحضور ذیمرکزی و همچنین رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران پیشنهاد داد کارگروه تخصصی با مشکل، نماینده بانک

های تجدیدپذیر از محل صندوق توسعه تشکیل شده و راهکار مناسب را ارائه دهند. همچنین در راستای تأمین مالی برای اجرای پروژه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ملی نیز موضوع اصالح نظامنامه صندوق ارزی و ریالی توسط نماینده صندوق مطرح شد، به نحوی که برای یک طرح امکان استفاده 

 .دو نوع تسهیالت ارزی و ریالی فراهم شود از هر

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۷۷/%D۸%B۱%D۸% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۹تاریخ: 

 شهر سبز شد کشاورزی پساارگانیک در

کشاورزی عمودی یک مفهوم تازه نیست. کشاورزان قرن ها از این روش استفاده می کردند تا بتوانند در فضای کمتر غذای بیشتری 

را تولید کنند. اما در طول دهه های گذشته، شرکت های استارت آپ نوآور این روش فراموش شده را برای تبدیل مزارع وسیع به 

کشاورزی عمودی یک مفهوم تازه نیست. کشاورزان قرن ها از این روش .در فضاهای شهری متراکم احیا کردندفضاهای کنترل شده 

استفاده می کردند تا بتوانند در فضای کمتر غذای بیشتری را تولید کنند. اما در طول دهه های گذشته، شرکت های استارت آپ 

 به فضاهای کنترل شده در فضاهای شهری متراکم احیا کردند. نوآور این روش فراموش شده را برای تبدیل مزارع وسیع

 (gotham greensگوتام سبز )-۱

دو دوست که در نیویورک زندگی می کردند ایده ی بزرگی به سرشان زد.  ۲۰۰۸به گزارش ایانا از وبسایت تریپوپند ایت، در سال 

گلخانه های شهری در آن زمان دور از ذهن به نظر می آمد. اما برداشت آن ها از مفهوم یک مکان سرپوشیده و داخل ساختمان، 

همان طور که صنایع مختلف در گوشه و کنار رشد می کردند، شرکت استارت آپ آن ها بسیار قوی و محکم راه اندازی شد و اکنون 

د را از دولت نیویورک دریافت به عنوان یکی از پیشگامان فضای کشاورزی شهری شناخته است.آن ها وسایل و لوازم مورد نیاز خو

هزار مترمربع در منطقه کوئینز کمک کرده است. در همان  ۶۰کردند؛ اندرو کوئومو کسی که دو سال پیش نیز به بازگشایی فضای 

سال، آن ها بزرگترین گلخانه خود را در قسمت جنوبی شیکاگو بازگشایی کردند و محصوالت سبز این استارت آپ، به سرعت تحسین 

 یدارانی که دنبال محصوالت سالم بودند و هم چنین تولید کنندگان محلی را به خود جلب کرد.خر

به عبارت ساده، ما در طول سال همان تولیدات محلی را با کیفیت و تکنولوژی باال تولید می کنیم و آب و هوای "پوری می گوید :

سردترین روزهای زمستان ما مشتریان خود را را یعنی سوپرمارکت  گلخانه کامال کنترل می شود... این به این معناست که حتی در

 "ها، رستوران ها، کیترینگ ها، تامین می کنیم آن هم با تولیدات تازه خود در طول چند ساعت برداشت محصول.

  bowery farming)کشاورزی باوری )-۲

کشاورزی پسا "ایروینگ فین که یک کارآفرین است، یک مسیر جدید را در کشاورزی شهری هموار کرده است: آنچه که او آن را 

برابر سریع تر از  ۱۰۰می نامد. او ادعا می کند که سیستم گلخانه ی او که از تکنولوژی باال برخوردار است می تواند  "ارگانیک

 و استفاده از آفت کش ها، محرک های خاک و مواد افزودنی دیگر از نظر او منسوخ شده است. کشاورزی سنتی محصول تولید کند 

حس "کشاورزی باوری، در کرنی در نیوجرسی، در تمام طول سال گیاهان سرسبز و باطراوت دارد. سیستم خودکار آن می تواند 

 متر را تضمین کند.زمانی را که گیاه آماده چیده شدن است، و اوج طراوت و ضایعات ک "کند

، برای دو رستوران در منهتن، و تمام فروشگاه "پسا ارگانیک"گزارش داده است که تا امروز، این شرکت سبز  3pجان لی، خبرنگار 

 های مواد غذایی در نیوجرسی و بعضی فروشگاه ها در محله چلسی نیویورک قابل دسترسی است. 

 square roots)ریشه های مربع )-۳

ک در حال کار کردن بر روی نسل بعدی لوازم الکترونیک است؛ انرژی پاک و اکتشافات فضایی. اما برادر او در یک مسیر الون ماس

کامال متفاوت قدم نهاده است.به گزارش بیزنس اینسایدر، کیمبال ماسک برای یک دهه چندین رستوران محلی را گردانده است. در 

باغچه در مدرسه ها  ۳۰۰ای آموزش کشاورزی به کودکان راه اندازی کرد که به این منظور ، او یک موسسه غیرانتفاعی بر۲۰۱۱سال 

ساخت.در اوایل امسال، برادر جوان ترقدمی بیشتر برداشت و کارهایی در رابطه با شتاب دهندگی در کشاورزی شهری با در آمیختن 

غذایی آمریکا انجام داد.این استارت آپ در بروکلین و مدل استارت آپ سیلیکون ولی با آرزوی خودش برای تکان دادن سیستم 
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مزرعه کوچک در کانتینرهای فوالدی قابل حمل و نقل می شود. کارآفرینان جوان می توانند در برنامه های آنها  ۱۰نیویورک، شامل 

 شرکت کنند و ایده های کشاورزی شهری خود را در یک محیط کنترل شده آزمایش کنند. 

  aerofarms)اروفارمز )-۴

راه اندازی شده است و جزو اولین ها در این حوزه بوده است. در طول ده سال، این استارت آپ هشت مزرعه  ۲۰۰۴اروفارمز از سال 

 واقع در محل های رفت و امد و تحویل کاال و نزدیک مراکز پرجمعیت را اندازی کرد تا مسافت از تولید تا مصرف را به حداقل برساند.

بازگشایی شد، دفتر مرکزی آن در نیوجرسی بزرگترین مزرعه سرپوشیده عمودی در جهان بود.  ۲۰۱۵این شرکت در سال  زمانی که

دیوید روزنبرگ مدیر عامل شرکت می گوید: استفاده از واحدهای استاندارد، سینی های طبقه بندی شده، دفتر مرکزی جدید می 

این مسئله تنها در مورد یک مزرعه نیست، بلکه در "ید جوان کند.روزنبرگ گفت: تواند ساالنه حدود دو میلیون پوند محصول تول

مورد تغییر مدلی که ما به عنوان یک جامعه غذا تولید می کنیم است. بنابراین این یک ویترین است، جایی که فقط تکنولوژی را به 

 "تصاد مقیاس میرسیم برای اینکه چرخ اقتصاد بچرخد.نمایش نمی گذارد بلکه این است که ما چگونه رشد می کنیم و چگونه به اق

 مزرعه را بازگشایی کند. ۲۵این شرکت امیدوار است که تا سال پنج سال آینده بتواند 

 (plentyپلنتی )-۵

انند می نامد. م "کلیسای بزرگ"مت برنارد مدیر عامل دفتر مرکزی این شرکت و گلخانه در جنوب سان فرانسیسکو این شرکت را 

شاورزی باوری، این استارت آپ سیلیکون ولی ادعا می کند که شیوه عمل آن به گونه ای است که اصالح ژنتیکی مواد غذایی، ک

استفاده از آفت کش ها و افزودنی های خاک غیر الزم هستند. این شرکت از دانه های موروثی و سیستم کنترل شده کشاورزی 

روش ها باعث می شود که این شرکت سریعتر و بهتر از رقبای خود در فضاهای کشاورزی  عمودی بهره می برد. برنارد می گوید این

مرتبه غذا را از شیوه ی کشاورزی سننتی  ۳۵۰شهری که بسیار زیاد است عمل کند. او ادعا می کند که این استارت آپ می تواند 

 برابر. ۳۵۰سریع تر تولید کند. بسیار تحسین برانگیز وقتی گفته می شود حداقل 

  Detroit dirt)دیترویت درت )-۶

این شرکت قطعه زمین های خالی را به زمین های کشاورزی شهری که غذای مردم محلی را تامین می کند درحالیکه جوامع خود 

 را تجدید حیات می کنند تبدیل می کند.

ته در حال گسترش مدل جامعه باغ مانند در در حالیکه تمرکز اولیه ان بر روی کمپوست است، این شرکت پنج ساله به طور پیوس

سراسر شهر است. مزارع این شرکت ممکن است به اندازه ظسایر شرکت هایی که نام برده شد از تکنولوژی باال برخوردار نباشند اما 

طعه تبدیل ق و در اینجا -برخالف شهرهای متراکمی چون نیویورک و سن فرانسیسکو، دیترویت فضای زیادی برای اعطا کردن دارد

زمین های فراموش شده و بال استفاده به زمین های کشاورزی پرمحصول بیشتر معنی دارد تا ایجاد زمین های کشاورزی عمودی 

 مالتی میلیون دالری.

 ( freight farmsفرایت فارمز )

وب بوستون در زمینه امنیت غذایی جان فریدمن و براد مک نامارا متوجه وابستگی نیوانگلند به مواد غذایی وارداتی و مشکالت جن

این دو دوست کمپینی را برای کمک به حل مشکل این دو منطقه از طریق زمین های کشاورزی سرپوشیده  ۲۰۱۱شدند. در سال 

 راه اندازی کردند.خیلی سریع بعد از آن، فرایت فارمز متولد شد و اکنون تنها یک مزرعه نیست. متناسب با مدل شهر بوستون، سیاست

یاد دهد: این شرکت کاتینرهای قابل حمل و نقل را به کسانی که در سراسر منطقه  "ماهیگیری"فرایت فارمز این است که به افراد 

به این معنا که حتی  -می خواهند کار کشاورزی انجام دهند می فروشد. کانتینرها به گونه ای طراحی شده اند که خود کفا باشند

دارند نیز بتوانند این کار را انجام دهند. تیم فرایت فارمز این کشاورزان خودساخته را با آموزش های کسانی که تجربه کشاورزی ن
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مزرعه تنها  ۱۰۰مداوم حمایت می کنند. این شرکت ازکنون از بوستون تا کانادا گسترده شده است و تخمین زده می شود که حدود 

 در امریکا داشته باشد.

 برایت فارمز-۸

یک نمونه اولیه از  "رشد کرده است. پروژه اول آن  ۲۰۰۶از درون موسسه غیرانتفاعی نیویورک سان وورکز در سال  برایت فارمز

 -بود. اما این استارت آپ به سرعت تغییر جهت داد "مزرعه شهری پایدار و مرکز اموزشی محیط زیست در نزدیکی رودخانه هادسون

 ورزان شهری مشتاق برای تحقق یافتن رویایشان.بازگشایی یک مرکز مشاوره برای کمک به کشا

 این شرکت هم چنین، خود سه مزرعه در پنسیلوانیا، ویرجینیا و ایلینویز راه اندازی کرده است.
http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۹۱/%DA%A۹%D۸%B۴% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فودپرس - ۱۳۹۶اردیبهشت / /  ۲۶سه شنبه , 

 اصالح نژاد دام سنگین؛ برنامه ای در مسیر خودکفایی

سال گذشته با هدف دستیابی به برنامه های اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید گوشت قرمز و شیرخام  ۳.۵اصالح نژاد دام سنگین در 

و با توجه به افزایش  ۱۴۰۴با تبعیت از اهداف سند چشم انداز .کشور در پیش گرفته شد که تاثیر خود را نشان داده استمورد نیاز 

، مصرف سرانه این جمعیت انسانی افزایش ۱۴۰۴میلیون نفر در سال  ۸۹به بیش از  ۱۳۹۲میلیون نفر در سال  76جمعیت انسانی از 

از این رو، معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با .حیوانی مورد نیاز آن کوشید می یابد که باید برای تامین پروتئین

سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای طرح های مصوب مرتبط با اهداف این سند و برنامه اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید در سامانه 

کل جمعیت گاو کشور با رویکرد افزایش بهره وری از طریق تغییر ترکیب ثابت نگه داشتن .های مختلف دامی را در دستور کار قرار داد

از سیاست های کلی تامین محصوالت پروتئینی در دولت یازدهم می توان به افزایش تولید شیرخام از هفت میلیون .نژادی میسر است

 ۹۰۴به  ۱۳۹۱تن سال  ۴۰۰هزار و  ۷۴۶، رشد تولید گوشت قرمز از 1399تن سال  ۸۹۹میلیون و  ۱۱به  ۱۳۹۱تن سال  ۹۵۱و 

و سرانه تولید گوشت قرمز از  ۱۴۰۴کیلوگرم سال  ۱۶۰به  ۱۳۹۱کیلوگرم سال  ۱۰۴، بهبود سرانه تولید شیر از ۱۳۹۹زار تن سال 

به  ۱۳۹۱هزارتن در سال ۴۴۳افزایش صادرات شیر خام از .اشاره کرد ۱۴۰۴کیلوگرم سال  ۱۲به  ۱۳۹۱گرم سال  ۸۰۰کیلو و  ۹

 ۱۴۰۴، قطع وابستگی به واردات گوشت قرمز و صادرات سه میلیون راس دام زنده در سال ۱۴۰۴هزار تن در سال  ۵۰۰میلیون و یک 

 .و اصالح ساختار کسب و کار صنعت دامپروری در قالب زنجیره های تولید شیر و گوشت قرمز از دیگر سیاست ها بوده است

در سامانه گاوهای اصیل افزایش  .گاو آمیخته و گاو بومی دسته بندی می شودسیاست های دامپروری در سه بخش گاو اصیل، 

درصد در سال  ۱۳به  ۱۳۹۲جمعیت گاوهای غیرهلشتاین)گاوهای جرزی، نژادهای دومنظوره و...( از کمتر از یک درصد در سال 

کیلوگرم در سال  ۹۴۶۵به  ۱۳۹۱ل کیلوگرم در سا ۷۴۵۰، افزایش میانگین تولید گوشت سالیانه گاوهای اصیل کشور از 1404

درصد  ۳.۴درصد چربی به ۳.۲درصد پروتئین و از  ۳.۳درصد پروتئین به  ۳.۱، بهبود کیفیت ترکیبات شیر گاوهای اصیل )از ۱۴۰۴

درصد از جمعیت مولد اصیل  ۱۰چربی( در برنامه ششم توسعه، افزایش بهره وری در تولید گوشت قرمز از طریق ترمینال کراس در 

در بخش سامانه گاوهای .)تلقیح مصنوعی گاوهای اصیل فاقد تولید مناسب با نژادهای گوشتی یا دو منظوره( برنامه ریزی شده است

درصد جمعیت کنونی(،  ۲۰آمیخته نیز مواردی مانند تغییر ترکیب نژادی )جایگزینی گاوهای نژاد دومنظوره به جای هلشتاین تا 

، تالش برای سنتز ۱۴۰۴به چهار تن در سال  ۱۳۹۱تن در سال  ۲.۳س دام مولد در سامانه آمیخته از افزایش سرانه تولید شیر هر را

نژاد و تثبیت صفات مطلوب در جمعیت گاوهای آمیخته و افزایش تولید گوشت در جمعیت گاوهای آمیخته از طریق انتخاب برای 

در بخش سامانه گاوهای بومی حفظ جمعیت موجود نژادهای .افزایش وزن الشه با کاربرد نژادهای دومنظوره به چشم می خورد

شاخص بومی برای حفظ ذخائر ژنتیکی کشور، افزایش بهره وری و تولید در جمعیت گاو بومی از طریق به گزینی داخل نژادی، تغییر 

 .اقتصادی وجود داردبخشی از جمعیت گاوهای بومی غیر شاخص نژادی به گاوهای آمیخته کشور و کاهش جمعیت کم بازده و غیر

در بخش گاومیش، افزایش تولید گوشت به سبب رشد سالیانه جمعیت و افزایش وزن الشه، افزایش تولید سرانه شیر هر راس گاومیش 

، حمایت از واحدهای پرورش گاومیش موجود، کمک به توسعه ۱۴۰۴کیلوگرم در سال  ۲۵۰۰کیلوگرم در سال به  ۱۴۰۰مولد از 

تی و صنعتی متناسب با شرایط مناطق، کمک به راه اندازی و ساخت واحدهای جمع آوری و فرآوری تولیدات واحدهای نیمه صنع

گاومیش و بازاریابی محصوالت خاص گاومیش و توسعه عملیات تلقیح مصنوعی، انتقال جنین و ارتقای کیفی و کمی تولید اسپرم 

در بخش شتر افزایش تولید گوشت در پی رشد جمعیت و افزایش وزن الشه .منجمد از اقدام های موثر در این زمینه به شمار می رود

به سبب حمایت از واحدهای پرورش و پرواربندی شتر و توسعه آمیخته گری با نژادهای دوکوهانه، افزایش تولید شیر از محل حمایت 
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در گله های مردمی به منظور جبران کمبود از توسعه پرورش و نگهداری شترهای شیری پربازده، آموزش و ترویج تلقیح مصنوعی شتر 

لوک مناسب، توسعه آمیخته گری شترهای دوکوهانه با یک کوهانه برای تولید ترکیب های جدید با هدف بهبود بازده تولید گوشت 

شوری در این مدت در بخش تک سمیان نیز احیای منابع ژنتیکی اسب های بومی )ترکمن، عرب، کرد، دره .برنامه ریزی شده است

و اسبچه خزر( با راهبرد اقتصادی، شناسایی و تفکیک پایه های ژنتیکی نژادهای اسب کشور )میکروساتالیت ها و ژنومیک(، شناسایی 

و تعیین هویت همه نژادهای اسب ایرانی )هویت گذاری ملی و بین المللی(، پشتیبانی و ایجاد مراکز کشش، انتخاب و توزیع سیلمی 

سایر برنامه هابهبود  **.صدور کارت سیلمی برای نریان ها از دیگر اقدام ها در این زمینه به شمار می رود برای بهبود رکورد و

ساختار تولید، تکنیک های نوین در اصالح نژاد دام و تحقیقات و مطالعات از دیگر محورهای برنامه ارتقای دام سنگین در دولت 

نگین راهبردهای اصالح ساختار کسب و کار در صنعت دامپروری )ایجاد و توسعه در بخش بهبود ساختار تولید دام س.یازدهم است

زنجیره های تولید(، الگوسازی و ترویج روش های علمی مدیریت در زمینه تولیدمثل، بهداشت، تغذیه و جایگاه دام، تبدیل واحدهای 

ره وری تولید، بهبود مدیریت بهداشتی از طریق سنتی با بهره وری پایین به واحدهای نیمه صنعتی و صنعتی با هدف افزایش به

کنترل و پیشگیری از بیماری ها، تاکید بر عملیات شناسایی و صدور شناسنامه و رکوردبرداری برای هویت گذاری دام کشور و بهبود 

ارزیابی ژنومیکی دام،  در زمینه تکنیک های نوین اصالح نژاد دام نیز انتخاب و.مدیریت شیردوشی و مکانیزه کردن آن دیده می شود

تولید و توسعه ترکیب های نژادی گاو، توسعه کاربرد تلقیح مصنوعی سنگین و توسعه کاربرد انتقال جنین و لقاح خارج رحمی در 

در تحقیقات و مطالعات نیز راهبردهای تعیین برآورد ژنتیکی شاخص های اقتصادی مانند .دام سنگین از راهبردهای اساسی است

قتصادی، شاخص شایستگی خالص، برآورد ضرایب اقتصادی در گونه های مختلف دامی، تعیین استاندارد برای محصوالت طول عمر ا

دامی، شناسایی راهکارهای کاهش هزینه های تولید، تولید پایدار و تثبیت بازار با نگرش به توسعه بازار فروش محصوالت دامی، 

هره وری، شناسایی مناطق مستعد تولید شیر و گوشت و ارائه الگوهای مناسب منطقه شناسایی فناوری های پیشرفته برای ارتقای ب

ای مدیریت پرورش، شناسایی عوامل موثر بر نظام های تولیدی و اثرات متقابل بر یکدیگر و کل نظام تولید مورد توجه قرار می 

سبک و سنگین کشور تولید گوشت قرمز کشور پارسال  در واقع با اقدام های صورت گرفته در زمینه پرورش و بهبود وضع دام .گیرد

درصد گوشت قرمز کشور از محل واردات  ۱۰کمتر از  .درصد گوشت مورد نیاز داخل را تامین می کند ۹۰هزار تن رسید که  ۸۴۰به 

به نظر می .رفتتامین می شود که البته در سه سال گذشته اقدام هایی برای صادرات دام زنده ه کشورهای متقاضی نیز صورت گ

 .رسد با ادامه اصالح نژاد دام و تقویت دام های بومی بتوانیم بزودی در تولید گوشت قرمز کشور نیز به خودکفایی برسیم

http://iranecona.com/۷۳۴۳۳/%D۸%A۷%D۸%B۵%D۹%۸۴%D۸%A 
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 غتخم مر
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 مرغ در هفته آیندهمرغ، رها شده است/ احتمال کاهش قیمت تخمصادرات تخم

مرغ طی روزهای اخیر کاهش محسوسی داشته، اما روند صادرات، قادر به ارسال مازاد این محصول به خارج از کشور قیمت تخم

صادرات  مرغ نمود یافت، راهبیماری آنفلوآنزای پرندگان که بیشتر در مزارع تولید تخمزمان با شیوع به گزارش خبرنگار ایانا، هم.نیست

مرغ از ایران را بست و بازارهای آماده برای تاجران ایرانی را نصیب کشورهای دیگری مانند ترکیه کرد. محصوالت مرغی ازجمله تخم

المللی، از همین زمان، زارش آنفلوآنزا در کشور، طبق مقررات بینماه امسال بود که با گذشت سه ماه از آخرین گاواسط اردیبهشت

توانستند با اطمینان خاطر از این کشور محصوالت طیور را خرید های خارجی میایران جزو کشورهای پاک تلقی شده و مشتری

ر به آنفلوآنزای پرندگان را دارد، به شود. زیرا ترکیه که شواهد، نشان از درگیری این کشوکنند.اما تمام ماجرا به اینجا ختم نمی

ویژه در عراق، تصاحب کند. به همین تعهدات خود پایبند نماند و این آلودگی را گزارش نکرد؛ بنابراین توانست بازارهای ایران را به

وگو ان امروز در گفتگذار ایرمرغ از کشور با تنگناهای شدیدی همراه است.دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمدلیل اکنون صادرات تخم

، دیگر رودمرغ از ایران، رها شده و به غیر از مقدار ناچیزی که به افغانستان میاکنون صادرات تخمبا خبرنگار ایانا گفت: متأسفانه هم

زو مرغ برطرف شده و ایران جصادراتی نداریم.فرزاد طالکش با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل بهداشتی مزارع تولید تخم

رود، افزود: روند جذب بازار برای تجارت این محصول، روندی قابل قبول و مطلوبی نیست. زیرا ابتدا باید شمار میکشورهای پاک به

ریزی صورت گیرد. ضمن اینکه صادرات این محصول از ایران، بیشتر برای مشتری مورد نظر شناسایی شده و برای این منظور برنامه

گیرد.وی عنوان کرد: با شرایطی که اکنون در فرایند تولید حاکم است، فته و ارزآوری در اولویت بعدی قرار میتنظیم بازار صورت گر

هزار تن رسیدیم و در سال  ۹۵به رکورد  ۹۴مرغ از ایران صادر شود. این در حالی است که سال هزار تن تخم ۵۰حداقل باید ساالنه 

هزار تن کاهش یافت.به گفته طالکش، البته سال به سال شرایط متفاوتی بر عرصه تولید  ۴۰دلیل شیوع آنفلوآنزا این عدد به به ۹۵

ریزی کرد. مرغ برنامههزار تن تخم ۱۵۰الزم است برای صادرات  ۹۷شود در سال بینی میفرما خواهد بود. به همین دلیل پیشحکم

ذار ایران گل آینده رشد خواهد کرد.دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمزیرا در صورت عدم شیوع آنفلوآنزای گسترده، قطعاً تولید تا سا

تومان در  ۷۰۰هزار و طور متوسط به سهمرغ در مرغداری کاهش یافته است، تأکید کرد: اکنون این نرخ بهبا بیان اینکه قیمت تخم

ساله از هفته دوم ماه رمضان، به دلیل کاهش دار باشد. زیرا هر شود که این روند نزولی ادامهبینی میهر کیلوگرم رسیده و پیش

 یابد./ها تنزل میمصرف، قیمت

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۷۰۶/%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸%AF% 
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 تولیدات باغی
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 مشتری در سراشیبی قیمت/ کشاورزان مزارع را با محصول شخم زدندهندوانه بی

تومان کاهش  ۸۰۰تا  ۴۰۰بار تهران، قیمت این محصول به های جنوبی به میادین میوه و ترهبا افزایش حجم ورود هندوانه از استان

با سرازیر شدن حجم بیشتری از این محصول به میادین قیمت آن کاهش بیشتری داشته  شود در چند روز آیندبینی مییافته و پیش

 .باشند

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه کاهش شدید قیمت باعث شده برخی رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی امروز در گفت

شده ید باال همراه با هزینه حمل و نقل باعث افزایش قیمت تمامکشاورزان جنوبی مزارع خود را با محصول شخم بزنند، گفت: هزینه تول

هندوانه نسبت به قیمت فروش آن شده است، به همین دلیل با ادامه روند نزولی قیمت هندوانه برخی کشاورزان جنوب کشور ترجیح 

بار و محدود بودن به میادین میوه و تره اند مزارع را با محصول شخم بزنند.حسین مهاجران افزود: با افزایش حجم ورود هندوانهداده

 مانند که هزینه بیشتری به کشاورزان تحمیل کرده است.مشتریان تعدادی از کامیون و تریلرها چند روز در زیر بار می

ادامه داد: تومان عنوان کرد و  ۱۵۰تومان و از شهرهای استان کرمان را  ۳۰۰وی هزینه حمل هر کیلوگرم هندوانه از شهر چابهار را 

 ای دیگری با عنوان خواب وسیله برای کشاورزان همراه دارد.ساعت هزینه ۲۴با افزایش خواب وسیله نقلیه به بیش از 

 ۴۰۰بار بر اساس کیفیت آن از به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، قیمت هر کیلوگرم هندوانه در میادین میوه و تره

ها در فروشیدرصد سود برای خرده ۳۵کننده را با احتساب شود.مهاجران قیمت این محصول برای مصرفتومان تعیین می ۸۰۰تا 

درصد سود که مغازداران می گیرند معمول  ۳۵تومان عنوان کرد.وی در پاسخ به این پرسش که  ۱۰۰هزار و تا یک ۵۵۰سطح شهر 

 رند.گیه به هزینه حمل تا محل عرضه، پول کارگری و ضایعات در نظر میداران این سود را با توجو منصفانه است، تأکید کرد: مغازه

 ۵۰۰هزار و هزار تا دوهزار تومان، هر کیلوگرم طالبی را یکبار را یکمهاجران در پایان قیمت هر کیلوگرم ملون در میادین میوه و تره

 ان عنوان کرد./هزار تومهزار تا سهتومان و هر کیلوگرم خربزه را یک ۵۰۰تا دوهزار و 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۷۰۵/%D۹%۸۷%D۹% 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

 درصدی در تولید شکر 7۴افزایش تولید چغندر قند در راه است/خوداتکایی 

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  صنعت، تجارت و کشاورزیعلیرضا یزدانی مجری طرح چغندرقند در گفتگو با خبرنگار .هزارتن برسد ۷۵۰به 

با اشاره به آخرین وضعیت تولید شکر اظهار داشت: با توجه به افزایش دو برابری سطح زیر کشت چغندر پاییزه،  خبرنگاران جوان،

وی با اشاره به .برسد، بدین ترتیب میزان تولید شکر افزایش خواهد یافت هزارتن ۷۵۰شود که برداشت محصول به پیش بینی می

هزارتن شکر رکورد تولید در کشور  ۵۵۰، با تولید یک میلیون و ۹۵درصدی تولید شکر در کشور افزود: در پایان سال  ۷۴خوداتکایی 

 .زه میزان تولید افزایش یافته استرغم کاهش سطح زیر کشت چغندر پاییشکسته شد که این امر بیانگر آن است که علی

گفت: در این سال سطح زیر  ۸۶ - ۸۵مجری طرح چغندر پاییزه با رد اظهاراتی مبنی بر شکسته شدن رکورد تولید شکر در سال 

 .هزار هکتار رسید ۱۰۸هزار هکتار بود و این درحالی است که سطح زیر کشت این محصول سال گذشته به  ۱۸۰کشت چغندر قند 

واردات این میزان شکر کاهش شدید سطح زیر  :بیان کرد ۸۶ - ۸۵میلیون تُن شکر در سال ۲. ۵نی با اشاره به واردات بیش از یزدا

درصد رسید که درنهایت خسارات جبران  ۲۷کشت چغندر پاییزه را به همراه داشت به طوریکه ضریب خوداتکایی شکر به حدود 

ادامه داد: در راستای افزایش ضریب خوداتکایی شکر، توسعه کشت چغندر پاییزه در  وی.ناپذیری به صنعت قند و شکر وارد شد

مجری طرح چغندر قند با اشاره به انتقادات برخی از مسئولین سابق به نوسانات قیمت .دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت

به ضرورت تأمین نیاز وارداتِ به موقع شکر رقم خورد،  شکر در سال گذشته بیان کرد: سال گذشته در کنار افزایش تولید شکر بنا

 .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/۶۰۹۴۶۶۸/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۲تاریخ: 

 نکاتی درباره انتخاب صحیح تلیسه

زایمان نکرده است( در نهایت به افزایش وزن طبیعی آن، هنگام از شیر گرفتن، درصد ای که هنوز انتخاب درست تلیسه )گاو ماده

 .شود؛ بنابراین رعایت نکات مورد نیاز در این زمینه برای هر دامداری، ضروری استتولید باال و همچنین کاهش تلفات منجر می

کند، به آن معنی است که این دام برای نخستین بار می، وقتی که یک تلیسه زایمان Farmers weeklyبه گزارش ایانا به نقل از 

توان در موراد زیر خالصه ها را میها و تلیسهگوساله خود را به دنیا آورده است. حال، هدف از انتخاب برای مدیریت بهتر روی گوساله

 اشد.زایی بهتر تا جایی که ممکن بداشتن دامی با توانایی تولید باال و قابلیت گوساله -کرد:

 روز یا کمتر. ۹۰درصد( در عرض  ۹۰ها )باالی آبستنی درصد باالیی از تلیسه -

 ها به زیر سه درصد.رسیدن مشکالت زایمان در تلیسه -

 های بعدی.برداری بهتر از این دام در نسلهایی با توانایی تولید مثل باال برای بهرهتولد گوساله -

یری احتیاج داشته باشد، یا گوساله پرواری؛ هر دو گروه به اهداف روشنی نیازمند است که کند که دامدار به گوساله شفرقی نمی

ها آن را در نظر بگیرند. نکاتی که بدون آنها باید از سود اقتصادی استراتژی تولید خود را بر آن استوار کنند و برای انتخاب تلیسه

شود اطالعاتی مانند سهولت لید مثل خود تلیسه را مد نظر قرار داد، اما میای از نحوه توتوان هیچ سابقهخداحافظی کرد.هرچند نمی

اند، پیدا کرد و در انتخاب های پدر و دیگر اقوامی را که به نوعی با این تلیسه ارتباط داشتهزایمان مادر و خصوصیات آن، ویژگی

ها در اختیار دامدار باشد، استفاده از آنها بسیار قابل اعتمادتر امهای ژنتیکی دآگاهانه از آن بهره برد.اگر اطالعات اصالح نژادی و ارزش

برند؛ به ویژه صفاتی که به های عملکردی است. دامداران از این معیار برای ایجاد تعادل با صفات مهم دیگر بهره میاز تست شاخص

رار بگیرد، شامل وزن گوساله هنگام از شیر گرفتن، وری عملکرد ارتباط دارد.صفاتی که در این راستا باید مدر نظر قنوعی با بهره

زایی، تولید مثل، نقائص مادرزادی، مشکالت کاربردی، توازن وزنی گله، عدم تعادل هورمونی و خصوصیات رفتاری سهولت در گوساله

 هایی با خصوصیات زیر باید حذف شوند:رسد، تلیسهاست؛ بنابراین به نظر می

هایی با وزن کیلوگرم داشته باشند. به ویژه اگر در سابقه مادران آنها گوساله ۹۰از شیر گرفتن، وزنی کمتر از هایی که هنگام تلیسه -

 کم به ثبت رسیده است.

 اند.زایی داشتههایی با لگن کوچک و آنهایی که مادرانی با سابقه سختتلیسه -

 .زایی آنها طوالنی بوده استآبستنی داشته یا دوره بین دو گوسالهشان در نخستین زایمان خود، تاخیر در هایی که مادرانتلیسه -

 هایی با هر نقص ارثی مانند انحراف در صورت یا فک غیرطبیعی.تلیسه -

 های تغییر شکل یافته.هایی که در پاهای خود مشکالت بارزی دارند، مانند سمتلیسه -

 هایی با سایز بسیار بزرگ.تلیسه -

 ندام تناسلی توسعه نیافته که نشان از یک مشکل هورمونی دارد.هایی با اتلیسه -

 دهند.هایی با مشکل خلق و خو که رفتارهای وحشیانه از خود نشان میتلیسه -

ماهگی چند بار سنجیده  ۲۴تا  ۱۵ها مورد ارزیابی قرار داده و تمام آنها در سنین بین ها را در چند مرحله برای گلهمعموالً این شاخص

زایی داشته باشند، گله توسط دامپزشک مورد هایی که امکان دارد در آینده سختشوند. البته بهتر است برای شناسایی تلیسهمی

ت تر گله و بازگشهای با اندام کوچک قبل از شروع فصل زایش از آنها جدا شوند. این امر به زایمان سهلمعاینه قرار گرفته و تلیسه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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کند.دومین انتخاب را باید به زمان آبستنی موکول کرد. در این مرحله ر مدتی کوتاه پس از زایمان کمک میرحم گاو به حالت عادی د

هایی هشود. در این قسمت باید تلیسشوند. سومین گزینش به بعد از زایمان مربوط میاند، حذف میهایی که آبستن نشدهتمام تلیسه

زایی ناشی از تغذیه بیش از حد در زمان گله حذف شوند. البته به شرطی که این سخت اند، اززایی شدهکه به هر دلیلی دچار سخت

هایی که شود؛ به عبارتی تلیسهدهد که گوساله حاصل از این تلیسه، از شیر گرفته میآبستنی نباشد.انتخاب نهایی، هنگامی رخ می

 /شوند.وری )وزن( پایین دارند، حذف میهای آنها شاخص بهرهگوساله

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۷۳/%D۹%۸۶%DA%A۹% 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

درصد افزایش تولید چای نسبت به سال گذشته/  9هزار تن برگ سبز چای در چین نخست/  ۴۴تولید 

 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران ۴6پرداخت 

میلیارد تومان از چایکاران خریداری و  ۱۰۰هزار تن از این محصول به ارزش ریالی بیش از  ۴۴با پایان چین نخست برگ سبز چای، 

وگو ل کشور امروز در گفتهای چای شمامدیر اجرایی سندیکای کارخانهمیلیارد تومان از مطالبات آنان پرداخت شده است. ۴۶تا امروز 

کارخانه وظیفه خرید برگ سبز چای را از کشاورزان برعهده داشتند، گفت: از این تعداد کارخانه  ۱۵۰با خبرنگار ایانا با بیان اینکه 

 کارخانه همچنان فعال هستند تا برگ سبز چای باقی مانده در مزارع را از کشاورزان خریداری کنند. ۴۱

درصد  ۲۵درصد آن درجه یک و  ۷۵شده افزود: از مجموع برگ سبز چای خریداری شده کیفیت چای خریداریصادق حسنی درباره 

میلیارد  ۲۰درصد است، بیان کرد:  ۴۰های چای در پرداخت بهای برگ سبز چای درجه دو هستند.وی با یادآوری اینکه سهم کارخانه

ها پرداخت شده است.حسنی با اشاره به افزایش تولید برگ سبز چای در همیلیارد تومان طلب چایکاران توسط کارخان ۴۶تومان از 

 ۴۴هزار تن به بیش از  ۴۰درصدی از  ۹سال زراعی جاری، ادامه داد: میزان تولید چای امسال نسبت به سال گذشته با افزایش 

 های مناسب دانست.زارع چای و بارندگیوری مهزارتن رسیده است.وی دالیل افزایش تولید در سال زارعی جاری را بهبود در بهره

های چای شمال کشور درباره وضعیت بازار چای، تأکید کرد: فروش چای در بازار نسبت به سال مدیر اجرایی سندیکای کارخانه

 ها از تعادل خوبی برخوردار است و تا امروز دچار کمترین نوسان بوده است.کند، اما قیمتگذشته روندی کندی را طی می

هزار تومان بر اساس کیفیت آن متفاوت  ۱۷به گفته حسنی، قیمت فروش هر کیلوگرم چای چین نخست در بازار از چهارهزار تومان تا 

بندی، از تا دوهزار تومان بسته ۵۰۰هزار و کننده را با توجه به هزینه یکاست.وی قیمت هر کیلوگرم چای چین نخست برای مصرف

 هزار تومان عنوان کرد./۱۹لوگرم تا هزار تومان برای هر کیشش

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۳۹/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۹%۸۴%D 
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 حبوبات
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 خاک
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۸ : تاریخ

 با تصویب کمیسیون کشاورزی مجلس صادرات خاک ممنوع شد 
  .کمیسیون کشاورزی مجلس صادرات هرگونه خاک زراعی، باغی، جنگلی و مرتعی از کشور را ممنوع کرد

سال گذشته یکی از بحث برانگیزترین ، بحث صادرات رسمی یا قاچاق خاک طی چند خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

ها بود و حتی مباحثی تحت عنوان قاچاق خاک از استانهای جنوبی به ویژه بوشهر و هرمزگان به اخبار بخش کشاورزی در رسانه

ر کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح بود. صادرات خاک به همراه گیاه و در قالب مواد معدنی از رایج ترین نوعی بود که از کشو

اطالعی کردند. علیمراد اکبری معاون جالب تر اینجا که متولیان رسمی بخش خاک کشور همواره از این بحث اظهار بی.شدخارج می

ای به خبرنگار فارس گفته بود: حتی کالمی در مورد قاچاق خاک به خارج از کشور آب و خاک کشور هم دو هفته گذشته در مصاحبه

اما حساسیت موضوع تا بدانجا پیش رفت که کمیسیون کشاورزی مجلس .ای هم دریافت نکرده است نشنیده است و نامه محرمانه

پس از بررسی موضوع و برای پیشگیری از قاچاق رسمی خاک روز گذشته ممنوعیت صادرات خاک را تصویب کرد و صادرات هرگونه 

اک به خارج از کشور دستاوردهایی همچون حفظ خاک ممنوعیت صادرات خ.خاک زراعی، باغی، جنگلی و مرتعی از کشور ممنوع شد

 .حاصلخیر کشاورزی در اراضی داخلی و جلوگیری از تخریب اراضی کشورمان را در بردارد

 بآ کشاورزی، کمیسیون کارمهم دستور علی وقف چی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:بررسی الیحه حفاظت از خاک 

 .ایندگان کمیسیون بررسی شدنم میان نظر تبادل با که بود طبیعی منابع و

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۳۰۸۰۰۰۹۲۲ 
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 خرما
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۹تاریخ: 

 هزار تن خرما برای ماه رمضان ۸0ذخیره سازی 

درصد خرمای جهان در ایران تولید  ۱۶های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که مدیرکل دفتر میوه

 .هزار تن بوده است ۸۰شود، گفت: ذخایر خرما برای ماه رمضان امسال، حدود می

درصد خرمای جهان در  16ین که های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان امدیرکل دفتر میوه

  .هزار تن بوده است ۸0شود، گفت: ذخایر خرما برای ماه رمضان امسال، حدود ایران تولید می

پور مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه کمبود خرما باعث افزایش قیمت این محصول در بازار شده به گزارش مهر، ابوالقاسم حسن

 .مشکلی در تولید این محصول در کشور نداریماست را رد و اظهار کرد: ما هیچ 

میلیون تن خرما تولید  ۷.۵های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در جهان، مدیرکل دفتر میوه

صد خرمای در ۱۶توان گفت حدود شود؛ به عبارتی میشود، افزود: بیش از یک میلیون تن از این محصول، در ایران تولید میمی

های مختلف از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، وی اضافه کرد: تولید این محصول در استان.شودجهان در کشور ما تولید می

های گرمسیری و مدیرکل دفتر میوه.گیردکرمان، جنوب کرمان، فارس، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه و حتی یزد و اصفهان صورت می

های خوزستان، فارس، جنوب کرمان، کرمان، هاد کشاورزی، بیشترین میزان تولید خرما را مربوط به استاننیمه گرمسیری وزارت ج

رقم تجاری خرما در کشور داریم، افزود: تولید  ۱۲حسن پور، با بیان اینکه بیش از .بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان دانست

جاری بین یک شود میزان تولید این محصول در سالوده است و برآورد میبیش از یک میلیون و صد هزارتن ب ۹۵خرما در سال 

وی ادامه داد: ارقامی مانند مضافتی، کبکاب، شاهانی، استعمران و ربی از جمله  .هزار تن باشد ۱۵۰تا یک میلیون و  ۱۰۰میلیون و 

ها وجود داشته، ری که در این زمینه در سردخانهکنند، که برای ماه رمضان ذخایها را مصرف میارقامی هستند که مردم بیشتر آن

های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای رمضان مدیرکل دفتر میوه.شودوارد بازار شده و مصرف می

 .افتی بوده استهزارتن آن خرمای مض ۴۰ها داشتیم که نزدیک به هزارتن ذخیره خرما در انبارها و سردخانه ۸۰امسال، حدود 

کند که بر همین اساس، ما کمبودی حسن پور اضافه کرد: معموالً هر فرد برای ماه رمضان، بیشتر از یک کیلوگرم خرما مصرف نمی

 .در این زمینه نداریم

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۹۲/%D۸%B۰%D۸% 
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 خرما
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

 خرما در آستانه ماه رمضان گران شد

شود که به دنبال هزار تومان به مصرف کننده عرضه می ۲۰الی  ۱۵دبیر 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

با اشاره به آخرین وضعیت قیمت خرما در آستانه ماه رمضان  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی

شود و این درحالی است که در هزار تومان به مصرف کننده عرضه می ۲۰الی  ۱۵اظهار داشت: در حال حاضر هر کیلو خرما با نرخ 

وی افزود: طبق روال همه .شودتومان از کشاورزان خریداری می ۵۰۰هزار و  ۲بتدای فصل هر کیلو خرما درجه یک تنها با قیمت ا

ها در ایام پرمصرف با به راه انداختن کمبود ساختگی اقدام به تنش قیمت ساله دالالن با اقداماتی نظیر خرید و دپو خرما در سردخانه

ای دالل درصد نصیب عده ۵۰ه این امر اجحاف در حق مصرف کننده و تولیدکننده است چرا که تنها سود باالی نمایند کدر بازار می

با توجه به آنکه خرید تضمینی  :ها است، گفتموسوی با بیان اینکه خرید توافقی تنها راهکار جلوگیری از تنش قیمت.شودمی

 تواند از نابه سامانی عرضهها در ایام پرمصرف میرید توافقی و دپو در سردخانهجوابگوی هزینه کشاورزان نیست از این رو دولت با خ

دبیر انجمن خرما در پاسخ به این سؤال که امکان افزایش مجدد قیمت خرما در ماه رمضان .و نوسانات قیمت در بازار جلوگیری نماید

رصد دیگر در مابقی ایام سال است از این رو در پی افزایش د ۵۰درصد مصرف خرما در ماه رمضان و  ۵۰وجود دارد، بیان کرد: حدود 

 .تقاضا برای خرید امکان افزایش مجدد نرخ خرما در بازار دور از انتظار نیست

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۹۶۱۵۹/%D۸%AE%D۸%B۱%D۹%۸۵%D۸% 
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 خرید تضمینی/خدمات
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

 هزار تن فراتر رفت 29آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و کلزا/خرید تضمینی دانه های روغنی از 

هزار  ۲۹هزارتن و کلزا از  ۵۴۰استان از مرز یک میلیون و  ۹معاون 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

 ۹با 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  ۱۰۰به گفته وی استان خوزستان با خرید یک میلیون و .هزارتن عبور کرد ۵۴۰استان از مرز یک میلیون و 

هزار میلیارد  ۲های 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  ۷های 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  ۹هزارتن کلزا از  ۲۹های روغنی افزود: تا کنون معاون داخلی بازرگانی دولتی با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی دانه

وی با بیان اینکه مطالبات کلزا .ها داده شده استهزارتن از این میزان برای روغن کشی تحویل کارخانه ۲۴کشور خریداری شده که 

میلیارد  ۶۵های روغنی از مرز کاران حداکثر یک هفته پس از تحویل به مباشرین پرداخت خواهد شد، عنوان کرد: ارزش کل دانه

تومان مطالبات کلزا کاران پرداخت و مابقی پس از ورود در سامانه در اسرع وقت میلیارد  ۵۰تومان فراتر رفته که تا به امروز حدود 

 .پرداخت خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۸۸۵۰۲/%D۸%A۲%D۸%AE 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

 هزارتن گذشت 730آخرین وضعیت خرید تضمینی کلزا و گندم/خرید گندم از مرز یک میلیون و 

 .استان کشور خریداری شده است ۹تن گندم از  ۷۶۵هزار و  ۷۳۰عباسی معروفان گفت: تا کنون یک میلیون و 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزیحسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

 ۹تن گندم از  ۷۶۵و هزار  ۷۳۰با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و کلزا اظهار داشت: تا کنون یک میلیون و  جوان،

وی با اشاره به اینکه از مجموع خرید گندم یک میلیون تن وارد سامانه شده، افزود: براین اساس .استان کشور خریداری شده است

 .میلیارد تومان از بهای مطالبات گندمکاران پرداخت و مابقی به مرور پس از ورود به سامانه پرداخت خواهد شد ۲۰۰هزار و 

ها مرکز در استان ۳۰۰شود که هزار و استان، پیش بینی می ۳۱اسی معروفان همزمان با اوج خرید تضمینی گندم در به گفته عب

معاون بازرگانی دولتی با اشاره به وضعیت خرید تضمینی کلزا بیان کرد: از ابتدای فرودین .گندم تولیدی را از کشاورزان تحویل بگیرد

وی با بیان اینکه .میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شده است ۸۰۰تن کلزا با ارزش بالغ بر  ۵۰۰هزار و  ۳۰ماه تا کنون حدود 

شود خرید کلزا از کشاورزان تا دو هفته آینده ادامه دارد، تصریح کرد: با اتمام فصل تولید کلزا، خرید آفتابگردان و سایر دانه ها آغاز می

 .هزارتن برسد ۴۰۰های روغنی با رشد صددرصدی نسبت به سال گذشته به مرز انهشود که امسال خرید تضمینی دبینی میو پیش

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۹۱۱۶۷/%D۸%A۲%D۸%AE% 
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 خدمات
 فارس - ۹۶/۰۳/۱۳ : تاریخ

 شودکاالی اساسی در ماه مبارک رمضان عرضه میهزار تن  102
هزار تن کاالی اساسی در قالب طرح ضیافت ماه مبارک رمضان به منظور جلوگیری از افزایش  ۱۰۲وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد:  

جهاد به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت  خبرگزاری فارسبه گزارش  .شودها و تنظیم بازار در سراسر کشور عرضه میقیمت

ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی گفت: توزیع استانی این ، مدیرکل دفتر برنامهکشاورزی

مسعود بصیری افزود: در طرح ضیافت تالش .کاالها از طریق شرکت های مباشر و با قیمت های مصوب تنظیم بازار صورت گرفته است

ای، های زنجیرهرف و اساسی خانوارها در ایام رمضان مانند برنج، شکر، گوشت قرمز و مرغ از طریق فروشگاهمی کنیم کاالهای پر مص

 .های پایین جامعه برسدتعاونی های مصرف و میادین میوه و تره بار با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان به ویژه دهک

هزار  ۳۰هزار تن شکر مصرف خانوار ، ۲۰ار تن برنج خارجی باکیفیت،هز ۳۰بصیری خاطرنشان کرد: در قالب طرح ضیافت، توزیع 

هزار تن گوشت مرغ منجمد باکیفیت و دو هزار تن گوشت قرمز منجمد در  ۲۰تن شکر مصرف صنف و صنعت و شیرینی پزی ها،

د، جایز است جامعه وی در عین حال اظهار داشت: هر استان با توجه به جمعیت و شرایط خو.سراسر کشور پیش بینی شده است

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، .هدف را از طریق کارگروه تنظیم بازار همان استان تعیین و کاالهای اساسی را توزیع کند

تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی، همچنین از عرضه مستقیم خرما در غرفه های میادین میوه و تره بار استان 

ان خبر داد و گفت: به رغم آن که خرما جزو کاالی اساسی و حساس نیست، اما به علت افزایش مصرف این محصول در ماه رمضان، تهر

ایم حوزه مصرف را به مراکز تولید و ذخیره بصیری افزود: ما تالش کرده.ایمبستر را برای عرضه مستقیم آن آماده و مدیریت کرده

 .کنیم تا خرما با قیمت مناسب و به میزان مورد نیاز به دست مصرف کنندگان برسدسازی خرما بدون واسطه متصل 

وی گفت: برای تامین و ذخیره کاالهای اساسی و ضروری در ماه رمضان مشکلی وجود ندارد و اولویت در تامین این کاالها با تکیه بر 

داشت: ما از صنایع روغن و لبنیات در خواست کردیم که در  بصیری در مورد روغن و لبنیات نیز اذعان.منابع و تولیدات داخلی است

ایام ماه مبارک رمضان این محصوالت را با قیمت متعادل تر در اختیار مردم قرار دهند و انجمن روغن نیز موافقت کرده این محصول 

 .درصد تخفیف در بازار عرضه کند ۵را با 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۳۱۳۰۰۰۸۳۶ 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

هزار تن انواع کاالی اساسی فقط در ماه  100موجودی ذخایر استراتژیک کاالهای اساسی کافی است/ توزیع 

 رمضان

به ادعای یکی از خبرگزاری های مخالف دولت حسن روحانی، مبنی بر کاهش ذخایر استراتژیک  وزارت جهاد کشاورزی در واکنش

 .کاالهای اساسی، ضمن رد این ادعا، از موجودی کافی ذخایر کاالهای اساسی خبر داد

) ...( به شرح زیر به گزارش ایانا، متن توضیحات مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به ادعاهای خبرگزاری 

افزایش ذخایر استراتژیک کاالهای اساسی از دستاودهای شاخص دولت یازدهم بوده و برخالف خبر منتشره در خبرگزاری :است

تسنیم به نقل از یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر کاهش ذخایر استراتژیک کاالهای اساسی، در حال حاضر ذخایر کاالهای اساسی 

این گزارش در ادامه با رد ادعای کاهش ذخایر استرتژیک کاالهای اساسی .گندم کافی و پاسخوی نیاز کشور استبرنج،شکر،روغن و 

هزارتن انواع کاالی اساسی مورد نیاز  100اضافه می کند:فقط برای تنظیم بازار کاالهای اساسی در ماه مبارک رمضان سال جاری 

هزارتن شکر برای ۲۰تومان و  ۲۸۵۰شکر برای مصرف مردم با قیمت هرکیلو هزارتن  30مردم از محل ذخایر استراتژیک شامل 

هزارتن گوشت مرغ با  ۲۰تومان، ۲۷۰۰هزارتن برنج با قیمت هر کیلو  ۳۰تومان، ۲۵۲۰مصرف صنف و صنعت با قیمت هر کیلو 

 .زنجیره ای عرضه می شود درصد در شبکه های توزیع و فروشگاه های ۵تومان و انواع روغن با تخفیف  ۵۷۰۰قیمت هر کیلو 

این گزارش همچنین ضمن رد ادعای کاهش عرضه و انحصار در مرغ اجداد خاطرنشان کرده است:انحصارزدایی و تنوع بخشی در 

دسترسی کشاورزان و تولیدکنندگان به انواع نهاده ها و نژادهای برتر و پرپتانسیل در زیربخش های مختلف کشاورزی از نژآدهای 

غ از اقدامات ویژه وزارت جهاد کشاوزی در دولت یازدهم است و این وزرات با اتخاذ تمهیدات الزم و تامین نژادهای پربازده پربازده مر

  .و پرپتانسیل،دامنه انتخاب مرغداران را از استفاده از یک نژاد در انحصار به پنج نژاد برتر افزایش داده است

درصد بیش از نیاز تولیدکنندگان بوده و روند تولید متناسب  ۱۰اردات مرغ اجداد همواره این گزارش می افزاید:در این دوره میزان و

در ادامه این گزارش ضمن رد هرگونه واردات پیاز و تاکید بر ممنوعیت  .با نیاز کشور، برنامه ریزی، مدیریت و ساماندهی شده است

میلیون تن پیاز از تولید کنندگان عمده این محصول در  ۲.۳نه واردات این محصول به کشور تصریح شده است:ایران با تولید ساال

جهان به حساب می آید و در پی افزایش تولید با رشد بهره وری،توسعه فرآوری و گسترش بازارهای صادراتی در دستور کار وزارت 

میلیون دالر برای  ۲۶۰و حدود  هزارتن پیاز از کشور صادر ۹۰۰جهاد کشاورزی قرار دارد ضمن آن که در سه سال گذشته بیش از 

کشور ارزآوری داشته است بنابراین کشوری که تولیدش بیش از نیاز داخلی است و مازاد محصول خود را صادر می کند،نیازی به 

 .واردات ندارد

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۴۴۴/%D۹%۸۵%D۹%۸۸%D۸%AC%D۹ 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۵تاریخ: 

برابر  10حمایت از کشاورزان در برابر حوادث کشاورزی و مزرعه/ بر اساس آمار، مرگ و میر در کشاورزی 

 مشاغل دیگر است

تعداد تصادفات و مرگ و میر در مزرعه را کارشناسان معتقدند که حمایت بیشتر از کشاورزان در برابر حوادث کشاورزی می تواند 

ایمنی مزرعه یک مسئله حیاتی است، سیاست های آینده باید به اهمیت دادن به "به گزارش ایانا از وبسایت ایندیپندنت کاهش داد.

 حوادث بیشتر همراهوظایف دشوار در مزرعه توجه بیشتری کند، پژوهش ها نشان داده که عدم انجام این کار می تواند با میزان تعداد 

، یکی از نویسندگان تحقیق موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی و مرکز بهداشت و Dorothy Watsonاین مطالب را  "باشد.

پرداختن و رسیدگی به "گفت:  Irish Farmers’ Association’s (IFAایمنی گفت.مورا کنینگ از انجمن کشاورزان ایرلند )

مزارع کلید اصلی بهبود ایمنی مزرعه است. باید به کشاورزان در برابر حجم باالی کار کمک شود و  مسئله کمبود نیروی کار در

 "همچنین از کارگران ماهر کسانی که به عنوان یک متخصص بتوانند در مرزعه به خصوص با ماشین آالت کار کنند، استفاده شود.

  یری کشور ، فرسودگی شغلی محل کار در حال افزایش است.همچنین ، براساس گزارش جدید، در پی افزایش گله گاوهای ش

به دولت پیشنهاد  IFAبرای کمبود کارگر در بخش لبنی ، "، گفت: IFAاین درحالی است که ، رئیس بخش مزرعه خانوادگی در 

 "کرده است تا مجوز اشتغال را برای کارگران ماهر از کشورهای غیراز منطقه اقتصادی اروپا صادر کند.

 برابر بیشتر از مشاغل دیگر )محل کارهای دیگر( است. ۱۰آمار نشان می دهد میزان مرگ و میر در کشاورزی به طور متوسط 

درصد از موارد ایمنی و اقدامات احتیاطی ۲۶درصد از کشاورزان در معرض خطر هستند، همچنین ۲۷تحقیقات جدید نشان داد که 

ی حفاظت از گوش استفاده نمی کنند.این درحالی است که ، کشاورزان با مزارع بزرگ، بیش از مانند استفاده از عینک و یا ابزاری برا

از  درصد ۱۲سال گذشته ،  ۱۰به طور کلی ، طی هکتار، به دلیل رعایت نکردن موارد ایمنی با خطر بیشتری رو به رو هستند . ۱۰۰

درصد هم نزدیک بوده که فوت کنند. با این حال محققان اشاره می کنند  ۲۷کشاورزان در تصادف جان خود را از دست داده اند و 

تحقیقات کمک می کند ، درک "، گفت: HSA، مدیر اجرایی مارتین اوهالورن که نرخ تصادفات کشاورزان در شهرستان باال است.

 "مزارع پیدا کنیم تا بتوانیم به طور موثرتری برای کاهش آن اقدام کنیم.درستی از شیوه های نا امن در 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۶۰/%D۸%AD%D۹%۸۵%D۸%A۷%DB%۸C%D 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 آغاز صدور گواهی برای کشاورزان جامانده از ثبت سامانه خرید تضمینی گندم

روز پیش فعالیت آن ادامه داشت اما،  20سامانه ثبت اطالعات گندمکاران از ابتدای فصل کاشت این محصول آغاز به کار کرد و تا 

ی بازرگانی دولتی برای جلوگیری از تخلفات احتمال برخی کشاورزان به دالیل متعددی موفق به ثبت نام در این سامانه نشدند. شرکت

فروش گندم خارجی به جای گندم داخلی توسط افراد سوجو یا حضور دالالن در اقدامی سریع دستور به صدور گواهی برای کشاورزان 

 .ها کرده استجا مانده از ثبت سامانه توسط جهاد کشاورزی استان

وگو با خبرنگار ایانا با تاکید بر اینکه تا امروز تخلفی درباره فروش گندم خارجی به وز در گفتمعاون شرکت بازرگانی دولتی ایران امر

 جای گندم داخلی گزارش نشده است، گفت: اقدام انجام شده بیشتر با هدف جلوگیری از تخلف احتمالی در این باره انجام شده است.

ا هرگانی دولتی ایران را حذف دالالن عنوان کرد و افزود: در برخی استانمعروفان از دیگر اهداف این اقدام شرکت بازحسن عباسی

پراکنی درباره تأخیر در پرداخت مطالبات آنان، اقدام به خرید گندم با قیمت ها با سوءاستفاده از ناآگاهی کشاورزان و شایعهواسطه

 گانی با این اقدام از فعالیت افراد را متوقف کرده است.کنند که شرکت بازرپایین از کشاورزان و فروش به مراکز خرید تضمینی می

 میلیون تن گذشت 2.5خرید تضمینی گندم از مرز 

آوری که مربوط به دیروز است وی درباره آخرین میزان خرید تضمینی گندم بیان کرد: بر اساس آخرین آمار ارسالی از مراکز جمع

 هزار تن رسیده است. ۵۹۰میلیون و میزان گندم تحویل گرفته شده از کشاورزان به دو 

هزار هکتار دیم و دو  ۹۰۰معروفان ادامه داد: امسال در شش میلیون هکتار از اراضی کشور گندم کشت شده که سه میلیون و عباسی

رد: این د کهزار هکتار آبی است.معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان با تأیید کاهش گندم دیم در کشور تأکی ۱۰۰میلیون و 

 وریدلیل شرایط نامساعد آب و هوایی در ابتدای فصل کاشت و ادامه رشد گندم رخ داده است، اما با توجه به بهبود بهرهکاهش به

 کاهشی محسوسی در تولید گندم کشور نخواهیم داشت./

fa/news/http://www.iana.ir/۴۴۷۱۵/%D۸%A۲%D۸% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۲تاریخ: 

 تفاوت بیمه اختیاری با بیمه مشاغل آزاد و بیمه اجباری

های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت درصد مقطوع است که کل خدمات از قبیل مستمری 26بیمه حقدر بیمه اختیاری 

 .را دربرمی گیرد ودفنهای پروتز و اروتز، هزینه کفنهزینهو تعهداتی شامل درمان، 

 بیمه مشاغل آزاد

 :ولی در بیمه صاحبان حرف و بیمه صاحبان مشاغل آزاد، تعهدات به چند دسته به شرح زیر تقسیم می شود

  (درصد سهم دولت 2درصد سهم بیمه شده +  12درصد ) 1۴بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با : 

 .این نوع بیمه فقط خدمات مربوط به بازنشستگی ارائه می شوددر 

  (درصد سهم دولت 2درصد سهم بیمه شده +  1۴) درصد 16بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با : 

شده و پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بابت بازنشستگی بیمه

 شده اصلی ارائه می شودبیمه

  (درصد سهم دولت 2درصد سهم بیمه شده +  1۸)  درصد 20بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی : 

در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت و همچنین خدمات مربوط به ازکارافتادگی کلی غیرناشی 

یمه شامل ازکارافتادگی جزئی و نقص عضو نمیشود، چون این موارد شدگان ارائه میشود. این باز کار به این گروه از بیمه

فرما به دلیل عدم وجود کارفرما و اشتغال های خویشفقط به لحاظ حوادث ناشی از کار مطرح میشوند که کال در بیمه

 .موضوع حوادث ناشی از کار منتفی است

  شده همراه هزینه درمان به صورت زد توافقدرصد دستم 20بازنشستگی، فوت، ازکارافتادگی کلی و درمان، با

 : (درصد سهم دولت + سرانه درمانی 2درصد سهم بیمه شده +  1۸سرانه)

بیمه درمان در این نوع بیمه با توجه به افراد تحت تکفل به صورت سرانه ماهانه دریافت می شود. سرانه درمان هر سال حق

هزار ریال تعیین شده بود و هنوز سرانه درمان  ۲۷۰سرانه درمان  ۹۴توسط شورای عالی درمان تعیین می شود. در سال 

بیمه و پرداخت درصد حق ۱۸به تصویب نرسیده است. بنابراین در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت  ۹۵سال 

جز مواردی که سرانه درمان به ازای هر نفر افراد تحت تکفل برای هرماه موجب استفاده کامل از خدمات کامل سازمان به

هزینه ازدواج، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، در بیمه اجباری وجود دارد می شود. خدمات بیمه بیکاری، کمک

 .ن نوع بیمه ارائه نمی شودپروتز و اروتز در ای

 تفاوت بیمه اجباری با بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد

فرما، همانگونه که از اسم این نوع بیمه مشخص است، به اجباری بودن آن بازمی های خویشمهم ترین تفاوت بیمه اجباری با بیمه

 است، های اجباری دارای تبعات و نتایج خاصیگردد. این خصوصیت برای بیمه

بیمه توسط کارفرما پرداخت به نحوی که برای احراز آن فقط وجود رابطه کاری و اشتغال فرد در کارگاه کافی است، حتی اگر حق

 اجتماعی داشته باشد، نشود. در این صورت چنانچه کارگری در طول اشتغال نیاز به خدمات تامین

ای فرما، اجباری در پوشش بیمههای خویشد شود. در حالی که در بیمهدر چارچوب قانون می تواند پیگیر حقوق کار و بیمه خو

 .ای خود را تحت پوشش بیمه قرار می دهدنیست و متقاضی با اختیار و در چارچوب نظام بیمه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ر واز طرف دیگر بیمه اجباری مورد حمایت قوانین و مقررات و دولت است و فرد می تواند از حمایت سیستم قضایی و اجرایی کش

صراحت بر اجرای آن تاکید اجتماعی بهفرما چنین حمایتی وجود ندارد، ولی از آنجا که در قانون تامینمند شود. در بیمه خویشبهره

 .شده، در سطحی کمتر مورد حمایت بخش عمومی قرار می گیرد

 پرداخت حق بیمه سهم دولت

بیمه را متعهد شده و در صورت بروز اختالف نیز متقاضی می تواند به دیوان  درصد حق ۳فرما نیز دولت پرداخت های خویشدر بیمه

اجتماعی شکایت کند، در صورتی که در قراردادهای خصوصی مرجع شکایت محاکم عمومی  عدالت اداری مراجعه و از سازمان تامین

 .است

ttp://www.iana.ir/fa/news/h۴۴۵۷۹/%D۸%AA%D۹ 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۹تاریخ: 

 آخرین وضعیت مبارزه با شیوع آفات در مزارع

م نگران طغیان برخی آفات هستیهای اخیر معاون کنترل سازمان حفظ نباتات گفت: با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و بارندگی

 .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  ۳های هرز در با اشاره به آخرین وضعیت مبارزه با آفات گندم در مزارع اظهار داشت: تا کنون عملیات مبارزه با علف جوان،

هزار  ۵۰۰میلیون و  ۳های انجام شده در آفت براساس برنامه و پیش بینیهکتار صورت گرفته ، این در حالی است که مبارزه با این 

هزار هکتار افزود: تا به امروز عملیات  ۲۰۰میلیون و  ۲الی  ۲وی با اشاره به عملیات مبارزه با سن گندم در .هکتار باید ادامه یابد

ابطالی ادامه داد: طی سه سال گذشته با مبارزه به موقع علیه آفات .هزار هکتار صورت گرفته است ۹۵۰مبارزه با این آفت کلیدی در 

رود امسال با اطالع درصد به کمتر از نیم درصد رسید که انتظار می ۲سن مادر و پوره در مزارع گندم خسارت سن زدگی از حدود 

هزار هکتار از اراضی  ۹۰ه با ملخ بومی در وی با اشاره به پیش بینی مبارز.رسانی و عملیات به موقع آفات خسارت در همین حد باشد

های گلستان، زنجان، گیالن و قزوین ادامه دارد به طوریکه در نقاطی های بومی در استانها گفت: مدیریت و کنترل ملخبرخی استان

با توجه به شرایط  معاون کنترل سازمان حفظ نباتات تصریح کرد:.شودها از تخم خارج شدند عملیات مبارزه آغاز میکه این ملخ

های مورد نیاز تأمین ها و آفت کشهای اخیر نگران طغیان برخی آفات هستیم از این رو دستورالعملمناسب آب و هوایی و بارندگی

مل عکش مورد نیاز با دستورالتوانند، آفتها قرار گرفته به طوریکه کشاورزان با مراجعه به جهاد کشاورزی استان میو در اختیار استان

 .الزم جهت مبارزه را دریافت نمایند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۹۰۵۰۳/%D۸%A۲%D۸% 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۹تاریخ: 

 بیمه جوجه یک روزه اجباری شد

 هایگذار موظفند جوجهجوجه یک روزه اعالم کرد کلیه تولیدکنندگان طیور اعم از الین اجداد مادر گوشتی و تخمانجمن صنفی 

انجمن  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.یک روزه خود را در مبادی تولید نزد صندوق بیمه کشاورزی بیمه کنند

 .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 جوجهدر این اطالعیه آمده است که کلیه تولیدکنندگان طیور اعم از الین اجداد مادر گوشتی و تخم

 .صندوق بیمه کشاورزی بیمه کنند را در مبادی تولید نزد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۹۳۲۸۴/%D۸%A۸%DB%۸C%D۹% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۹تاریخ: 

 های خشکسالیرکوردزنی تولیدات کشاورزی در سال

 ۱۱۰های اقتصادی در رکود بود؛ این بخش با بخش کشاورزی در چهار سال گذشته مثبت بود. حتی در سالی که همه بخشعملکرد 

درصد کم شد؛ اما  ۲/۹ها با وجود آنکه بارش ۱۳۹۴درصد افزایش عملکرد داشته است. در سال  ۱/۶میلیون تن تولید محصول، 

ها پنهان مانده بود؛ در چهار سال این بخش در دولت دهم که در سایه آمارسازی تولیدات افزایش یافت. پس از شیب نزولی عملکرد

های اقتصادی در عملکرد بخش کشاورزی در چهار سال گذشته مثبت بود. حتی در سالی که همه بخش .گذشته بهبود را تجربه کرد

کشاورزی ایران وابستگی شدیدی به .اشته استدرصد افزایش عملکرد د ۱/۶میلیون تن تولید محصول،  ۱۱۰رکود بود؛ این بخش با 

شان به آسمان است؛ آید و چه آن دسته از محصوالتی که به صورت دیم، نگاهآب دارد. چه تولیداتی که به روش آبیاری به عمل می

ات افزایش یافت. درصد کم شد؛ اما تولید ۲/۹ها با وجود آنکه بارش ۱۳۹۴تحت تاثیر مستقیم میزان بارش ساالنه هستند. در سال 

ها پنهان مانده بود؛ در چهار سال گذشته بهبود را تجربه پس از شیب نزولی عملکرد این بخش در دولت دهم که در سایه آمارسازی

 ۱۹۷معادل  ۱۳۹۴تا پایان شهریور  1393های جوی از مهرماه بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم کل ریزش.کرد

دهد. درصد کاهش را نشان می ۲/۹درصد و در مقایسه با سال آبی گذشته  ۹/۱۸ه در مقایسه با میانگین دوره بلندمدت میلیمتر بود ک

بر اساس اطالعات وزارت جهادکشاورزی، مجموع تولید محصوالت کشاورزی شامل محصوالت زراعی، باغی، دامی و شیالت در سال 

، کل ارزش و ۱۳۹۴درصد افزایش داشته است. در سال  ۱/۶معادل  ۱۳۹۳سال میلیون تن بود که نسبت به  ۵/۱۱۰معادل  ۱۳۹۴

هزار تن بود که در مقایسه  ۷۶۴هزار میلیارد ریال و  ۴/۹حجم معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران به ترتیب حدود 

سی باالترین سهم از حجم مبادالت محصوالت دهد. در سال مورد برردرصد افزایش نشان می ۳/۵۰۶و  ۱/۴۷۷با سال گذشته به ترتیب 

درصد به ذرت اختصاص داشت. به دلیل افزایش حجم مبادالت کاالهای کشاورزی در بورس کاالی ایران،  ۱/۶۷کشاورزی به میزان 

افزایش  ۱۳۹۴درصد در سال  ۳/۳به  ۱۳۹۳درصد در سال  ۵/۰سهم کاالهای کشاورزی مبادله شده از کل مبادالت در این تاالر از 

 .یافت

 درصد ۳/۵۹ضریب خوداتکایی غالت 

دهنده آن است که متوسط ضریب بررسی ساختار تولید، واردات و صادارت غالت شامل گندم، برنج، جو و ذرت در کشور نشان

که درصد است. وابستگی کشور به واردات غالت موجب شده است  ۳/۵۹معادل  ۱۳۹۴تا  ۱۳۸۷های خوداتکایی غالت عمده در سال

میلیارد دالر ارز جهت واردات غالت اختصاص یابد. ضریب خوداتکایی  ۳/۴به طور متوسط ساالنه حدود  ۱۳۹۴تا  ۱۳۸۷های در سال

به طور متوسط  ۱۳۹۴تا  ۱۳۸۷های دو محصول گوشت قرمز و گوشت مرغ از شرایط مناسبی برخوردار است به طوری که در سال

ی های روغنلی از محل تولید داخل تامین شده است. بررسی وضعیت عملکرد تولید و تجارت دانهدرصد نیاز داخ ۶/۹۹و  ۸۷به ترتیب 

های روغنی و روغن های روغنی، کنجاله دانهدهد که ضریب خوداتکایی در تولید دانههای اخیر نشان میهای آن در سالو فرآورده

به  ۱۳۹۴تا  ۱۳۸۷های شود به طوری که در سالریق واردات تامین میقرار دارد و عمده نیاز کشور از ط نباتی خام در سطح پایین

های روغنی و روغن نباتی خام از محل های روغنی، انواع کنجاله دانهدرصد از دانه ۲۳و  ۱/۳۱، ۵/۳۹طور متوسط به ترتیب تنها 

های یلیارد دالر ارز جهت واردات دانهتولید داخلی تامین شده است. شرایط مزبور سبب شده است که به طور متوسط ساالنه سه م

 2/352کل مبلغ تسهیالت پرداختی شبکه بانکی به بخش کشاورزی معادل  ۱۳۹۴در سال .های آن اختصاص یابدروغنی و فرآورده

ی ، بخش کشاورز۱۳۹۴دهد. بر این اساس در سال درصد افزایش نشان می ۷/۳۷هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال قبل 
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های اقتصادی را به خود اختصاص داد. در این سال با هدف خروج غیرتورمی از رکود، درصد از تسهیالت پرداختی به کل بخش ۴/۸

درصد از تسهیالت پرداختی شبکه بانکی به بخش کشاورزی با هدف تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعاالن اقتصادی این  ۸/۶۷

 .بخش صورت گرفت

 د تومان وام به کشاورزان پرداخت شدهزار میلیار 38

های دولتی و غیردولتی هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش ۸/۳۸۰این بانک مبلغ  ۱۳۹۴بر اساس گزارش بانک کشاورزی، در سال 

لیفی های تکدرصد شامل پرداخت ۸۸دهد. از این میزان درصد افزایش نشان می ۷/۱۰اقتصاد پرداخت کرد که نسبت به سال گذشته 

درصد از تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی به  ۲/۸۶بود و بقیه از محل تسهیالت تکلیفی، وجوه اداره شده و قراردادها پرداخت شد. 

درصد از تسهیالت  ۱/۲۶و  ۶۴به ترتیب  ۱۳۹۴در سال .ها اختصاص یافتهای مرتبط و بقیه به سایر بخشبخش کشاورزی و فعالیت

با هدف حمایت موثرتر  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۳قود مشارکت مدنی و فروش اقساطی پرداخت شد. در سال زراعی بانک کشاورزی در قالب ع

از بخش کشاورزی، قیمت تمام محصوالت زراعی مشمول خرید تضمینی نسبت به سال زراعی قبل با افزایش مواجه شد. بیشترین 

درصدی نسبت  1/21و  ۶/۲۸بود که به ترتیب از افزایش  میزان افزایش قیمت خرید تضمینی مربوط به چغندرقند و برگ سبز چای

های وارده به کشاورزان در سال زراعی به سال قبل برخوردار شدند. بر اساس آمارهای مقدماتی کل غرامت پرداختی بابت خسارت

خش باغات و زراعت به هزار میلیارد ریال بالغ شد که ب ۸/۱۱درصد افزایش نسبت به سال زراعی قبل به  ۵/۳۳با  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۳

درصد، بیشترین سهم از غرامت پرداختی را به خود اختصاص دادند. در این سال بخشی از این غرامت پرداختی  ۷/۳۶و  ۵/۴۹ترتیب با 

از محل حق بیمه پرداختی توسط کشاورزان و بخشی دیگر توسط دولت و در صورت عدم پرداخت به موقع توسط دولت، توسط بانک 

قانون برنامه پنجم  ۲۲۴شود. در جهت حمایت از صندوق بیمه کشاورزی و در راستای عمل به بند )ش( ماده مین میکشاورزی تا

های میلیارد ریال از محل اعتبارات ردیف ۱۵۰۰کل کشور مبلغ  ۱۳۹۴هزار میلیارد ریال و بر اساس قانون بودجه سال  ۱۰توسعه مبلغ 

 .زار میلیارد ریال به صندوق بیمه کشاورزی اختصاص یابده ۵/۱۱متفرقه، مقرر شد در مجموع مبلغ 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۷۱/%D۸%B۱%D۹%۸۳%D۹%۸۸ 
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 دانه های روغنی
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

 آخرین وضعیت صادرات طالی سرخ ایرانی/ثبات نرخ زعفران ادامه دار شد

میلیون  ۵هزارتومان و حداکثر  ۲۰۰میلیون و  ۴نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت:در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ 

صادی گروه اقتصنعت، تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار .هزارتومان است ۷۰۰و 

شود، اظهار داشت: با توجه به ثبات قیمت زعفران طی روال معمول انجام میبا اشاره به اینکه صادرات طبق  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

یری با اشاره به آخرین آمار صادرات زعفران م.هزارتومان است ۷۰۰میلیون و  ۵هزارتومان و حداکثر  ۲۰۰میلیون و  ۴طالی سرخ 

میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد  ۲۵۳تن زعفران با ارزش بالغ بر  ۱۷۶در سال گذشته گفت: بنابرآمار گمرک سال گذشته 

پیش بینی  نائب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به.درصدی را تجربه کرده است ۶۰که 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/۶۰۸۹۵۰۲/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸%B۱% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

 اجرای طرح جامع زعفران در هاله ای از ابهام

جامع زعفران با مشکالتی روبرو عضو شورای ملی زعفران گفت:طی هفت سال گذشته با نادیده گرفتن بخش خصوصی اجرای طرح 

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:  ران جوان،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگا 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 

 .ولی در فرآیند تولید و تجارت استبه گفته وی اجرای طرح جامع زعفران نیازمند بازنگری اص.خصوصی نیازمند اجرای این امر است

 
درصد نیاز دنیا را دارد از این رو اجرای طرح جامع زعفران فراتر  ۹۵حسینی ادامه داد: با توجه به آنکه کشور ما قابلیت تامین بیش از 

تولید طالی سرخ خبر داد عضو شورای ملی زعفران از افزایش .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 زعفرانای نزدیک تولید زعفران کشور به دوبرابر نیاز کل دنیا میو گفت: در آینده

در  به گفته وی با مدیریت صحیح بازار هدف میزان عرضه تاثیری.مازاد به سمت و سوی صنایع تبدیلی و تکمیلی امری ضروری است

درصدی  ۲۰الی  ۱۰ها نخواهد داشت و این درحالی است که در صورت عدم مدیریت صحیح با افت روند کاهش و افزایش قیمت

حسینی با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی زعفران بیان کرد: خرید تضمینی برای زعفران معنایی .ها روبرو خواهیم شدقیمت

 .ی استندارد چرا که زعفران کاالی صادرات

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۹۴۹۳۰/%D۸%A۷%D۸%AC%D 
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 سالمت
 فارس - ۹۶/۰۳/۱۰ : تاریخ

 موردی از تب کریمه کنگو در استان تهران گزارش نشده است
های مناسبی که در استان تهران انجام شده تاکنون موردی از بیماری تب کریمه مدیرکل دامپزشکی استان تهران، گفت: با پایش 

جمع خبرنگاران  نژاد امروز در، سید اصغر براییخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .کنگو در این استان گزارش نشده است

شود در محل اداره کل دامپزشکی استان تهران، گفت: با پایشی که در جمعیت دامی و مراکز عرضه دام در استان تهران انجام می

 .خوشبختانه تاکنون موردی از بیماری تب کریمه کنگو در استان تهران مشاهده نشده است

کنند و با ح استان تهران از مراکز عرضه مجاز و غیرمجاز دام نظارت میاکیپ نظارت در سط ۵۰وی افزود: در ماه مبارک رمضان 

نژاد افزود: مردم در صورت مشاهده موارد غیر بهداشتی برایی.گیردواحدهایی که شرایط بهداشتی را رعایت نکنند برخورد صورت می

دیرکل دامپزشکی استان تهران درمورد آمار م.شودتماس بگیرند و موضوع به صورت جدی پیگیری می ۱۵۱۲دام و طیور با سامانه 

هزار کیلوگرم فرآورده غیربهداشتی  850هزار بازدید از مراکز عرضه دام انجام شده و حدود  ۹۰، نزدیک ۹۵نظارتی، گفت: در سال 

هزار کیلوگرم  ۷۳۰ پاچه بوده است که از این رقممرغ، گوشت، و دیگر مواد خوراکی مانند جگر و کلهدام ضبط شد که شامل مرغ، تخم

 .های آن پملب شدواحد غیرمجاز عرضه دام و فرآورده 210معدوم شده و پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارسال شد. همچنین 

هزار  ۳۱هزار کیلوگرم فراورده ضبط شد،  ۷۳هزار مورد بازدید در سال جاری از مراکز عرضه دام انجام شده که  ۱۵وی افزود: حدود 

نژاد درمورد بیماری تب خونریزی برایی.مرکز غیرمجاز نیز پملب شد ۲۲پرونده قضایی تشکیل شد و  ۱۳۲عدوم شده و کیلوگرم م

دهنده کریمه کنگو، گفت: این بیماری از منشا ویروس و از طریق تماس مستقیم با دام زنده و یا از طریق گزش کنه به انسان منتقل 

ات اهلی و وحشی یک تب زودگذر بوده و به سختی قابل تشخیص است اما اگر بر اثر تماس شود که عالمت این بیماری در حیوانمی

مدیرکل دامپزشکی استان تهران، افزود: به مردم .انسان با ترشحات دام مبتال انجام شود در جمعیت انسانی بسیار خطرناک است

وشش سازمان دامپزشکی تهیه کنند که در این مراکز گوشت های دامی را از مراکز مجاز زیر پشود اوالً گوشت و فرآوردهتوصیه می

 .شودشود که باعث از بین رفتن ویروس احتمالی میساعت در سردخانه نگهداری می ۲۴پس از ذبح دام گوشت در مدت 

 ۲۰تا  ۱۰ت های مشترک انسان و دام شیر خام را جوشانده و به مدوی همچنین تاکید کرد: برای جلوگیری از سرایت سایر بیماری

 .های لبنی پاستوریزه و استرلیزه استفاده کننداالمکان از شیر و فرآوردهدقیقه در حالت جوش نگه داشته و سپس مصرف کنند و حتی

مدیرکل دامپزشکی استان تهران، گفت: در صورتی که دامی مبتال به بیماری تب کریمه باشد ممکن است از طریق گوشت تازه که 

شود برای ذبح دام حتما از دستکش، عینک و از راه زخم دست انسان منتقل شود که در این زمینه توصیه می دارای خون است و

نژاد همچنین درمورد مراقبت از جمعیت دامی، گفت: برای جلوگیری برایی.ماسک استفاده شود تا موجب انتقال ویروس به انسان نشود

هزار رأس دام سمپاشی شده و  ۴۵۰های روستایی استان تهران تهیه شده و برای دام هزار لیتر سم ۳از این بیماری در استان تهران 

میلیون متر مربع جایگاه نگهداری دام با سمپاشی ضدعفونی شده و تا االن مورد مثبتی از جامعه انسانی در  ۲در سال جاری نیز 

هزار دام  350 :جمعیت دامی در استان تهران، گفت وی درمورد تعداد.استان تهران از بیماری تب کریمه کنگو گزارش نشده است

 ۷۰های سنتی و صنعتی در ا ستان تهران وجود دارند که خوشبختانه هزار دام سبک در دامداری ۷۵۰سنگین شامل گاو و گوساله و 

االمکان به حتی مدیرکل دامپزشکی استان تهران، افزود: مردم جگر گوسفند را.شوددرصد آنها در واحدهای صنعتی نگهداری می

وی درمورد جابجایی دام عشایر در تهران، گفت: ییالقات .صورت پخته مصرف کنند و از خوردن جگر خام و نیم پخته خودداری نمایند

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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های دامپزشکی برای پیشگیری فیرزوکوه، دماوند و شمیرانات هر ساله میزبان دام عشایر بوده و امسال با هماهنگی انجام شده اکیپ

 .شودهای عشایر تزریق میهای استراتژیک به دامکنند و واکسناری اقدام به واکسن دام عشایر به صورت رایگان میاز بیم

مدیرکل دامپزشکی استان تهران .شوندهای عشایر مستقر میخرداد در محل تردد دام ۱۲ها از روز شنبه نژاد گفت: این اکیپبرایی

حت های صنعتی تمشترک انسان و دام در هیچ نقطه استان تهران شیوع پیدا نکرده و دامداریهمچنین تاکید کرد: هیچ نوع بیماری 

های غیرمجاز نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر نظارت بر جایگاهبرایی.گیرندای قرار میپوشش پایش مداوم و دوره

نقطه در  ۴ها است و در این راستا ز غیرمجاز دام برعهده شهرداریآوری مراکها جمعقانون شهرداری ۵۵عرضه دام گفت: برابر ماده 

 .بینی شده استتهران برای ذبح بهداشتی دام و با نظارت دامپزشک پیش ۱۸و  ۱۵، ۴، ۱مناطق 

و  ها دامی از مراکز مجاز و تحت پوشش سازمان دامپزشکی اقدام کنندوی در پایان تاکید کرد: مردم برای خرید دام و فرآورده

 .های بهداشتی دامپزشکان و مسئوالن وزارت بهداشت را رعایت نمایندتوصیه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۳۱۰۰۰۰۳۴۷ 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۵تاریخ: 

 همکاری برای مقابله با رشد مقاومت میکروبی در برابر آنتی بیوتیک

به توافق رسیدند تا برای مقابله با رشد مقاومت میکروبی  ۲۰۱۷می  ۲۷گروه بیست(، برای نخستین بار در ) G20 وزیران بهداشت

 G20وزیران بهداشت .ی و منطقه ای آغاز شوداقدامات مل ۲۰۱۸در برابر آنتی بیوتیک ها همکاری کنند و قرار شد تا پایان سال 

به توافق رسیدند تا برای مقابله با رشد مقاومت میکروبی در برابر آنتی بیوتیک ها  ۲۰۱۷می  ۲۷)گروه بیست(، برای نخستین بار در 

، این BusinessMirrorاقدامات ملی و منطقه ای آغاز شود.به گزارش ایانا از سایت  ۲۰۱۸همکاری کنند و قرار شد تا پایان سال 

در آغاز روی تجویز ضروری  ۲۰دستاوردِ موفقیت آمیزی بود، چراکه تمام کشورها برای رسیدگی به این مشکل توافق کردند. گروه 

 آنتی بیوتیک ها متمرکز شده و پس از آن تمرکزش را روی استفاده از آنتی بیوتیک در کشاورزی قرار می دهد.

تر کشنده بودند، قابل درمان شده اند ، اما استفاده بیش از حد از ری از عفونت های باکتریایی که پیشبا کشف آنتی بیوتیک ، بسیا

آنتی بیوتیک ها در مرغداری ها منجر به بروز گونه های مقاوم باکتری شده است. گزارش اتحادیه اروپا در سال گذشته نشان داد که 

هزار مرگ ومیر در یک سال بودند. همچنین قرار است  ۲۵ری مقاوم مسئول بیش از عضو اتحادیه اروپا ، سویه های جدید باکت ۲۸در

البته باید همه ذی نفعان کشاورزی،  در هامبورگ به بحث گذاشته شود. G20این موضوع مهم در ژوئیه سال جاری در اجالس رهبران 

)در کل زنجیره عرضه( و دولتی انجام دهند. البته مواد غذایی این موضوع را با جزئیات بیشتر و اقدامات الزم بین بخش خصوصی 

روشن است که این تغییرات نمی تواند در یک دوره کوتاه مدت تاثیرگذار باشد.همچنین این تغییرات نیاز به مداخله دولت دارد. قطعا 

زمان غذا و دارو( اقداماتی انجام دولت باید )به ویژه وزارتخانه های کشاورزی، صنعت وتجارت ، بهداشت و توسعه و رفاه اجتماعی و سا

  دهد ، اما نباید تنها از دولت انتظار داشت بلکه باید عموم افراد برای رفاه و سالمتی شان د ر این راه گام بردارند.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۵۴/%D۹%۸۷%D۹%۸۵%DA%A۹% 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6 ماهاردیبهشت  ۲6سه شنبه 

 !اگر این میوه ها را بخورید؛ چاق نمی شوید

تا به حال از مزایای سالمتی مصرف چهار وعده میوه در روز زیاد شنیده ایم اما خیلی از ما هنوز نمی دانیم مصرف برخی میوه های 

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مطالعات نشان داده اند که .چاقی و اضافه وزن می شودخاص، باعث پیشگیری از 

ماده خاصی به نام آنتوسیانین موجود در برخی میوه ها که خاصیت آنتی اکسیدانی دارد، ممکن است به پیشگیری از اضافه وزن 

ر روزانه، منجر به پیشگیری از چاقی می شود، بیشتر معرفی شده در اینجا خاص ترین میوه هایی که مصرف آنها به طو.کمک کند

 :اند

سیب ها: سیب سرشار از فالونوئیدها و غنی از فیبر است. مصرف روزانه سیب برای کاهش وزن اهمیت زیادی دارد. برای بهره بردن 

ت. بر این میوه در پوستش گنجانده شده اساز مزایای سالمتی سیب، آن را با پوست بخورید چون بیشترین میزان آنتی اکسیدان و فی

مصرف سیب منجر به بهبود کنترل قند خون می شود و در نتیجه شما کمتر هوس مصرف غذاهایی را می کنید که خاصیت چندانی 

میلی گرم  ۱۰زغال 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 

 .مصرف روزانه این میوه، شما را دچار احساس سیری کرده و از پرخوری جلوگیری می کند

ارد و فیبر باالی موجود در آن منجر به احساس سیری طوالنی مدت می این میوه نیز دوز سالمی از پلیمرهای فالونوئید را د :گالبی

 .شود. درست مانند سیب، گالبی را نیز باید با پوست بخورید تا از بیشترین منافع سالمت آن سود ببرید

یک  و مصرفتوت فرنگی: همتای زغال اخته است و به حفظ وزن سالم کمک می کند. توت فرنگی نیز سرشار از آنتوسیانین بوده 

فنجان از آن در روز به همراه ماست کم چرب یا بلغور جو، پیشنهاد می شود. وقتی صحبت از مصرف زیاد میوه می شود، نگرانی از 

اضافه وزن ناشی از فروکتوز موجود در آنها وجود دارد اما میوه هایی مانند سیب سبز، گالبی، انواع توت مانند تمشک، توت فرنگی و 

 .هترین میوه ها برای کاهش وزن هستند ضمن این که قند کمتری نسبت به سایر میوه ها دارندبلوبری به ب

تعجب نکنید چون فلفل ها هم جزو میوه ها هستند و البته جزو سالم ترین آنها که می توانند نقش مهمی هم در کاهش وزن  :فلفل

بدیل چربی های سفید به چربی های قهوه ای انرژی سوز در بدن داشته باشند. ترکیبی به نام کپسایسین موجود در فلفل منجر به ت

 .می شود

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۹۴۳f۶۶۴a۷b۷۰۴e۷۶۹۱a۰d۸be۷ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6خرداد ماه  ۱دو شنبه 

 ای برای الغر شدنصبحانه 

دانند. مخصوصاً مدت میای برای سالمتی طوالنیدر علم تغذیه اهمیت صبحانه به قدری زیاد است که آن را سرمایه <غذا و تغذیه

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 تر برای وعده ناهار دارند این افراد در طول روز بیشتر غذا و البته به مواد غذایی چرب و شیرین عالقه پیدا میهای ناسالمبانتخا

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 بودخواهند بخورند البته شیرینیهار یا شام هرچه میدر وعده نا

 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،  ۷۰۰ها به صورت ی اخیر دیده شد افرادی که کالری دریافتی آندریافتی شما را در بربگیرد. در یک مطالعه

 ۲۰۰ها به صورت بندی شده بود نسبت به کسانی که تقسیم کالری آنکیلوکالری در شام تقسیم ۲۰۰کیلوکالری در ناهار و  ۵۰۰

کیلوکالری در شام بود کاهش وزن بیشتری را به دست آوردند. دقت داشته  ۷۰۰کیلوکالری در ناهار و  ۵۰۰کیلوکالری در صبحانه، 

ها در تقسیم کالری صبحانه و شام بوده ها تفاوت آنلری داشتند و تنکیلوکا ۱۴۰۰ها دریافت کالری در حد باشید! هر دو این گروه

 .است

 تان را پروتئینه انتخاب کنیدصبحانه

های بسیاری نشان ها در طول روز مصرف مواد غذایی پُرپروتئین در صبحانه است. مطالعهها برای کنترل اشتیکی دیگر از روش

توجهی در اشتهای فرد در طول روز باعث کاهش قابل YY ترشح هورمونی به نام پپتیداند مصرف غذاهای پروتئینی با تحریک داده

 .شودو موفقیت بیشتر در رژیم کاهش وزن می

 غالت کامل را از یاد نبرید

 اًتوجهی در سیری و پر کردن شکم دارند. حتمها در یک صبحانه الغرکننده هستند چرا که تأثیر قابلغالت 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

 .ها برای رژیم کاهش وزن حائز اهمیتبیشتر است و وجود این ویتامین

 !گذر از چای سیاه به چای سبز را فراموش نکنید

 توجهی در افزایش سوخت و ساز و کمکای بیماران قلبی به همراه دارد، چای سبز همچنین تأثیر قابلعالوه بر تأثیرات مثبتی که بر

به کاهش وزن افراد خواهد داشت. اگرچه میزان این تأثیرات چای سبز از فردی به فرد دیگر متفاوت است، اما به هر حال انتخاب آن 

 .در برنامه کاهش وزن خالی از لطف نخواهد بود

 ها و قندهای مصنوعیکردن شیرینی محدود

مصرف قندهای ساده در مقادیر باال، برای مثال محدود کردن صبحانه به یک کیک یا شیرینی و یک لیوان چای بدترین کار ممکن 

روی  ای قند خون خواهد شد. اتفاقی که در ادامه این امرای این حجم قند ساده به بدن باعث افزایش یک دفعهاست. 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

 .در این شرایط است که فرد شدیداً مستعد ابتال به دیابت، افزایش چربی خون و البته چاقی خواهد شد

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 حذف سوسیس و کالباس

ولون و های کتی دارای مقادیر باالیی نیترات هستند؛ یعنی همان ترکیب خطرناکی که با سرطاناین مواد غذایی فراوری شدن و صنع

ها که بگذریم سوسیس و کالباس همچنین دارای مقادیر باالیی از محتوای باالی چربی و کالری آن .رکتوم در ارتباط مستقیم است

 .عوارض مصرف طوالنی مدت سوسیس و کالباس خواهد بودترین های گوارشی یکی از شایعاند و زخمسدیم، نمک و ادویه

 ها برای صبحانه استمرغ یکی از بهترین انتخابتخم

ها برای صبحانه است. محتوای باالی پروتئین آن را به یک غذای سیرکننده پز یکی از بهترین انتخابمرغ آبمرغ، مخصوصاً تخمتخم

مرغ را هم نباید فراموش شود. با این حال کلسترول باالی تخمرای فرد آسان میکند و تحمل رژیم غذایی کاهش وزن بتبدیل می

 .کنیم افرادی که مبتال به چربی خون باال هستند در این خصوص حتماً با پزشک خود مشورت کنندکرد؛ بنابراین توصیه می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۴۹۴b۲۳۵۴۰۷۷۴۴۷۹d۹۱۹۶e۹۹۸ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۳۰شنبه 

 بخور و نخورهای غذایی برای حفظ سالمت جنسی

ی، ای اختصاصتامین نیازهای تغذیه رژیم غذایی متعادل پایه و اساس سالمت زنان و مردان است، اما اطمینان نسبت به <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 توجهها و بیماریها و مواد معدنی مختلف در بهبود بسیاری از ناخوشیضروری، ویتامین

ای تا حدی بهبود بخشید توان با مداخالت تغذیهکاندیدیازیس، سرطان سینه و دهانه رحم و مشکالت دوران قاعدگی را می  .نمایید

مطالعات اخیری که بر روی مردان انجام شده است فواید رژیم غذایی صحیح را در پیشگیری و درمان .و عالئم آن را کاهش داد

 .اندتمایالت جنسی، اختالالت مربوط به غده پروستات و بیماری قلبی بیش از پیش روشن ساخته ناباروری مردان، از بین رفتن

ای اختصاصی، مخصوص رژیم غذایی متعادل پایه و اساس سالمت زنان و مردان است، اما اطمینان نسبت به تامین نیازهای تغذیه

 .های خاص زندگی نیز بسیار ضروری استزنان و مردان در دوران

افت شود که نسبت به درینان جوان باید نسبت به دریافت کافی منابع کلسیم و آهن دقت کنند، در حالیکه به مردان توصیه میز

 .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

 .مفید برای: افرادی که در معرض خطر سرطان سینه، اندومتر، تخمدان و پروستات هستند

 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 هستندفید برای: مردان با مشکالت ناباروری و زنانی که دارای عالئم تغییر اندازه سلولم

 مواد مغذی: بتاکاروتن

 گوشت قرمز بدون چربی و سالمت جنسی

 انزنفواید: کاهش خطر کم خونی )آنمی( خصوصاً در زنان و تامین مواد معدنی ضروری برای سالمت عمومی سیستم تولید مثلی 

 مفید برای: زنان و مردان در تمام سنین

 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

 (با استخوان، و کلسیم )در کنسروهای ۳مواد مغذی: اسید چرب امگا 

 لبو و سالمت جنسی

 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

 ند خونفواید: کاهش سطح کلسترول خون و تنظیم سطح ق

 .های قلبی هستند و مبتالیان به دیابتمفید برای: افرادی که در معرض خطر بیماری

 مواد مغذی: کربوهیدرات و پتاسیم

 نخود و سالمت جنسی

 .کنندها که مانند استروژن ضعیف عمل میفواید: منبع ایزوفالون

 خونریزی در زنان ها و کاهش عالئمهای ناشی از افت سطح هورمونمفید برای: کاهش سرطان

 مواد مغذی: ایزوفالون، پروتئین، کلسیم و آهن

 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

 ضروریمواد مغذی: اسیدهای چرب 

 آوکادو و سالمت جنسی

 .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

 .شوندهای قارچی مانند کاندیدیازیس میفونتمفید برای: زنانی که دچار ع

 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

 .شوندو زنان یائسه می های قلبی در مردانبیماری

 شکر 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

 .کندمی محدود کردن شکر در رژیم غذایی به مرگ قارچ کاندیدیازیس کمک

 مخمر و سالمت جنسی

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
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 .مردانی که دارای ناتوانی جنسی نیز هستند، باید از مصرف زیاد نمک خودداری کنند افرادی که دارای فشار خون باال هستند خصوصاً

ای که دارای مقدار زیادی نمک هستند، مانند گوشت نمک سود شده، همبرگرها، کنسرو همچنین باید از مصرف غذاهای فرایند شده

 .ودداری کنندهای شور خها و مغز دانهها، طعم دهندهها، سوپ آماده، سسماهی، سبزی

 آب جو و سالمت جنسی

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

 .تمایالت جنسی موثر استهای تولید مثلی مردان سمی است و در کاهش تستوسترون تعداد اسپرم و الکل برای اندام

 .دریافت مقادیر بسیار کم الکل نیز با افزایش خطر سرطان سینه در زنان مرتبط است

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id= ۷ec۹۸d۵۵۳۵bc۴۷۸۱۸۰d۷df۶efe۶ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۲۸پنج شنبه 

 !کندتان را بدتر میاین خوراکی ها بیماری

ها وجود دارد. بطور مثال هنگامی که درگیر بیماری هستند بسیار گفته راهنمایی و ترفندهای بسیاری برای بهبود سریع بیماری

 .تر بهبود یابدبدنتان باالرفته و بیماری سریعشود ویتامین سی مصرف کنید تا سیستم ایمنی می

 .بخشدیتان دیرتر بهبود مکنیم که سیستم ایمنی بدنتان را تضعیف کرده و بیماریاما در این گزارش مواد غذایی را بهتان معرفی می 

عالوه بر آن موجب مسدود شدن  کندهای ناسالم عمرتان را کوتاه میغذاهای سرخ شده: این دسته از غذاهای عالوه بر این که روغن

 .بخشدشود. همچنین التهابات درونی بدنتان را دیرتر بهبود میهای قلبی و افزایش کلسترول بد نیز میشریان

تهابی کنید الگوشت قرمز: هنگامی که بدنتان دارای یک ویروس، باکتری و بیماری خاصی است، هنگامی که گوشت قرمز مصرف می

د آورده که باعث می شود، بدن دیگر نتواند با بیماری و باکتری مبارزه کند. همچنین تحقیقات نشان داده است را در بدنتان بوجو

 .شودتان دیرتر درمان میکند و بیماریای گوشت قرمز سیستم ایمنی بدن را ضعیف میهنگام درگیری با عارضه

سید ، تحت فشار حل شده باشد. آب گازدار یکی از مواد اولیه برای اکآب گازدار یا آب کربناته آبی است که در آن کربن دی :سودا

یریم کند، نادیده بگها برای مقابله با باکتری ضعیف میها را که سلولحتی اگر شکر و سایر شیرینی .های گازدار استساخت نوشابه

ا . این نوشیدنی ارزش غذایی باالیی ندارد، شمکندسودا اسید فسفریک باالیی دارد که که منابع منیزیوم و کلسیم بدن را خالی می

 .دکنیکنید که جایگزین مناسبی برای آن ندارید و به جایش سودا مصرف میمواد مغذی را در حالی از زندگی روزمره خود حذف می

ل هضم و جذب ای قوی است. در طول بیماری معده عممحصوالت لبنی حاوی کازئین هستند که برای هضم، نیازمند معده :لبنیات

تان تشدید پیدا های غذا و ذرات هضم نشده در بدن فساد ایجاد کند و بیماریدهد و ممکن است پسماندهرا به کندی انجام می

کند شود و همان طور که گفتیم در طول بیماری سیستم گوارش به خوبی کار نمیخوراکی است که به سختی هضم می :ذرت.نمایند

تان شدیدتر شود و عالوه بر آن مشکالت گوارشی نیز های دیر هضم بیماریصرف این دسته از خوراکیو ممکن است در صورت م

هایی است به پروتئینی است که در گندم، جو و چاودار موجود است و آن دسته از خوراکی :گلوتن.برایتان نیز دردسر ساز گردد

ها افزایش تولید مخاط گوارشی شده که خود از مبارزه با بیماریشوند. مصرف غذاهای حاوی گلوتن تنها باعث سختی هضم می

دهد پس اگر بیمار هستند و سطح سدیم در این خوراکی بسیار باالست و آب بدنتان را تحت تاثیر قرار می :سویا. کندجلوگیری می

ها در ده(: این دسته از خوراکیسوسیس و کالباس)غذاهای فراوری ش.بدن ضعیفی دارید در طول بیماری دور سویا را خط بکشید

های تان تا مدتهنگام سالمتی کامل هم برای بدن مضر است. اگر در زمان ابتال به بیماری به سراغ این نوع از غذا ها بروید بیماری

هوع و به تدریج ت ها سردرد ناشی از بیماری افزایش پیدا کردهزیادی مهمانتان خواهد بود. به دلیل داشتن نمک فراوان در این خوراکی

یک افزودنی معمول در برخی از مواد غذایی است که عطر و طعم آن را  :(MSG)گلوتامات منوسدیم.آیدو استفراغ به سراغتان می

عالئمی چون سردرد، سفتی عضالت، ضعف و گرگفتگی همراه  MSG دهد. در طول بیماری با مصرف مواد غذایی حاویافزایش می

 .همچنین فشار خون باال و افزایش وزن دو عیب دیگر این دسته از افزودنی هاست .شودتان ظاهر میبیماری

ی های مختلفی چون لکهتحقیقات اخیر نشان داده است این افزودنی می تواند کمی آسیب رسان باشد چرا که ممکن است بیماری

 .درد سینه، تهوع و ضعف نیز به همراه داشته باشد پوستی، خارش، استفراغ، آسم، مشکالت قلبی، افسردگی، سکته، سردرد، میگرن،

MSG شودبر روی بسته خوراکی ذکر شده می. 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=efe۴۵۷۷c۶۳۹۷۴cd۴۸۴f۱ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۲6سه شنبه 

 خاصیت و طرز تهیه 1۴دارچین معجزه می کند + چای 

چای دارچین مخلوطی از دو ماده غذایی یکی چای و دیگری دارچین می باشد. دارچین خواص زیادی دارد، در یک تحقیق نشان 

خون، کلسترول روز، روزانه یک گرم دارچین به رژیم غذایی معمول خود افزودند، میزان قند  ۴۰داده شده بیماران دیابتی که به مدت 

درصد کاهش یافت و کاهش میزان کلسترول، قند و چربی خون در بیماران دیابتی تاثیر مفیدی در بهبود  ۳۰های 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

توانید با نوشیدن یک فنجان چای دارچین شما می.توان چای دارچینی نیز تهیه کردبا یک تکه دارچین به راحتی میبا جوشاندن آب 

ننده کرود اثر آن آرامتب را به سرعت پایین آورده همچنین دارچین بهترین دارو برای دردهای عضالنی است و برای رفع درد به کار می

شود و در گردش خون اثری مثبت دارد و بدن را در مقابل امراض مصون نگه ها میرگ بخش است و باعث گشوده شدنو نشاط

شود اگر سرما خوردید یا ضعف شدید داشتید، بیوتیک را داراست، پس پیشنهاد میسیلین و آنتیتوان گفت اثر پنیدارد و میمی

نوشید آن را با یک قطعه پوست دارچین به نیز می مصرف یک فنجان چای دارچین را در روز فراموش نکنید پس اگر چای معمولی

 .هم زنید تا طعم چایتان را بهتر کند

  خاصیت و طرز تهیه ۱۴چای دارچین معجزه می کند + 

 خواص دارچین در چای

 .است خون قند بیماری از کننده پیشگیری۱٫

 .میکند کمک دیابت به مبتالیان در خون قند کاهش به۲٫

 .است روماتیسم از کننده پیشگیری۳٫

 .میکند مقاوم فارانژیت مقابل در را بدن۴٫

 .میدهد کاهش را باال خون فشار به ابتال ریسک۵٫

 .میکند رفع را خستگی۶٫

 .است عصبی فشارهای برنده بین از و دهنده تسکین۷٫

 .هاست باکتری از وسیعی طیف برگیرنده در طبیعی باکتری انتی یک۸٫

 .میکند تقویت را ای روده سیستم و میشود امین نیتروز تشکیل از مانع ها روده در۹٫

 .است معده دوست۱۰٫

 .غله کاری را از بین میبرد و خستگی ذهن را از بین میبردمش از ناشی دردهای سر۱۱٫

 .میکند مقاوم سرطان مقابل در را بدن۱۲٫

 .میباشد هم از متفاوت فرمولهای با اکسیدان انتی زیادی تعداد حاوی۱۳٫

 .میباشد میگرن به ابتال از کننده پیشگیری و میبرد بین از را عصبی فشارهای و استرس۱۴٫

 :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=۸۵d۳۷ef۳۰۹b۵۴f۹da۹۸۸۲ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۲۷چهار شنبه 

 !هشدار؛ با این خوراکی ها مغزتان را نابود می کنید

اند که از غذاهای فرآوری شده، گوشت قرمز و قند فراوان اجتناب ه ما توصیه کردههای متمادی، پزشکان و متخصصان ببرای 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 میه یکی از اساسیدانیم تغذیبه گزارش میزان، همان که می  .اندسالمت روان کرده

ر رژیم اند، البته تغییر دشک از تغذیه مناسبی پیروی نکردههای روحی و روانی هستند بیروانپزشکان، افرادی که مبتال به بیماری

وع ت مشکالت روانی ارتباط تنگاتنگی با نکند اما تحقیقات نشان داده اسغذایی تمام مشکالت مربوط به سالمت روان را دگرگون نمی

رسانند سایر درصد از زنان به اندازه کافی میوه و سبزیجات به بدن خود می۱۵درصد از مردان و ۱۳متاسفانه، تنها .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 هورمونی و دارای مواد نگهدارنده را جایگزین مواد طبیعی و مغذی کرده

کنند قاشق چای خوری شکر و مواد مصنوعی قندی مصرف می ۲۲دست خواهد داد. امروزه تخمین زده شده است، اکثر افراد حدود 

هایی هستند تحقیقات نشان داده است شکر و مواد فراوری شده، از دسته خوراکی.ه این موضوع به شدت برای مغز خطرناک استک

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

اند به تدریج در عملکرد مغزشان دچار اختالل شده و به مرور زمان کندی مغز، کاهش حافظه، تغییر 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 های ناسالم و سرشار از قندوشکر افسردگی در کمینبا مصرف میان وعدههای بدن و بخصوص مغز است عالوه بر آن دائمی 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 ارش ترشح میدرصد سروتونین در دستگاه گو ۹۵تاثیر نیست. چرا که بدن انسان حدود سالمت روان نیز بی

ها سلول حال با مصرف این مواد غذایی، میلیون.شیمیایی است که در تنظیم خواب ، حاالت روحی و روانی و اشتها تاثیرگذار است

 .شودعصبی تحت پوشش دستگاه گوارش به تدریج به نابودی کشیده می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۹۷f۹۶a۱۸۱۵ab۴۹۹۶۹۷۸e۸۲f 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=97f96a1815ab4996978e82f


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

126 
 

 سیب زمینی
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

دیده از حمالت دزدان دریایی سومالی + میلیارد تومانی برای صیادان ایرانی آسیب 27اختصاص اعتبار 

 تصویر نامه

دیدگانی که در دریای عمان از سوی دزدان دریایی سومالی، دچار خسارت شده و بخشی از سرمایه خود را از برای حمایت از آسیب

در اختیار صیادان  (ای و تسهیالتیمیلیارد تومان اعتبار )هزینه ۲۷ای را تنظیم کرده که مطابق آن اند، هیأت وزیران مصوبهدست داده

به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید  ۱۳۹۶ماه اردیبهشت ۳۱به گزارش خبرنگار ایانا، هیأت وزیران در جلسه .گیردده قرار میدیآسیب

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد: ۱۳۸سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 

( ریال ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد ) ۱۰ای به ترتیب مبلغ ت هزینهصور( ریال به۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ یکصد و سی میلیارد ) -۱

( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند )م( ماده ۱۲برای استانداری سیستان و بلوچستان، از محل منابع ماده )

های ناشی از امهال رای تأمین هزینهب -۱۳۹۳مصوب -( ۲( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲۸)

بله منظور پیشگیری و مقادیده توسط دزدان دریایی سومالی در دریای عمان بههای خسارتسه ساله تسهیالت دریافتی صاحبان لنج

 گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.با حوادث غیرمترقبه در اختیار استانداری یادشده قرار می

( ریال تسهیالت بانکی از محل منابع بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، برای ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰غ یکصد و چهل میلیارد )مبل -۲

درصد با  ۱۲های خسارت دیده توسط دزدان دریایی سومالی در دریای عمان با سود و کارمزد جبران خسارت وارده به صاحبان لنج

شود. بدهی احتمالی سنوات دیدگان پرداخت میربط به شرح جدول زیر به خسارتهای ذیپرداخت هفت ساله با معرفی استانداری

 ها مانع از دریافت این تسهیالت نخواهد بود.دیدگان به بانکقبل آسیب

 ارقام به میلیون ریال

 دستگاه اجرایی میزان اعتبار موضوع

 دیدههای خسارتپرداخت خسارت به صاحبان لنج
 استانداری هرمزگان ۱۰.۰۰۰

 استانداری سیستان و بلوچستان ۱۳۰.۰۰۰

 1۴0.000 جمع کل

های مصوب شورای پول و التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخسازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود )مابه -۳

نامه را تضمین و ( این تصویب۲دیدگان موضوع بند )خسارتاعتبار( و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیالت اعطایی به 

 بینی و منظورهای یادشده پس از اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در الیحه بودجه سال بعد پیشکند که هزینهتعهد می

 ان نیست.شهای عامل در وصول مطالباتکرده و به شبکه بانکی پرداخت کند و این تضمین نافی مسئولیت بانک

های هرمزگان و سیستان و بلوچستان موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند جبران خسارت، سازمان برنامه و بودجه استان -۴

 گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۷۲۲/%D۸%A۷%D۸%AE%D۸%AA%D۸ 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

در هر سال/ تحقیقات برای ساخت  VHS آال به واسطه بیماریدرصدی صنعت تولید ماهی قزل 25افت 

 ادامه دارد VHS واکسن

است که محققان  VHSکند، بیماری آال میهایی که ساالنه تلفات بسیاری را در استخرهای پرورشی، نصیب ماهی قزلاز بیماری

انا وگو با خبرنگار ایپروری، امروز در گفتیکی از محققان آبزیاند.ایرانی برای پیشگیری از آن، به ساخت واکسن مربوطه روی آورده

های زیادی کند و خسارتدر این ماهی، افت می VHSآال به دلیل شیوع بیماری درصد تولید ماهی قزل ۲۵گفت: متأسفانه ساالنه 

های اخیر با آال در ایران به ویژه در سالنژاد، با اشاره به اینکه پرورش ماهی قزلآورد.نوشین زمانوکارها وارد میبه صاحبان کسب

های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه ها در مزارع استانبیشتر تلفات ماهی پیشرفت قابل توجهی همراه بوده است، افزود:

 بیش از هر سالی به مزارع پرورشی خسارت وارد کرد. ۹۲افتد که این موضوع در سال و بویراحمد اتفاق می

 که هرساله حدود یکطوریده است. بهدهندگان وارد کرهای هنگفتی به پرورشوی عنوان کرد: البته این بیماری در جهان نیز آسیب

عنوان بیماری را به VHSشود. به همین دلیل در دنیا آال خسارت وارد میبه تولیدکنندگان قزل VHSمیلیارد دالر از طریق بیماری

ای از یزی ناحیهها به دلیل خونرنژاد، با بیان اینکه عمده مرگ ماهیکنند.زمانآال معرفی میرسان در صنعت ماهی قزلنخست آسیب

اقدامات وسیعی انجام  VHSگیرد، اظهار کرد: بنابراین کشورهای زیادی برای ساخت واکسن و مبارزه با مغز این آبزی صورت می

کدام از آنها به نتیجه قطعی نرسیده است.به گفته وی، اکنون محققان ایرانی، با بررسی اثر ریزریبونوکلئیک اسید که اند که هیچداده

شود، سعی دارند که واکسن مربوط به کنترل بیماری ای مانند آمریکا محسوب میوعی جدیدترین تکنولوژی کشورهای پیشرفتهبه ن

را تولید کنند. آن هم در شرایطی که کار نوروفیزیولوژی در ایران روی مغز ماهی، به ندرت صورت گرفته و تاکنون کار جامعی در این 

کند، گفت: امکان چشم زده را وارد میقق ایرانی، با اشاره به اینکه ایران، ساالنه حجم زیادی از تخمزمینه انجام نشده است.این مح

زده وجود دارد. به همین دلیل تشخیص دقیق و به موقع وجود این ویروس بسیار ضروری های تخم چشمآلودگی در بیشتر محموله

آال را در محلولی ارزان قیمت از این زده ماهی قزلهای چشمتوان تخمه، میرسد. بنابراین با تکمیل تحقیقات صورت گرفتبه نظر می

 پذیر است.ور ساخت تا بیماری به مزرعه منتقل نشود. البته برای سنین باال نیز تزریق واکسن امکانواکسن، غوطه

اورزی و منابع طبیعی استان تهران، نژاد تأکید کرد: با توجه به مطالعات صورت گرفته و همکاری مرکز آموزش تحقیقات کشزمان

 VHSبه پایان برسد.وی درباره عالئم بیماری  ۹۸سازمان دامپزشکی و مؤسسه رازی، قرار است طرح ساخت واکسن تا قبل از سال 

 ،ها، تیره شدن پوست، بیرون زدن چشم، تورم شکمیرنگ شدن آبششآال بیان کرد: شنای غیرطبیعی، چرخیدن به پهلو، کمدر قزل

 رود./شمار میهای این بیماری در ماهی بهترین نشانهحالی از مهمخونریزی مغزی، تغییر شکل ستون فقرات و بی

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۸۹/%D۸%A۷%D۹ 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۵تاریخ: 

هشدار فائو درباره شیوع ویروس مرگبار تهدیدکننده ماهی تیالپیا/ تیالپیا دومین آبزی مهم از نظر حجم 

 تولید غذا، شغل و درآمد داخلی و صادراتی

ها اگرچه خطری برای سالمت انسان« دریاچه تیالپیا»سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( هشدار داد، ویروس بسیار مسری 

 .کنداما در حال شیوع در میان ماهیان پرورشی و طبیعی تیالپیا بوده و یکی از مهمترین منابع تغذیه انسانی را تهدید می ندارد

 ائوف زودهنگام هشدار سیستم و جهانی اطالعات بخش ایران، در( فائو) متحد ملل کشاورزی و خواربار سازمان دفتر  به گزارش ایانا از

 باید الپیاتی کننده وارد کشورهای و کرده قلمداد کنندهنگران باید را بیماری این شیوع که است کرده تأکید ویژه هشداری انتشار با

 و ایقرنطینه تمهیدات اعمال سالمت، هایگواهینامه ارائه بیماری، تشخصیص هایآزمون افزایش –تمهیدات مناسب مدیریت خطر 

)تیالپیا لیک( در کلمبیا، اکوادور، مصر، تایلند « دریاچه تیالپیا»اکنون مشاهده ویروس هم.گیرند بکار را – اضطراری هایبرنامه تدوین

تواند جمعیت آبزیان آلوده را به شدت ها ندارد، اما میاین ویروس هیچ گونه خطری برای سالمتی انسان.و اسرائیل تأیید شده است

 ۹.۸میلیون تن به ارزش تقریبی  ۶.۴صید شده در جهان بالغ بر ، مجموع تولید تیالپیای پرورشی و ۲۰۱۵کاهش دهد. در سال 

در هشدار فائو اعالم شده که هنوز مشخص .میلیارد دالر برآورد شده است ۱.۸میلیارد دالر بود. ارزش تجارت جهانی این محصول 

پیا اال سطح توزیع ویروس دریاچه تیالاحتم»تواند از طریق محصوالت منجمد تیالپیا نیز سرایت کند یا نه، اما نیست این بیماری می

این بیماری نرخ باالیی «.تر بوده و تهدید بزرگی علیه پرورش این نوع ماهی در سطح جهانی استرود گستردهاز آنچه امروز گمان می

به ویروس اشتهای  های آلودهدرصد ذخایر ماهی تیالپیا شد. ماهی ۹۰ومیر داشته و شیوع آن در تایلند منجر به مرگ تقریبا از مرگ

های شان کند است، دچار ضایعات پوستی، اختالالت در چشم و کدری عدسی هستند. از آنجایی که آزمایشکمی دارند، حرکات

ظره ومیرهای غیرمنتها برای تشخیص دلیل مرگمعتبری در زمینه شناسایی ویروس دریاچه تیالپیا وجود دارند، باید از این آزمایش

ها نفر شامل الپیا دومین آبزی مهم از نظر حجم تولید غذا، شغل و درآمد داخلی و صادراتی برای میلیونتی.استفاده شود

های پرورش متراکم و مقاومت باال در دهندگان خرد است. قیمت مقرون به صرفه، رژیم غذایی متنوع، تحمل در برابر روشپرورش

یر کنندگان فقمهم پروتئین باالخص برای کشورهای در حال توسعه و مصرف ها این نوع ماهی را تبدیل به یک منبعبرابر بیماری

 /.کرده است. چین، اندونزی و مصر سه تولید کننده عمده تیالپیا هستند

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۷۳/%D۹%۸۷%D۸%B۴%D۸%AF 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۰تاریخ: 

 امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان شیالت ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 های صیادیتفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان شیالت ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف اصلی توسعه تعاونی

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان شیالت ایران، به منظور گسترش همکاری، تقویت مشارکت .امضا رسیدپروری به و آبزی

های های اجرایی طرفین و تحقق مفاد سند توسعه بخش تعاون با هدف توسعه و گسترش تعاونیها و تواناییو استفاده بهینه از ظرفیت

های غیر ضرور و ایجاد اشتغال پایدار و بهبود فرآیند چرخه تولید تا مصرف و حذف واسطه صیادی و آبزی پروری، مشارکت مؤثر در

مابین سازمان شیالت ایران و وزارت تعاون، کار و امور نامه همکاری مشترک فیآموختگان بخش کشاورزی؛ تفاهممولد برای دانش

ارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان شیالت ایران به منظور های دو جانبه فی مابین وزاجتماعی به امضاء رسید.توسعه همکاری

ساله برنامه پنج۴۴های کلی اصل های صیادی وآبزی پروری و تحقق اهداف سیاستتوانمندسازی، تقویت و توسعه و سازماندهی تعاونی

بزی های صیادی و آسازمانی تشکلششم توسعه و سند توسعه بخش تعاون، پیگری و مرتفع کردن مشکالت درون سازمانی و برون 

های آموزشی تخصصی مورد نیاز جامعه صیادان و آبزی پروران وپیگیری پروری، ایجاد هماهنگی و همکاری در خصوص تدوین برنامه

های معوق شده و همچنین فرآیند چرخه صید و بازار فروش و قیمت تمام شده محصوالت صید ای، سوخت وبدهیمشکالت بیمه

های صیادی و آبزی پروری به منظور ارتقای های تعاونی صیادی و آبزی پروری و نظارت بر مدیریت تعاونیها و اتحادیهتشده شرک

افزاید:فراهم کردن رود.این گزارش در ارتباط با موضوع تفاهمنامه میترین اهداف این تفاهمنامه به شمار میتوانمندی آنها از مهم

های گریها وکاهش تصدیهای صیادی و آبزی پروری به منظور گسترش و واگذاری فعالیتقویت تعاونیهای ایجاد، اصالح و تزمینه

 ٬واگذاری مراکز آموزشی و ترویجی ٬بخش دولتی از قبیل واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری، مشارکت در بازسازی و رها سازی ذخایر

گری های تصدیهای صیادی و آبزی پروری، احصای فعالیتعالیت تشکلمتناسب با حوزه ف ٬واگذاری امور آموزشی و ترویجیوغیره

های صیادی و آبزی قابل واگذاری در هر دو دستگاه اجرایی با هدف تسهیل در انجام بهینه امور و رعایت اولویت واگذاری به تعاونی

های صیادی در زمینه میزان صید و تولید نیهای صیادی به منظور آگاهی از نقش تعاوپروری و راه اندازی بانک اطالعاتی تعاونی

نامه دار تفاهمنامه است.شایان ذکر است این تفاهمماهی کشور و واردات و صادرات و مواردی از این دست، از جمله موضوعات اولویت

مید کالنتری، بند به امضای حسن صالحی، معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران و سید ح ۲۶در پنج ماده و 

 معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۳۸/%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۸تاریخ: 

 هزارتنی تولید در راه است ۴0ناخوش تولیدکنندگان قزل آال/ افزایش روزگار 

 ۹۰مدیرعامل 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 بی در گفتگو با خبرنگار آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآ.هزارتن برسد ۱۳۰هزارتن سال گذشته به 

مساعد  با اشاره به آخرین وضعیت تولید قزل آال اظهار داشت: با توجه به شرایط گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران وان،  کشاورزی

وی با اشاره به آمار صادرات .هزارتن برسد ۱۳۰هزارتن سال گذشته به  ۹۰تولید و آب و هوا پیش بینی می شود که تولید قزل آال از 

میلیون دالر به بازارهای هدف از جمله روسیه صادر  ۶۰تن قزل آال با ارزش بالغ بر  ۵۰۰هزار و  ۱۰قزل آال گفت: سال گذشته حدود 

نبی زاده در خصوص مشکالت پیش روی تولیدکنندگان .هزارتن بوده است ۲حالی است که این رقم در سال ماقبل تنها شد و این در

قزل آال بیان کرد: تمدید پروانه بهره برداری، عدم وجود تسهیالت جاری و نقدینگی الزم،نبود دارو و واکسن های تخصصی آبزیان از 

مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی .رود که اتحادیه از وزارت جهاد در حال پیگیری استجمله مشکالت تولیدکنندگان به شمار می 

با اشاره به آخرین وضعیت بازار ماهی قزل آال بیان کرد: با وجود فرهنگ غلط مردم مبنی بر کاهش مصرف ماهی در فصل گرما قیمت 

علی رغم افزایش تولید قزل آال با مشکل فروش آن مواجه  وی تصریح کرد:.ها در پی رکود بازار افت شدیدی را تجربه کرده است

تومان در  ۴۰۰هزار و  ۷الی  ۳۰۰هزار و  ۷هستیم به طوریکه تولیدکنندگان به سبب فشار مالی هر کیلو ماهی در مزرعه را با نرخ 

 .اختیار واسطه ها قرار می دهند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۹۰۵۳۲/%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸%B۲%DA%AF% 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۱تاریخ: 

 غذایی به شمار می رود نقش مهم شیر و محصوالت لبنی در تغذیه میلیاردها نفر از مردم جهان / نوآوری جزو اصلی امنیت

همزمان با یکم ژوئن، هفدهمین سالگرد روز جهانی شیر در در سراسر جهان، گرامی داشته شد. این ابتکار عمل توسط فائو و سازمان 

 .ملل متحد به دلیل اهمیت داشتن شیر و محصوالت لبنی در تغذیه میلیاردها نفر در سراسر جهان ایجاد شد

، مرکزی که به  Elanco رامیرو کابرال، معاون منطقه ای اروپا، خاورمیانه و شرق آفریقا در euractiv  یتبه گزارش ایانا از وبسا

عنوان رهبر جهانی در توسعه محصوالت و خدمات در زمینه افزایش سالمت و بهداشت حیوانات فعالیت دارد، در روز جهانی شیر به 

د غذای بیشتر باید با حداقل استفاده از زمین، آب، غذا و انرژی، با در نظر گرفتن تولی"لزوم رفاه و بهداشت دام اشاره کرد و گفت: 

مردم در سراسر جهان باید از شیر به عنوان منبع تغذیه مهم استفاده کنند. همانطور که پیش بینی می ".رفاه حیوانات انجام شود

اد باید به افزایش استفاده از شیر به عنوان منبع غذایی غنی می رسد، بنابراین افر ۲۰۵۰میلیارد تا سال  ۹.۷شود، جمعیت جهان به 

برای رشد روی بیاورند، روز جهانی شیر زمان مهمی است تا درباره نوآوری ها در زمینه روش های کشاورزی و سیاست هایی که به 

شود. امروزه، در گوشه و کنار زمین،  پایداری در طول فرآیند تولید مواد غذایی و در نهایت به امنیت غذایی جهان کمک می کند، فکر

شیر نقش مهمی در فراهم کردن یک منبع غذایی مغذی بازی می کند. که این شامل طیف گسترده ای از مواد مغذی است که بدن 

د پانتوتِنیک، و اسید پانتوتنیک ) اسی B12 ما به آنها نیاز دارد از آن جمله می توان به کلسیم، منیزیم، سلنیوم، ریبوفالوین، ویتامین

های گروه ب است ( اشاره کرد. این درحالی است که با بهبود رژیم غذایی می توان با چاقی مبارزه کرد، از ویتامین ۵ویتامین ب

، نرخ چاقی سه برابر شده است. برای ما و نسل آینده، باید راه های نوآورانه برای تولید مواد غذایی ۱۹۸۰گفتنی است در اروپا از دهه 

،  Elancoشتر با منابع کمتر پیدا کرد و این اقدام باید با در نظر گرفتن حفاظت ار زمین انجام شود. برای مثال ،در فعالیت بی

 کشاورزان، فرآوران و خرده فروشان بی شماری در زنجیره تامین لبنی درگیر هستند. ما نمی توانیم صنعت شیر را نادیده بگیریم.

ان منبع امرار معاش بسیاری از مردم در سراسر جهان به شمار می رود. ایجاد دگرگونی و نوآوری باید چراکه محصوالت لبنی به عنو

برای کشاورزان ارزشمند باشد. این زمانی روی می دهد که در کل زنجیره تامین، از جمله مصرف کنندگان، برای رسیدن به منافع 

باید از امروز به انجام تغییرات اقدام کنیم. با این حال، این  ۲۰۵۰ال همچنین برای تامین نیاز جمعیت تا س.مشترک همکاری شود

اقدام باید به همراه مصرف کنندگان، کشاورزان، سیاست گزاران، رهبران، فعاالن کسب و کار انجام شود تا بتوان از وجود امنیت غذایی 

 وریت در سطح اتحادیه اروپا، با ایجاد گروه هایی ماننداطمینان داشته باشیم. این در حالی استکه میزان آگاهی از اهمیت این مام

EU40   افزایش یافته که در راستای مدیریت دام اتحادیه اروپا به شیوه ای پایدار فعالیت می شود. تالش ها در زمینه بهبود تاثیر

مصرف روزانه دو لیوان شیر همچنین توصیه جهانی، .دام بر محیط زیست و نوآوری و تحقیق و توسعه دربخش دام انجام می شود

به شیر در حدود یک لیوان در روز است. بنابراین باید این روند تغییر کند. است. با این حال، در سطح جهانی، میانگین دسترسی 

 سیستم ایمنی گاو عمل کنند و یا به بهبودی روش های بهبود یافته برای پرورش گاو از جمله نوآوری های لبنی که می تواند رو

 همچنین اطمینان از گاوهای سالم که در نتیجه به تولید شیر بیشتر و بهتر بینجامد.  -قابلیت هضم مواد مغذی کمک کند

راهکار برای اطمینان از اینکه شیر همچنان بتواند برای تغذیه جمعیت رو به رشد استفاده شود، استفاده از گاو بیشتر نیست بلکه باید 

وپا می تواند با اجرای نوآوری همراه با رویکرد قانونی جامع ومبتنی بر علم، امکان توسعه واتخاذ شیوه های بهره وری افزایش باید. ار

 کشاورزی مدرن را فراهم کند؛ همچنین بتواند این رویکرد را با بقیه جهان به اشتراک گذارد

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۶۳/%D۹%۸۶%D۹%۸۲%D۸%B۴%- 
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 شیر و فرآورده ها
 اکوناایران  - ۱۳۹۶اردیبهشت / /  ۲۷چهارشنبه , 

 هشدار نسبت به سالمت کودکان ایرانی/طرح شیر مدارس ناقص اجرا شد

ی است و متاسفانه امسال هم طرح شیر دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: سرانه مصرف لبنیات و شیر در ایران نصف استاندارد جهان

رضا باکری، به ضرورت افزایش مصرف سرانه شیر .توانست بخش عمده شیر کودکان را تامین کند، ناقص و بد اجرا شدمدارس که می

متاسفانه کیلوگرم است، اما  ۱۶۵تا  ۱۶۰در بین خانوارهای ایرانی اشاره کرد و گفت: سرانه مصرف شیر در همه جای دنیا رقمی بین 

وی راهکار افزایش سرانه مصرف را توزیع شیر رایگان بین افراد زیر پوشش کمیته امداد .است کیلوگرم ۸۵ تا ۸۰ 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 

 .توزیع شیر مدارس بسیار ناقص و نامنظم انجام شد ۹۵در دستور کار قرار گیرد، چرا که در سال آموزان باید دانش

تن شیر  800تن شیرباکری همچنین در مورد وضعیت خرید تضمینی شیر از دامداران هم گفت: روزانه  ۸۰۰خرید تضمینی روزانه 

کند، تا ازمان تعاون روستایی وارد عمل شده و آن را خریداری میشود که اگر مازاد باشد، سبه صورت تضمینی از دامداران خرید می

دبیر انجمن صنایع لبنی به میزان صادرات محصوالت لبنی ۹۵درصدی صادرات لبنیات در سال  ۱۳رشد .به دامداران آسیبی نرسد

درصد نسبت  ۳دالر صادر شد که  میلیون ۷۷۱هزار تن انواع لبنیات به ارزش  ۴۳۲ای کرد و گفت: سال گذشته هم اشاره ۹۵در سال 

های کنیم، امسال نیز با باز شدن درببینی میدرصد از لحاظ ارزشی افزایش داشته است و پیش ۱۳به سال قبل خود از لحاظ وزنی و 

انه پیش از این دفتر امور تغذیه وزارت بهداشت نسبت به کاهش مصرف سر.ای داشته باشدصادراتی روسیه این رقم روند فزاینده

لبنیات به ویژه شیر در کودکان هشدار داده بود. مصرف پایین لبنیات از جمله شیر موجب افزایش پدیده کوتاه قدی، پوسیدگی و از 

 .بین رفتن زود هنگام دندانها و پوکی استخوان زنان در میانسالی خواهد شد

http://iranecona.com/۷۳۴۷۰م/%D۹%۸۷%D۸%B۴%D۸%AF%D۸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iranecona.com/734م70/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

135 
 

 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۳/۱۵ : تاریخ

 بندر ایران  3آمادگی ارسال انواع مواد غذایی به قطر را داریم/ تدارک خطوط کشتیرانی از 
 ۳رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی گفت: آمادگی داریم انواع محصوالت کشاورزی و غذایی را از طریق راه آبی و 

های جدید م، در واکنش به تحریخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی سیدرضا نورانی در گفت .بندر ایران به قطر صادر کنیم

شود، اظهار داشت: تنها راه ارتباط زمینی با قطر از طریق عربستان کشورهای عربی علیه قطر که شامل ارسال مواد غذایی نیز می

 ۱۲ی تواند از طریق راه آبی با طی مسافتترین کشور به قطر است که میها علیه این کشور ایران نزدیکمیسر است و با تشدید تحریم

با هماهنگی که با خط کشتیرانی والفجر انجام شده امکان  نورانی تصریح کرد:.والت غذایی را به این کشور صادر کندساعته محص

وی به این نکته اشاره .بندر بوشهر، بندرعباس و بندر لنگه از طریق خطوط کشتیرانی ایران به قطر فراهم است ۳ارسال محصوالت از 

کرد که با دالر انواع مواد غذایی را از کشورهایی همچون عربستان سعودی، مصر و امارات وارد می میلیارد ۵تا  ۴کرد که قطر ساالنه 

ها برای خرید مایحتاج خود هجوم هایی مواجه شده تا جایی که از امروز مردم به فروشگاهها اکنون به یکباره با تنشتشدید تحریم

مواضع قطر در مقابل اتحادیه عرب کشورهایی همچون لیبی، مصر، امارات و  به گزارش فارس، طی یک ماه اخیر به دلیل.اندبرده

 .اندهایی را از جمله منع صادرات مواد غذایی به قطر را اعمال کردهعربستان سعودی، این کشورها در اقدامی یکجانبه تحریم

://www.farsnews.com/newstext.php?nn=http۱۳۹۶۰۳۱۵۰۰۰۵۳۶ 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۴تاریخ: 

 درصدی صادرات محصوالت صنایع غذایی ۸افزایش 

روند  درصدی داشت. درهمین زمینه ۸در مقایسه با یک سال قبل ازآن ، افزایش  ۹۵صادرات محصوالت صنایع غذایی کشور در سال 

 ۴،۱۴های گوناگون درصد و همچنین خوراکی ۶،۱۶درصد، اسانس و عرقیات  ۶،۱۵درصد، روغن نباتی  ۱۹های لبنی صادرات فرآورده

 ۸در مقایسه با یک سال قبل ازآن ، افزایش  ۹۵صادرات محصوالت صنایع غذایی کشور در سال  .دهنددرصد رشد را نشان می

درصد و  ۶،۱۶درصد، اسانس و عرقیات  ۶،۱۵درصد، روغن نباتی  ۱۹های لبنی صادرات فرآورده درصدی داشت. درهمین زمینه روند

به گزارش ایرنا، عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از .دهنددرصد رشد را نشان می ۴،۱۴های گوناگون همچنین خوراکی

یزی و تصمیم گیری مسووالن اجرایی بوده و به همین جهت زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه ر

این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل های مطبوعات  .شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون توسعه صادرات بوده ایم

رین که به مهمت طی یک هفته گذشته را در زمینه عملکرد دولت را در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است

  .محورهای آن اشاره می شود

  توسعه صادرات و کاهش واردات **

یکی از مهمترین اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند، توسعه صادرات و کاهش واردات است. کارشناسان معتقدند یکی از 

در دوران افت قیمت نفت و هموار شدن مسیر  برای ارتقای صادرات غیرنفتی کشورتواند پشتوانه محکمی مهمترین صنایعی که می

معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت « محمدرضا مودودی».تجارت با سایر کشورها باشد، صنایع غذایی است

ز آن ر ما بیش اآالت و محصوالت صنایع غذایی با تأکید بر اینکه از لحاظ وزنی، بنادایران، در یازدهمین همایش ملی صادرات ماشین

که وارداتی باشند، صادراتی هستند، آمار صادرات را غرور آفرین خواند و افزود: محصوالت لبنی، شیرینی و شکالت و کنسروهای ایران 

شود و از این رو صنعت غذا، به دلیل ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به محصوالت کشاورزی کشور دنیا صادر می ۸۰به بیش از 

معاون توسعه صادرات کاال و خدمات به صادرات .شودهای اقتصاد محسوب میترین بخشتری در صادرات دارند و از مهممزیت باال

اشاره کرد و تصریح کرد: در این بازه زمانی  ۱۳۹۴در مقایسه با سال  ۱۳۹۵محصوالت صنایع غذایی کشور طی دوازده ماهه سال 

 .هزار تن رسیده است ۴،۱۱۷۸میلیون دالر و از لحاظ وزنی به  ۵،۲۰۷۷ارزش به درصد در  ۸صادرات صنایع غذایی با افزایش 

اعالم کرد: روند صادرات  1395ای از آمار عملکرد صادرات محصوالت صنایع غذایی طی دوازده ماهه سال مودودی با ذکر نمونه

درصد  ۴،۱۴های گوناگون و همچنین خوراکیدرصد  ۶،۱۶درصد، اسانس و عرقیات  ۶،۱۵درصد، روغن نباتی  ۱۹های لبنی فرآورده

  .دهندرشد را نشان می

 کنترل نرخ تورم **

گذاری و روزآمدسازی سازی نظام توزیع و قیمتبند بیست و سوم ابالغیه سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی بر شفاف و روان

یازدهم، کنترل تورم ساختاری اقتصاد ایران بوده است، ترین دستاوردهای دولت یکی از مهم.های نظارت بر بازار تاکید داردشیوه

های باالیی داشت؛ چه در زمان رونق و چه در زمان رکود. این تورم در دولت یازدهم کنترل شد تر همیشه تورم نرخکه پیشهمچنان

رم در یک سال تحت عوامل درصد رسید، ولی طبیعی است که تو ۸.۹ماهه به  ۱۲میانگین تورم  ۱۳۹۵که دیدیم، در سال و همچنان

ها درباره افزایش نرخ تورم در محدوده دورقمی این روزها با افزایش رشد نقدینگی، نگرانی.مختلفی ممکن است نوسان داشته باشد

بینی معاون وزیر اقتصاد برای رفع این نگرانی از پیش «حسین میرشجاعیان»افزون شده است. تحوالت این روزها سبب شده تا 

ها بر این است که با توجه به بینیدرصد خبر دهد. او گفت: اکنون تورم اقتصاد ایران معقول است و درپیش۱۰نرخ تورم زیر  افزایش

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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هایی که دولت برای افزایش تولید و اشتغال در پیش خواهد گرفت، تورم سال جاری بیش از یک درصد افزایش نیافته و زیر سیاست

 .درصد باقی بماند۱۰

 یع و تولید داخلیرونق صنا**

از  عنوان یکیهای داخلی و رونق تولید است. رونق صنعت خودروسازی بهیکی از مقوله های مهم اقتصاد مقاومتی تکیه بر ظرفیت

محور یکی از ارکان اصلی شود. تولید صادرات های اقتصادی در سطح کالن میهای اصلی اقتصاد کشور، موجب رشد شاخصمولفه

شرکت ایران خودرو با اجرای توافقات .یافتن استالمللی خودروسازان در حال تحققهای بینکه با مشارکتخودروسازی است 

میلیونی ۸۰المللی قصد دارد محصوالت مشترک تولیدی با خودروسازان مطرح جهان را به زنجیره توزیع آنان صادر کرده و بازار بین

های مهم صنعت خودروسازی است و صادرات خودرو یکی از ارزآوری یکی از ظرفیت.ندمیلیونی منطقه پیوند بز۳۰۰داخل را به بازار 

خودرو با رویکرد فعلی در صادرات محصول به ایران.شودمباحث مهمی است که از سوی همه خودروسازان مطرح جهانی پیگیری می

درصدی محصوالت ۳۰المللی که صادرات ای بینهصورت احداث سایت با سرمایه طرف مقابل یا ارسال کامل محصول در کنار مشارکت

المللی و کسب سهم مناسب از آن است. این امر نیز مستلزم آفرینی در بازارهای بینمشترک را هدف قرار داده است، به دنبال نقش

 .روز محقق خواهد شدتولید رقابتی و باکیفیت است که با توسعه محصوالت و عرضه محصوالت مدرن و به

هزار تن فوالد خام تولید کرد که درمقایسه  ۳۶۹میلیون و  ۶ماه نخست امسال بالغ بر  ۴زارش انجمن جهانی فوالد، ایران در براساس گ

درصدی داشته است. آمار انجمن جهانی فوالد همچنین حاکی  ۱۴. ۳هزار تن رشد  570میلیون و  ۵یعنی  ۲۰۱۶با مدت مشابه سال 

 ۵۲۳هزار تن بوده که نسبت به  ۸۴۱میلیون و  550ماه نخست امسال  ۴عضو این انجمن در  ۶۷از آن است که تولید فوالد خام 

هزار تن فوالد خام تولید کرده بود  ۷۳۵ایران در ماه آوریل هم یک میلیون .درصد باالتر است ۵.۲هزار تن سال گذشته  ۶۹۹هزار و 

ایسه با ماه مارس هم رشد تولید داشته چرا که تولید ماه مارس یک بود. البته ایران در مق ۲۰۱۶درصد باالتر از آوریل سال  ۱۵که 

رفته، تولید نفت ایران دستگیری سهم ایران از بازارهای ازبه دنبال توافق برجام و بازپس.هزار تن گزارش شده است ۶۳۵میلیون و 

بشکه در روز سوق یافته است. آخرین آمارهای  ها برای تحقق پنج میلیونگذاریبه چهار میلیون بشکه در روز نزدیک شد؛ حاال هدف

هزار بشکه در روز  963دهد در پایان پاییز سال گذشته میزان تولید نفت به سه میلیون و شده از سوی بانک مرکزی نشان میارائه

ن بار دیگر به چهار میلیون درصد برآورد شده است. در حالی تولید نفت ایرا ۸.۹افزایش تولید نفت در پاییز سال گذشته برابر با .رسید

 .سال است حجم تولید نفت ایران نتوانسته به چهار میلیون بشکه در روز برسد ۹بشکه در روز نزدیک شده که 

کرد اما با آغاز دولت نهم، روندی کاهشی بر میزان تولید هزار بشکه نفت تولید می ۱۰۶روزانه چهار میلیون و  ۱۳۸۴ایران در سال 

هزار بشکه در روز رسیده بود. در  ۴۸۱رما شد به طوری که در پایان دولت دهم، تولید نفت ایران به سه میلیون و نفت ایران حکمف

هزار بشکه در روز دست یابد این در حالی است که پیش از این در آغاز فعالیت  ۹۶۳حال حاضر ایران توانسته به تولید سه میلیون و 

تنها سه سال شاهد تولید چهار  ۸۰ایران در دهه .هزار بشکه در روز برابر بود ۴۸۱میلیون و دولت یازدهم میزان تولید نفت با سه 

ها نیز نتوانست موقعیت خود را در این حوزه حفظ کند. میزان ای نفت در هر روز بود و پس از آن، حتی پیش از تحریممیلیون بشکه

برابر  ۱۳۹۴نسبت به سال  ۱۳۹۵درصد و میزان افزایش در سال  ۵.۵ برابر با ۱۳۹۴نسبت به سال  ۱۳۹۳افزایش تولید نفت در سال 

 .درصد برآورد شده است ۸.۹با 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۵۲/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸% 
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 صنایع غذایی
 فارس - ۹۶/۰۳/۱۰ : تاریخ

 درصدی تولید شیرینی سنتی با تسهیالت صنایع تبدیلی 30تولید باقلوای صادراتی/ افزایش قزوین قطب 
درصدی تولید شیرینی سنتی را فراهم کرده  ۳۰سازمان بسیج سازندگی با ارائه تسهیالت به صنایع تبدیلی و تکمیلی زمینه افزایش  

  .و قزوین به قطب تولید باقلوای صادراتی تبدیل شده است

ی است که برهای، گسترش صنایع تبدیلی زودبازده، یکی از بهترین میانسازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسارش به گز

ی برای عبور سریع و کم هزینه از سد بزرگ بیکاری قرار دارد. صنایع تبدیل با برخورداری از قابلیت خلق ارزش پیش روی هر کشور

افزوده چند برابری برای محصوالت خوراکی، در صورت حمایت شدن از سوی نهادهای حاکمیتی و معرفی صحیح به مردم، در مدت 

در بسیج سازندگی به عنوان نهاد عامل اقتصاد مقاومتی، .ی در کشور را حل کندزمانی کوتاه می تواند بخش عمده ای از مشکل بیکار

عالوه بر حمایت اصولی و همه جانبه از بسط صنایع تبدیلی، قطب بندی اقتصادی نقاط مختلف کشور بر اساس مزیت های اقتصادی 

تان قزوین با برخورداری از فرهنگ غذایی غنی، بومی نیز به عنوان یک سیاست مبنایی در دستور کار قرار دارد. بر همین اساس اس

سرشار و کم نظیر بویژه در زمینه تولید شیرینی جات سنتی و بومی ایران، به عنوان قطب تولید شیرینی خانگی در کشور تعریف 

  .شده است

 تنوع بی نظیر شیرینی جات قزوین

میراث فرهنگی غنی برخوردار است و از نظر تعدد آثار تاریخی رتبه شهر قزوین در زمان صفوی پایتخت ایران بود و به همین دلیل از 

اول در ایران و سوم را در جهان مال خود کرده است. حمام قجر، کاخ چهل ستون، امام زاده حسین و خیابان سپه که قدیمی ترین 

قزوین موجب شده است که این شهر خیابان ایران است از جمله همین ابنیه تاریخی است. وجود جاذبه های گردشگری فراوان در 

یکی از گزینه های پررنگ گردشگری در نگاه گردشگران خارجی باشد. گردشگران خارجی مشتری دائمی شیرینی های استثنایی 

باقلوای لوزی، نان  .قزوین بویژه باقلوا هستند. به همین دلیل قزوین به عنوان قطب تولید باقلوای صادراتی نیز شناخته می شود

نجی، نان نخودی، نان قندی، باقلوای پیچ، نان بادامی، نان گردویی، پادرازی، نان نازک، نان چرخی، نان چای و حاج کریمی معروف بر

ترین شیرینی های سنتی قزوین را تشکیل می دهند. نکته شایسته توجهی که به عنوان یکی از مزیت های مهم صنعت تولید شیرینی 

پخت و تهیه این شیرینی جات در منازل است. این شیرینی ها را عمدتا زنان قزوینی در آشپزخانه در قزوین مطرح است، فرهنگ 

های خانگی و کارگاه های کوچک و به اصطاح زیر پله ای تولید می کنند و به همین دلیل صنعت شیرینی پزی در قزوین برای ادامه 

  .یست، کافی است خانم ها در منازل فعال شوندحیات و گسترش روز افزون نیازمند سرمایه گذاری های بزرگ ن

خانم قندچی زاده یکی از بانوان موفق قزوینی است که با اشتغال در تولید خانگی شیرینی جات از درآمد مناسبی برخوردار شده 

ن هنر را به سالی می شود که شیرینی پزی می کنم و در عین حال در پایگاه های بسیج ای ۷»است. او در این باره می گوید: 

عالقمندان آموزش می دهم. شیرینی پزی را از مادرم یاد گرفته ام. وقتی بچه بودم مادر و مادر بزرگم با هم شیرینی نوروز را آماده 

می کردند و من هم کمکشان می کردم و به مرور آموختم. اوایل شروع به کار، محصوالتم را به ادارات می بردم و معرفی می کردم. 

از کیفیت شیرینی ها خوششان می آمد به مشتری دائمی تبدیل می شدند و هر فرد چند مشتری دیگر را با خودش همراه  مردم که

می کرد، به گونه ای که دیگر هیچ نیازی به بازاریابی نداشتم، مشتری ها به قدری زیاد شده بودند که همواره با کمبود شیرینی برای 

رعایت اصول بهداشتی و صداقت با مشتری ها در استفاده از مواد اولیه اصیل و غیر تقلبی : »او می افزاید«.فروش مواجه می شدم

زمینه اصلی موفقیتم را تشکیل داد. کسانی که از من باقلوا می خرند، مطمئن هستند که به جای زعفران، از رنگ مصنوعی استفاده 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=5049993
http://www.sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=5049993


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

139 
 

 .«چه هست پسته و بادام واقعی و باکیفیت است نشده، خبری از اسانس و پودر باقالی و مغز زردآلو نیست و هر

 !شروع کار با یک ماهی تابه و یک دستگاه گاز سینجر

خانم ایزدیان دیگر بانوی شیرینی پز موفقی است که البته اقدام به تاسیس یک کارگاه کوچک تولید شیرینی کرده است. او برای 

 پخت شیرینی های متنوع و اصیل»د. این بانوی کارآفرین، می گوید: صادرات محصوالتش سفارشات زیادی از اتریش دریافت می کن

قزوینی را از مادرم آموخته ام. در گذشته مردم خودشان برای عید شیرینی می پختند و من هم در همین فرصت از مادرم این هنر 

هزار تومان پول نقد در اختیار  ۱۰ه را آموختم. وقتی کار را شروع کردم، فقط یک ماهی تابه، یک الک و یک گاز سینجر به اضاف

داشتم اما امروز در نقطه ای ایستاده ایم که محصوالتمان را به کشورهای اروپایی صادر می کنیم. گردشگران خارجی که به قزوین 

رند. آن می بمی آیند، عاشق شیرینی ها بویژه باقلوای قزوین می شوند ومقدار زیادی می خرند و در بازگشت با خود به کشورهایشان 

وقت است که در آن کشورها مشتری های جدیدی برای شیرینی ها پیدا می شود و به این ترتیب فرآیند سفارش گرفتن از اروپا 

خانم خوئینی نیز به همراه همسرش که بازنشسته آموزش و پرورش است، «.شکل می گیرد. ما هم به سرعت برایشان ارسال می کنیم

نفر دیگر اشتغالزایی کرده است. این دو با تهیه دستگاه های  ۳ین یک کارگاه شیرینی پزی دایر و برای در روستای نجف آباد قزو

بخش مهمی از شیرینی های  .صنایع تبدیلی نظر خمیرگیر و آسیاب کن، سرعت و حجم تولید شیرنی هایشان را افزایش داده اند

راهی بقالی ها می شوند. یکی از بقال هایی که محصوالت خانم خوئینی  تولید شده در کارگاه های خانگی استان قزوین، برای فروش

شیرینی های خانم خوئینی را به روز می فروشیم و در انتها چیزی از آن ها »را به فروش می رساند، در این باره خاطرنشان می کند: 

 «.و از مصرفشان راضی هستند باقی نمی ماند. مردم و گردشگران به این شیرینی های با کیفیت بسیار عالقمندند

 خواص شیرینی جات سنتی قزوین

قزوین پر است از این قبیل خانم های شیرینی پز سخت کوش و با سلیقه و نیز کارگاه های کوچک اما پربازده و کم خرج. طی سالهای 

باقلوای  ع تبدیلی، تولید شیرینی واخیر با ارائه تسهیالت اقتصاد مقاومتی به شیرینی پزهای قزوینی برای تهیه دستگاه های صنای

درصد افزایش یافته است. در این شرایط الزم است نهادها و سازمان های ناظر، در ارائه مجوزها به این کارگاه  ۳۰صادراتی در قزوین 

 طرفدار ترینهای خانگی، همکاری بیشتری را از خود نشان دهند. اگر همه چیز خوب پیش برود به زودی باقلوای قزوین یکی از پر

ابوالفضلی، کارشناس طب اسالمی درباره ارزش غذایی شیرینی جات قزوین بویژه باقلوا، .محصوالت صادراتی ایران تبدیل می شود

شیرینی جات قزوین به سبب برخورداری از مواد تکشیل دهنده با ارزشی مثل پسته، بادام، گندم و زعفران در زمره »اظهار می کند: 

ی به شمار می روند. مصرف این شیرینی جات سنتی و کهن برای استحکام استخوان ها، کمک به تکامل جنین زنان منابع غنی غذای

باردار، تقویت عملکرد ریه و قلب، پیشگیری از سرطان، کمک به کارکرد مناسب بافت ها، افزایش پالکت سازی خون و تقویت معده 

 .«توصیه می شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۳۱۰۰۰۱۶۲۴ 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 فرصت پیش روی ایران برای صادرات مواد غذایی به قطر

 .شودامارات، بحرین و مصر انجام میدرصد از واردات مواد غذایی قطر از چهار کشور، عربستان،  30

عربستان سعودی، بحرین، مصر،  -به گزارش ایانا از اتاق تهران، از دیروز، تمام اخبار حول ماجرای قطر و قطع رابطه پنج کشور عربی 

ل قطر کشوری با او می چرخد. ماجرایی که می تواند برای ایران به نوعی فرصت تلقی شود. به هرحا -یمن و امارات متحده عربی

 ثروتمند است و با دارایی هایی که در سرتاسر دنیا دارد، می تواند به راحتی وارداتش را از مسیری دیگر و احتماال از ایران انجام دهد.

طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، قطر اولین تولیدکننده گاز مایع در جهان است. براساس گزارش کمیسیون کشاورزی اتاق 

میلیارد دالر آن مواد غذایی و کشاورزی ۱.۲میلیارد دالر بوده که  ۲۵از کشورهای دنیا حدود  ۲۰۱۶کل واردات قطر در سال تهران، 

میلیارد دالر بوده است و کشورهای عربستان  ۳.۳میلیارد و سهم غذا و کشاورزی ۶.۳۲کل واردات  ۲۰۱۵بوده است البته در سال 

 درصد ۳۰میلیون دالر به قطر صادرات مواد غذایی داشته اند، یعنی  ۷۱میلیون و مصر ۴۵حرین میلیون، ب ۳۷۷میلیون، امارات  ۳۲۳

واردات غذایی قطر از این چهار کشور بوده است.در حالی کشورهای مختلف صادرات مختلف و فراوانی به قطر داشته اند که ایران در 

شرایط پیش آمده، ایران می تواند تا حدودی این بازار را به دست بگیرد و  این سال ها بهره ای از این بازار نبرده است. حاال با این

 صادرات کاالهای مختلفی به این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس داشته باشد.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۷۲۳/%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۸% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

 مدیریت و رهبری کدکس غذایی برای دومین دوره متوالی به ایران واگذار شد

مدیریت و رهبری  ۹۴سال عضویت در کدکس برای نخستین بار، پس از اینکه ایران در سال  ۴۶سازمان ملی استاندارد ایران پس از 

 .کدکس را عهده دار شد، با توجه به مدیریت مطلوب در دوره آتی نیز مسئولیت بر عهده ایران قرار داده شد

تاندارد ایران با اشاره به تالش های ارزنده به گزارش ایانا از روابط عمومی استاندارد ایران، نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی اس

کارشناسان استاندارد در نهمین اجالس کدکس که ماه گذشته در ایتالیا برگزار شد گفت: سازمان ملی استاندارد حدود دو سال قبل 

 .سابقه بودشور بیهایی که انجام داد، مدیریت و رهبری گروه خاور نزدیک را بر عهده بگیرد که در تاریخ کموفق شد با فعالیت

کنندگان را به همراه داشت که به دنبال آن مسئولیت اجالس آتی نیز بر وی افزود: مدیریت مطلوب برگزاری اجالس تحسین شرکت

هایی که صورت گرفت توانستیم حرکت رو به جلویی داشته باشیم و با حمایت سایر کشورها عهده ایران قرار داده شد و با فعالیت

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص علت برگزاری اجالس اخیر کدکس در ایتالیا، توضیح داد: .سئولیت شدیمدار معهده

بنا بر مالحظاتی که انجام گرفت تشخیص دادیم که این اجالس در ایتالیا برگزار شود چرا که کشورهای عربی از جمله عربستان، 

زدیم که مسائل سیاسی بر بحث علمی و تخصصی مورد نظر سایه بیندازد ما حدس میحضور داشتند و  … امارات، عمان، سودان و

و در ایران نتوانیم خیلی خوب اجالس را پیش ببریم؛ در نهایت مقرر شد اجالس در ایتالیا برگزار شود و ریاست اجالس بر عهده 

نفر در  ۵سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی پیروزبخت با تاکید براینکه در مجموع از .سازمان ملی استاندارد ایران بود

این اجالس شرکت کردند افزود: در اجالس برگزار شده مقوله محیط زیست به طور ویژه مدنظر قرار گرفت تا با بها دادن به انسان و 

دآور شد: آنها معتقد بودند در هیچ رییس سازمان ملی استاندارد ایران یا.های مثبتی در این راستا برداریممحیط زیست بتوانیم گام

ای همانند دوره اخیر تا این حد قوی عمل نشده و به همین دلیل تمامی کشورهای عضو که اغلب آنها کشورهای عربی حاشیه دوره

لی رییس سازمان م.خلیج فارس بودند به ریاست ایران گردن نهادند و مقرر شد که دوره بعدی اجالس نیز توسط ایران اداره شود

استاندارد ایران از تالش های محمد حسین شجاعی و لیال زینت بخش در برگزاری مطلوب نهمین اجالس منطقه خاور نزدیک 

المللی مجمع استانداردهای بین) (CODEX)سازمان ملی استاندارد نماینده جمهوری اسالمی ایران و عضو کدکس  .قدردانی کرد

 .است آمده وجود به جهانی بهداشت  افزایی سازمان های فائو واهم و همغذایی و کشاورزی( است. این مجمع از تف

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۳۸/%D۹%۸۵%D۸%AF 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۹تاریخ: 

صنایع غذایی بیشتر توجه کنند/ لزوم رویکرد جدی صنایع غذایی به بازار  های ناظر به استانداردسازمان

 خارج از کشور

گوید: دولت دوازدهم باید به همه صنایع در ایران و صنایع غذایی توجه کند؛ صنعت پایه اصلی توسعه اقتصادی رئیس اتاق ارومیه می

های مختلف اقتصادی توجه شود و برای این حوزه برنامه هرسد مگر اینکه به حوزدر کشور است و هیچ کشوری به توسعه نمی

 .منسجمی ارائه شود

ها مشکالت دارد نه کمتر؛ برای اینکه این حوزه با سالمت صنایع غذایی بیشتر از سایر بخش»گوید: به گزارش ایانا از اتاق ایران، او می

استانداردسازی به این حوزه توجه خاصی داشته باشند؛ چون در اینجا مردم ارتباط دارد. ما انتظار داریم سازمان غذا و دارو، سازمان 

کیفیت باشد، شاید مصرف های دیگر محصولی بیاگر ر حوزه .عالوه بر سود و زیان تولید کننده، پای سالمت مردم در میان است

 «.کننده وجود داردهم برای مصرفشد ولی در این حوزه عالوه بر ضرر مالی، احتمال ضرر جانی کننده ضرر مالی را متحمل می

صنعت غذایی در چارچوب کاری خود هم با موارد و مشکالت عام در ارتباط است و هم »فعال حوزه صنعت غذایی معتقد است: 

مشکالت عام، مثل نحوه صدور مجوزها، تسهیالت بانکی، تأمین اجتماعی، مالیات، قوانین و مقررات  .مشکالت خاص حوزه خود را دارد

دهد. البته در صنعت غذایی موارد دیگری وجود دارد که های اقتصادی به یکسان فعاالن اقتصادی را آزار میتعدد که در همه حوزهم

تا چندی قبل ارتفاع قوطی »داند: بندی محصوالت غذایی میاو نمونه این مشکالت خاص را ظروف بسته«.خاص این حوزه است

متر و رساندند. مردم ترازو و بریکس ۱۰۲این اسم معروف بود؛ بعضی از عزیزان این ارتفاع را به  متر و بهمیلی ۱۱۰کنسرو و کمپوت 

PAH ها در نظر بگیرند و یکی از این متر هم ندارند؛ ما از سازمان استاندارد و غذا دارو انتظار داریم استانداردسازی را در همه حوزه

کند: ها اشاره میداند و به یکی از دیگر از آنعنوان می ۹و استاندارد حوزه غذا را ا«.بندی محصوالت غذایی استموارد ظروف بسته

؛ اما ما چنین فرمولی نداریم؛ «یافتهروغن کاهش»نویسند: جای سه سانتیمتری میبه میلیمثالً بر روی شیشه سس مایونز با فوت سه»

های مربوطه و سازمان استانداردسازی به استانداردها توجه سازمان چرب. مردم ابزار سنجش ندارند و بایدسس یا چرب است یا کم

کننده هم به حقوق خود باید خود مصرف»گوید: ها هم میکنندهاو خطاب به مصرف«.کننده احترام بگذارندکند و به حقوق مصرف

 «.سازی داردنیاز به آموزش و فرهنگ البته این مسئله .ها باید کیفیت محصول را در زمان مصرف در نظر بگیرندآشنا باشد، آن

 صدور موقع در رودمی انتظار اگرچه»: گویدمی و داندمی حوزه این در مجوزها تعدد را غذایی صنایع حوزه مشکالت از یکی انتظار

 ولیدشدهت کاالهای باید بلکه کند؛می تعیین را رقابت بازار که نیست مجوز این درنهایت ولی شود توجه ایحوزه هر ظرفیت به مجوزها

های ناظر برای کمیت و با محصوالت مشابه در داخل کشور و خارج از کشور را داشته باشد. از طرف دیگر باید سازمان رقابت توان

کیفیت محصوالت غذایی توجه و نظارت دقیقی داشته باشند. اگر این فاکتور عملیاتی شود کسی که توان رقابت نداشته باشد از چرخه 

 «.کنندکاری میهای ناظر، در حوزه نظارت کمشود. ولی متأسفانه سازمانخارج می تولید

رهای ای به بازامسئله دیگر این است که صنایع غذایی به بازارهای خارج از کشور توجه داشته باشند باید عالوه بر بازارهای منطقه

 .شیم صنعت غذایی سهمی در توسعه صنعتی کشور داردتوانیم انتظار داشته باجهانی بیندیشند. در این صورت است که می

اردیبهشت، به همه صنایع در ایران  ۲۹امیدوارم با پیروزی دولت تدبیر و امید در انتخابات »گوید: عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می

ه رسد مگر اینکه بنمی و صنایع غذایی توجه بشود؛ صنعت پایه اصلی توسعه اقتصادی در کشور است و هیچ کشوری به توسعه

 «.های مختلف اقتصادی توجه شود و برای این حوزه برنامه منسجمی ارائه شودحوزه
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های بخش خصوصی از دولت ترین درخواستای، قانون کار، مالیات و موانع دیگر را از مهمرئیس اتاق ارومیه رفع موانع بانکی، بیمه

ها هم باید با های ناظر، دقت بیشتری داشته باشند. البته تولیدکنندهی سازمانداند. از طرف دیگر در صنعت غذایدوازدهم می

 .های نظارتی همکاری داشته باشند و برای رفع موانع با طرح و برنامه خوب، به دولت کمک کنندسازمان

/fa/news/http://www.iana.ir۴۴۴۶۴/%D۸%B۳%D۸%A۷%D۸%B۲% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

ها جایگاه برند و نشان تجاری در بازار مواد غذایی/ اعتماد بیشتر به تجربه تا نام تجاری/ برندها را از تبلیغ

 شناسندمی

. تنها توانی خوب ببینیزند و حتی تابلوهای تبلیغاتی بزرگ را هم نمینمایشگاه اگروفود، چشم را می شده در محوطه بازآفتاب پهن

های بازرگانی و موسیقی از بلندگوهای محوطه است. به عبارت بهتر پیش راه ارتباط با محیط پرازدحام و شلوغ نمایشگاه پخش آگهی

اع و شود. انوها و آنچه که شما را احاطه کرده آشنا می؛ گوش شما با اسامی شرکتاز آنکه چشم شما بتواند تابلوهای بزرگ را ببیند

رسد و بینابین تبلیغات هم تبلیغی برای آب ها به گوش میآماده و بستنیویژه در بخش مواد غذایی آماده و نیمهاقسام تبلیغات به

 .شودهای آشامیدنی شنیده میمعدنی و آب

 شیرین سعیدی: -ن )ایانا( خبرگزاری کشاورزی ایرا

. تنها توانی خوب ببینیزند و حتی تابلوهای تبلیغاتی بزرگ را هم نمیشده در محوطه باز نمایشگاه اگروفود، چشم را میآفتاب پهن

پیش  رهای بازرگانی و موسیقی از بلندگوهای محوطه است. به عبارت بهتراه ارتباط با محیط پرازدحام و شلوغ نمایشگاه پخش آگهی

اع و شود. انوها و آنچه که شما را احاطه کرده آشنا میاز آنکه چشم شما بتواند تابلوهای بزرگ را ببیند؛ گوش شما با اسامی شرکت

رسد و بینابین تبلیغات هم تبلیغی برای آب ها به گوش میآماده و بستنیویژه در بخش مواد غذایی آماده و نیمهاقسام تبلیغات به

شود و مختصری هم از آب و رنگ کاال گفته شود.اسامی یکی پس از دیگری از بلندگو اعالم میهای آشامیدنی شنیده میآبمعدنی و 

شود. نکته جالب اینجاست که کودکان کمتر از هفت سال که شود و با پخش موزیک آمادگی برای معرفی کاالی جدید اعالم میمی

ینکه کنند بدون توجه به اکنند. با شعرها همخوانی میتر از همه به این تبلیغات توجه میاند بیشبه اصطالح به سن مدرسه نرسیده

کند و تقاضا آیا فالن کاال یا بستنی اینجا در دسترس است به محض دیدن دکه بستنی فروشی اسمی را که از بلندگو شنیده تکرار می

 هایی که در موضوع ساخت و تشکیلدهد که با همه نقصانکته نشان می)که نه اصرار دارد( فالن مارک بستنی را برایش بخرند.این ن

یک برند و نشان تجاری در کشور وجود دارد، این موضوع باید با جدیت و ظرافت پیگیری شود. شرایط اقتصادی و اجتماعی و حتی 

خاص آشنایی دارد و تا حدود بسیاری نیز  سیاسی ایران با توجه به ذائقه خاصی )در برخی مواقع محدود( که دارد با برندها به شیوه

 با نحوه ساخته شدن برند و نشان تجاری آشنایی کامل و دقیقی ندارد.

 برند، خارجی است!

چسبد، اما به محض رسیدن به جا پهن شده و بوی همبرگرهای چرب و مرغ سوخاری با هرم هوای داغ به صورتت میآفتاب همه

های پالستیکی و کاغذی اند و کیسهها نشستهشوی. مادر، پدر و فرزند که روی چمندیگری وارد میها انگار به دنیای سایه درخت

ه پرسیم: خرید خاناند. بدون اینکه بخواهیم پدر یا مادر به طور مشخص مخاطب قرار دهیم، میخرید و هدایایشان را کنارشان گذاشته

 اید؟کرده

ی خانه است. مایع ظرفشویی، سس خرسی، همبرگر، اسکاچ، مقداری خرد و آره تا حدوی. البته بیشتر لوازم مصرف -

 ها و مهمونای احتمالی...ریز هله هوله برای بچه

 شناسند و نه خود کاال!برند و بعضی اوقات حتی کاال را به اسم برند میپدر و مادر یکی در میان فهرست خرید را نام می

 شما اهمیت دارد؟برای خرید کاال بیشتر چه چیزی برای  -
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کنم. بعدش ببینیم ساخت کدام کارخانه است؛ تاریخ خب... قیمت مهم است و اولین موضوعی که به اون توجه می -

 مصرفش.

 کنید؟به برند کاالها هم توجه می -

 گیرند.شان را هم از ما میها پول اسمدنبال خرید کاالهای خارجی نیستیم. اون -

 شود.(ای به آنها گفته میکنند که گویی نکته تازهچطور؟ )زن و شوهر طوری بهم نگاه میخب برندهای ایرانی  -

 ها هم با نظارتهای ایرانی هم که خوب هستند. بقیه خوراکیها و شکالتها هم خیلی فرقی ندارند. این پاستیلایرانی -

 خریم...های خارجی هستند. البته لوازم برقی را همیشه خارجی میشرکت

ها و ماند. راهمان به سمت بقیه جمعیت که از ساختمانرسد پرسش دیگری باقی نمینظر میدهند، بهبا توجه به توضیحاتی که می

 آیند بعید است که کسی وقت پاسخ دادن داشته باشد.کنیم. البته با توجه به اینکه همه دست پر بیرون میآیند کج میبیرون می

 کاالی به یادماندنی

های بزرگ نه فقط یک شیوه خرید که برای برخی از افراد نوعی تفریح و سبک زندگی است. خانم فروشگا زدن بین قفسهچرخ 

دهد و با حوصله تک تک دستمالی کاغذی و های کاالی بهداشتی و سلولزی هل میاش را به آرامی بین قفسهمیانسال چرخ دستی

س های همبرگر و کالباهای کاغذی و بستهکند و کنار لیوانز آنها را با وسواس انتخاب میکند. یکی اهای سفره را برانداز میدستمال

 دهیم بدون حاشیه بپرسیم که مبنای خرید و انتخابش با این همه وسواس چیست؟اندازد. ترجیح میمی

باشد یا قبل از آن استفاده  دهم از کاالهایی خرید کنم که استانداردام خرید کنم ترجیح میخواهم برای تولد نوهمی -

 ها چیزی را همین طوری خرید.شود برای بچهکرده باشم. نمی

 فهمید که استاندارد است؟فقط استاندارد بودن برایتان مهم است؟ از کجا می -

کاال  نکنند از فالکار مشکلی نیست. فقط باید روی خود کاال را نگاه کنی. در ضمن از صبح تا شب این همه تبلیغ می -

 کنند.و... خب معلوم است اگر کاالیی استاندارد نباشد تبلیغش را نمی

 اسم کاال برایتان مهم نیست، یا تا به حال شده که کاالیی را فقط برای اسمش بدون همه این چیزهایی که گفتید انتخاب کنید؟ -

کردند و اسم کاالها هم زود ه میها که جنس کمتر بود همه از یک جنس استفادپیش آمده ولی همیشه نه. قدیم -

کنند که حتی اسم هم یادتان کردند. اما االن سخت شده هر روز یک کاال را تبلیغ میشد و همه هم توجه میگیر میهمه

 رود.ماند. البته اگر کاالیی خوب باشد هم باید قبول کنیم که یادمان نمینمی

 

 تکیه بر تجربه تا نام

دانند. نشان تجاری در واقع نشان دهنده میل و شناسان، برند را بیش از یک نام یا اسم تجاری میجامعهبسیاری از کارشناسان و 

کند. بنابراین صحبت از یک برند یا استقبال از آن ها را تا حدود زیادی مشخص میهای یک جامعه و حتی سطح این خواستهخواسته

ر نیست. به همین دلیل هم به طور واضح و مشخص معلوم نیست که یک کاال های اجتماعی به سادگی میسعنوان یکی از شاخصبه

کنند. به خصوص در کاالهایی مانند مواد دانند و به آن توجه میطور کلی افراد چه نامی را برند میکند یا بهرا چه چیزی برند می

 ار دارد.طور کامل با سالمت جامعه و افراد سروکطور کامل مصرفی بوده و بهغذایی به

دهد یها نشان متر است، اما نگاهی به قیمتای که برداشته کوچککند و هرچند که بستهجا میبسته زعفران را با کمی تردید جابه

 خرید؟پرسیم؛ همیشه از این مارک زعفران میبسته نیم مثقالی و یک مثقالی تفاوت چندانی ندارند.از زن جوان می
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کیفیتش به واقع خوب است. در واقع ارزش دارد با این قیمت این کیفیت را خریداری کنیم.  تر هست امابله کمی گران -

 تری خریداری کردم.البته اینجا فروش ویژه و نمایشگاه است و با قیمت مناسب

 چطور به این برند گرایش پیدا کردید، یا اصال انتخابش کردید؟ -

مید که این همه تبلیغ راست بوده یا نه؟ به نظر من یک برند در درجه اول کیفیت آن شود فهاستفاده کردم. تا استفاده نکنید نمی -

ها شده که به اصرار فروشنده یا تبلیغ تلویزیون هم توجه کردم و خرید کردم اما پشیمان شدم. فکر کنم برند بیشتر است. خیلی وقت

 گویند برند، آدم توقع دارد که یک کاالیخص است وقتی میبندی آن مشدهد. کیفیت هم حتی از بستهاز هرچیزی کیفیت معنی می

شویم که اجبار به خرید یک کاال داریم و آن کاال به ها اینطور نیست. این را زمانی متوجه میخاص و متمایز ببیند. اما خیلی وقت

دهم از اال را بخرم، ترجیح میترسم که فقط به خاطر برند بودن یک کطور معمول گران است، مثل همین زعفران. در مجموع می

 تجربه خودم یا دیگران استفاده کنم.

 تردنیای ناشناخته

های تولید و توزیع و ارسال به دست تر از دنیاست. شیوههای پرداخت به کاالها و برندسازی در ایران بسیار ناشناختهشیوه

طور جداگانه و در ارتباط با یکدیگر به قدری چالش ها بهبخش ها در نحوه برندسازی بسیار مهم است. که هرکدام از اینکنندهمصرف

ن یکی از فروشندگان و تولیدکنندگااند به درستی تصور واقعی برند یا نشان تجاری را در ذهن مردم شکل دهند.دارند که نتوانسته

آید درباره برندسازی و نشان تجاری میاش به حساب دهد و شغل موروثی خانوادگیهاست این کار را انجام میمواد لبنی که سال

گوید: ساخت یک برند آن هم در بخش مواد غذایی و شاید هم در بخش لبنی خیلی خاص و مشکل ویژه در بخش مواد غذایی میبه

د. در نخواهد که برایش اسم تفاوتی نککننده فقط شیر نمیخواهد. مصرفطور دقیق چه میکننده بهدانیم مصرفاست. ما هنوز نمی

کننده هم با توجه به اینکه این مورد باید برایش اسم با طعم یا خواسته منطبق باشد، اما نیست. از طرف دیگر مشتری و مصرف

ها اش نتوانسته رشد کند یا شاید هم دالیل دیگری دارد که به نامهای مدید با محدودیت در نوع کاال و تولیدات روبرو بوده ذائقهمدت

کنند. به همین دلیل هم برای مثال در صنایع لبنی برند سازی خیلی خاص و محدود شده است و در واقع برندی می کمتر اعتماد

رف عنوان یک مصشناسند. حتی خود من هم بهساخته نشده، بلکه فقط یک تولیدکننده وجود داشته است؛ بنابراین همه آن را می

ن حوزه ببینم. حاال هم که خودم یک تولیدکننده هستم هم از اینکه راه طوالنی یا کننده به یاد ندارم برند یا نشان تجاری در ای

اندازهای ثبت و... را طی کنم و برند بسازم و کلی تبلیغ کنم خیلی دل خوشی ندارم. آن هم در جایی که خیلی از مردم برند را دست

 کاالهای هم نوع خود دارند./شناسند نه از روی کیفیت یا تفاوتی که با ها میفقط از روی تبلیغ
http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۱۵/%D۸%AC%D۸%A۷%DB%۸C%DA%AF% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۸تاریخ: 

 گرانی نان محقق می شود؟

 های یارانه پز به بهانه باال بردن کیفیت بر افزایشنارضایتی مصرف کنندگان از بی کیفیتی و آب رفتن نان ها موجب شده نانوایی

اگرچه آزاد سازی قیمت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .قیمت پا فشاری کنند

با وعده بهبود کیفیت نان صورت گرفت، اما با گذشت چند سال از این افزایش قیمت، کیفیت نان تغییری نیافته  ۸۹نان در سال 

نه باال های یارانه پز به بهاضایتی مصرف کنندگان از بی کیفیتی و آب رفتن نان ها، نانواییاین در حالی است که به دنبال نار.است

یاید و ها افزایش میحال جای سوال است که با افزایش مجدد قیمت نان کیفیت.کنندبردن کیفیت بر افزایش قیمت پا فشاری می

رد؟قاسم زراعت کار رئیس اتحادیه نانوایان تهران در گفتگو با خبرنگار ای برای باال بردن قیمت نان در سال جاری داآیا دولت برنامه

های نانوایی تا کنون گفت: با توجه به تورم ساالنه هزینه ۹۳با انتقاد از عدم افزایش قیمت نان از سال  صنعت، تجارت و کشاورزی

به گفته وی مدارک و اسناد الزم به سازمان .ایش یافته و این درحالی است که قیمت نان افزایش نداشته استدرصدافز ۱۴حدود 

زراعت کار با بیان اینکه یکسان سازی نرخ آرد و گندم به نفع .ها فرستاده شده استحمایت جهت بررسی آنالیز قیمت از سوی نانوایی

های یارانه یابد چرا که نانواییبا یکسان سازی نرخ آرد و گندم کیفیت نان افزایش میتولیدکنندگان و مصرف کنندگان است، افزود: 

رئیس اتحادیه نانوایان تهران تصریح کرد: عدم افزایش قیمت نان متناسب با تورم .پز هیچ گونه حق انتخاب مواد اولیه خود را ندارند

 .تنها کوچک شده چانه و بی کیفیتی نان را به همراه دارد

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

زاد گفت: آصنعت، تجارت و کشاورزی های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفتگو با خبرنگار محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان

تر دولت نسبت به اجرای این امراقدام رود هر چه سریعاست که انتظار میسازی قیمت نان تنها نسخه شفا بخش افزایش کیفیت 

به بعد افزایشی نیافته که درنهایت این امر  ۹۳های کارگری، آب و برق و.. قیمت نان از سال وی افزود: علی رغم افزایش هزینه.نماید

جیم صنعتی ادامه داد: نانوایان دیگر توان زیان را ندارند های حجیم و نیمه حرئیس اتحادیه نان.کاهش کیفیت را به همراه داشته است

کرمی تصریح کرد: یکسان سازی نرخ آرد و .ها کاهش خواهد یافتاز این رو در صورت عدم افزایش قیمت نان وزن چانه و کیفیت

خود تعیین  هااین وجود قیمتشود که نانوایی صنعتی و سنتی در فضای رقابت سالم قرار بگیرند که با گندم از سوی دولت موجب می

 .شودمی

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۸۹۵۹۳/%DA%AF%D۸%B۱%D۸ 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

 یا حمایت مضاعف از سوی دولتراه حل افزایش کیفیت نان چیست؟/گرانی نان 

در طول سالیان اخیر، بسیاری از اجناس، اقالم و محصوالت با افزایش قیمت مواجه شده اند اما نان به عنوان قوت غالب، همچنان در 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.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  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

اما آنچه که در خصوص نان در کشور به معضلی جدی تبدیل شده به تنزل .نان احساس شودنمود که در سبد غذایی آنها، جای خالی 

، با صنعت،تجارت و کشاورزی رضا خزایی، یکی از ساکنان غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار.کیفی آن معطوف می شود

حسوس نان در این محدوده از غرب استان تهران، اظهار داشت: این مشکل صرفاً به منطقه مذکور خالصه نمی اشاره به افت کیفی م

شود و متأسفانه در بسیاری از نقاط دیگر همچون استان البرز، شهر تهران و بسیاری از شهرستان های دیگر کشور نیز جاری و ساری 

د ها غلبه کرده که تنها نانی که بالفاصله از تنور بیرون آورده می شوتولید نان نانواییچنان بی کیفیتی بر وی افزود: متأسفانه آن.است

خزایی عنوان .ها پدیدار می شودساعت از تولید، به شدت افت کیفی در نان ۲۴با میل و رغبت قابل مصرف است و با گذشت تنها 

از گذشت چندین روز نیز امکان استفاده از نان وجود داشت کرد: این در شرایطی است که در سال های نه چندان دور گذشته بعد 

 .اما در سال های اخیر، متأسفانه کیفیت به شدت تحت الشعاع برخی سوء مدیریت ها قرار گرفته است

 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 ر شهر کرج، در گفت و گو با خبرنگارمهدی خوانساری، یکی از نانوایان فعال د

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 .ش نرخ و قیمت روبرو می شوند، متأسفانه این شیب افزایشی در خصوص نان لحاظ نمی شودبا افزای

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

ایرانیان مطرح است باید با مالحظات خاصی اجرایی شود، اما این روند به شدت کند و  محصولی که به عنوان قوت غالب بسیاری از

فرسایشی به نظر می رسد و در شرایطی که نانوایان، افزایش هزینه ها را در ابعاد مختلف احساس می کنند راهی جز افزایش قیمت 

ه باشند و از سفره خانوار خویش کم کنند و آن را هزینه نان وجود ندارد، زیرا قرار نیست فعاالن این عرصه مکرراً زیان دهی داشت

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 ها و مطالبات مبنی بر افزایش قیمت نان، اما مسئوالن و دستگاه های ذیاز انتظارات، در خواستبا وجود طرح برخی 

چندی پیش، حسن عباسی معروفان، معاون بازرگانی شرکت .عقیده اند که هیچ ضرورتی برای حصول و تحقق این خواسته وجود ندارد

 ۶۶۵ها عنوان کرد: دولت برای حمایت مصرف کنندگان، هر کیلو آرد یارانه با قیمت بازرگانی دولتی ایران، در گفت و گویی با رسانه 

ها قرار می دهد، از این رو گندم که ماده اولیه و اصلی تولید نان به شمار تومان را در اختیار نانوایی ۹۰۰تومان و آرد آزادپز با نرخ 

 .می رود، هیچگونه افزایش قیمت نداشته است

ه جاری همانند سال گذشتدرباره اصرار نانوایان مبنی بر افزایش قیمت نان نیز باید اشاره شود که نرخ آرد برای سالوی می افزاید: 

اعمال می شود، از این رو دلیلی برای افزایش قیمت نان نیست، مگر آنکه سازمان حمایت، دالیل دیگری را برای افزایش قیمت نان 
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در صورتیکه نانوایان متضرر می شوند، می توانند اسناد و مدارک مربوطه را به سازمان حمایت معروفان می گوید: .مد نظر قرار دهد

 .از مصرف کنندگان ارائه کنند

 است بوده همراه فزآینده رشد با فرعی نرخ گندم افزایش نداشته، اما هزینه های جانبی و 

صنعت،تجارت و  های استان تهران در گفت و گو با خبرنگارخسرو بیشه کال، عضو سابق اتحادیه نانوایان در یکی از شهرستان 

، با اشاره به ضرورت افزایش نرخ نان گفت: اگرچه برخی مسئوالن ثابت بودن نرخ گندم را دلیلی برای عدم افزایش قیمت کشاورزی

شود و ت توجه شود که تنها هزینه کرد نانوایان برای عرضه نان به خرید گندم خالصه نمینان مطرح می کنند، اما باید به این واقعی

 .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 ایشی نداشته و ضرورت باال رفتن نرختا کنون هیچگونه افز ۹۳وی 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

این امر به نحوی عملیاتی شود که بار و افزایش هزینه خانوارها دلیل مقاومت در برابر افزایش قیمت مد نظر قرار می دهد، اما نباید 

این عضو سابق اتحادیه نانوایان گفت: اگر دولت واقعاً در .صورتی غیر منطقی از جیب نانوایان پرداخت شودتبعات این ثبات قیمتی، به

 .کند توجه نیز نانوایان همان صدد حمایت از مصرف کنندگان است باید به دغدغه های تولید کنندگان یا 

ا ها از نانوایان رمند به حفظ قیمت نان هستند، مشروط بر اینکه دولت سطح و ضریب حمایتافزود: بسیاری از نانوایان، عالقهوی 

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

 .ی از واحدهای نانوایی در آینده، دور از انتظار نخواهد بودصورت، تعطیلی برخاین

 استمرار وضعیت موجود،دور ریز نان را تشدید می کند

، با اشاره به چالش یصنعت،تجارت و کشاورز ناصر خدایاری، یکی از فعاالن عرصه تولید نان در استان البرز، در گفت و گو با خبرنگار

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 

کیفیت وی افزود: قطعاً در شرایطی که نان از .و نه توجیه شرعی و می طلبد برای مهار و کنترل این عارضه، تدابیر الزم اتخاذ شود

مطلوبی برخوردار نیست، نمی توان از خانوارها انتظار داشت که با هدف صرفه جویی و مالحظات شرعی، به اجبار، نان بی کیفیت 

خدایاری گفت: با ارتقای کیفی نان، خانوارهای ایرانی نیز هیچ تمایلی به دور ریختن نان نخواهند داشت زیرا اساساً .استفاده کنند

این فعال در عرصه تولید نان عنوان کرد: برای جلوگیری از دور ریز نان .توجه است قابل و وزین ایرانی، ره خانواده جایگاه نان در سف

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 

زود: یکی دیگر از موانع پیش رو برای ارتقای کیفی نان، به موضوع عدم داشتن اختیار در انتخاب آرد وی اف.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 

درت ورزند و قطعاً در چنین بستری، فضای رقابتی برای ارتقای کیفی نان نیز تنگ و محدودتر آنچه که در اختیار دارند به تولید نان مبا

، تمهیدات الزم تعریف و طراحی شود تا بتوان با یکسان سازی نرخ ۹۶خدایاری در خاتمه یادآور شد: امیدواریم در سال .خواهد شد

 .هموار و مرتفع ساخت آرد و گندم، برخی از موانع موجود در مسیر فعالیتی مذکور را

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۹۳۶۶۷/%D۸%B۱%D۸%A۷%D 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۹تاریخ: 

بندی، بازاریابی و فروش گیاهان حمایت مالی صندوق کارآفرینی امید از ساماندهی کشت، فرآوری، بستهآغاز 

 دارویی

نامه همکاری حمایت از زنجیره ارزش گیاهان دارویی کشور بین مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی و با امضای تفاهم

بندی، بازاریابی و فروش گیاهان دارویی و داروهای از ساماندهی کشت، فرآوری، بستهمدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، این صندوق، 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، پیمان یوسفی آذر در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری حمایت .کندگیاهی حمایت مالی می

زارت جهاد کشاورزی و مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید، از زنجیره ارزش گیاهان دارویی کشور بین مجری طرح گیاهان دارویی و

طرح گیاهان دارویی را واجد شاخص های اقتصاد مقاومتی نظیر درون زا بودن، برون گرایی، عدالت محور بودن و دانش بنیان بودن 

دارویی نیز دانش بومی ماست کشور ما از دیرباز پرچمدار بحث طب و سالمت در دنیا بوده است و بحث گیاهان  :عنوان کرد و گفت

وی بر ضرورت ایجاد نظام استاندارسازی گیاهان دارویی به عنوان یکی از حلقه های مفقوده .و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

ره و همچنین اهتمام به زنجیره ارزش در حوزه گیاهان دارویی تاکید و خاطرنشان کرد: در بسیاری کشور های پیشرو، نظام زنجی

ارزش به شکلی است که بیش ترین منفعت در حلقه بازار و نیز حلقه تولید و طراحی وجود دارد و اگر نظام فروش از ساختار مناسبی 

وی اظهار کرد: حمایت صندوق کار آفرینی امید در .برخوردار باشد، نظام تولید مدون شده و از منفعت خوبی برخوردار خواهد شد

ارزش گیاهان دارویی می تواند کمک شایانی به توسعه این صنعت در کشور نماید و با توجه به اه میت حلقه های مختلف زنجیره 

در این مراسم، مدیرعامل صندوق کارآفرینی  .حلقه بازار انتظار بر این است که این حمایت ها بیشتر در این بخش سوق پیدا نماید

لی صندوق در زمینه ساماندهی کشت، فرآوری، بسته بندی، بازاریابی و فروش امید نیز هدف از امضای این تفاهم نامه را حمایت ما

ل دکتر نوراله زاده با اشاره به ضرورت توجه به مقوله گیاهان دارویی از درآمدزایی و اشتغا .گیاهان دارویی و داروهای گیاهی برشمرد

رخ رشد باالی صنعت گیاهان دارویی در کشورهای پیشرفته وی اظهار کرد: با توجه به ن.آفرینی باالی این چرخه کشاورزی خبر داد

به عنوان اقتصادی نوظهور و با عنایت به جود منابع غنی گیاهان دارویی در ایران و ظرفیت اشتغالزایی مناسب آن در کشت، تولید و 

 از افراد توانمند و کارآفرین و فرآوری، بسته بندی و اسانس گیری این گیاهان و همچنین به منظور توسعه اشتغال از طریق حمایت

افزایی دو مجموعه، حمایت، وی افزود: هم.ایجاد کسب و کارهای ارزش آفرین، این تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی منعقد شد

 های زنجیره ارزش صنعت گیاهان دارویی شامل تولید نهاده،سازی و تقویت حلقهگیری، توسعه، شبکهساماندهی و کمک به شکل

آوری و خرید گیاهان دارویی و های جمعهای خدمات بازار مانند ایستگاهکاشت، داشت، برداشت و فرآوری و همچنین ایجاد واحد

های مشاوره و انواع خدمات پشتیبانی مرتبط با این صنعت و ایجاد شبکه فروشگاهی در سراسر کشور، مورد توافق طرفین ایجاد واحد

در این مراسم، تفاهم نامه همکاری حمایت از زنجیره ارزش گیاهان دارویی کشور بین مجری طرح  .بودبرای همکاری مشترک خواهد 

همچنین در این جلسه توافق شد بیش .ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی و مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید امضا شد

 .ترین تمرکز حمایت در دو طبقه تولید و بازاریابی صورت گیرد

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۸۱/%D۸%A۲%D۸% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

 گیردرقم جدید گل میخک شهریور در اختیار بخش خصوصی قرار می 6

امسال پایه های مادری سالم و عاری از ویروس ششم رقم جدید میخک در اختیار بخش خصوصی قرار شفیعی گفت: تا شهریور ماه 

محمد رضا شفیعی رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران با بیان  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.می گیرد

د پایه های سالم ارقام میخک در راستای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از واردات در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران اینکه تولی

طرح پژوهشی تولید پایه  :وی افزود.از روی این پایه های سالم، قلمه های ریشه دار تولید می شود :صورت گرفته است، اظهار داشت

از طریق قرار داد همکاری با یکی از واحدهای تولید گل در شهرستان محالت از دو سال پیش های سالم و عاری از ویروس میخک 

آغاز شد که در این طرح ضمن شناسایی ویروس میخک، پایه های عاری از آفات و بیماری توسط کشت بافت در پژوهشکده به تولید 

کده کشاورزی انرژی هسته ای ایران خبر داد و گفت: در شفیعی از اجرای پنج پروژه مشترک این پژوهشکده با پژوهش.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 

وهشکده گل و گیاهان زینتی وی اصالح نژاد ارقام گل و گیاه را از ماموریت های اصلی پژ.داودی، گالیل، رز، میخک و پتوس دستیابیم

رقم و رنگ جدید گل داودی از طریق اصالح نژاد در این پژوهشکده تولید شده  ۸۰۰تا کنون  ۷۷ایران عنوان و تصریح کرد: از سال 

ره اوی در ادامه به اجرای طرح تحقیقاتی به منظور تولید پایه های پیوندی با روش پیوند قلمه ای همزمان در این پژوهشکده اش.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، 

 .از این رو تالش می کنیم با تولید پایه های پیوندی رز تا حدودی از واردات آن جلوگیری کنیم

 .به نتیجه برسد ۹۷بینی کرد این طرح تا سال رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران پیش 

وی تجاری سازی و درآمد زایی از طریق تولید گل به خصوص گل های بومی کشور و حضور در بازار های جهانی را از اهداف فعالیت 

گیاهان زینتی با توجه به اهمیت بازارهای جهانی به طول عمر و کیفیت گل ها، پژوهشکده گل و  :این پژوهشکده نام برد و گفت

 .ایران در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی خود به این موضوع توجه دارد

 برابری طول عمر شب بو 2افزایش 

شفیعی افزود: گروه فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت در این پژوهشکده در زمینه بررسی شیوه های ماندگاری و افزایش طول 

وی اضافه کرد: محققان این پژوهشکده .و، ژربرا و مریم کار های خوبی انجام داده استعمر برخی گل ها از جمله گالیل، شب ب

روز ارتقا دهند و در  ۱۲توانسته 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 .ده اندمورد گل مریم نیز موفق به افزایش سه تا چهار روز طول عمر آن ش

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 

ها و پژوهشکده گل و گیاهان زینتی گل های شاخه بریده بر شمرد و گفت: به علت توسعه و تقاضای بازارهای جهانی در دانشگاه 

وی بیان کرد: در بعضی از بازارهای اروپایی در مورد .ایران، شیوه های ماندگاری گل ها در طرح های تحقیقاتی بررسی می شوند

حداقل طول عمر گل های شاخه بریده عرضه شده، حساسیت به خرج می دهند به طوری که طبق استانداردهای آنان عمر گل رز 

شفیعی در همین حال اظهار داشت: عوامل محیطی بعد از برداشت مانند شرایط .روز باشد ۱۴روز و داودی کمتر از  ۱۲ید از نبا

 .نگهداری،میزان رطوبت و عوامل میکروبی کم، به میزان دو سوم بر طول عمر گل اثر می گذارد

 .درصد گل ها از بین می روند ۵۰تا  ۳۰شت و بازاریابی بین وی درباره میزان ضایعات گل در ایران نیز گفت: در مرحله پس از بردا

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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درصد دانست و  ۸تا  ۵رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران، میزان ضایعات گل و گیاهان زینتی در کشور های پیشرفته را 

امل بسته بندی و حمل و نقل اظهار داشت: تولید گل و گیاهان در ایران خوب انجام می شود اما مراحل پس از برداشت از جمله ش

وی ادامه داد: در کشورهای پیشرو، گل های شاخه بریده در داخل .غیر استاندارد است که همین امر موجب افزایش ضایعات می شود

 یآب و در کانتینر های یخچال دار به طور ایستاده در قفسه ها حمل می شوند در حالی که در ایران هنگام حمل و نقل، گل ها بر رو

شفیعی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته برای حفظ کیفیت، گلفروشی .کف ماشین و روی هم قرار می گیرند که آسیب زننده است

وی در پایان یادآور شد: ما اطالعات عملی مربوط به تهیه مواد نگهدارنده .ها همراه گل، یک بسته مواد نگهدارنده به خریدار می دهند

ها و بخش خصوصی باید متقاضی تولید آن بشوند و استفاده از مواد نگهدارنده گل ها نیاز به ترویج، آموزش گل ها را داریم و شرکت 

 .و فرهنگ سازی دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۹۵۳۹۶/%DB%B۶%D-۸%B۱%D۹%۸۲ 
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 گندم
 فارس - ۹۶/۰۳/۱۰ : تاریخ

 کاران تا هفته آیندهمیلیارد تومان طلب گندم 1100میلیون تن گندم/ پرداخت  2.2خرید 
کاران پرداخت شده و تا هفته آینده میلیارد تومان از مطالبات گندم ۱۲۰۰مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، گفت: تاکنون  

، در مورد آخرین خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی یزدان سیف در گفت .شودمرور پرداخت میمیلیارد تومان دیگر به  ۱۱۰۰

 ۲۸۰۰هزار تن گندم به ارزش  ۲۰۰میلیون و  ۲های مختلف کشور اظهار داشت: تا به امروز وضعیت خرید تضمینی گندم از استان

سیف به این نکته اشاره کرد که با گذشته یک ماه از شروع خرید .کاران به صورت تضمینی خریداری شده استاز گندممیلیارد تومان 

میلیارد تومان دیگر  ۱۱۰۰میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده و تا هفته آینده به مرور  ۲۰۰تضمینی گندم تاکنون یک هزار و 

های وی افزود: از آنجایی که شاهد بارش.درصد مطالبات خود را دریافت کردند ۹۰ن توان گفت کشاورزاشود و میپرداخت می

ماه بودیم، برداشت گندم با کمی تاخیر مواجه شده و تاکنون خرید تضمینی در  دیرهنگام در فصل پاییز گذشته و سرمای فروردین

رین حجم خرید تضمینی گندم را مربوط به استان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بیشت.استان کشور آغاز شده است ۱۴

هزار  ۳۰۰هزار تن در مقام نخست و پس از آن استان فارس با  ۳۴۰خوزستان عنوان کرد و گفت: این استان با خرید یک میلیون و 

د تضمینی گندم هزار تن چهار استانی هستند که بیشترین حجم خری ۱۵۵هزار تن و استان ایالم با خرید تضمینی  ۱۶۵تن، کرمان 

وی با بیان اینکه امسال با وجود کاهش سطح زیر کشت گندم، میزان خرید تضمینی به اندازه سال گذشته .در آنها انجام شده است

میلیون تن  ۱۱کنیم که بینی میهزار هکتار سطح زیر کشت گندم کاهش یافته است، اما پیش ۶۰۰بینی شده، تصریح کرد: پیش

 .ی از کشاورزان خریداری شود و خودکفایی گندم تداوم یابدگندم به صورت تضمین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۳۰۹۰۰۱۴۳۹ 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۹تاریخ: 

تولید گندم امسال هم تکرار می شود/ صندوق توسعه ملی به روستاییان وام می دهد/ خودکفایی ایران در 

 افزایش نرخ اقالم خوراکی کنترل شد

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز اعالم کرد ایران به خودکفایی گندم رسیده و در سال جاری، 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، نشست خبری امروز سخنگوی دولت .گندم خواهد شدافزایش تولید منجر به صادرات 

نوبخت نخستین خبر خود را به خرید   .نخستین نشست پس از برگزاری انتخابات شکوهمند دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بود

میلیارد تومان از کشاورزان  ۵۷۱هزار و ۲ندم به ارزش هزار تن گ ۹۶۴تضمینی گندم اختصاص داد و گفت: تاکنون یک میلیون و 

میلیارد تومان دیگر از مطالبات  ۲۷۵میلیارد تومان پرداخت شده و برنامه ریزی برای پرداخت هزار و  ۲۹۸خریداری شده که هزار و 

 .یلیارد تومان خریداری شودم ۲۵۲هزار و  ۱۵میلیون تن گندم به ارزش  ۱۱کشاورزان انجام شده است. پیش بینی می کنیم امسال 

هزار میلیارد تومان از تسهیالت  ۳هزار میلیارد تومان از این رقم از طریق خزانه پرداخت شود.  ۸در جلسه هیات وزیران تصویب شد 

 یبانکی استفاده کنیم و بقیه را شرکت بازرگانی دولتی پرداخت کند. تالش می کنیم با تسویه ارقام خریداری شده، فرصتی برا

او افزود: اگر کشاورزان مستقیما گندم خود را به بورس عرضه کنند، در حد .کشاورزان فراهم شود تا برای افزایش تولید اقدام کنند

اگر هم کارخانجات آرد مستقیما گندم را از  .تومان برای هر کیلوگرم در بورس، شرکت بازرگانی مابه التفاوت پرداخت می کند ۶۶۵

تومان ما به التفاوت قیمت خرید را از شرکت بازرگانی دولتی می پردازیم. امسال هم پیش  ۶۶۵نند، ما تا سقف کشاورزان خریداری ک

میلیون تن گندم از خارج خریداری می شد، ولی  ۱۰سال های گذشته بعضا تا  .بینی می کنیم نسبت به صادرات گندم اقدام کنیم

 .ندم را در دستور کار داریمما امسال نه تنها خودکفا هستیم، بلکه صادرات گ

 بانک مرکزی و وزارت نفت شفاف سازی می کنند

تجمعات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری مقابل بانک مرکزی اولین سوالی بود که از سوی خبرنگاران طرح شد. نوبخت درباره 

. با از این نوع موسسات اعتباری ارائه کرد این موضوع گفت: در جلسه یکشنبه گذشته، دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی

توجه به برنامه ریزی بانک مرکزی امیدواریم در آینده نزدیک مشکالت اینها حل شود. البته التفات دارید برخی از این موسسات در 

 ی هموطنان، اقداماتسالهای گذشته بدون طی مراحل قانونی، اقدام به فعالیت کردند و بانک مرکزی االن برای صیانت از سپرده ها

میلیارد متر مکعب گاز رایگان به ترکیه سئوال پرسید. سخنگوی  ۳۰همچنین خبرنگاری درباره صادرات ساالنه .الزم را انجام داده است

 .دولت گفت: این مسئله در ارتباط با قرارداد صادرات گاز است که در این زمینه وزارت نفت قرار است گزارش مشروح را منتشر کند

 صندوق توسعه ملی به روستاییان وام می دهد

یست نوبخت در پاسخ گفت: قرار ن  برداشت از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستاییان هم توسط خبرنگار دیگری سئوال شد.

ه صورت شی بدولت از صندوق توسعه ملی، پولی را برداشت کند. هر سال، بر اساس قیمت نفت، پولی به صندوق وارد می شود که بخ

درصد از مبالغ صندوق به صورت ریالی در بخش  ۱۰ارزی و بخشی به صورت ریالی تسهیالت داده می شود. طبق قانون برنامه، 

میلیارد  ۱.۵درصد، ما بتوانیم  ۱۰درصد هم به بخش کشاورزی داده می شود. االن یک حکم تکمیلی آمده که غیر آن  ۱۰صنعت و 

میلیارد دالر از پول صندوق را برداشت و تبدیل به  ۱.۵کار صندوق، تسهیالت دادن است. دولت نمی آید  دالر تسهیالت بدهیم. اصال

 .میلیارد دالر خاص به صورت ریالی برای اشتغال روستاییان تسهیالت داده می شود ۱.۵ریال کرده و توزیع کند. بلکه، 

 ل ممکن استپیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها تنها از طریق اشتغا
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او در ادامه گفت: اگر قرار است جلوی مهاجرت از روستا به شهر گرفته شود، باید زمینه اشتغال در روستاها فراهم شود. در مصوبه 

کمیسیون برنامه و بودجه و الیحه دولت هم مشخص است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این تسهیالت را در اختیار روستاییان 

 .تمام این موارد در آیین نامه اجرایی عنوان می شود .تا برای تهیه ابزار کار خود استفاده کنند قرار می دهد

 افزایش مستمری، احتمال دو رقمی شدن تورم را می دهد؟

مه اخبرنگاری پرسید آیا ممکن است به دلیل افزایش یارانه خانوارهای تحت پوشش، تورم در اقتصاد به وجود بیاید؟ رئیس سازمان برن

درصد اعالم کرد.  ۷.۱تورم، ریشه های دیگری دارد و اینها با همدیگر ارتباطی ندارد. تورم را مرکز آمار ایران  :و بودجه در پاسخ گفت

کند. تورم از سه محل به وجود می آید: یکی از سمت تقاضا و افزایش حجم باالبردن انتظارات تورمی، به اقتصاد جامعه کمک نمی

است. راه دوم، از طریق افزایش هزینه های تولید است و راه سوم هم انتظارات تورمی است که موجی راه بیفتد و تورم پول در بازار 

ایجاد کند. احساس می کنیم برخی رسانه ها به این مسئله دامن می زنند. برخی از صاحبنظران منتقد می گفتند چرا دولت نرخ 

سخنگوی دولت در ادامه گفت: متوسط .. باید اندکی تورم باال برود و رکود درست شودتورم را پایین برده و رکود به وجود آمده

ماه  ۲هزار تومان رساندیم و  ۲۴۰هزار تومان بود. ما از طریق افزایش یارانه، این مبلغ را به  ۷۰مستمری خانواده های تحت پوشش 

 .برابر کنیم. این شدنی نبود ۳خواهیم یارانه همه خانوارها را  هم پرداخت شد. آنچه موجب اعتراض بود، این بود که می گفتند ما می

به ادعاهای اخیر پاسخ نمی دهیمخبرنگاری درباره بحث مهندسی انتخابات که از سوی یکی از شکست خوردگان انتخابات اخیر عنوان 

پاسخ نمی دهیم. ما نسبت به اجرای سخنگوی دولت در پاسخ گفت: ما نسبت به گفته دیگران  .شده بود، از موضع دولت سئوال کرد

ی در بندی که برخپذیریم و پاسخ می دهیم. سیاست دولت این است که همه ملت ایران بدون تقسیمسیاست های دولت، مسئولیت

درصدی اقتصادی، نیازمند همکاری همه مردم هستیم. ما بین مردم فرق  ۸برای رشد  .آرا و طبقات می کنند، دارای احترام هستند

میلیونی که به کاندیدای دیگری رای دادند، به خواسته های آنان توجه کرده  ۱۶قائل نمی شویم و دولت مصمم است ضمن احترام به 

 .و همچنین از توانمندی های آنان در راستای توسعه ملی استفاده کند

 شورای نگهبان پاسخ مهندسی انتخابات را می دهد

مهندسی انتخابات را تکذیب می کنیم. همه  !سخن درستی نیست. باید واژگان تعریف شودنوبخت گفت: قطعا مهندسی انتخابات، 

فرآیند انتخابات از سوی شورای نگهبان تحت نظارت بوده. همه کاندیداها در تبلیغات خود از برنامه هایشان دفاع می کردند و متاسفانه 

دند. لزومی ندارد یادآوری کنیم هر کس در هر جایی بوده، از فرصت شاهد بودیم برخی کاندیداهای محترم مرزهای اخالق را درنوردی

اردیبهشت با شنیدن سخن همه کاندیداها، رای خود را دادند. کسی از رقبای آقای روحانی از  ۲۹های خود برخوردار شده. مردم روز 

دند و در روز رای گیری، رای دادند. در شمارش بیان نظرات خود که بعضا غیرواقعی بود، فروگذار نکردند. مردم همه این سخنان را شنی

آرا، برای همه صندوق ها، شورای نگهبان، ناظر داشت. به صورت صحیح و سالم شمارش آرا صورت گرفت. به دفعات سخنگوی شورای 

  .نگهبان بیان کرد اتفاقی که در نتیجه انتخابات تاثیر بگذارد، پیش نیامده

را که هنوز شمارش آرا به اتمام نرسیده بود، به رقیب خود تبریک گفت،  76خرداد  2ر باید جوانمردی آقای ناطق نوری د

 یادآوری کنیم

میلیون هم رای خوبی  ۱۶-۱۵نوبخت در ادامه افزود: انتظار داریم شورای نگهبان در وقت مقرر قانونی، نظر خود را بیان کند. باالخره 

تخابات ملت ایران بود که ساعت ها صف کشید و منتظر ماند و رای داد. همه دوستان خیلی احساس شکست نکنند. برنده ان .است

کسانی که در خارج صف کشیدند، به همان کسی رای دادند که در داخل رای آورد. این نشان دهنده اعتماد مردم به مردم ساالری 

را که هنوز  ۷۶خرداد  ۲آقای ناطق نوری در  دینی است. به نظر می رسد باید اقدامات جوانمردانه، اخالقی و مردمساالرانه جناب

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

158 
 

شمارش آرا به اتمام نرسیده بود، به رقیب خود تبریک گفت، یادآوری کنیم. دولت مصمم است سریع تر به مطالبات مردم پاسخ دهد. 

 .برای مردم احترام قائلیم و از ظرفیت همه برای پاسخگویی به انتظارات ملی استفاده خواهیم کرد

 رف ها را شنیدند و تصمیم گرفتندمردم همه ح

خبرنگاری درباره تشنج آفرینی برخی از شکست خوردگان انتخابات و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و روند جذب سرمایه های خارجی 

در جویی، فضا را آن قسئوال کرد. سخنگوی دولت در پاسخ گفت: از دوستداران ملت دعوت می کنیم به جای اختالف افکنی و فتنه

باثبات سازند که سرمایه گذاران خارجی تمایل برای حضور در کشور داشته باشند. هیچ کشوری در دنیا نیست که بدون منابع خارجی 

به رشد باال برسد. استفاده از منابع خارجی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است. آن هایی که واقعا مردم را دوست دارند، نباید فضای 

. برخی از یک سال قبل به پیشواز انتخابات رفتند و چه تهمت ها، حرف های نادرست و پروژه هایی را طرح کشور را متشنج کنند

کردند. همه این ها را مردم شنیدند. هر یک از این پروژه ها چقدر طول کشید، از حقوق های نجومی تا مسایل اشرافیت را طرح 

همه را گفتند. در مناظره  .دگی می کردند به عنوان خانه یک فرد نشان دادندکردند. حتی خانه تک تک افراد را که در یک مجتمع زن

مردم همه را شنیدند. دیگر کوتاه بیایید، به نظر نمی رسد کسانی خیرخواه مردم  .ها هم شاهد بودید چقدر بی پروا مطالب را گفتند

چه کردند، پشت وانت  ۲۰۳۰نوبخت در ادامه گفت: شاهدید برای سند  .باشند و بخواهند با متشنج کردن فضا، به مردم کمک کنند

مردم همه این ها را شنیدند. قبول کنید همه  .بار نشستند، با بلندگو، در روستاها فریاد زدند. دیدید چقدر شب نامه منتشر کردند

ری چند روز اخیر تلفنی با روسای جمهوری حرف ها را زدید. ملت فهیم بود و همه این ها را شنید و باز هم رای داد. رئیس جمهو

اظهارنظر وزیر امور خارجه عمان را شنیدید. نشان داده شد آن  .کشورهای دیگر از جمله فرانسه، آذربایجان و قطر صحبت کردند

نج شود لی متشکه در عربستان برگزار شد، اراده کشورهای عربی نیست. اگر کسانی واقعا خیرخواه مردمند، نگذارند شرایط داخ« شو»

البته انتظار داریم پس از اعالم نظر شورای نگهبان این مباحث به اتمام برسد.  .و حالوت و شیرینی انتخابات با این حرف ها تلخ شود

 .آن ها هم باید دست به دست دولت دهند و برای خدمت به مردم همراه دولت شوند

 متعهد به اتمام طرح مسکن مهر هستیم

پاسخ به پرسشی درباره مسکن مهر در دولت آینده گفت: دولت در کنار مسئله مسکن مهر که خود را موظف به سخنگوی دولت در 

میلیارد تومان سال گذشته برای تجهیزات و زیرساخت مسکن مهر پرداخت کردیم  ۱۰۰۰اتمام آن می داند، با وجود همه کمبودها 

هزار مسکن روستایی از طریق بنیاد مسکن هم در دست اجراست.  ۱۰۰و نسبت به افزایش تسهیالت هم اقدام شد. طرح ساخت 

مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی نیز در شهرها انجام می شود. بخشی از این ها از طریق افزایش تسهیالت است و در آینده نزدیک 

. در پراخت حق بیمه، سهم همچنین نوبخت افزود: دولت مصمم است مصوبات شورای عالی اشتغال را اجرایی کند.اجرایی می شود

حق کارفرما را دولت تقبل می کند و همچنین طرح کارورزی را برای فارغ التحصیالن پرداخت می کند. سامانه کارانه هم فعال است 

 .و از فارغ التحصیالن ثبت نام می کند

 افزایش نرخ اقالم خوراکی کنترل شد

رمضان پرسید. سخنگوی دولت درباره این سئوال پاسخ داد: در خصوص اقالم خبرنگاری درباره افزایش نرخ اقالم خوراکی در ماه 

کند. درباره مرغ هم خوراکی و مسئله گوشت قرمز، دولت کمبود بازار را از طریق واردات و ارائه گوشت در بازار و میادین کنترل می

اقبت از افزایش قیمت که معموال در ماه رمضان اتفاق وضعیت این طور است. دولت نظارت کافی را از طریق نهاد تنظیم بازار برای مر

 .می افتد، با مساعی فراوان دارد. به نظر می رسد االن تقریبا از ثبات در بازار برخورداریم

 توصیه می کنم مسایل را در شورای عالی امنیت ملی بگویید
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گیری کرد و گفت: قدرت در شته شدن حصر، موضعسخنگوی دولت درباره اظهارات دیروز آیت اهلل آملی الریجانی در خصوص بردا

ساختار نظام جمهوری اسالمی ایران، بین سه قوه توزیع شده است و رئیس جمهوری طبق قانون اساسی، هم رئیس قوه مجریه است 

سد اگر رئیس و هم مسئول اجرای قانون اساسی. بنابراین آقای رئیس جمهور از همه اختیارات خود استفاده می کند. به نظر نمی ر

محترم قوه ای مطلبی دارد باید این را در جامعه به این ترتیب منعکس کند. جریان های سیاسی که با همدیگر تخاصم و تضارب آرا 

دارند، نباید به قوا تسری کند. توصیه می کنم سروران مسایل خود را در جلساتی مانند شورای عالی امنیت ملی بیان کنند. رئیس 

ضو شورای عالی امنیت ملی است، اگر در جلسات این شورا شرکت بفرمایند می توانند نظرات خود را در آنجا بیان کنند. قوه قضاییه ع

این مسایل را می توان در شورای عالی امنیت ملی به بحث و محاجه گذاشت، ولی اینکه مطالب را به سطح جامعه بکشانیم، پیام 

 .ار خدمت و کمک دارند، نمی رسدخوبی در داخل و خارج به مردمی که انتظ

 الیحه مدیریت خدمات کشوری در حال تدوین است

خبرنگاری درباره ابطال بخشنامه دولت برای دادن امتیاز به کارکنان قراردادی خود در آزمون استخدامی توسط دیوان عدالت اداری 

دیدم. دولت در حال تنظیم الیحه مدیریت خدمات درباره نخست، مصوبه دیوان عدالت اداری را ن :پرسید. نوبخت در پاسخ گفت

کشوری است. در این الیحه چگونگی تبدیل کارکنان قراردادی به پیمانی و رسمی آزمایشی و قطعی مورد بررسی قرار گرفته است. 

هستند فراهم دولت تالش دارد امنیت شغلی را برای کسانی که سالها به صورت قراردادی مشغول ارائه خدمت در واحدهای دولتی 

کند. از این جهت فکر می کنم با تنظیم و تکمیل الیحه مدیریت خدمات کشوری بتوانیم نسبت به ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان 

 .قرارداد اقدام کنیم

 مستمری همیشگی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد قطع شده بود

خانواده های تحت پوشش کمیته امداد پس از افزایش اخیر یارانه این رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره قطع مستمری همیشگی 

خانوارها گفت: ماه اول این اتفاق افتاد که باعث نگرانی شد. سریعا با مسئوالن محترم کمیته امداد صحبت شد و آنها پذیرفتند مبالغی 

قطع کنیم. باید چیزی را اضافه می کردیم و به اینها را که به صورت ماهانه پرداخت می کردند، ادامه دهند. قرار نیست ما چیزی را 

می دادیم. اعتبارات کمیته امداد از دو طریق یکی از طریق خزانه و دیگری از محل یارانه ها تأمین می شود. این مبلغ قرار شد به 

قطع یارانه خانوارهای نیازمند  مستمری قبلی اضافه شود، اگر اضافه نشود که برای خانوارها اثری ندارد. همچنین سازمان هدفمندی

قانون  ۱۴است. تبصره  ۹۵او در ادامه توضیحاتش گفت: افزایش یارانه این خانوارها در چهارچوب قانون بودجه سال .را تکذیب کرد

میلیارد تومان مجموعه منابع  ۶۰۰هزار و  ۳۶بر اساس محاسبه دیوان محاسبات  .بودجه، چگونگی تامین منابع را مشخص کرده

هزار میلیارد تومان از محل خزانه برای یارانه ها پرداخت می شود که بین  ۱۲تا  ۱۱هدفمندی یارانه هاست. همچنین ساالنه حدود 

فاوت این هزار میلیارد تومان است و از مابه الت ۴۲تا  ۴۱هزار میلیارد تومان می شود. ولی کل پرداخت یارانه نقدی بین  ۴۷تا  ۴۶

مبالغ می شود برای افزایش یارانه خانوارهای نیازمند استفاده کرد. حذف خانواده های برخوردار هم باعث می شود که دست دولت 

 .برای افزایش یارانه نیازمندان باز باشد

 از زنان و جوانان در کابینه استفاده می شود

ر دولت آینده گفت: آقای رئیس جمهوری مصمم هستند از اشخاصی با سن نوبخت درباره استفاده از ظرفیت مدیریتی اقشار مختلف د

هزار نیروی جوان را به عنوان مشاور جوان گرفتیم تا در کنار  ۲کمتر برای کابینه آینده استفاده کنند. همچنین مجوز استخدام 

مدیریتی زنان و جوانان در دستگاه های  مدیران بمانند و تجربه اندوزی کنند. آقای رئیس جمهور همچنین دستور دادند از ظرفیت

 .نفر از مدیران زن در سازمان برنامه و بودجه جایگزین آقایان می شوند ۴-۳اجرایی استفاده شود. همین هفته 
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 تشکیل وزارت گردشگری در دستور کار نیست

ی می شد و جزء سیاست های خبرنگاری درباره وزارت گردشگری پرسید، سخنگوی دولت جواب داد: این مسئله در مجلس بررس

 .دولت نیست، ولی درباره ادغام های وزارتخانه ها، طرحی در دولت در دست بررسی است تا احیانا تغییراتی در وضعیت فعلی رخ دهد

دهی این سازمان است و وی در ادامه گفت: از وعده های آقای رئیس جمهور، تشکیل سازمان جوانان بود و دولت در صدد شکل

 .ی قانونی را فراهم می کند. نمی شود گفت الیحه تشکیل این سازمان هفته آینده به مجلس می رود یا نهبسترها

 اعتراضات به قطع یارانه ها هر ماه بررسی می شود

یادی میلیون نفر قطع شده بود که به دلیل اعتراض تعداد ز ۴.۵نوبخت درباره برقراری یارانه برخی از افراد گفت: یارانه نقدی حدود 

میلیون نفر برقرار شد. سازمان هدفمندی یارانه ها هر ماه اعتراضات را بررسی و در صورت صحیح بودن،  ۱.۵از آنها، یارانه حدود 

 .یارانه ها را برقرار می کند

 مشکالتی که انتخابات گذشته داشت

طنان رای ندهند. سخنگوی دولت در پاسخ گفت: خبرنگاری درباره مشکالت اجرایی انتخابات پرسید که باعث شد تعداد زیادی از همو

در فرآیند اخذ رای نکاتی بود که توسط وزیر کشور هم اعالم شد. یکی از بارزترین موانعِ رای دادن افراد به ویژه کسانی که در ساعات 

ای د، شعبه مقید به اخذ راردیبهشت به شعب مراجعه کرده بودند این بود که در سنوات گذشته، کسانی که در شعبه بودن ۲۹پایانی 

شب یک دقیقه هم بگذرد، روز بعد است و  ۱۲از آنها بود. امسال این بحث مطرح شد که چون انتخابات روز جمعه باید باشد، اگر از 

قانونی نیست. وزیر کشور نظر داشت در همه فرآیند اخذ رای، نظرات شورای نگهبان و هیات نظارت اجرا  ۱۲گیری بعد از ساعت رای

 .شود تا حرف و حدیثی پیش نیاید، برای همین از نیمه شب به بعد با وجود حضور مردم، اخذ رای به عمل نیامد

شاهلل شاهد تحقق وعده های آقای رئیس جمهور در همه وی در ادامه در خصوص اجرای وعده های انتخاباتی دکتر روحانی گفت: ان

مواردی که قول دادند، خواهیم بود. برخی از رفتارهای سیاسی کارمندان فرمانداری ها از سوی رقبا به عنوان تخلف عنوان شده و از 

، کاغذ می شود، ولی اینکه آیا اقداماتآن شکایت کرده اند. هر یک از رقبا اعتراضاتی داشتند که اگر آنها را سر هم بگذارید، یک انبار 

 .خالف قانون بوده یا نه، باید منتظر اعالم نظر شورای نگهبان باشیم

 اولویت های دولت دوازدهم در چند محور

به گفته نوبخت، اشتغالزایی و ایجاد کار، اولین اولویت دولت است. همچنین محیط زیست و مسئله آب در دستور کار قرار دارد.  

ی مانند کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی هم در دستور کار قرار دارد. اولویت های مکان محور از جمله عمران و آبادانی در مسایل

 .منطقه مکران هم مد نظر است

 ساعات کار اداری در ماه رمضان کم نمی شود

این باره گفت: کارکنان دولت باید طبق سخنگوی دولت در  .خبرنگاری درباره کاهش ساعات کار اداری در ماه رمضان سئوال کرد

ساعت در هفته کار کنند. مجلس هم یک بار این مسئله را بررسی کرد و رای نداد. االن توافق شده یک ساعت وقت معمول  ۴۴قانون 

بگذاریم کار مردم  ناهار همکاران ما که در ماه رمضان نیست را در انتهای زمان اداری، زودتر بروند. این را هم در نظر بگیرید نباید

زمین بماند. می شود گفت همه باید یک ساعت کار کنند، ولی آثار سوء اقتصادی زیادی دارد. همچنین برای تعطیلی روز شنبه آینده 

 .هم تصمیمی گرفته نشده است

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۹۳/%D۸%AE%D۹%۸۸%D۸%AF%DA 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۷تاریخ: 

 2017میلیون تنی تولید گندم در سال 20فائو: کاهش 

میلیون ۲۰با کاهش  ۲۰۱۷سال براساس اعالم سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو( میزان تولید گندم در  |فارس

میلیون تن با کاهش ۲۰فائو اعالم کرده است؛ به دلیل کاهش قیمت جهانی گندم، درمجموع رقمی حدود  .رو خواهد شدتنی روبه

تولید سه کشور آمریکا، کانادا و استرالیا دراین محصول مواجه خواهیم بود، اما درطرف مقابل، افزایش بیشتر تولید گندم در اتحادیه 

میلیون تن افزایش تولید به ۸۱۲بینی کرده که با .دارد. ذرت یکی دیگر از غالت استراتژیکی است که فائو پیشاروپا و مراکش وجود 

 .میلیون تن برسد۱۰۵۱

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۷۳۶/%D۹%۸۱%D۸%A۷%D۸ 
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 گندم
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۹ : تاریخ

نگرانی از اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کاال/ کاهش سطح کشت جو حاصل اجرای طرح قیمت 

 تضمینی در سال قبل
رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران ابراز نگرانی کرد که در صورت جایگزین شدن طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی،  

ا تر بفروشند و پولش رتر و سریعدهند، محصولی بکارند که راحتشاهد کاهش سطح زیرکشت گندم باشیم، کشاورزان ترجیح می

رید برای خ« قیمت تضمینی»، در مورد اجرای طرح خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی علیقلی ایمانی در گفت .دریافت کنند

گندم به جای خرید تضمینی، اظهار داشت: سال گذشته که طرح خرید قیمت تضمینی برای جو در بورس کاال اجرا شد، کشاورزان 

ماه زمان برد تا جوی عرضه شده در بورس به فروش رسیده و پول کشاورزان به  ۶وی اضافه کرد: .خوبی از این مسئله نداشتند تجربه

حسابشان واریز شود، جدا از آنکه کشاورز باید چندین ماه برای کاشت، داشت و برداشت محصول خود صبوری کند و در نتیجه، این 

هزار تن کاهش زیرکشت جو  ۱۰۰سطح زیرکشت جو باشیم، تا جایی که در استان گلستان موضوع سبب شد، امسال شاهد کاهش 

 .اندایم و بیشتر کشاورزان به سمت کشت کلزا و گندم روی آوردهداشته

ا ردهد محصولی را بکارد که به راحتی آن را فروخته و پول آن به گفته رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران، کشاورز ترجیح می

های آینده مواجه دریافت کند و اگر قرار باشد گندم هم دچار سرنوشت جو بشود، ممکن است با کاهش سطح زیرکشت در سال

وی خطاب به دولتمردان و آنهایی که تصمیم دارند به مرور، خرید گندم را به جای خرید تضمینی به روش قیمت تضمینی و  .شویم

دولت کارخانجات آرد را ملزم ابتدا باید فکری به حال این موضوع بشود، به عنوان مثال؛ عرضه در بورس انجام دهند، گفت: از 

التفاوت قیمت را به حساب کشاورز واریز کند که نیازشان را از طریق بورس تأمین کند و خود دولت نیز بالفاصله مابه

 ۶۰۰ولش را بگیرد و چند ماه انتظار بکشد، تا دولت تومان در بورس بفروشد و پ ۷۰۰نه اینکه کشاورز گندم خود را کیلویی  کند،

  .توان دیگر به ازای هر کیلوگرم گندم را به حسابش واریز کند

به گزارش خبرنگار فارس، از سال گذشته طرح خرید قیمت تضمینی برای گندم نیز مطرح شد و روز گذشته با مصوبه دولت اعالم 

لی، زنجان، اردبیل و مرکزی از طریق بورس کاال و طرح قیمت تضمینی خریداری شد که گندم تولیدی چهار استان خراسان شما

ا و هشود یکسری جابجاییهایی هم مبنی بر مزیت اجرای طرح قیمت تضمینی وجود دارد که این کار سبب میالبته حرف.شودمی

  .کننده برسدت مصرفهزینه حمل و نقل گندم در خرید تضمینی کاهش یابد و گندم مستقیم از کشاورز به دس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۳۰۹۰۰۰۸۹۴ 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۰تاریخ: 

فروشگاه ها و میادین میوه و تره بار/ معرفی مراکز توزیع گوشت قرمز به قیمت عرضه گوشت گرم قرمز در 

 دولتی

فروشگاه و میادین میوه و تره بار  ۲۰۰مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: گوشت گرم قرمز با قیمت مصوب تنظیم بازار در 

یرضا ولی با اشاره به اینکه گوشت گرم قرمز در چهار روز گذشته به گزارش ایانا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، عل .شودتوزیع می

ها های شهروند و افق کوروش عرضه شده است، افزود: گوشت گرم قرمز در برخی میادین و فروشگاهدر میادین میوه و تره بار، فروشگاه

شود و در تومان توزیع می 500هزار و  ۳۱تا  ۵۰۰هزار و  ۳۰تر است با قیمت هر کیلو که هزینه حمل و نقل و هزینه مباشران پایین

برخی مناطق که در فاصله دورتری از محل مرکزی توزیع قرار دارند و هزینه حمل و نقل و مباشران توزیع نیز بیشتر است با قیمت 

ارش در فصل بهار وی درباره علت باالبودن قیمت گوشت گفت: باتوجه به میزان مناسب ب.رسدهزار تومان به فروش می ۳۳هر کیلو 

دامداران دام خود را برای پرواربندی مدت بیشتری در مراتع برای چرا نگهداری کردند این مساله سبب شد گوشت کمتری به بازار 

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: این شرکت به منظور جلوگیری از روند افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار .عرضه شود

ان با افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان گوشت گرم قرمز را از کشورهای استرالیا، نیوزلند و کشورهای گرجستان، داخل و همزم

ولی گفت: هم اکنون شرایط ذخیره گوشت قرمز منجمد و گرم خوب است و دام تولید داخل نیز از .قزاقستان و قرقیزستان وارد کرد

هزار الشه به بازار  ۳هزار الشه گرم قرمز وارد بازار شد و در روزهای گذشته نیز  ۵وی افزود: امروز .شودنیمه خرداد وارد بازار می

ولی درباره بازار گوشت مرغ نیز افزود: بازار گوشت مرغ در دو سال گذشته نوسان چندانی نداشته است درحالی که .عرضه شده است

وی گفت: هم اکنون در کشور دو میلیون و .ها وارد شدر ترکیه و دیگر کشوربرای تامین نیاز بازار گوشت مرغ از کشو ۹۲در سال 

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: .هزار تن آن مازاد بر نیاز است ۲۰۰تا  ۱۵۰شود که هزار تن گوشت مرغ تولید می ۲۰۰

ی کردیم و در زمان افزایش تقاضا ذخیره را با قیمت برای مدیریت بازار در زمان های افزایش عرضه مازاد را جمع آوری و ذخیره ساز

درصد نوسان داشته و کمتر از  ۸تا  ۷ولی گفت: در دو سال گذشته قیمت گوشت مرغ .مناسب وارد بازار کردیم تا تعادل ایجاد شود

 .ع شده استهزار تن گوشت مرغ در کشور توزی ۲۰وی افزود: برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان .نرخ تورم بوده است

توانند گوشت گرم قرمز را در میادین میوه و تره بار مجیدیه، لواسانی، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: شهروندان می

زرگنده، اختیاریه، آزادگان، ولنجک، لویزان، صادقیقه، سامان شهید قندی، جالل آل احمد، سهروردی، قصر، معلم، ابوذر، ایثار، غیبی، 

های ولی افزود: همچنین گوشت گرم قرمز در فروشگاه.مهستان، هروی و اکباتان را با قیمت مصوب تنظیم بازار تهیه کنندپروین، 

شهروند بیهقی، آزادگان، نفت، بهرود، ایران زمین، بوستان، صادقیه، جنت آباد، المپیک و جالل آل احمد که قصابی دارند نیز عرضه 

هزار  ۲۰۰با قیمت تنظیم بازار عرضه شده استمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: تاکنون  هزار تن نهاده دامی ۲۰۰.شودمی

تن نهاده ذرت، کنجاله سویا و جو با قیمت مصوب به منظور تنظیم بازار و تامین نیاز مرغداران و دامداران برای توزیع در اختیار چهار 

ها از سوی بخش خصوصی ه به اینکه هفته گذشته شاهد افزایش قیمت نهادهولی با اشار.تشکل و اتحادیه بزرگ قرار گرفته است

بودیم، افزود: در پی افزایش قیمت ذرت و کنجاله سویا که از سوی برخی عوامل در بخش خصوصی انجام شد با توافق چهار اتحادیه 

ویل شد تا با قیمت مناسب در بین دامداران و هزار تن نهاده تح ۵۰ها اصلی و بزرگ دامداران و مرغداران به هر کدام از اتحادیه

ها در اختیار بخش خصوصی و وارد کنندگان است و شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان تنظیم وی گفت: نهاده.مرغداران توزیع کنند

ر شود و بازار را مدیریت ها با توزیع ذخایر خود وارد بازاکننده بازار موظف است برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و قیمت نهاده

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی مجوز انحصاری برای شخص یا اشخاص خاص صادر .کند

توانند برای واردات اقدام کنند و صدور مجوز در ها و بخش خصوصی میکند بلکه افراد شامل دامداران، مرغداران، اتحادیه تشکلنمی

های مورد نیاز دامداران و مرغداران در شرکت پشتیبانی ولی افزود: هم اکنون ذخیره مناسبی برای تامین نهاده.افراد نیست انحصار

ها که در هفته گذشته شاهد بودیم وارد امور دام موجود است که بخشی از آن برای مدیریت بازار و جلوگیری از روند افزایش قیمت

ها در نتیجه اقدام بخش خصوصی بود و قیمت ذرت و کنجاله در بازار داخل و بازار جهانی ایش قیمت نهادهوی تاکید کرد: افز.بازار شد

 ۱۰های ذرت و کنجاله از دو روز پیش شاهد کاهش مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: با توزیع نهاده.نیز افزایش نداشت

تومان و هر کیلو ذرت اوکراینی  ۸۵۵رزیلی در تاریخ چهاردهم فروردین وی افزود: قیمت هر کیلوگرم ذرت ب.رصدی قیمت بودیم

 ۷۶۰تومان رسید، اما امروز کاهش یافته و هر کیلو ذرت برزیلی  ۷۸۰و  ۹۰۰تومان بود، این عدد در هفته پیش به ترتیب به  ۶۸۰

طاب به مرغداران و دامداران گفت: به علت وی خ.تر شده استدرصد ارزان ۷تومان رسیده یعنی  ۶۶۰تومان و ذرت اوکراینی نیز به 

 .ها متعادل است و هیچگونه نگرانی وجود ندارد و میزان ذخایر هم کافی استورود شرکت پشتیبانی امور دام به بازار، قیمت

 ها با قیمتها و تشکلههای مورد نیاز خود را از اتحادیتوانند نهادهمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: دامداران و مرغداران می

 .مصوب تهیه کنند

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۱۴/%D۸%B۹%D۸%B۱%D۸ 
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 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۸تاریخ: 

 را شکست/ نرخ هر کیلو گوشت گوسفندی چند؟عرضه گوشت وارداتی قیمت 

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 ۴۱گوسفندی 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  ۳۱افزایش عرضه گوشت وارداتی با نرخ  :انه ماه رمضان تصریح کردملکی با ابراز نگرانی از افزایش قیمت گوشت در آست.کرد

 .ها و خروج از بحران فعلی را به همراه داردتومان از سوی شرکت پشتیبانی طی هفته آتی در بازار شکسته شدن قیمت ۵۰۰

www.yjc.ir/fa/news/http://۶۰۹۰۹۵۸/%D۸%B۹%D۸%B۱%D۸%B۶%D 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

 بازار گوشت در آستانه ماه رمضان به کدام سمت و سو می رود؟

ی شود که ها پیش بینی مها و سپس الشه به قصابیکشتارگاهرئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده گفت: با عرضه مستقیم دام به 

صنعت، تجارت و منصور پوریان رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار .اتفاق خاصی در بازار رخ ندهد

با اشاره به آخرین وضعیت عرضه دام اظهار داشت: طی سه روز اخیر نرخ هر کیلو  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کشاورزی 

 .ر تومان تقلیل یافتهزا ۱۴هزارتومان به  ۱۷دام زنده به دنبال افزایش عرضه با کاهش سه هزار تومانی روبرو شد به طوریکه از 

ها دانست و افزود: براساس ها و اعمال عوارض سنگین از سوی کشتارگاهوی علت گرانی گوشت قرمز را عرضه محدود دام توسط قصابی

هزارتومان و گوسفند  ۱۴۰ها باید نگهداری شود و از آنجا که هزینه کشتار الشه گوساله ساعت الشه در سردخانه ۲۴توصیه دامپزشکی 

پوریان ادامه داد: با عرضه مستقیم .هزارتومان رسیده از این رو این امر تأثیر مستقیمی در نوسانات قیمت گوشت در بازار دارد ۴۰ه ب

تومان در سطح میایدن، انتظار  ۵۰۰هزار و  ۳۱دام به کشتارگاه و الشه به قصابان در کنار عرضه گوشت گرم با نرخ مصوب دولتی 

رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت گوشت در  .زار به تعادل برسدرود که قیمت در بامی

آستانه ماه رمضان بیان کرد: وزارت جهاد در جهت تعادل قیمت گوشت در بازار اقدام به ایجاد بزرگترین صنعت دامپروری دام و 

اصی شود که اتفاق خنه دام و گوشت با نرخ مصوب دولتی پیش بینی میکشتارگاه زیاران در قزوین کرده که با کشتار و عرضه روزا

 حذف دام مستقیم عرضه و به گفته وی ایجاد میدان عرضه دام در شمال تهران از سوی معاونت امور دام وزارتخانه .در بازار رخ ندهد

 .دارد همراه به را بازار در قیمت بخشی تعادل و ها واسطه

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۹۵۳۲۵/%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B 
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 گوشت مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۹تاریخ: 

 مرغ ای در صادراتهای زنجیرهدرصدی شرکت 50زنجیره تولید گوشت مرغ در کشور/ سهم  27فعالیت 

مرغ  ای تولید گوشتهای زنجیرهای تولید گوشت مرغ کشور گفت: اگرچه از عمر تشکیل شرکتهای زنجیرهدبیر انجمن ملی شرکت

 .اند تاکنون سهم قابل توجهی از تولید و صادرات را بر عهده بگیرندها توانستهگذرد، اما این شرکتکمتر از چهار سال می

ای شرکت زنجیره ۲۷وگو با ایانا گفت: در حال حاضر ای تولید گوشت مرغ کشور، امروز در گفتجیرههای زندبیر انجمن ملی شرکت

ها درصدی این شرکت ۱۷کنند.علی صابری، با اشاره به سهم حدود استان کشور به صورت جدی فعالیت می ۱۲تولید گوشت مرغ در 

دید برای گرفتن مجوزهای الزم در نوبت هستند که بعد از اصالح شرکت ج ۳۰در تامین گوشت مرغ داخلی، افزود: اکنون بیش از 

های تولیدکننده خواهند پیوست. در ساختار و رعایت استانداردها مطابق دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی، آنها نیز به جمع شرکت

 ار کنونی افزایش یابد.ها به دو برابر مقدتوان امیدوار بود که سهم تولید گوشت مرغ توسط زنجیرهاین صورت می

به گفته وی، خوشبختانه بعد از برجام و گشایش در تجارت خارجی، رفت و آمد بازرگانان با سهولت بیشتری انجام شد و در این میان 

ای تولید گوشت مرغ نیز در جلسات بازرگانی حضوری فعال داشت. های زنجیرهبا کمک وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان شرکت

ر سبب شد که در صورت اعالم نیاز تجار خارجی برای خرید مرغ، زمینه همکاری دو جانبه با اطمینان بیشتری فراهم شود. این ام

ای در قالب یک برند مشخص فعالیت کرده و از صدر تا انتهای کار تولید را به صورت یکپارچه بر عهده های زنجیرهزیرا شرکت

درصد سهم صادرات گوشت مرغ را به  ۵۰کم اند دستها موفق شدهلیل تاکنون این شرکتگیرند.صابری ادامه داد: به همین دمی

 ها افزایش چشمگیری خواهد داشت.های آینده با توجه به رشد زنجیرهخود اختصاص داده و بدون شک این مقدار در سال

رگ مرغداران مستقل را زمان طوالنی بازگشت های بزای تولید گوشت مرغ کشور، یکی از دغدغههای زنجیرهدبیر انجمن ملی شرکت

کنند، مرغ خود را به سرمایه دانست و عنوان کرد: متاسفانه اکنون بیشتر مرغدارانی که در خارج از چارچوب زنجیره فعالیت می

روز این  ۱۰داکثر تا افتد. در حالی که باید حفروشند و در برخی موارد پرداخت دستمزد آنها تا سه ماه به تعویق میها میکشتارکن

ای که با منافعی مشترک فعالیت های زنجیرهپول به آنها پرداخت شود.صابری تأکید کرد: اما احتمال بروز این مشکل برای شرکت

های شوند.وی در خصوص پیشینه تشکیل شرکتکنند، نزدیک به صفر است و آنها ریسک کمتری را در روند تولید متقبل میمی

به این نتیجه رسیدند که برای کاهش  ۹۳ید گوشت مرغ، گفت: کارشناسان پس از پنج سال مطالعه مستمر در سال ای تولزنجیره

تولید  وری در روندتوان با تشکیل زنجیره تولید، گامی اساسی جهت بهبود بهرهگران اضافی، میقیمت تمام شده و قطع دست واسطه

 همان سال کلید خورد و خوشبختانه با وجود تمام فراز و فرودها به کار خود ادامه داد./ ها ازبرداشت. بنابراین طرح ایجاد این شرکت

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۷۶/%D۹%۸۱%D۸%B۹%D۸% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

 هزار تومان رسید 7نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات/ قیمت مرغ به کمتر از 

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

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

تومان، مرغ  ۶۰۰هزار و  ۴تومانی مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ۲۰۰از کاهش  جوان،

تومان  ۹۵۰هزار و  ۶و خرده فروشی  ۳۰۰هزار و  ۶های صنفی تومان، توزیع درب واحد ۱۵۰هزار و  ۶آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است ۹۵۰هزار و  ۶تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت  ۹۵۰هزار و  ۵به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .است

و فیله  ۱۲هزار تومان، سینه بدون کتف  ۱۱ن نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنی

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش تقاضا در بازار را از جمله دالیل اصلی نوسانات قیمت دانست و اضافه .هزارتومان است ۱۵مرغ 

وی در خصوص پیش بینی وضعیت .دار شود شود که روند کاهش قیمت ادامهکرد: با استمرار کاهش تقاضا در بازار پیش بینی می

شود که حداکثر نرخ هر کیلو مرغ در بازار قیمت مرغ در ماه رمضان بیان کرد: در صورت افزایش تقاضا در ماه رمضان پیش بینی می

 .هزار تومان باشد ۷

a/news/http://www.yjc.ir/f۶۰۸۸۳۹۳/%D۹%۸۶%D۸%B۱% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

 تومان رسید 7300نرخ مرغ بازهم پرکشید/ قیمت به 

 .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 

تومان،  ۷۰۰هزار و  ۴در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ ۳۰۰از افزایش  جوان،

 ۳۰۰هزار و  ۷و خرده فروشی  ۶۵۰هزار و  ۶های صنفی تومان، توزیع درب واحد ۵۰۰هزار و  ۶مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 ۳۰۰هزار و  ۷تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۳۰۰هزار و  ۶به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است

تومان، سینه بدون  ۵۰۰هزار و  ۱۱یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف .تومان است

به دالیل افزایش قیمت مرغ تصریح کرد: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره .هزار تومان است ۱۵و فیله مرغ  ۵۰۰هزار و  ۱۲کتف 

 .ها امتناع کردند که درنهایت این امر افزایش قیمت را به همراه داشته استطی دو روز گذشته مرغداران از عرضه مرغ به کشتارگاه

http://www.yjc.ir/fa/news/۰۶۰۹۰۸۴/%D۹%۸۶%D۸%B۱%D۸%AE 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

 هزار تومان رسید ۸قیمت مرغ به 

 .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  ۵ی از افزایش هزار تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده در مرغدار جوان،

 .تومان است ۹۵۰هزار و  ۷و خرده فروشی  ۲۵۰هزار و  ۷های صنفی تومان، توزیع درب واحد ۱۰۰هزار و  ۷به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است ۹۵۰هزار و  ۷و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۹۵۰هزار و  ۶به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

و  ۱۳تومان، سینه بدون کتف  ۵۰۰هزار و  ۱۲یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به اینکه افزایش قیمت پایدار نیست، بیان کرد: طی چند روز .هزار تومان است ۱۶فیله مرغ 

ه ه داشتهمرا به را مرغ نرخ  تومانی هزار نمایند که درنهایت این امر افزایش مرغ به کشتارگاه امتناع میگذشته مرغداران از عرضه 

وی با انتقاد از افزایش بی رویه قیمت بیان کرد: قیمت کنونی برای مصرف کننده منصفانه نیست و تنها مرغداران از شرایط .است

 .ها کاهش یابدهجوم مرغداران نسبت به عرضه مجدد، قیمت شود که بافعلی رضایت دارند اما پیش بینی می

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۹۴۸۶۹/%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

 تومان رسید 7۴50مرغ ارزان شد/ قیمت به 

 .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 

 ۸۰۰هزار و  ۴ها خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری تومانی نرخ مرغ در خرده فروشی ۵۰۰از کاهش  جوان،

هزار و  ۷و خرده فروشی  ۸۵۰هزار و  ۶های صنفی زیع درب واحدتومان، تو ۷۰۰هزار و  ۶تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 ۴۵۰هزار و  ۷و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۴۵۰هزار و  ۶به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است ۴۵۰

 ۱۳تومان، سینه بدون کتف  ۵۰۰ار و هز ۱۲یوسف 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 ۱۶و فیله مرغ 

ایش در صورت افز :وی در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت مرغ در آستانه ماه رمضان در بازار بیان کرد.کاهش قیمت مرغ دانست

 .تومان در نوسان خواهد بود ۵۰۰هزار و  ۷الی  ۷تقاضا در بازار نرخ مرغ از 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۹۶۵۴۳/%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸% 
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 گوشت مرغ
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اردیبهشت / /  ۳۱یکشنبه , 

 هزار تن گوشت مرغ برای تنظیم بازار ماه رمضان عرضه میشود 20

 .شودتومانی برای تنظیم بازار ماه رمضان عرضه می ۵۳۰۰هزارتن گوشت مرغ  ۲۰یک مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی گفت: 

، مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت 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  ۲۰جهاد کشاورزی با اشاره به عرضه 

 .شودکافی موجود است و با هر گونه تخلف در خصوص افزایش قیمت برخورد می

با عرضه کافی و به موقع مرغ توسط شرکت پشتیبانی  :تومان اعالم کرد و گفت ۵۳۰۰های تنظیم بازاری را مسعود بصیری، قیمت مرغ

 .شودها جلوگیری میامور دام از افزایش قیمت

http://iranecona.com/۷۳۵۷۲/%DB%B۲%DB%B۰%D-۹%۸ 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

 ضریب مکانیزاسیون برنج به چند درصد رسید؟

 شد کهدرصد از مزارع برداشت مکانیزه انجام می ۱۲.۵تنها  ۹۲رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت: تا ابتدای سال 

گروه اقتصادی باشگاه   صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .درصد رسیده است ۸۰این رقم در شرایط کنونی به حدود 

های اخیر در کشور آغاز شد، هر چند در ابتدا پیشرفت چندانی نداشت، اما طی سال ۷۴ال مکانیزاسیون برنج از س خبرنگاران جوان،

براین اساس وزیر جهاد کشاورزی دوره نهم معتقد است مکانیزه شدن .های صورت گرفته روند روبه رشدی را تجربه کردبا برنامه ریزی

با وجود رنج و مشقت زراعت برنج در شالیزارها، توسعه .اق افتاده استهای مختلف در این دوره اتفبرداشت برنج و ایجاد نشا در استان

مکانیزاسیون می تواند این زحمات را به شیرینی کاشت و برداشت تبدیل نماید چرا که انجام به موقع عملیات کشاورزی، افزایش 

 .وری و کاهش هزینه های تولید را در بر داردبهره

 :ویم تا از آخرین وضعیت مکانیزاسیون با خبر شویمرحال به سراغ مسئوالن مربوطه می

هزار  ۷گفت: طی  صنعت، تجارت و کشاورزیکامبیز عباسی رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

کمباین برنج در کشور وجود داشت و این در حالی است که طی سه سال اخیر این  سال از گذشت تولید برنج کمتر از هزار دستگاه

درصد از مزارع برداشت مکانیزه انجام  ۱۲.۵تنها  ۹۲به گفته وی تا ابتدای سال .دستگاه رسیده است ۶۰۰هزار و  ۵رقم به بیش از 

عباسی با اشاره به مزایای برداشت مکانیزه برنج بیان کرد: .درصد رسیده است ۸۰شد که این رقم در شرایط کنونی به حدود می

درصدی  ۶۰های پوستی و همچنین کاهش برداشت مکانیزه برنج کاهش ضایعات، پایداری تولید، کاهش مشقت کاری و بیماری

رد تومانی در اراضی برنج میلیا ۶۰۰رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد از سرمایه گذاری .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

 کشت مکانیزه برنج کاهش هزینه های تولید را در بردارد 

گفت: براساس آمار صنعت، تجارت و کشاورزی ر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار کاوه خاکسار مدی

برای وی افزود: در طول تاریخ پرداخت یارانه .های اخیر کشت مکانیزه برنج رشد قابل توجهی داشته استمکانیزاسیون 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

 هامعاونت امور زراعت وزارت جهاد در نظر دارد که تا پایان برنامه ششم تمامی مراحل کشت برنج در شالیزار :مکانیزاسیون تصریح کرد

های کاشت، داشت و برداشت امکان رقابت در بازار وجود ندارد و این را که در کشت سنتی به سبب باال بودن هزینهرا مکانیزه کند چ

 .های تولید را در بر دارددرحالی است که توسعه مکانیزاسیون کاهش ضایعات و هزینه

://www.yjc.ir/fa/news/http۶۰۹۰۴۷۲/%D۸%B۶%D۸%B۱%DB%۸C% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

 جویی در مصرف آب اعالم شدهای هفته صرفهعناوین و برنامه

 هایهای مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و مهندسی آب و فاضالب کشور اسامی روزها و برنامهاز سوی روابط عمومی شرکت

 .شودهفته صرفه جویی در مصرف آب اعالم شد. این هفته از یکم تا هفتم تیر ماه برگزار می

 های این هفته به شرح ذیر است:به گزارش ایانا از پاون، عناوین و برنامه فعالیت

 : عناوین روزها

 پنجشنبه اول تیر آب، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

 های عمومیو ارتقای آگاهیهای دینی تیر آب، آموزه ۲جمعه 

 (تیر آب، خانواده )مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف آب ۳شنبه 

 (تیر آب و توسعه پایدار )محیط زیست و سالمتی همگانی ۴یکشنبه 

 (تیر آب، بازچرخانی )استفاده مجدد ۵دوشنبه 

 (تیر آب، رسانه، مدیریت مصرف )شرب، کشاورزی، صنعت ۶سه شنبه 

 آب، قانون و حقوق شهروندیتیر  ۷چهارشنبه 

 :هافعالیت

 پنجشنبه اول تیرماه: آب، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

های موضوعی شامل: نقش محوری آب در اقتصاد و تولید ملی و اشتغال، اهمیت و ضرورت مشارکت همگانی در مدیریت سرفصل

حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی در اجرای  بهینه منابع آب، ضرورت ارتقای دانش و بینش عمومی درباره آب و

های مشترک با فعاالن های علمی در مراکز آموزش عالی با حضور کارشناسان مربوط و نشستهای آب است.در این روز نشستطرح

ای علمی و هگذاران طی نشستنظران، پژوهشگران و سرمایهشود. همچنین صاحبعرصه صنعت آب در بخش خصوصی برگزار می

 ای برای تبیین جایگاه آب در شعار سال )اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال( دعوت خواهد شد.رسانه

های موضوعی شامل: نقش و جایگاه آب در باورها و های عمومیسرفصلهای دینی و ارتقای آگاهیجمعه دوم تیرماه: آب، آموزه

جایگاه دانش بومی در حفظ و نگهداری منابع  نی و فرهنگی در مصرف بهینه آب وهای دیاعتقادات دینی و فرهنگی مردم، نقش آموزه

های مختلف برای پرداخت به موضوع آب در نماز جمعه صحبت خواهد شد. هماهنگی با آب است.در این روز با ائمه جمعه شهرستان

های این روز است. جماعت از دیگر برنامهائمه جماعات مساجد برای تبیین موضوعات مربوط به آب و مصرف بهینه در نمازهای 

در  "مصرف بهینه آب"هماهنگی با شورای سیاست گذاری مساجد و اداره تبلیغات اسالمی استان و شهرستان برای گنجاندن موضوع 

 ضوراز سوی امامان جماعات، هماهنگی برای حضور مدیران استانی و شهرستانی برای ح "ماه مبارک رمضان"سرفصل های تبلیغی 

های در نماز جمعه و ایران سخنرانی و توزیع اقالم تبلیغی و بسته های آموزشی در محل برگزاری نماز جمعه و مساجد در لیست فعالیت

 این روز قرار گرفته است.شنبه سوم تیر ماه: آب، خانواده )مدیریت تقاضا و مصرف آن(.

ها برای مشارکت آنان در مدیریت مصرف آب، تشریح و تبیین خانوادههای عمومی لزوم ارتقای آگاهی .های موضوعی شامل: سرفصل

های تغییر رویکرد از مدیریت عرضه به مدیریت ضرورت های آینده ونقش زنان در اصالح الگوی مصرف، لزوم حفظ آب برای نسل

مصرف د شد. از بانوان مشترک کمهای آموزشی ویژه مشترکان پرمصرف تشکیل خواهتقاضا و مصرف است.در این روز جلسات و کارگاه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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آموزی نجات آب )داناب( دعوت خواهد شد. شود. از نوجوانان در امر ترویج فرهنگ بهینه آب در قالب طرح ملی دانشتجلیل می

 سیساتدار برای بازدید از تاجویی آب، دعوت از زنان خانههای آموزشی و فرهنگی شاد در اماکن عمومی با موضوع صرفهاجرای برنامه

 های این روز است.آموزی نجات آب )داناب( از دیگر برنامهآب و برگزاری نمایشگاه دستاوردهای طرح ملی دانش

 یکشنبه چهارم تیرماه: آب و توسعه پایدار )حفظ محیط زیست و سالمتی همگانی(

...(، اهمیت آب مجازی و شناخت  تی وهای موضوعی شامل: نقش آب در توسعه پایدار )کشاورزی و امنیت غذایی، توسعه صنعسرفصل

 های آبیاری و زهکشی و آبیاری مدرن در توسعه کشاورزی و لزوم استفاده مجدد از آب در بخش کشاورزی است.آن، جایگاه شبکه

 شود. ضرورت استفاده از پساب و نقش آنرسانی در خصوص ضرورت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی انجام میدر این روز اطالع

در کشاورزی از طریق برگزاری میزگردهای علمی و تخصصی و ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی در این زمینه تبیین خواهد 

های کشاورزی استان در خصوص جایگاه آب در کشاورزی و ارتباط ای با مسئوالن سازمانشد. برگزاری میزگردهای مشترک رسانه

سازی مصرف آب در بخش کشاورزی از دیگر مناسب پژوهش و مطالعات راهبردی به منظور بهینه آن با امنیت غذایی ایجاد بسترهای

 های این روز است.برنامه

 دوشنبه پنجم تیرماه: آب، بازچرخانی )استفاده مجدد(

الب ه فاضهای موضوعی شامل: تشریح راهکارهای جلوگیری از آلودگی منابع آب و تشریح عوارض ناشی از عدم توسعه شبکسرفصل

 های علوم پزشکیمیزگرد تلویزیونی با حضور مسئوالن استان، سازمان حفاظت محیط زیست و استادان دانشگاهدر این روز است.

ها شود. هماهنگی برای بازدید مسئوالن استانی از فاضالب، تشویق مردم از طریق رسانهاستان برای تشریح و تبیین موضوع برگزار می

رسانی در خصوص ضرورت و اهمیت استفاده از شبکه فاضالب در حفاظت از ها و منابع آب و اطالعحریم رودخانهبرای پاکسازی 

 های این روز است.محیط زیست و منابع آب از دیگر برنامه

 (سه شنبه ششم تیرماه: آب، رسانه، مدیریت مصرف )شرب، کشاورزی و صنعت

رسانی و افزایش آگاهی مردم نسبت به مسایل مربوط به آب، نقش و ه در اطالعهای موضوعی شامل: نقش و جایگاه رسانسرفصل

 نقش رسانه در شرایط بحران آب است. جایگاه رسانه در اشاعه رفتار صحیح مصرف آب و

عامل یرها و مطبوعات محلی انجام خواهد شد. برگزاری نشست مشترک مدجویی آب از طریق رسانهرسانی هفته صرفهدر این روز اطالع

ی ها، هماهنگها، صداوسیما و یا بازدید از رسانهو مدیر روابط عمومی با اصحاب رسانه، انجام مصاحبه مدیرعامل با مطبوعات، خبرگزاری

یزر و ها، پخش تجویی با حضور مسئوالن شرکتهای فرهنگی صرفهبا صداوسیمای مرکز استان برای تهیه گزارش و انعکاس فعالیت

های اجتماعی، تقدیر از خبرنگاران فعال در مطبوعات های خبری و شبکهف بهینه آب از طریق رادیو و تلویزیون و سایتهای مصرپیام

های بازدید خبرنگاران از تاسیسات آب اند و همچنین برپایی برنامههای مفیدی با بخش آب داشتههای استانی که همکاریو شبکه

 شود.برگزار می

 : آب، قانون و حقوق شهروندی۹۶اه سال چهارشنبه هفتم تیرم

ها نههای زیرزمینی، حریم و بستر رودخاهای موضوعی شامل: تبیین وضعیت منابع آب کشور به ویژه مسایلی مانند وضعیت آبسرفصل

ع آب زیرزمینی و ها، لزوم رعایت قانون از سوی همگان در برداشت از منابع آب، به ویژه منابو ... برای قضات و کارکنان دادگستری

شود. نقش قوه قضائیه در حفاظت از منابع آب کشور است.در این روز درباره انواع جرایم و تخلفات در بخش آب اطالع رسانی می

برگزاری جلسات پاسخگویی در اماکن عمومی، برگزاری میزگردهای  ها،برگزاری جلسات آموزشی و اطالع رسانی در دادگستری

 های این روز است.لویزیون و مطبوعات محلی( از دیگر برنامهای )رادیو، ترسانه

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۲۷/%D۸%B۹%D۹%۸۶% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۰تاریخ: 

 بازدرؤیای پرواز در قفس رنگ می

نوع کنند، به دلیل تروند و گروهی که در مناطق گرمسیری زندگی میقربانیان اصلی قاچاق حیوانات به شمار میپرندگان یکی از 

ها مسیرهای قاچاق حیات وحش را طی کرده و بین های قاچاق شده قرار دارند. این پرندهرنگ و جذابیت ظاهری، در سر لیست گونه

های قاچاق شده به دلیل شیوه انی در منزل خود داشته باشند. بخشی از پرندگان محمولهها، حیوشوند تا انسانچندین قاره جابجا می

 .رسندگاه به مقصد نمیبازند و هیچبد حمل ونقل، در مسیر جان می

شوند. گروهی نیز به دلیل شرایط نامناسب نگهداری، مدت کوتاهی در قفس منازل دوام آورده و در نهایت تلف می

قاچاق شده بسیار غمبار است اما برای این تخلف، برنامه مناسبی نداریم. آن طور که ایمان معماریان سرنوشت پرندگان 

های قاچاق، گوید، راه تشخیصی برای پرندگان قاچاق و غیر قاچاق وجود ندارد. محمولهبه عنوان یک دامپزشک می

 .کنند روتوانند سالمت انسان و حتی طیور اهلی را با مخاطرات جدی روبهمی

بازار پرنده فروشان خلیج یکی از بازارهای بزرگ و رسمی خرید و فروش پرنده و حیوان خانگی است. در نو، به گزارش ایانا از صبح

ها که خوب این بازار که به ظاهر مجوزهای الزم از سازمان محیط زیست را هم دریافت کرده، جان پرندگان ارزشی ندارد. به قفس فنچ

ای بازار به مراتب های حاشیهشود. وضعیت پرندگان در حجرهقل سه یا چهار فنچ تلف شده در هر قفس دیده میدقت کنی، حدا

ها رنگ آفتاب را ندیده و پرهایش ریخته، در داخل یک قفس به این سو و آن تر از ساختمان اصلی است. طاووسی که مدتنامطلوب

رساند. شایع است که بخشی از پرندگان این بازار هم از مبادی قاچاق به ایران وارد میرود و در انتظار خریدار، روز را به شب سو می

های میلیونی هم گواهی سالمت شوند. راهی هم برای تشخیص صحت و سقم این شایعه وجود ندارد زیرا حتی برای خرید طوطیمی

ل سالمتی پرندگان را به عهده دارد، اغلب موارد غایب است شود. دامپزشک بازار هم که وظیفه کنترپرنده از طرف فروشنده ارائه نمی

ها بازار پرنده فروشان خلیج حال و هوای دیگری دارد. این بازار ها پشت درهای بسته اتاقش باید به انتظار بنشینید. جمعهو ساعت

های بدون پر گرفته تا پرندگان ه طوطیشود! از بچشود که همه جور جنس در آن یافت میای تبدیل میروزهای جمعه به بازار مکاره

شانی شود. برخی دستفروبالغ، از توله خرس گرفته تا سگ و گربه و انواع و اقسام حیوانات، توسط دستفروشان به خریداران عرضه می

ها عنی محصول آناند، یکنند، مدعی هستند خودشان با استفاده از دستگاه، این پرندگان را به دنیا دعوت کردهکه پرنده عرضه می

کامالً پرورشی است و از طبیعت گرفته نشده است که خریدار نگران انقراض نسل آن پرنده باشد. از مرغ و جوجه محلی بگیر تا 

شود. در این روز ها که در حاشیه بازار خلیج فارس برپاست، به مشتریان عرضه میهای رنگی یک روزه در بازار مکاره جمعهجوجه

توانید پیدا کنید. گویا تیغ محیط زیست هم آن قدرها تیز نیست که ممنوعه شکاری نظیر عقاب و بچه جغد را هم می حتی پرندگان

بتواند جلوی این تخلف آشکار را بگیرد. البته آقای علی تیموری مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تأکید 

تخلفاتی که در این بازار رخ داده، جلسات منظمی برگزار شده و اقداماتی در این رابطه کند: برای ساماندهی بازار خلیج فارس و می

انجام شده است اما همچنان بازار خلیج فارس، همان بازار مکاره قبلی است و هنوز در حیاط و مجاور این بازار، دستفروشانی اقدام به 

 .کنندفروش حیوانات و پرندگان می

 گان غیر بومیقفس، سرنوشت نهایی پرند

های قاچاقی که تیموری درباره آمار ورود پرندگان به صورت قاچاق به ایران اطالعاتی در اختیار ندارد. وی درباره سرنوشت محموله

شوند. ها پس از بررسی وضعیت سالمت به دو دسته تقسیم میگوید: این محمولهمی "نوصبح"ممکن است در مرزها ضبط شوند، به 

ستند از نظر امکان بازگشت به طبیعت مورد بررسی قرار گرفته و به محل زندگی اصلی خود بازگردانده پرندگانی که بومی ایران ه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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شوند. ها و سایر مراکز مجاز نگهداری حیات وحش سپرده میشوند. پرندگان غیر بومی نیز به مراکزی نظیر باغ پرندگان، باغ وحشمی

دهیم. در ضمن قبل از ک پردیسان که دارای مرکز بازپروری است، تحویل میاگر محموله در تهران ضبط شده باشد، آن را به پار

اینکه پرندگان ضبط شده به این مراکز نگهداری تحویل شوند، شرایط محل نگهداری و غیره، توسط محیط زیست به دقت کنترل 

غیر بومی ضبط  شوند. جریمه پرندگانگوید: متخلفان بر اساس قوانین جریمه میوی درباره نحوه برخورد با متخلفان می.شودمی

به گفته مدیر کل دفتر شکار و صید هیچ یک از مراکزی که توسط سازمان حفاظت .شده در مقایسه با پرندگان بومی، کمتر است

بق ند، طکناند، وضعیت نامناسبی ندارند و تمام کسانی که نسبت به خرید و فروش پرنده اقدام میمحیط زیست مجوز دریافت کرده

ماده هفت قانون حفاظت و بهسازی باید از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز بگیرند. این سازمان نیز بر اساس شرایط محل 

کند. اگر واحدی بدون دریافت مجوز به فروش پرنده اقدام کند، اقدامش غیر نگهداری و غیره، برای واحدها مجوز فعالیت صادر می

 .شوندضبط میقانونی است و پرندگان این واحد 

 ها به دلیل قاچاقخطر انقراض نسل برخی از گونه

دهد اما کم نیستند مراکز فروشی که وضعیت نگهداری پرندگان در آنها اگرچه تیموری از کنترل واحدهای فروش پرنده خبر می

پرندگان را به خریدارانی که مطلوب نیست. واحدهای غیر مجاز، سیار و مزارع پرورشی غیر مجازی داریم که روزهای جمعه، جوجه 

کنند. به این ترتیب، همچنان تجارت با جان موجودات زنده ادامه پیدا کمترین اطالعی از نحوه نگهداری یک پرنده دارند، عرضه می

اتی مخاطر تواندکند. به گفته ایمان معماریان، ورود پرندگان قاچاق به ایران و منازل افراد، از نظر بهداشتی و محیط زیستی میمی

تواند از قاچاق بودن یا نبودن پرنده اطالع حاصل درباره اینکه خریدار چگونه می "نوصبح"این دامپزشک به سوال .برای ما داشته باشد

شده بینی ندهد: هیچ راهی برای این مسأله پیشکند تا حداقل درباره سالمت حیوان خانگی خود مطمئن باشد، این گونه پاسخ می

معماریان قاچاق پرنده به ایران را .ان محیط زیست و دامپزشکی مسوول کنترل واردات و سالمت حیوانات وارداتی هستنداست. سازم

کنند و های مجاز هم به فروش پرندگان قاچاق اقدام میکند. حتیپرنده فروشیداند که کسی آن را پیگیری نمیتخلفی تکراری می

کند: ورود پرندگان قاچاق، ممکن است برای سالمت انسان یا طیور اهلی به دلیل ن میوی بیا.کسی پیگیر این تخلف آنها نیست

های در معرض خطر انقراض، زمینه حذف آنها از طبیعت را فراهم ها مشکل ایجاد کند. همچنین تجارت برخی گونهانتشار بیماری

این  که به غلط به« کاسکو»هستند. به عنوان مثال  های طوطی در معرض خطر انقراضبه گفته این دامپزشک، بیشتر گونه.کندمی

است به شدت در زیستگاه طبیعی خود در معرض خطر انقراض  "طوطی خاکستری آفریقایی"نام در ایران شهرت یافته و نام اصلی آن 

یر بومی بوده و ممکن است های تهران وجود دارند، گونه غهایی که در پارکشود. طوطیقرار دارد اما خیلی زیاد به ایران قاچاق می

برای محیط جدید مخاطراتی ایجاد کنند. اخیراً نیز گونه غیر بومی بلبل خرما به محیط زیست تهران معرفی شده که ممکن است 

برخی پرنده فروشان مدعی هستند، پرندگانی که در مزارع .مخاطراتی را برای محیط جدید ایجاد کند و تبدیل به گونه مهاجم شود

های فلزی به روی پای خود بوده و این مسأله زمینه تفکیک پرندگان پرورشی و وحشی را فراهم شوند، دارای حلقهتکثیر می پرورشی

ها را بگذارد و از این نشانه، به عنوان شاخصی برای تشخیص پرندگان تواند این حلقهگوید: هر کسی میکند؛ اما معماریان میمی

وی درباره راهکارهای کنترل قاچاق و اثرات مخرب ورود غیر مجاز پرندگان به کشور، عنوان .اده کردتوان استفپرورشی و وحشی نمی

کند: عالوه بر کنترل مرزها باید مبادی فروش را هم کنترل کنیم تا در صورت عرضه پرنده قاچاق، با آنها برخورد شود. باید کنترل می

راکز تکثیر مجاز تهیه شده و گواهی بهداشت و سالمت دارد یا خیر. متأسفانه در حال شود که آیا پرنده ارائه شده در یک مغازه، از م

به اعتقاد این دامپزشک، در ایران بیش از آنکه ضعف قانون برای مقابله با قاچاق پرندگان .شودحاضر هیچ یک از این مسائل کنترل نمی

 دکننر بازار، تخلف متداولی است که همه در مقابل آن سکوت میداشته باشیم، ضعف در اجرای قانون داریم. عرضه پرنده قاچاق د

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۳۷/%D۸%B۱%D۸%A۴% 
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 متفرقه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

 چقدر است؟سهم محصوالت ارگانیک در بازار ایران 

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، صنعت، تجارت و کشاورزیبه 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

از این رو به سراغ مسئوالن مربوطه .غایر با منافع خود می دانندبخش نیست چرا که برخی افراد توسعه محصوالت ارگانیک را م

رضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک کشور در گفتگو با خبرنگار .رویم تا از آخرین وضعیت تولید محصوالت ارگانیک با خبر شویممی

: در پی تالش انجمن ارگانیک، ایران در جایگاه تولیدکنندگان ارگانیک قرار گرفت و این درحالی گفت صنعت، تجارت و کشاورزی

هزار  ۴۳های صورت گرفته وی افزود: با وجود تالش.است که در پنج برنامه دولت گذشته هیچ نام و نشانی از تولید محصول سبز نبود

 .هکتار سطح زیر کش محصوالت زراعی و باغی به تولید محصوالت ارگانیک اختصاص یافت

بیان کرد: با توجه به تالش مجلس شورای  ۹۴نورانی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر تولید محصوالت ارگانیک در آبان ماه 

رود که شاهد رشد جهشی تولید این محصول قرار گرفت و انتظار میاسالمی در برنامه ششم تولید محصوالت ارگانیک در دستور کار 

کشور اروپایی واردات محصوالت تراریخته را به کشور ممنوع اعالم  ۳۷رئیس انجمن ارگانیک ادامه داد: با توجه به آنکه بیش از .باشیم

الت ارگانیک رویم چرا که در بازارهای هدف رود که در برنامه ششم توسعه به سمت و سوی تولید محصوکرده از این رو انتظار می

 .تقاضای فراوانی برای این محصوالت وجود دارد

وی با اشاره به اهمیت باالی تولید محصوالت ارگانیک تصریح کرد: با توجه به پتانسیل باالی تولید این گونه محصوالت در کشور، 

 .ری باالیی از قبل صادرات را به خود اختصاص دهیمانتظار بر آن است که با حمایت دولت از تولید ارگانیک ارزآو

 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

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

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

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

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

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

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۹۴۸۳۴/%D۸%B۳%D 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

 های دولتی چرا سر از بازار آزاد درآورد؟پرتقال

های دولتی سر از بازار آزاد در آوردند مرکبات شب عید به جاست چرا که پرتقالانتقادات برخی از مسئولین و کارشناسان به واردات 

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،

 .دولت در خودکفایی گندم، افزایش تولید، کاهش واردات، سیاست بازار در ازای بازار را نباید نادیده گرفت

تی سر از های دولالبته ناگفته نماند انتقادات برخی از مسئولین و کارشناسان به واردات مرکبات شب عید به جا است چرا که پرتقال

ها و مشکالتی نظیر نوسانات قیمت اقالم اساسی و کمبود.های گزافی به مصرف کنندگان عرضه شدبازار آزاد در آوردند و با قیمت

تر وزارت رود هر چه سریعتنظیم بازار از سوی دیگر کاهش عملکرد بخش را به همراه داشته که انتظار میپابرجا بودن مشکالت 

 .بازرگانی احیا شود تا مسائل بازار به حداقل کاهش یابد

  :در این میان به سراغ مسئوالن مربوطه رفتیم تا از صحت و سقم ماجرا با خبر شویم

با اشاره به تراز مثبت بخش کشاورزی اظهار  صنعت، تجارت و کشاورزینه کشاورز در گفتگو با خبرنگار عنایت اهلل بیابانی قائم مقام خا

ش خهای گذشته بیانگر نمره قبولی بداشت: آمار و ارقام تولید و خودکفایی در محصوالت استراتژیک نظیر گندم به نسبت سال

وی با اشاره به انتقادات بسیاری از مسئولین و وزرای جهاد سابق به واردات میوه شب عید، افزود: ارائه آمار ناصحیح .کشاورزی است

ای میلیون تن مرکبات نباید تصمیمات عجوالنه ۴ها 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.شدگرفته می مبنی بر واردات

 .هزارتومان کردند که نسبت به این امر انتقاد وارد است ۸اقدام به عرضه پرتقال مصری با قیمت 

 بخش کشاورزی با نقاط قوت و ضعف همراه است

با اشاره به  صنعت، تجارت و کشاورزی میسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار علی محمد شاعری رئیس ک

های اخیرعلی رغم رشد قابل توجه تولید محصوالت اینکه بخش کشاورزی با نقاط ضعف و قوتی همراه است، اظهار کرد: طی سال

وی با انتقاد از عملکرد صندوق بیمه محصوالت .اورزی نظیر گندم، برنج، محصوالت باغی و آبزیان، اما در تنظیم بازار موفق نبوده ایمکش

 .کشاورزی افزود: با وجود حوادث غیر متقربه در بخش کشاورزی، اما عملکرد قابل قبولی در حوزه بیمه محصوالت کشاورزی نداشتیم

میلیون تن رسید که این امر بیانگر  ۱۱۵درصدی به  ۵.۷های اخیر تولید محصوالت کشاورزی با رشدی سالشاعری ادامه داد: ط

رداخت های تولید، عدم پها بخش خصوصی، توانمند نبودن تعاونیظرفیت باالی بخش است که تنها به سبب فقدان مشارکت تشکل

های واردات به ازای تولید داخل در و تنظیم نکردن به موقع تعرفه مشوق صادراتی، ناکارآمد بودن نظام بیمه محصوالت کشاورزی

های ششم توسعه بیان کرد: در برنامه رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به برنامه.بخش تنظیم بازار عملکرد ضعیفی را شاهد بودیم

های نوین و کشاورزی دانش بنیان، ز فناوریرود که با کارآمد بودن نظام بیمه، اعطای مشوق صادراتی و استفاده اششم انتظار می

وی با بیان اینکه بروز حوادث و رخدادهای .افزایش درجه مکانیزاسیون و پرداخت یارانه مناسب به تولید بهره وری را افزایش دهیم

و خسارت شدید رود، افزود: این امر درنهایت از بین رفتن تولید طبیعی یکی از مخاطرات اصلی تهدیدکننده بخش به شمار می

ها تغییر یافته و های الزم اراضی کشاورزی به تدریج به سمت سایر کاربریکشاورزان را به همراه دارد که درصورت عدم حمایت

شاعری در پاسخ به این سؤال که انتقادات زیادی به واردات میوه شب .یابددرنهایت سهم بخش در تولید ناخالص داخلی کاهش می
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ت: ناکارآمد بودن نظام تنظیم بازار به موقع، واردات مرکبات در شب عید را به همراه داشت و این در حالی است عید وارد است، گف

وی با بیان اینکه ضریب خوداتکایی در .ها جوابگوی نیاز شب عید بودکه خرید به موقع محصول از کشاورزان و ذخیره سازی در انبار

درصد قابل افزایش است، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه در نظر داریم که با افزایش سرمایه گذاری،  ۹۵برنامه ششم توسعه تا 

 ۸درصد به  ۵.۷درصد و رشد بخش را از  ۹۵به  ۷۷بهبود سهم تسهیالت بانکی ضریب خوداتکایی تولید محصوالت کشاورزی را از 

 .درصد ارتقا دهیم

 دستکاری آمار و اطالعات صحت ندارد

بیان کرد: طبق اظهارات صنعت، تجارت و کشاورزی لی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار ع

د مقاومتی رتبه نخست را های اقتصاهای توسعه بخش کشاورزی از جمله برنامهوزیر جهاد کشاورزی استان تهران در اجرای سیاست

های های نوین آبیاری، واحدها نسبت به تهران قابل قیاس نیست، اما توسعه سامانهوی افزود: علی رغم آنکه اراضی سایر استان.داراست

صوالت های اخیر تولید محمنصوری ادامه داد: طی سال.ای و پرداخت تسهیالت عملکرد چند برابری نسبت به آنها داشته استگلخانه

 وری در واحد سطح و کنترلهای دولت، تالش کشاورزان، معرفی ارقام جدید، افزایش بهرهاستراتژیک نظیر گندم و کلزا در پی حمایت

 .ها روند افزایشی را تجربه کرده استآفات و بیماری

 آمار و ارقام افزود: باتوجه به مستنداترئیس جهاد کشاورزی استان تهران با انتقاد نسبت به اظهارات وزرای سابق مبنی بر دستکاری 

 .موجود حاضریم با وزرای سابق در این باره مذاکره نماییم چراکه دستکاری آمار و اطالعات صحت ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۸۷۳۲۲/%D۹%BE%D۸%B۱%D۸% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۸ : تاریخ

 ها گیریهای وارداتی در تصمیموزارت جهاد کشاورزی از عهده تنظیم بازار بر نیامد/ نفوذ البی
از  کشاورزینایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: متأسفانه اختالالت زیادی در بحث تنظیم بازار وجود دارد و وزارت جهاد 

وگو با خبرنگار اقتصادی جالل محمودزاده در گفت .عهده آن به خوبی برنیامده است و شاهد افراط و تفریط در واردات هستیم

های اساسی به وزارت ، در مورد درست اجرا نشدن قانون تمرکز که با مصوبه مجلس تنظیم بازار را در بخش کاالخبرگزاری فارس

وزارت جهاد کشاورزی مدعی بود به خاطر آنکه  ای است که قبالًجهاد کشاورزی واگذار کرده، اظهار داشت: تنظیم بازار بحث پیچیده

 .تواند کار را از پیش ببردمدیریت تنظیم بازار را در اختیار ندارد نمی

 وزارت جهاد کشاورزی از عهده تنظیم بازار بر نیامد

اضافه کرد: در همین راستا مجلس نهم این بخش را از وزارت صنعت منفک کرده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد، اما علی  وی

رغم آنکه هم بحث تولید محصوالت کشاورزی و هم واردات آن در اختیار این وزارتخانه است، متأسفانه اختالالت زیادی در بحث 

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی به این  .جهاد کشاورزی از عهده آن به خوبی برنیامده است تنظیم بازار وجود دارد و وزارت

فاوت آن التنکته اشاره کرد که وزارت جهاد کشاورزی باید بر اساس مصرف سرانه واقعی میزان تولید و نیاز مردم را برآورد کند تا مابه

کنند که تولید داخل روی ایم. یا آنقدر کاال وارد مینه شاهد افراط و تفریط بودهاز طریق واردات تأمین شود که همیشه در این زمی

کر کند که نمونه بارز آن شکنند، که قیمت کاال در بازار افزایش چشمگیری پیدا میماند یا آنقدر دیر و کم وارد میدست کشاورز می

 .است

 های وارداتی در وزارتخانهالبی

 ۵۰ای کرد و گفت: پس از سرمازدگی باغات مرکبات شمال واردات پرتقال در شب عید امسال هم اشارهمحمودزاد همچنین به بحث 

هایی که در گردد به البیها برمیهزار تن پرتقال وارد کشور شد و تمام این ۱۵۰هزار تن نیاز به واردات مرکبات داشتیم اما بیش از 

دات اینگونه کاالها که بر عهده مباشران دولتی از جمله شرکت جهاد نصر است که خبرنگار فارس پرسید وار .بحث واردات وجود دارد

برخی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی نفوذ دارند و به غیر از این شرکت واردکنندگان دیگری هم هستند  :محمود زاده در پاسخ گفت

میسیون کشاورزی مجلس با این موضوع هم گفت: وی در مورد افزایش قیمت گوشت و برخورد ک .که در امر واردات دخالت دارند

ای را با مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، پشتیبانی امور دام و معاونان وزیر در مجلس داشتیم که به ما اعالم کردند روز یکشنبه جلسه

وی  .وشت قرمز و سفید وجود داردها به اندازه کافی گدر بحث تنظیم بازار مشکلی نداریم، آنها به ما گفتند که در انبارها و سردخانه

هایی که این تأکید کرد: شرکت پشتیبانی امور دام باید تنظیم بازار گوشت را در دست بگیرد چرا که با توجه به امکانات و سردخانه

 .شرکت در نقاط مختلف کشور دارد، باید اجازه فعالیت دالالن را در بازار ندهد

 مجوز صادرات دام اشتباه بود

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین صادرات دام زنده به خارج از کشور را در سه ماه گذشته یکی دیگر از مواردی نایب 

  .دانها دامن زدهخواهان نیز بر افزایش قیمتعنوان کرد که سبب کمبود عرضه تولید داخل به بازار شده و در این میان برخی زیاده

  .داد که دام زنده به کشورهای اطراف صادر شوددچار اشتباه شد و نباید اجازه میوی گفت: وزارت جهاد در این زمینه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۳۰۸۰۰۰۷۵۳ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۳/۱۲ : تاریخ

 تصاویر«+تاشکند»های کشاورزی آوریالمللی فنزدهمین نمایشگاه بیندوا
شهر « اوز.اکسپو.مرکز»المللی در مرکز نمایشگاهی بین« ۲۰۱۷-اگروتک»آوریهای کشاورزی المللی فندوازدهیمن نمایشگاه بین 

المللی ، دوازدهمین نمایشگاه بینتاشکنددر  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار  .های ایرانی آغاز به کار کردتاشکند با حضور شرکت

ی هاشهر تاشکند با حضور فعال شرکت« اوز.اکسپو.مرکز»المللی در مرکز نمایشگاهی بین« ۲۰۱۷-اگروتک»آوریهای کشاورزی فن

شرکت خارجی از کشورهای مانند جمهوری اسالمی ایران، ترکیه،  ۹۰از  در این نمایشگاه بیش.ایران ساعتی پیش آغاز به کار کرد

 .آلمان، چین، روسیه، اوکراین، ایتالیا، فرانسه، کره جنوبی، بالروس، سوئد، چک، لهستان، هندوستان و قزاقستان حضور دارند

جات، باغداری و انگورکاری، ون و شیرینیدر این نمایشگاه تجهیزات تولید و تبدیل میوه جات، گوشت و لبنیات، ماهی، آرد، ماکار

ایش ها و ... در معرض نمگل، گلخانهبندی، ترکیبات شیمیایی برای حفاظت از نباتات، دامپزشکی، پرورش قرهتجهیزات برای بسته

لیل و بدین دامروز صنایع کشاورزی یکی از مهمترین حوزه کلیدی تاثیرگذار برای موقعیت اقتصادی کشورها است .قرار گرفته است

المللی از جمهوری اسالمی ایران در این نمایشگاه بین.کارآفرینان داخلی و خارجی به این نمایشگاه توجه خاص مبذول دارند

رئیس هیئت مدیره « غالم حسین خواجه تبریزی»  .به طور فعالی حضور دارند« دماگستر»و « پویان جبهه سبزره»های شرکت

خوش « ۲۰۱۷اگروتک »های ایرانی در این نمایشگاه کشاورزی در این نمایشگاه با اشاره به اینکه شرکت «پویان جبهه سبزره»شرکت 

الی های مطرح اروپایی رقابت فعآالت و لبنیات در کنار شرکتهای گلخانه و ماشیندرخشیدند، گفت: ایرانیان با حضور فعال در زمینه

که به عنوان بزرگترین تولیدکننده گلخانه در ایران فعالیت دارد ظرف « یان جبهه سبزپوره»وی افزود: شرکت .انداز خود نشان داده

 گردیده و موجب سربلندی« خوارزم، سمرقند، بخارا و تاشکند»های ها قرارداد در استانیک سال گذشته در ازبکستان موفق به عقد ده

اشت: استقبال کشاورزان ازبک به جهت برداشت بیشتر محصول از خواجه تبریزی اظهار د.نام ایران و ایرانی در این کشور شده است

ها هکتار های ایرانی موجب توسعه فروش کاالهای این شرکت در ازبکستان شده و پیشنهادات بسیار مهمی جهت احداث دهگلخانه

« پویان جبهه سبزهر»رئیس هیئت مدیره شرکت .از مشتریان ازبک دریافت نموده است« پویان جبهه سبزره»گلخانه شرکت 

مدیر عامل شرکت    .باشندهای ایرانی میخاطرنشان کرد: کشورهای ترکمنستان، قرقیزستان و روسیه از متقاضیان فعال گلخانه

های داخلی و خارجی انجمن نیز گفت: شرکت سازان غذایی ایران و مسئول کمیته برگزاری نمایشگاه، عضو انجمن ماشین«دماگستر»

افزود: در « علی رضا میربابا».کندآالت صنایع غذایی به خصوص شیر فعالیت میسال در زمینه ساخت و تولید ماشین ۲۰ما بیش از 

وی اظهار داشت: بیشتر هدف ما از حضور در .ای هستیمداخل ایران مشتریان زیادی داشتیم و االن به فکر توسعه بازارهای منطقه

 ازرگانی کشور ازبکستان است. متاسفانه مشکالتی از قبیل ارتباطات بانکی بازارگانی ایرانیهای باین نمایشگاه آشنا شدن با سیاست

خاطرنشان کرد: علی رغم توانایی زیادی که کشور ایران برای توسعه « دماگستر»مدیر عامل شرکت  .کندنشینی میرا وادار به عقب

 .نمایدموانع بر سر راه ایجاد میصنعتی برای کشورهای همسایه دارد مسائل دیپلماتیک و بانکی 

زار گذاری و بازرگانی ازبکستان برگآوریهای کشاورزی توسط وزارت روابط اقتصادی خارجی سرمایهالمللی فندوازدهمین نمایشگاه بین

 .( ادامه دارد۱۳۹۶خرداد ماه سال  ۱۳ژوئن ) ۳و تا 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۳۱۱۰۰۰۸۹۸ 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960311000898


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

184 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

 روند رو به رشد کشاورزی ادامه دارد

سال گذشته توجه به بخش کشاورزی و احیای این صنعت است. دولت یازدهم با تدابیر خاص  ۴یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در 

 ۲۰با تولید بیش از  ۹۵و ایجاد اعتماد در میان کشاورزان موفق شد، بخش کشاورزی را به مسیر رشد و توسعه برگرداند و در سال 

د گندم، ثمره این حمایت و اعتماد کشاورزان را بچیند. روند میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و دستیابی به خودکفایی در تولی

بینی پیش"خرداد ماه گفت:  ۱۰رشد و توسعه امسال هم ادامه دارد چرا که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی روز چهارشنبه 

 ."میلیون تن تولید گندم داشته باشیم ۱۱کنیم امسال حدود می

ای هرسد حمایترسانی دولت، خرید تضمیمی گندم هم از طبق روال هر سال شروع شده و به نظر میاطالعبه گزارش ایانا از پایگاه 

های تولید و تالش و اعتماد کشاورزان باعث شود امسال هم شاهد ادامه رشد باال در این بخش باشیم. بخش کشاورزی یکی از بخش

تامین امنیت غذایی کشور دارد. تامین امنیت غذایی کشورمان یکی از  مهم اقتصادی در کشورمان است که ارتباط مستقیمی هم با

 .گیری مناسبی در این زمینه داشته استهای اقتصاد مقاومتی است و دولت یازدهم جهتهای سیاستترین خواستهمهم

موم کارشناسان در مسیر ترین نیازهای زیربنایی کشورمان حرکت هدفمند در مسیر توسعه پایدار است، به اعتقاد عیکی از مهم

دستیابی به توسعه پایدار توجه به بخش کشاورزی و در اولویت قرار گرفتن رشد و شکوفایی این بخش یک ضرورت انکار ناپذیر است. 

های قبلی نظام کشاورزی کشورمان را دچار مشکالت واردات گسترده محصوالت کشاورزی و کاالهای استراتژیکی مانند گندم در دولت

گذاری درست کشور در مسیر توسعه پایدار، های کارشناسی و منطقی و برای ریلده کرده بود، دولت یازدهم با اتکاء به برنامهعدی

درصدی خرید تضمینی گندم در این دولت تنها یکی از دالیل روشن  ۱۷۴۵نجات این بخش مهم را در دستور کار قرار داد و افزایش 

نگر و بلند مدت به مسیر توسعه، از انجام اقدامات دولت یازدهم با نگاه همه جانبه.دولت است شکوفا شدن بخش کشاورزی در این

گذاری در زیربناهایی مهم اقتصادی را در مسیر توسعه پایدار در دستور کار قرار داد، زده پرهیز کرده و سرمایغیرکارشناسی و شتاب

دهد رکت در مسیر توسعه توجه به بخش کشاورزی است و آمار و ارقام نشان میهای مهم برای حبه اعتقاد کارشناسان یکی از اولویت

دهد که عمده بررسی روند تاریخی توسعه اقتصادی کشورها نشان می.که این بخش در دولت یازدهم به صورت ویژه تقویت شده است

صادی خود انتخاب کرده و با استفاده از کشورهای توسعه یافته دنیای امروز، کشاورزی را به عنوان بخش زیربنایی توسعه اقت

ها نیز دست ها، به توسعه سایر بخشهای مناسب برای رشد سایر بخشاند عالوه بر تامین نهادههای فراوان این بخش توانستهظرفیت

ها ترین آنمهمهای متعددی بر عهده دارد که از جمله یابند؛ بخش کشاورزی در روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف نقش

هایی مانند نیروی کار، مصرف تولیدات توان به تامین امیت غذایی، تامین مواد خام و اولیه مورد نیاز صنایع باالدستی، تامین نهادهمی

های آالت کشاورزی، ارزآوری برای کشور و تامین مالی سایر بخشهای صنعتی از قبیل کودها و سموم شیمیایی و ماشینسایر بخش

 .ربنایی اشاره کردزی

 توجه به بخش کشاورزی ضرورت اقتصاد کشور

های پنج ساله توسعه همواره بر تقویت بخش کشاورزی و ضرورت آن در کشور تاکید شده است، این در در اسناد باالدستی و برنامه

نگر در حوزه اقتصادی کرات کوتهجشن خودکفایی گندم برگزار کرد، حاکم شدن تف ۸۲حالی است که در شرایطی که ایران در در سال 

به بعد باعث تضعیف چنین دستاوردهای در کشورمان شد و مردم ایران کم کم در حال فراموش کردن طعم محصوالت  ۸۴های در سال

های کشاورزی بود. در ادامه چنین ها در حال نابودسازی زیرساختکشاورزی و باغی ایرانی بودند و واردات گسترده در این سال

میلیون تن گندم واردات کنیم. این مسئله به شدت در تعارض با طی مسیر توسعه  ۶مجبور شدیم بیش از  ۹۲هایی در سال سیاست

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

185 
 

های اقتصاد مقاومتی بود. دولت تدبیر و امید، اما با اتخاذ های مهم سیاستپایدار و تامین امنیت غذایی به عنوان یکی از خواسته

ها مسیر غلط گذشته را به ریل درست حرکت به سمت توسعه پایدار تغییر داد و هنگ در همه حوزههای منطقی و هماگیریجهت

میلیون تن گندم مازاد هم عالوه بر تامین نیاز داخلی برای صادرات داشتیم و بار دیگر جشن  ۳، ۹۵به جایی رسدیم که در سال 

 .بودصادر کننده مهم مرکبات از جمله پرتقال می ۹۵ریخت ایران در سال خودکفایی برگزار شد و اگر شرایط آب و هوایی به هم نمی

 اهمیت بخش کشاورزی

به تولیدات بخش کشاورزی وابسته است و هر گونه اختاللی در روند تولید این بخش سالمت و امنیت غذایی یک کشور مستقیما 

های اخیر کشورهای توسعه یافته در مورد تواند به طور مستقیم امنیت غذایی و حتی سیاسی آن کشور را تهدید کند؛ حساسیتمی

کنندگان در این کشورها به استگذاران و مصرفمصرف محصوالت کشاورزی و مواد غذایی سالم و ارگانیک حاکی از توجه زیاد سی

های بحث تولیدات سالم در بخش کشاورزی است. از این رو توجه به تولید سالم و اقتصادی در بخش کشاورزی و توسعه زیرساخت

ر آن گذشت توان به سادگی از کناهای نسبی یک کشور موضوعی است که نمیتر، بر اساس مزیتاین بخش جهت تولید بیشتر و سالم

تواند در فرایند توسعه اقتصادی ریزی اصولی و هماهنگ به سمت آن حرکت کرد. از این رو بخش کشاورزی میو باید با یک برنامه

نظیری داشته باشد؛ موقعیت ممتاز جغرافیایی و تنوع آب و هوایی ایران برای کاشت محصوالت مختلف بخش ایران نیز نقش بی

های مرتبط با کشاورزی، ار مناسب در روستاها و مراکز تولید، وجود نیروی تحصیل کرده کافی در رشتهکشاورزی، وجود نیروی ک

های نسبی خدادادی در زمینه محصوالت با ارزشی از قبیل زعفران، پسته، گیاهان دارویی، محصوالت صنایع غذایی و وجود مزیت

های موجود بخش کشاورزی ایران است و مشکالتی نظیر کمبود زیتصنایع دستی مرتبط با بخش کشاورزی و نظایر آن از جمله م

آیند. های این بخش به شمار میهای شیمیایی و تولیدات غیرارگانیک از جمله مشکالت و محدودیتآب، مصرف بیش از حد نهاده

 .اجرا گذاشتهای خود را برای شکوفایی این بخش به های این بخش برنامهها و ضعفدولت یازدهم با درک مزیت

محور ای دانشاینکه وزارت جهاد کشاورزی و معاونت زراعت آن با برنامه"عیسی کالنتری، دبیر خانه کشاورز در این باره معقتد است: 

های گذشته تولید گندم را با وجود کاهش سطح زیر کشت و میزان مصرف آب افزایش دهد و این محصول را به اند طی سالتوانسته

ایران به خودکفایی  ۱۳۹۴تنها در سال های موفق و عملکردهای مثبت این وزارتخانه است چرا که نهرساند یکی از کارنامهخودکفایی ب

ن محصول دهد امسال نیز خودکفایی ایدر تولید گندم رسید بلکه سال گذشته نیز این خودکفایی تکرار شد و وضعیت تولید نشان می

های اقتصاد مقاومتی است و دولت یازدهم با اتکاء به این های مهم سیاستمحوری یکی از خواسته.دانش "استراتژیک نیز ادامه دارد

تامین "ها یعنی مهم توانسته است بخش کشاورزی را به شکوفایی برساند تا زمینه تحقق یکی دیگر از بندهای مهم این سیاست

هم و زیربنایی کشاورزی، در مسیر توسعه پایدار گام بردارد. را ممکن سازد و همچنین با اولویت دادن به بخش م "امنیت غذایی

درصدی سال گذشته مربوط به نفت بوده،  ۷های مجلس هر چند بخش مهمی از رشد اقتصادی باالی براساس گزارش مرکز پژوهش

مور زیربنایی و پایدار را به دهد دولت یازدهم انجام ادرصد در رده دوم قرار گرفته که نشان می ۵اما بخش کشاورزی با رشد بیش از 

به  ۱۳۹۵ماهه سال  ۹اقدامات جنجالی و هیجانی ترجیح داده است. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی را در 

درصد اعالم می کنند اما ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس از جدیدترین برآوردهای وزارت جهادکشاورزی  ۵.۷درصد و  ۴.۲ترتیب 

نشان می دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی )به قیمت ثابت( در  ۱۳۹۵ید انواع اقالم محصوالت کشاورزی تا پایان سال از تول

 درصد خواهد بود که نسبت به برآوردهای پیشین این مرکز با افزایش همراه است ۵.۷نزدیک به  ۱۳۹۵سال 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۴۰/%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۹%۸۶% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 سر بی کاله آب مجازی

ماهنامه را به نقد رویکردهای موجود به موضوع آب مجازی اختصاص منصور انصاری، سردبیر ماهنامه دامپروران، سرمقاله این شماره 

ها و هایی که فقط خودشان را باور دارند و در عرصه عمل و اجرا به تهییج مردم و آگاهی افکار عمومی از برنامه دولت .داده است

های هنگفت، ی شوند و با وجود صرف بودجه ای از کاهندگی و ناتوانی م های خود اتکا نمی کنند، خود به خود وارد مرحله سیاست

قادر نخواهند بود همه آنچه که مد نظر دارند را تحقق بخشند، لذا خود را این چنین قانع می کنند که این کار را کردیم و آن کار را 

ه همراه وزیر نیرو و خواهیم کرد و این طور می شود و آن طورخواهد شد. اخیرا شاکله وزارت جهاد کشاورزی با اکثر معاونانش ب

معاونان مربوط به آب این وزارتخانه و مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با دعوت از چند شخصیت برجسته 

خارجی مطرح در عرصه آب، کنفرانسی را با عنوان نقش آب مجازی در مدیریت بحران آب در ایران و جهان تعریف و یک روزه اجرا 

سال پیش تاکنون مباحث مختلف آب را در اشکال مختلف از جمله جایگاه آب مجازی در  ۱۵ه دامپروران نیز که از کردند. مجل

ها بحث دیگر دنبال می کند، به عنوان تنها مجله تخصصی و یا رسانه مرتبط با کشاورزی، دیپلماسی کشورها، کشت فراسرزمینی و ده 

صفحه درج کرد، اما با تاسف بسیار  ۵را که برای نخستین بار در کشور برگزار می شد در های این کنفرانس  ای از سخنرانیخالصه 

باید گفت این کنفرانس فقط یک روز بود و دیگر هیچ! همه سخن گفتند، اعم از عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی 

ق ایران، چیت چیان وزیر نیرو، سفیر هلند در تهران، وزارت امور خارجه تا مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی، شافعی رئیس اتا

پروفسور تونی آلن دستیار دپارتمان جغرافی کینگز کالج لندن و بسیاری دیگر، و البته رفتند. بعضی ها گفتند آب مجازی خوب است 

 ت فقر آبی نیست. و دیگرانی هم بودند که گفتند استفاده از آب مجازی یک راه حل اساسی برای از میان برداشتن مشکال

ها در قوه مجریه را متناقض های جناحی و سیاسی هم به فراخور و درست در مقطع پیش از انتخابات، تمایز دیدگاه بعضی خبرگزاری 

و نشان ناتوانی آن ارزیابی کردند و بحثی جدی در مورد موضوع کنفرانس به میان نیاوردند. به واقع آب مجازی و جایگاه آن در 

سی کشوری همچون کشور ما که با بحران جدی منابع آب زیرزمینی مواجه است، بی کاله ماند و گویا همه سخنرانی کردند دیپلما

یک از سخنرانان که هرکدام به فراخور در حوزه تصمیم گیری و اجرا جایگاه ممتازی دارند، نگفتند  تا فقط سخنی گفته باشند. هیچ

باید از آب مجازی استفاده کند یا نکند، استفاده از آن طبق نظر عوام فریبان، استقالل کشور را  آیا کشور بحران زده ما در حوزه آب

رود در چه سالی  دهد یا نمی دهد، این مفهوم که یک الگوی راهبردی در تنظیم دیپلماسی اقتصادی به شمار میدر مخاطره قرار می 

تواند به تقویت تولید داخل محصوالت کشاورزی کمک کند و تا چه حد  رسما در جهان تعریف و کاربرد داشته است؟ چقدر می

رساند؟ رابطه این پدیده متداول آفریند یا به ایجاد اشتغال آسیب می  شود؟ در بخش کشاورزی اشتغال میموجب تضعیف آن می 

هایی از آب مجازی استفاده کند چه زمینه  در اقتصادهای ملی و بین المللی در حوزه صادرات یا واردات چیست و نهایتا دولت باید در

یا نکند؟ به جز اشاراتی مبهم و آماری و نامشخص توسط مهندس عباس کشاورز، کارآشنا و صاحب نظر در عرصه بحران آب، آن هم 

س انند مهنددو پهلو و توصیفی، هیچ کدام از وزرا و مدیران به صراحت و روشنی نگفتند با این آب مجازی چه باید کرد؟ بعضی هم

 آب مجازی راهکار اساسی»و معلوم نیست چه کسی گفته بود که « آب مجازی راهکار اساسی نیست»چیت چیان وزیر نیرو گفتند: 

به هر حال باید تکلیف سیاست راهبردی اقتصاد سیاسی کشور درحوزه واردات و صادرات محصوالت «. برای جبران فقر آبی است

 ب مجازی، مشخص و شجاعانه تدوین شود.کشاورزی و انتقال یا خروج آ

 مبنای نادرست سیاسی شدن آب مجازی 
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آب مجازی عبارت از میزان آب مصرفی برای تولید هر کیلو یا هرتن ازانواع محصوالت کشاورزی است که نخستین بار توسط پژوهشگر 

هزار لیتر، یک کیلو  ۱۵یک کیلو گوشت گاو  مطرح شد. به طور مثال، برای ۱۹۹۰بریتانیایی، پروفسور جان آنتونی آلن در دهه 

لیتر آب شیرین مصرف می شود. این یک ارزش نهفته و پنهان  ۱۴۰لیتر و یک فنجان قهوه  ۴۳۰۰هزار لیتر، مرغ ۱۰گوشت گوسفند 

 د و بیشدرمحصوالت کشاورزی است. این مفهوم درعرصه اقتصاد و بازرگانی منجر به واردات یا صادرات محصوالت کشاورزی می شو

از سه دهه است که در سیاست گذاری کالن کشورهای توسعه یافته جهان، حتی آن دسته که مشکل آب ندارند مطرح است و حاال 

 قرار است در برنامه ششم توسعه کشور ما نیز مد نظر قرار گیرد.

 آب مجازی به غلط سیاسی شده است

هیچ جای دنیا به اندازه کشور ما به یک موضوع سیاسی حاد و مناقشه ، در  (virtual water)اما باید گفت آب مجازی یا همان

برانگیز تبدیل نشده است. مبنای سیاسی شدن این بحث هم نادرست است، مثال وقتی که گوشت مرغ، تخم مرغ، صیفی، سبزی، 

 شود، آب ها گران می شود؟ قیمتکنیم؛ گفته می شود ما خودمان نیاز داریم چرا صادر می گوسفند زنده و یا مواد لبنی صادر می 

م، کنیای و یا حتی گندم وارد می شود و ...، و وقتی غالت، کنجاله سویا، ذرت دانه ممکلت با وجود کمبود به صورت کاال خارج می 

 شود استقالل کشور در خطر قرار گرفته و موضوع امنیت غذایی یا امنیت ملی را به میان می آورند.  گفته می

 ت درک درست از مفهوم آب مجازی شاخصی برای راهبرد اقتصادکالن اهمی

درک درست از مفهوم آب مجازی برای دولت ها و تدوین کنندگان راهبردهای کالن اقتصادی کشور تعیین کننده است. این مفهوم 

وارد کننده باشیم. خارج کردن  کند که ما دریابیم در چه محصوالتی مزیت صادراتی داریم و در چه محصوالتی قطعا بایدکمک می 

واردات و صادرات محصوالت کشاورزی بر اساس ارزش ذاتی آب در اقلیم های خشک و کم آب همانند کشور ما از دایره برخوردهای 

سیاسی و تبدیل آن یه یک امر اقتصاد سیاسی موضوعی تعیین کننده در موفقیت راهبردهای اقتصاد کالن و مشکالت مربوط به آن 

 .است

 اند؛ جنگ آب، جنگ غذا نداریم افکاری که مربوط به گذشته

در این یا آن نقطه جهان کاربرد اجرایی دارند، ولی اگر  ۹۰تا  ۶۰ها یگرچه هنوز پسمانده افکار دیپلماسی جهانی مربوط به دهه 

ا کن فیکون شود و یک اتفاق نادر اکنون صحنه تضادهای جهانی را نگاه کنیم به روشنی آشکار است که جنگ آب نداریم، مگر دنی

های موجود جهان در میان نیست، جنگ های اقلیم جهانی پیش آید، به تبع آن، جنگ غذا هم در هیچکدام از ژئوپلیتیک در شاخص 

های های کشاورزی مرغوب، به جز چند منطقه خاص سیاسی عمال وجود ندارد، اما جنگ اقتصادی و رقابت  خاصی هم برای زمین

 شود. ها وجود دارد و دیپلماسی کالن کشورها بر اساس این تضادها تنظیم می  یران کننده اقتصادی در میان ژئواکونومیکو

لذا موضوع آب مجازی و استفاده از آن برای ایجاد ارزش افزوده ملی، اشتغال مولد و افزایش سود سرمایه گذاری در عرصه تولید 

های دیپلماسی اقتصادی کشور است که نباید در برگزاری یک کنفرانس یک روزه خالصه  داخلی محصوالت کشاورزی از ضرورت

شود. می بایست نهادهای مسئول این مفهوم را به درستی و با شاخص های دقیق در میان افکار عمومی ترویج کنند تا در حوزه 

الت کشت فراسرزمینی از سوی مجالت تخصصی به میان اجرای آن هم افزایی و پشتیبانی ملی به وجود آید. به یاد داریم وقتی مقا

آمد، بسیاری با آن مقابله و مخالفت می کردند و آن را یک توهم غیر عملی به شمار می آوردند، ولی اکنون، یکی از راهبردهای اصلی 

نده نزدیک تدقیق خواهد وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با کمبود آب کشور همین کشت فراسرزمینی است، آب مجازی هم در آی

 شد و خیلی ها که االن آن را ناقض استقالل کشور می دانند، در آینده نزدیک تبدیل به نانی چرب و فعالیتی پر سودش خواهندکرد.

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

188 
 

عالی آب و چند نهاد دیگر مسئول و موظف و مسئول و غیر موظف گفتنی است مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، شورای 

بطه با آب، نه تنها سیاست و برنامه مشخصی برای آب مجازی ندارند، بلکه برای استفاده بهینه از آب خاکستری )پساب آب های در را

اند و هرازگاهی در قالب این یا آن سمینار به ضرورت استفاده از  شور و یا آلوده( و آب سبز نیز برنامه مشخص و معینی تعریف نکرده

توان بحران آب کشور را به سامان رسانید. همه چیز،  سازند. با این میزان از مسئولیت نمی موضوع را رها میآنها اشاره می کنند و 

 های سیاست گذاری به آب شیرین خالصه شده است و بس!  ها و مجادلهاعم از مناقشه 

w.iana.ir/fa/news/http://ww۴۴۷۰۴/%D۸%B۳%D۸%B۱%D-۸% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۰تاریخ: 

کارگیری الگوهای جهانی برای گیر/ ضرورت بهمحور است؛ در ایران مچحلمحیط زیست در تمام جهان راه

میلیارد دالر  100های ایران/ برای جذب اجرای سیستم مدیریت پسماند و بازچرخانی آب در دامداری
 ای چابک، دانا و سریع نیاز داریمگذاری در کشاورزی، به مجموعهسرمایه

وگو با ایانا پیرامون راهکارهای مدیریت بهینه آب های نوین وزیر جهاد کشاورزی، در گفتمدحسین عمادی، مشاور فناوریدکتر مح

گذاری خارجی جهت ایجاد اشتغال پایدار و اصولی های نو و همچنین راهکارهای اصولی جذب سرمایهها از طریق فناوریدامداری

 ...سخن گفت

 چکیده:

شود، بسیار زیاد است، فضوالت گاو دوباره مورد استفاده قرار میزان آبی که از چرخه خارج می در یک گاوداری، *

ای در این واحدها به مراتب باالتر از گیرد و حجم تولید گاز دی اکسید کربن، متان و سایر گازهای گلخانهنمی

های ایران از اند و دشتها واقع شدهشتاستانداردهای جهان است. این در حالی است که عمده واحدهای دامداری در د

 .نظر شرایط آبی در وضعیت بحرانی قرار دارند

جویی در منابع آب مطرح کاری استفاده کرد. هرگاه بحث صرفهتوان برای علوفهاز آب تصفیه شده دامداری می *

رویم، در صورتی که آب مجازی مصرف شده برای تولید گوشت به مراتب بیشتر شود، به سراغ زراعت و باغداری میمی

 از محصوالت زراعی است

گیر مجموعه راه حل محور است، اما در ایران این سازمان مجموعه ای مچ سازمان محیط زیست در تمام جهان یک* 

 کنداست و مسایل را به جای آن که بسط دهد، قبض می

دامداران ایران با فشار مضاعف محیط زیست ممکن است خدای ناکرده برای حل مشکل خود با محیط زیست، رشوه  *

 حدهای تولیدی خود را به تاخیر اندازندپرداخت کنند تا اعمال ضوابط زیست محیطی در وا

ها باید از فضوالت گاوی بیوگاز تولید کنند و برق تولیدی با بیوگاز نیز نیازهای انرژی واحد در چین، تمامی دامداری* 

شود. در مقابل دولت بخشی از پول ژنراتور گازی برق مازاد نیز توسط دولت خریداری می . کننددامداری را تامین می

 .کندکند را به دامدار پرداخت میبا بیوگاز کار می که

کند؛ بنابراین باید هزینه این انتفاع از طریق بودجه عمومی بهبود سیستم پسماند دامداری، ملت ایران را منتفع می* 

 تعیین شود

تواند سیستم بازچرخانی آب در واحد خود مستقر راسی با یک میلیارد تومان به طور کامل می ۴00تا  300یک دامداری  *

 .تواند استفاده کندکند. کود حاصل از مدیریت پسماند را نیز به عنوان محصول ارگانیک برای مزارع می

د یارانه پرداخت کند. حاکمیت ایران باید به فکر محیط به جای کمپانی نستله، دولت ایران باید برای مدیریت پسمان* 

 کندزیست ایران باشد، نه شعبه چین کمپانی نستله که شیر خشک را از ایران صادر می

 جویی در آب بدهدتواند شعار صرفهدار، هیچ کس نمیتا قبل از تبدیل شدن آب به کاالی قیمت *
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ند، ککند و آن را تبدیل به شبنم میها بخار آب را جذب میکه در شب در بسیاری از ارتفاعات با نصب صفحات جاذب *

هزار  300شود. با پرداخت توان بهره برد. آب حاصل از شبنم، ذخیره شده و برای تامین نیاز گیاه به کار گرفته میمی

 .توانید با نصب این سیستم، نیازهای آبی خود را تامین کندیورو می

گیرنده چابک، دانا و به یک مجموعه تصمیم میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی 100برای جذب  *

نه  .سریع در جهاد کشاورزی نیاز داریم که بتواند با دفاتر وزارت امور خارجه در سایر کشورها ارتباط سریع برقرار کند

 های خارجی در ایران باشیم.اینکه منتظر حضور هیات

زا نیست. اما کشاورزی در حال توسعه ورزی سنتی با آقای کالنتری هم نظر هستم که این بخش اشتغالدر بخش کشا* 

 .و مدرن شده، نیاز به نیروی انسانی دارد

شود. این میزان ایجاد اشتغال نیز روز به روز به درصد از کل اشتغال توسط بخش کشاورزی ایجاد می 1.۸در آمریکا * 

های آمریکا در صنایع وابسته به کشاورزی تامین درصد شغل 13ر حال کاهش است، اما بیش از دلیل توسعه تکنولوژی د

 شودمی

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

 :لیال مرگن-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

های استراتژیک ط مرکز بررسیمشکل اصلی کشور بر اساس مطالعات آینده پژوهی است که توس 10بحران آب یکی از 

ریاست جمهوری انجام شده است. وضعیت نامناسب محیط زیست ایران هم با توجه به وقوع پدیده ریزگردها، 

 ها و معضالت متعدد پیش رو، بر کسی پوشیده نیست.های ویرانگر، خشک شدن تاالبسیالب

ورزی در گفت و گو با خبرگزاری کشاورزی ایران دکتر محمد حسین عمادی، مشاور فناوری های نوین وزیر جهاد کشا

اص، هاى خداند. زیرا بر این باور است که شیوع بیماری)ایانا(، توجه به مقوله محیط زیست را یک ضرورت برای ایران می

کند که به مسایل محیط زیستی و اجرای سیستم مدیریت پسماند و سازان را ناگزیر میبحران آب و غیره، تصمیم

رخانی آب در بخش کشاورزی بیش از گذشته توجه کنند. اما به این نکته هم اشاره دارد که اعمال استانداردهای بازچ

زیست محیطی نباید با تنبیه و تعطیلی واحدهای تولیدی همراه باشد، چرا که این رویه عالوه بر اینکه تامین امنیت 

به کاهش نرخ اشتغال و افزایش فساد اداری نیز منجر شود.  کند، بلکه ممکن استغذایی کشور را با مخاطره روبرو می

های سازمان حفاظت محیط زیست، در مشاور فناوری های نوین وزیر جهاد کشاورزی عالوه بر تاکید بر تغییر سیاست

ی گذار خارجهای الزم برای تولیدکننده به منظور اعمال استانداردهای زیست محیطی و جذب سرمایهنظر گرفتن مشوق

 کند. را به عنوان راهکارهایی برای برون رفت کشور از شرایط بحرانی کنونی معرفی می

 :خوانیددر ادامه مشروح گفتگوی ایانا با وی را می

 

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

معضل اصلی ایران در آینده خواهد بود. بخش کشاورزی به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب از  10بحران آب یکی از 

برد و قادر نیست برای کاهش مصرف آب به دلیل نبود سرمایه از تکنولوژی مناسب استفاده گذاری رنج میسرمایهعدم 

 کند. آیا راهکاری برای خروج از این شرایط وجود دارد؟
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ر آنالیز شود. اطالعات دریافت شده از این قشنظران انجام میهای آینده پژوهی ایران عمدتا بر اساس نظر سنجی از صاحببحث

شود. این نوع مطالعه برای شناخت وضعیت موجود مناسب است هرچند اثر سنجی نیست شود و خروجی آن به جامعه عرضه میمی

هایی که ما در سطح ملی با آن روبرو هستیم، بحث آب و مدیریت منابع طور که اشاره شد، مهم ترین چالشو نظر سنجی است. همان

سال گذشته است. در حال حاضر وضعیت آب ایران به شکل  ۳۰تا  ۲۰نده کارنامه علمی و اجرایی ما در است. شرایط کنونی نشان ده

فزاینده و تصاعدی در حال بحرانى شدن است. با توجه به مسایل جهانی و گرم شدن کره زمین، خاورمیانه نیز وضعیت بسیار بحرانی 

 های هوشمند مالکیتی ورو به افزایش است و عدم مدیریت صحیح و نبود نظامدر زمینه منابع آب دارد. تبخیر و تعرق در این منطقه 

حقوقی در کشور، مسئله آب را به یک مقوله پیچیده تبدیل کرده است. یکی از مسایل پیش روی ما در آینده، مسئله آب است که 

های جدی پیش روی ما هه آینده، چالشصورت خاص به آن توجه کرد. عدم توجه به ابعاد محیط زیستی مسایل در یک د باید به

قرار خواهد داد. اثرات این عدم توجه در حوزه زراعت، باغداری و دامداری در قالب کمبود منابع آب خود را نشان خواهد داد. در دو 

ایم اما در رار دادهوری را مد نظر قایم. در شعار هم باالبردن بهرهیا سه دهه گذشته، عمده انرژی خود را صرف افزایش تولید کرده

ر ورى دوری در مجلس قانون جامع بهرهوری افزایش نیافته است. با وجود اینکه برای بهبود بهرهعمل، تولید از طریق بهبود بهره

وری در بخش وری در بخش کشاورزی محقق نشده است. یکی از ابعاد بهرهکشاورزى به تصویب رسیده است اما در عمل اهداف بهره

 هاى صنعتىی توجه به مسایل محیط زیستی است. مثال مشخص آن در زمینه دامداری است. رکورد تولید شیر در گاوداریکشاورز

کشور، با رکورد دنیا بسیار نزدیک است. در یک دهه گذشته عالوه بر کمیت تولید به مسئله بهداشت این محصول هم تا حدودی 

تری به بازار عرضه کنیم. اما در کنار این ایم محصول سالمرل آن در شیر، تالش کردهتوجه شده و در قالب کاهش بار میکروبی و کنت

ها را به عنوان یک اصل در نظر گرفته و کیفیت محیط تولید ایم. ما در واقع کمیت تولید در گاوداریها از یک موضوع غافل شدهتالش

شود، بسیار زیاد است، فضوالت گاو دوباره ان آبی که از چرخه خارج میایم. براى مثال در یک گاوداری، میزرا فدای حجم تولید کرده

ای در این واحدها به مراتب باالتر از گیرد و حجم تولید گاز دی اکسید کربن، متان و سایر گازهای گلخانهمورد استفاده قرار نمی

های ایران از نظر شرایط اند و دشتها واقع شدهاستانداردهای جهان است. این در حالی است که واحدهای دامداری عمدتا در دشت

نکته دیگر توجه به بهداشت و پیشگیرى بیماری هاست. تا همین چند هفته پیش شیوع آنفلوانزای  .آبی در وضعیت بحرانی قرار دارند

 حال حاضر تب کریمه کنگو فوق حاد پرندگان بحران اصلی کشور بود. برای مهار این بحران چند میلیون قطعه مرغ را امحا کردیم. در

ها برای بهداشت عمومى کشور بسیار مهم ایم که مسئله بهداشت محیط دامداریبه بحران تبدیل شده است و ما تازه متوجه شده

 .شدها کمتر به این مسایل توجه میاست. تا قبل از وقوع این خسارت

 شود؟ها چقدر آب صرف میبرای تولید محصول در دامداری

های دامداری به طور متوسط به ازای هر راس دام شیری، نیم متر مکعب آب برای شستشوی گاو استفاده س برآوردها، در محیطبر اسا

 .شودکنیم و این آب از چرخه تولید خارج میمی

 شود؟در سایر کشورهای جهان نیز برای شست و شوی دام همین میزان آب صرف می

ازیافت آب را در دستور کار خود دارند. کشورهای در حال توسعه نیز چند سالی است که به هاست که بدر کشورهای اروپایی سال

گیرد. این ها آب بازچرخانی شده و مجددا مورد استفاده قرار میاند. در این کشورها مشابه کارواشچرخه بازیافت اصولی آب وارد شده

شود. یا اینکه یر بهداشتی دفع شده و وارد چرخه آب زیرزمینی میها به شکل غدر حالی است که در ایران، آب مصرفی دامداری

شود. در مسئله آب مباحث بهداشتی، زیست محیطی و وضعیت منابع تبخیر شده و به عامل عفونت و مصیبت برای انسان تبدیل می
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ب برای شست و شوی هر گاو شیری آب باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به محدودیت منابع آب، از دست دادن نیم متر مکعب آ

 .منطقی نیست و این آب باید بازچرخانی شود

 شود؟ها میبرآوردی وجود دارد که در سراسر کشور چه میزان آب صرف شست و شوی دام

ب بیش آیابد. هرچه تراکم بیش تر شود، بهداشت اهمیت بیش تری پیدا کرده و نیاز به های صنعتی تراکم دام افزایش میدر گاوداری

یابد. هرچه های صنعتی به صورت تصاعدی افزایش میتری برای شست و شوی دام وجود دارد. بنابراین مصرف آب در دامداری

اند که برای ها در جاهایی واقع شدهشود، بیش تر است. دامداریدامداری تراکم بیش تری داشته باشد، میزان آبی که مصرف می

ها هم با کمبود منابع آب روبرو هستیم. از آب اند و در دشتها واقع شده. این واحدها عمدتا در دشتعلوفه کاری به آب نیاز دارند

شود، به سراغ زراعت و جویی در منابع آب مطرح میکاری استفاده کرد. هرگاه بحث صرفهتوان برای علوفهتصفیه شده دامداری می

برای تولید گوشت به مراتب بیشتر از محصوالت زراعی است. اگر هر راس رویم در صورتی که آب مجازی مصرف شده باغداری می

گاو شیری را در حداقل نیم متر مکعب آب مورد نیاز برای شست و شو ضرب کنیم، بدون در نظر گرفتن آبی که صرف آشامیدن 

برای کنترل این رویه هیچ اقدامی  شود. متاسفانهها تلف میآید که در دامداریشود، حجم قابل توجهی آب به دست میها میدام

 .ایمانجام نداده

 اند؟در دنیا برای حل این مشکل چه اقداماتی انجام داده

کند، اما در ایران این سازمان در همه دنیا سازمان محیط زیست یک مجموعه راه حل محور است و برای حل مسایل، راهکار ارائه می

کند. از روز اول نیز سازمان سازمانی است که مسایل را به جای آنکه بسط دهد، قبض میگیر است. محیط زیست یک مجموعه مچ

سال  ۴۵حفاظت محیط زیست در ایران طوری طراحی شده است که از تخلفات جلوگیری کرده و هشدار بدهد. این رفتارها برای 

 ۲۰فهمیدند؛ اما در حال حاضر، حدود زی نمیپیش که سازمان محیط زیست تشکیل شد، خوب بود، زیرا مردم از محیط زیست چی

دهد. بعد اگر راهکارها کند و به مخاطبان ارائه میسال است که سازمان محیط زیست در دنیا راه حل تکنیکال و مدیریتی پیدا می

ر اصلی سازمان محیط شوند. اما کاگذارند. در نهایت افراد متخلف جریمه میاالجل برای اجرا میتوسط جامعه هدف اجرا نشد، ضرب

راس دام روزی  ۵۰۰شود. یک گاوداری که با زیست ایران به وعظ کردن، تعطیل کردن واحدهای تولیدی و جریمه کردن خالصه می

شود و به این مجموعه اعالم کند، وقتی با اخطارهای محیط زیست درباره تعطیلی واحد خود روبرو میهزار لیتر شیر تولید می ۲۰

باید واحد خود را ساماندهی کرده و سایر معضالت آن را حل کند، به دلیل آنکه تولیدکننده قادر نیست مجموعه خود را شود که می

شود، زیرا به شود خدای ناکرده به راهکارهای غیر قانونی روی آورد. این رفتارها به فساد اداری منجر میتعطیل کند، ناگزیر می

مشکل اش ارائه نشده است. در حال حاضر دامداران ایران با فشار مضاعفی از سوی محیط زیست تولیدکننده هیچ راهکاری برای حل 

روبرو هستند، در نتیجه خدای نکرده ممکن است برای حل مشکل خود با محیط زیست، رشوه پرداخت کنند تا اعمال ضوابط زیست 

با پرداخت رشوه در واقع سرنوشت جامعه و منافع مردم فروخته محیطی در واحدهای تولیدی خود را به تاخیر اندازند. به این ترتیب، 

 .شودشود و از سوی واحد تولیدی زمان خریداری میمی

اند، مشاهده عدم مدیریت پسماند و بازچرخانی آب در تمام واحدهای دامداری بزرگ که عمدتا نیز در فاصله کمی از شهرها واقع شده

هایی هم که از شهر فاصله اندازند. دامداریا عدم رعایت استانداردها، سالمت مردم را به خطر میهای مجاور شهرها بشود. دامداریمی

دارند نیز دارای مشکل عدم مدیریت پسماند هستند؛ اما سازمان محیط زیست به دلیل تداخل کمتر این واحدها با مسایل شهری، 

ها سال است که در همه جای جهان بحث مدیریت پسماند دامداریدهند. بیش از چندین کمتر به آن ها توجه کرده و هشدار می

اعم از گاوداری، گوسفند داری و مرغداری مطرح شده است. باید یکسری استانداردها در این مناطق اعمال شود تا یک محیط پایدارتر 
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صرفا در قانون به این نکته اشاره شده است ایجاد شود. اما متاسفانه در کشور ما قوانین و مقررات کاملی در این رابطه وجود ندارد. 

های که اگر اقدامات محیط زیستی در واحدهای تولیدی انجام نشد، این واحدها باید تعطیل شوند. نقش بخش خصوصی، سازمان

 .ای مثل سازمان حفاظت محیط زیست و غیره در قانون به درستی تعریف نشده استهشدار دهنده

سماند صرفا نیاز به اصالح قوانین و مقرارت داریم یا اینکه باید تدابیر دیگری نظیر تغییر به نظر شما برای مدیریت پ

 رویکردهای سازمان حفاظت محیط زیست و غیره نیز توسط دولت اندیشیده شود؟

وی دولت به شود، تسهیالتی نیز از سدهد و قوانین اصالح میباید عالوه بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست راهکار ارائه می

خرد و ناگزیر است شیر را به قیمت دولتی به بازار عرضه دامداران بدهیم. وقتی یک دامدار علوفه را با نرخ جهانی و بدون یارانه می

ور است کند و یا مجبگیرد. تولیدکننده برای جبران این فشار به ناچار یا حقوق کارگر را کم میکند، به حد کافی تحت فشار قرار می

لیات ندهد، تقلب کند و یا راهکارهای غیر قانونی دیگر را در پیش بگیرد. واقعیت این است که اگر شما به دنبال حفظ مصالح ملی ما

هستید و قصد دارید دامدار را مجبور کنید که مسایل بهداشتی را رعایت کند، باید از محل بودجه عمومی به تولیدکننده مشوق 

شود، به کشاورزان و میلیارد یورو می ۳۶۰ها وجود دارد. در اروپا روزانه یک میلیارد یورو که ساالنه وقبدهید. در تمام جهان این مش

 .شوددامداران یارانه ارائه می

 شود؟این یارانه برای مدیریت پسماند به تولیدکننده داده می

های ای و تغییر روشطی با هدف کاهش گازهای گلخانهاین یارانه شامل ایجاد تعادل در تولید، ثبات بازار و رعایت مسایل زیست محی

 .تولید به نفع محیط زیست و ایجاد پایداری در آن است

 دهیم؟ای به بخش تولید، با اهدافی مشابه آنچه در اروپا تعریف شده، ارایه نمیما در ایران هیچ یارانه

ها را زیر سئوال در حال حاضر نیز برخی افراد کارایی این سیستم دهیم.در ایران برای اجرای آبیاری تحت فشار در مزارع یارانه می

دهد. خرید تضمینی گندم با هدف ثبات بازار، های کشاورزی را به خود اختصاص میاند. تامین ثبات بازار نیز بخشی از یارانهبرده

ها وجود دارد، زیرا آن ها باید رغداریها و مشود. در حال حاضر فشار جدی روی دامداریویژه در محصول گندم پیگیری میبه

های روز خریداری کنند، اما محصول خود را با قیمت تعدیل شده به بازار داخل ارائه دهند. های خود را از بازار جهانی با قیمتنهاده

صرف الیت برای ساماندهی مهای مدیریت پسماند را بپردازند. بنابراین در چند سال نخست آغاز فعدر نتیجه آن ها قادر نیستند هزینه

ها باید از فضوالت گاوی بیوگاز تولید آب و مدیریت پسماند در واحدهای دامداری، باید یارانه پرداخت شود. در چین، تمامی دامداری

ری ریداکند. برق مازاد نیز توسط دولت خشود و این برق نیازهای انرژی واحد دامداری را تامین میکنند با بیوگاز برق تولید می

رای کند. باید از چنین الگویی بکند را به دامدار پرداخت میشود. در مقابل دولت بخشی از پول ژنراتور گازی که با بیوگاز کار میمی

 .های ایران استفاده کرداجرای سیستم مدیریت پسماند و بازچرخانی آب در دامداری

 شود؟بازچرخانی می های دامداری چین یا سایر کشورهاچند بار آب در سیستم

گردد و بخشی از آن صرف کشاورزى بازچرخانی آب در این واحدها به دو شکل است. بخشی از آب برای شست و شوی دامدارى باز می

رسد. هرچه درجه تصفیه شود. در برخی کشورها درجه تصفیه به حدی باالست که آب خروجی از تصفیه خانه به مصرف شرب میمی

ب آشامیدنی های کمتری نسبت به تولید آیابد. تولید آب سبز از فاضالب هزینهشده نیز افزایش می باالتر باشد، هزینه تولید آب تصفیه

توان داخل رودخانه رهاسازی دارد و استحصال آب خاکستری کمترین هزینه را برای دامدار ایجاد خواهد کرد. آب خاکستری را می

های تصفیه، میزان هزینه نخواهد کرد. اگرچه در ابتدای استقرار سیستم کند و محیط را آلودهکرد، زیرا نیترات آب را اضافه نمی

راسی،  ۳۰۰شود. در ایران به ازای یک گاوداری یابد اما در ادامه، با کاهش مصرف آب، این هزینه سرشکن میکشاورز افزایش می
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جویی شده، آب کمتری مصرف امدار صرفهشود که با بازچرخانی این آب، رقم درشتی برای دمتر مکعب آب در روز مصرف می ۱۵۰

گذاری کند و در چند سال آینده، یارانه هایی شود. بنابراین باید دولت در این بخش سرمایهشود و بهداشت محیط هم تامین میمی

لبته ا بینی شده است.های زیست محیطی پیشبرای ورود به این عرصه در نظر بگیرد. خوشبختانه در برنامه ششم توسعه سیاست

شود  ها باید شیوه کمک به کشاورز تعیینهای مرتبط با بندهای مختلف برنامه ششم نیز تدوین شود. در این آیین نامهباید آیین نامه

زایش کند و افتا کشاورز بداند که چگونه نظام مدیریت پسماند دامداری را باید اعمال کند تا عالوه بر اینکه شیر سالم تولید می

 .د، به محیط زیست نسل آینده نیز آسیبی وارد نکندمحصول دار

ها های دولتی باید پرداخت مشوقها دارید؟ به نظر شما کدام مجموعهپیشنهادی برای تعریف مکانیزم پرداخت مشوق

 ها چگونه باید باشد؟را به عهده بگیرند و اساسا پرداخت این مشوق

رداخت ها را پبردار است باید هزینهها نیز مشخص است. کسی که بهرهنیزم پرداختبر اساس تقسیم کاری که در کشور وجود دارد، مکا

د؛ کنشود. بهبود سیستم پسماند دامداری، ملت ایران را منتفع میها منتفع میبردار شخصی است که از اجرای برنامهکند. بهره

د. بنابراین شوبردار میی از منافع در بلند مدت نصیب بهرهبنابراین باید هزینه این انتفاع از طریق بودجه عمومی تعیین شود. بخش

د ورود ها بایهای بخش کشاورزی نیز در مکانیزم پرداخت مشوقها سهیم شود. تشکلبرداری باید در پرداخت هزینهنظام تولید و بهره

 .پیدا کنند

 ها چقدر باید باشد؟سهم کشاورز در پرداخت هزینه

آمادگی و تحمل کشاورز بستگی دارد. با فشارهایی که در حال حاضر محیط زیست به دامداران وارد کرده این سهم به کشش بازار و 

گذاری برای بهبود کنند را حاضرند در سرمایهها پرداخت میاست، افراد همان پولی که در غالب فشار و رشوه برای فرار از مصیبت

. یک ها نیز کاهش یافته استکه تکنولوژی پیشرفته شده است، هزینهنجاییشرایط محیطی زیستی واحد تولیدی هزینه کنند. از آ

تواند سیستم بازچرخانی آب در واحد خود مستقر کند. کود راس دام با یک میلیارد تومان به طور کامل می ۴۰۰تا  ۳۰۰دامداری با 

مال ها در کشور کااستفاده کند. نظام پرداخت مشوقتواند حاصل از مدیریت پسماند را نیز به عنوان محصول ارگانیک برای مزارع می

مشخص است. ما سازمان محیط زیست را داریم که وظیفه حفاظت از محیط زیست را به عهده دارد. در عین اینکه افراد را برای 

رزی باید جهاد کشاو های اجرایی مثل وزارتهایی نیز در نظر بگیرد. دولت و دستگاهکند، باید تشویقتخریب محیط زیست تنبیه می

به عنوان متولی تولید، مسئول تولید سالم نیز باشند. یعنی مشوق الزم برای کشاورزان در راستای رعایت استانداردهای محیط زیست 

شامل  ها بایدهایی در نظر بگیرد. این برچسبکنند، برچسبدر نظر بگیرد. مثال برای کشاورزانی که این استانداردها را رعایت می

تلف تعریف های مخهای مختلف باشد و تولیدکننده سالم، تولیدکننده برتر، دوستدار طبیعت، تولیدکننده سبز و غیره را برای ردهرده

مت ها دریافت نشود، قیتواند برچسب بگیرد و اگر این برچسبکنند. اگر کسی استانداردهای محیط زیستی را رعایت نکرد، نمی

ریدار به عنوان خ "نستله"ای چند روز پیش توسط وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد که کمپانی پروژهد. یابمحصول نیز افزایش نمی

. به جای کمپانی نستله دولت ایران باید این کار را بهشیر یک واحد دامداری، هزینه مدیریت پسماند این واحد را پرداخت کرده بود

عهده بگیرد و برای مدیریت پسماند یارانه پرداخت کند. حاکمیت ایران باید به فکر محیط زیست ایران باشد، نه شعبه چین کمپانی 

های کند. یک عقب ماندگی حاکمیتی برای پیدا کردن راه حل به منظور اجرای سیاستنستله که شیر خشک را از ایران صادر می

ا کنیم. نباید محیط زیست صرفا به دنبال جریمه کردن و خط قرمز کشیدن باشد. بلکه قبل از اینکه زیست محیطی داریم که باید اجر

های زیست محیطی را ارائه دهد، شرایط به مرحله هشدار برسد، باید مسایل را تعریف کند. دالیل مناسب درباره ضرورت اجرای طرح

نکه صرفا به تولیدکننده اعالم کند که آب خروجی واحد تولیدی باید مدیریت االجل بگذارد و بعد از آن جریمه تعیین کند. نه ایضرب

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iana.ir/fa/news/44386
http://iana.ir/fa/news/44386


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

195 
 

های آورد. در دولت آینده باید یکی از سیاستشود، در غیر این صورت واحد شما تعطیل خواهد شد. این رفتارها به تولیدکننده فشار می

های حمایتی از دامدار باشد تا تولیدکننده وقتی ها و برنامهعمومی در ارتباط با بخش کشاورزی، تامین قوانین و مقررات، آیین نامه

خواهد اقداماتی در راستای پایداری محیط زیست انجام دهد، مشوق الزم را هم دریافت کند و فقط رفتارها به جریمه شدن ختم می

تواند ل با برچسب سبز تولید کند، میداند که اگر محصوشود کشاورز سهم خود را بیش تر بگذارد. زیرا مینشود. این مسئله سبب می

 .تر بفروشدکاالی خود را گران

ها در این بخش زیاد شد و گذاری در محصوالت زراعی امتحان شده و به نظر موفق نبوده است. تقلبسیاست برچسب

والت ی برای محصتر فروختند. در نتیجه تورم ایجاد شد. اعمال چنین سیاستای محصول سبز را به نام ارگانیک گرانعده

دهیم و در واقع های را در دستور کار قرار میزا نیست؟ چرا برای اعمال هر سیاست تشویقی افزایش قیمتلبنی تورم

 دست ما در جیب مصرف کننده است؟

الف طبقاتی درصد را نپذیریم، باید بپذیریم که اخت ۴به  ۹۶  ها معطوف به تمام مصرف کنندگان نیست. حتی اگر نسبتافزایش قیمت

برابر محصول  ۴در ایران بسیار زیاد است. ما کسانی را داریم که محصوالت غذایی مصرفی شان وارداتی است. قیمت این محصوالت 

خواهیم تسری دهیم. ما مصرف کنندگان برتری داریم که تولید داخل است. این قاعده افزایش قیمت را به همه مصرف کنندگان نمی

عه هستند و حاضرند برای محصول با کیفیت هزینه پرداخت کنند، زیرا سالمت محصول برای آن ها مهم است. از طبقات مرفه جام

هستند که  هاییبندیبندی شده هستند. تمام ارگانیک، ارگانیک، سبز، بهداشتی و سالم، انواع طبقههای محصوالت نیز طبقهبرچسب

دارد ما باید مردم را توجیه کند که محصول سبز، ارگانیک نیست. دفتر اداره کل شود. نظام استانبرای محصوالت کشاورزی تعریف می

محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی باید استانداردسازی در بخش کشاورزی را بر اساس نظرات وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و 

د دار بدانرسانی شود که همه مردم، حتی یک زن خانه غیره انجام دهد. برای هر طبقه محصول، لوگو تعریف شود. در این زمینه اطالع

که کسی سروان  بندی ارتشکه پاک، به معنی سبز یا ارگانیک نیست تا این لوگوها با هم اشتباه گرفته نشود. به این ترتیب مثل رتبه

ند، درجات محصوالت کشاورزی نیز های مختلف داردانند که این افراد مراتب و درجهگیرد و همه میو سرگرد را با هم اشتباه نمی

داند برای رسیدن به برچسب ها جدیّت به خرج داده شود، کشاورز هم میگذاریشود. وقتی در رابطه با برچسباشتباه گرفته نمی

د خواهد تولیآید، قطعا بیشتر هم دست میها از محل فروش بهگذاریگذاری انجام دهد. اگر بداند که بخشی از سرمایهسبز باید سرمایه

 ها نباید صرفا به عهده محیط زیست باشد. بلکه وزارت بهداشتما باید یک سیستم تشویق و تنبیه داشته باشیم. اعمال سیاست .کرد

و درمان و وزارت جهاد کشاورزی نیز با سازمان محیط زیست همراهی کرده و باید شورایی را تشکیل دهند که استانداردها را تعریف 

های ها را اعمال و ابالغ کند. برای رسیدن به هر مرحله، باید تشویق هم در نظر بگیرند. الزم است بخشی از مشوقستکرده و سیا

ها را هم باید دولت بدهد. در بخش کنند و بخشی از هزینهمالی را به محصوالتی بدهیم که استانداردهای زیست محیطی را رعایت می

 ها نیست. اما اگر این سیستمجویی آن قابل مقایسه با دامداریکنیم و صرفهتومان هزینه میآبیاری تحت فشار چند صد میلیارد 

 .شودجویی میها را پیاده کنیم، آب بیشتری صرفهبازچرخانی در دامداری

 شود؟جویی میها، چقدر آب صرفهدر کل ایران، در صورت اجرای سیستم بازچرخانی آب در دامداری

تا  ۳۰۰دامداری باالی  ۳۰۰های دو رگ، اصیل و غیره داریم که مصرف آب در آن ها متفاوت است. اما بیش از دامها ما در دامداری

ها آب هزار متر مکعب در روز در دامداری ۱۵۰هزار راس دام را ضرب در نیم متر مکعب آب کنیم،  ۳۰۰چند هزار راسی داریم. اگر 

ای در یک باغ، به طور کامل باید به آن یارانه داده شود. ما برای اجرای آبیاری قطرهشود. این آب ارزش دارد، پس صرفه جویی می

های نوین آبیاری دهیم، اما برای دامداری چنین راهکاری نداریم. در هیچ جای دنیا برای یک کار ترویجی مثل اجرای روشپول می
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ته های به کار رفته پیشرفکه عمر مفید نظام ما باال نیست، تکنولوژیدهد ها هم نشان میدهند. ارزیابیدرصد پول را نمی ۸۵در مزارع 

ها هم بشود. جویی آب باید شامل دامدارینیست و ایرادات زیادی دارد که جای بحث آن در این مبحث نیست. اما یارانه های صرفه

ا هیت پسماند خود را بهبود دهد. در مرغداریدهم که نظام مدیربه دامدار بگوییم که اگر آب صرفه جویی کردی، به شما یارانه می

توان در این واحدها به شود، اما میها آب مصرفی برای شست و شو مصرف میتوان از این فرمول استفاده کرد. در مرغداریهم می

ک است. در حال نظام مدیریت پسماند توجه کرد. به نظر من باید تمام مسایل را جامع دید. یک مسئله مهم در کشور ما بحث خا

حاضر فرسایش خاک در ایران زیاد است. به دلیل کشت متمرکز، خاک ما مواد غذایی کمی دارد. یک جمله مشهور هم داریم که برای 

توانیم منتظر باشیم که خاک خودش را بازسازی کند. یکی تولید یک سانتیمتر خاک به چند صد سال زمان نیاز داریم. بنابراین نمی

می که در ایران وجود دارد، این است که کودهای شیمیایی در عین اینکه مواد مغذی دارند، اما کیفیت خاک را خراب از مسایل مه

تواند زمینه بهبود ساختار خاک را فراهم کند. زیرا اگر در کنار مدیریت ها سیستم مدیریت پسماند میکنند. در بسیاری از دامداریمی

روز با روش تخمیری، کود ارگانیک به ما تحویل دهد، میزان تولید کود ارگانیک  ۴۰جاد کنیم ظرف پسماند، سیستم تولید کود را ای

یابد. کشاورز نیز قادر است این محصول را افزایش یافته و بر اساس قانون عرضه و تقاضا قیمت این نوع کود در بازار کاهش می

پسماند عالوه بر مدیریت منابع آب، خاک کشاورزی نیز مدیریت  خریداری کرده و کیفیت خاک خود را بهبود بخشد. با مدیریت

شود. هیچ چیز بهتر از کود دامی تخمیر شده برای زراعت نیست. حتی از کود شیمایی هم بهتر است. بحث مدیریت پسماند فقط می

جامع کشاورزی مورد بحث قرار شود که در قالب مدیریت شود، بلکه مدیریت خاک و آب هم به آن اضافه میبه پسماندها ختم نمی

 .های اصلی ماستشود. این مسئله یکی از چالشگیرد و هر قسمتی، حمایت کننده بخش دیگری میمی

 کنید؟در بخش آب، چه راهکارهای دیگری به منظور برون رفت از بحران فعلی پیشنهاد می

حاکمیتی،  -۱آن بپردازم، حل بحران آب سه رکن اصلی: ترین مسئله ماست. اگر خیلی خالصه بخواهم به کماکان مسئله آب اصلی

سه قوه قانونی   فن آورى و تکنولوژیکی دارد. ما در بحث حاکمیتی باید به طور جدی در سه تا چهار سال آینده -۳مدیریتی و  -۲

پیدا  نی که آب قیمت واقعىکار بگیریم. تا زماگذاری شده بهکشور را برای تعیین حق مالکیت آب و تبدیل آب به یک کاالی قیمت

درصد آب را  ۹۰تا  ۸۰آورند که جویی نخواهد رفت. مدتی است متداول شده که به کشاورزی فشار مینکند، کسی به دنبال صرفه

کردند. ما کشور درصد منابع آب را در کشاورزی مصرف می ۹۵کند. این نکته بدیهی است. در تاریخ ایران همواره بیش از مصرف می

درصد آب خود را هم  ۵تر شویم، آب ما در کشاورزی باید بیشتر مصرف شود. انگلستان کمتر از ی هستیم و هر چقدر خشکخشک

میلیمتر بارش متناسب دارند و به آب سطحی برای کشاورزی نیازی ندارند.  ۲۳۰۰کند، زیرا در طول سال، در کشاورزی مصرف نمی

ند برای کگیری کند. قیمت آب باید مشخص شود تا کسی که مصرف میلکیت آب تصمیمدر ایران حاکمیت باید درباره قیمت و ما

درآمد  جویی شده،تواند از محل آب صرفهجویی انگیزه پیدا کند. یعنی مالک آب باید بداند که اگر آب را صرفه جویی کرد، میصرفه

 .کسب کند

 کند؟معتقدید تشکیل بازار آب به حل مسئله آب کمک می

آب، بانک آب و غیره مفاهیمی است که در چهار سال آینده باید به عمل تبدیل شود. آب باید به یک کاالی تعریف شده،  بازار

برد، آن را به کشت محصول دار تبدیل شود. کشاورز باید بداند که اگر از حق آب خود با زراعت سود میگذاری شده و مالکقیمت

آورد، واگذار کند. این مبنای دست میآب را به شخص دیگری که سود بیشتری از آب به اختصاص دهد، درغیر این صورت، امتیاز

ای جویی در آب بدهد. عدهتواند شعار صرفهدار، هیچ کس نمیجویی در آب است. تا قبل از تبدیل شدن آب به کاالی قیمتصرفه

جویی سوق دهند. به عقیده من با فشار و ی را به سمت صرفهکنند باید برای کشاورز هزینه ایجاد کنند و با اعمال فشار، وفکر می
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توان به این هدف دست یافت. آب اگرچه منبعی ملی است، اما مالکیت آن خصوصی است. کشاورز مالک حق چاه، افزایش هزینه نمی

های غیر ارزش گذاری کرد. برای چاهجویی کرد. باید آب را توان آن ها را وادار به صرفهقنات و رودخانه است و با فشار و تهدید نمی

جویی معنی خواهد داد. چون در حال حاضر مجاز ارزش قائل نشد و حتی آن ها را مسدود کرد. در این شرایط است که مبانی صرفه

حیط عم از مهای دولتی اجویی نخواهند داشت. تمام سازمانای هم برای صرفهآب به کاال تبدیل نشده و قیمت ندارد، کشاورزان انگیزه

کند، باید بپذیرند که خصوص آب و فاضالب شهری که آب شرب شهرها را تامین میزیست، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و به

جویی خاص بخش کشاورزی نیست و همه باید در این رابطه وارد عمل شوند. مدیریت شهرى و جامعه شهری در حال حاضر صرفه

نظام ناصحیح شبکه در شهرها و عدم بازچرخانی آب، کل آب مصرفی منازل به شبکه فاضالب  دهد. به دلیلآب زیادی را هدر می

شود. الگوی مصرف در جامعه شهری، مناسب نبوده و هدر رفت شدید آب را به دنبال دارد. چمن کاشتن در شهرها رفتار ختم می

ونده و خانواده کاج برای فضای سبز شهری استفاده شود. در چین از سروهای رغلطی است. در کالیفرنیا دیگر چمن کاشته نمی

کنند. مدیریت شهری، مبلمان شهری و مصرف کننده شهری باید با شرایط آبی کشور همخوانی پیدا کنند.مشکل بعدى صنعت می

ند، پنج کیاست. صنعت ما به مسئله کمبود آب توجهی ندارد. صنعت فوالد ایران آبی که برای تولید یک کیلوگرم فوالد مصرف م

برابر چین است. زیرا تکنولوژی ما متعلق به گذشته است، صنعت و معدن  ۶برابر آب مورد استفاده در هندوستان، هفت برابر اروپا یا 

عد شود. بجویی شود، اما این هدف صرفا با هماهنگی در مدیریت محقق میها باید کمک کنند که آب صرفهو کشاورزی و سایر بخش

ع فن آورى است. باید بپذیریم که تکنولوژی به حدی توسعه یافته است که نباید صرفا معطوف به آبیاری تحت فشار سوم هم موضو

استفاده شود. انواع جدید نظام آبیارى،  "آب اندوز"هاى آوریباید از تمام فن .ای و بارانی برای بهبود راندمان آبیاری باشیمو قطره

ها جویی آب موثر هستند. از انواع انرژیها در صرفهنشاء کارى و نه کاشت بذر، گسترش انواع گلخانههاى جدید کاشت، اقدام به شیوه

ا، هتوان استفاده کرد. همچنین چرخش آب دریا و استفاده از بخار آب در گلخانهها برای آبیاری مزارع کشاورزی میشیرین کنو آب

مورد نیاز بخش کشاورزی را تامین کند. برای تامین نیاز آبی گیاهان از برخی  سازی آب دریا، آبتواند بدون نیاز به شیرینمی

کند و آن ها بخار آب را جذب میتوان استفاده کرد. در بسیاری از ارتفاعات با نصب صفحات جاذب که در شبهای رطوبت میجاذب

د. با پرداخت شوو برای تامین نیاز گیاه به کار گرفته می توان بهره برد. آب حاصل از شبنم، ذخیره شدهکند، میرا تبدیل به شبنم می

توانید با نصب این سیستم، نیازهای آبی خود را تامین کند. بنابراین قصد دارم بگویم که تکنولوژی را فقط در قالب هزار یورو می ۳۰۰

دیگر وجود دارد که من از ذکر آن ها خودداری ها تکنولوژی های پیش بوده است، نباید دید. دههایی که سالآبیاری تحت فشار و روش

کند.این هایی است که عالوه بر جلوگیری از تبخیر، برق تولید میهای خورشیدی یکی از تکنولوژیکنم. پوشاندن سطح سدها با پنلمی

قوی هستیم. در بخش  (R&D)تحقیق و توسعه  هایی است که برای استفاده از آن ها نیازمند مراکز تحقیقاتی آب با بخشها روش

های سال قبل بمانیم و توقع داشته باشیم کشاورز ما تغییر کند. باید بحث ۳۰توانیم کماکان در حوزه تحقیقات آب در علم آب نمی

 تواند وارد عمل شود، اما تبعا اینعلمی و کاربردی را در حوزه آب به کار ببریم. برای حل مسئله آب، فقط وزارت جهاد کشاورزی نمی

 .ها ایفا خواهد کردوزارتخانه، نقش اساسی در اجرای برنامه

 وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم چه اقداماتی برای بهبود وضعیت کشاورزی و تامین منابع آب باید انجام دهد؟

ه باید یی که وزارتخانترین کارهاگذارى است. اعتقاد دارم یکی از اصلیمشکل و تنگناى اصلی دیگر بخش کشاورزى کمبود سرمایه

گذرای خارجی در بخش کشاورزی است. تحول کشاورزی در قالب آمدن پول و ورود تکنولوژی خارجی انجام دهد، تسریع روند سرمایه

ها نظیر نفت، صنعت و معدن و است اما در ایران با تمام مشکالتی که وجود دارد، وزارت جهادکشاورزی در مقایسه با سایر وزارتخانه

گذار خارجی موفق بوده است. در حالی که بخش کشاورزی ره که محتاج سرمایه گذاری خارجی هستند، کمتر در جذب سرمایهغی

پتانسیل و آمادگی بیش تری برای این مسئله دارد و سرعت بازگشت سرمایه در آن وضعیت مطلوبی دارد. همچنین پیچیدگی کمتری 
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ها، مشکالت مدیریتی، تکنولوژیکی محیط زیستی و رود تکنولوژی جدید در سایر بخشگذاری در این بخش حاکم است. وبر سرمایه

زایی بر هم نیست و میزان اشتغالتر است. استقرار تکنولوژی در این بخش هزینهغیره دارد، اما ورود تکنولوژی در بخش کشاورزی ساده

ها قبول دارند. اگر پتروشیمی ایجاد ین مسئله را همه اقتصاددانها است. اگذاری بیش تر از سایر بخشآن به ازای هر واحد سرمایه

کند در صورتی که یک گلخانه با توجه به سرمایه نفر نیرو اشتغال ایجاد می ۲۵۰تا  ۲۰۰کنیم، یک واحد بزرگ پتروشیمی برای 

یچیدگی دلیل پر پتروشیمی بهکند. دکمتر، مشکالت زیست محیطی کمتر و مزیت صرفه جویی آب، اشتغال بیش تری هم ایجاد می

تکنولوژی، آموزش کارگران به صرف زمان زیادی نیاز دارد اما در گلخانه برای آموزش کارگر، صرفا دو هفته وقت صرف کردن کافی 

 .است

 برای جذب سرمایه گذار خارجی، چه موانعی در بخش کشاورزی وجود دارد؟

خارجی چند مانع در بخش کشاورزی وجود دارد. یکی اینکه حداقل در دوره بعد گذار اعتقاد من این است که در حوزه جذب سرمایه

گذار خارجی از گذار خارجی معتقد و مشتاق نبودیم. اما در حال حاضر مسئله جذب سرمایهاز انقالب به طور جدی در جذب سرمایه

میلیارد  ۱۰۰سابق کشاورزی، بخش کشاورزی ایران  اعتقاد گذشته و یک ضرورت است. به اعتقاد بسیاری از جمله آقای کالنتری، وزیر

دالر سرمایه برای بخش کشاورزی خود نیاز دارد تا در این بخش تحول جدی ایجاد شود. برای جذب این رقم به یک مجموعه 

ن مجموعه برقرار کند. ای گیرنده چابک، دانا و سریع نیاز داریم تا بتواند با دفاتر وزارت امور خارجه در سایر کشورها ارتباط سریعتصمیم

اند، ارتباط برقرار کند. این کار، کار وزارت جهاد باید با کشورهایی که سرمایه دارند، انگیزه هم دارند و آمادگی خود را اعالم کرده

ی بخش گذار خارجی براهای ما در سایر کشورها قادر به جذب سرمایهکشاورزی است. وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و سفارتخانه

ریزی یا بازرگانی برای جذب کشاورزی نیستند. چنانچه تا کنون هم نبوده است. الزم است که ما باید بخشی را در معاونت برنامه

گذار ایهالملل آشنایی داشته و اشتیاقات و امتیازات سرمالملل و روابط بینسرمایه خارجی به شکل بسیجی ایجاد کنیم که به قوانین بین

های فائو و غیره هم بهره ببرد. گذاران سایر کشورها بیان کند. ارتباطات خارجی برقرار کند و از کمکزی را برای سرمایهبخش کشاور

ن های سرگرداهای بازرگانی جهان بدانند این امتیازات در ایران وجود دارد. نباید منتظر صید سرمایههایی لحاظ کند که اتاقمشوق

گذاری را تعریف کنیم و دوره بازگشت سرمایه را تعیین کنیم. قوانین های سرمایهمی یابیم. ما باید جذابیتباشیم. زیرا به هدف دست ن

گذاری کند، باید به قوانین گذار خارجی وقتی بخواهد در بخش کشاورزی سرمایهو مقررات را ترجمه کنیم. در حال حاضر یک سرمایه

گذار نیاز دارد اصول اولیه و گذاری باید مشخص باشد. سرمایهاشد. قوانین سرمایهایران از طریق منابع مختلف دسترسی داشته ب

ه اطالع دهد را باید بهای ایران و امتیازاتی که کشور میها باید مشخص باشد. پتانسیلاطالعات اولیه کشاورزی را بداند، فهرست پروژه

دانند که مشتری کنند، زیرا میدقیقه برای شما حساب باز می ۱۰رف کنید، ظگذار رساند. وقتی که به یک بانک مراجعه میسرمایه

هستید. ما باید مثل یک بانکدار همه چیز را آماده کنیم. اما در حال حاضر هیچ یک از این اطالعات برای جذب سرمایه خارجی وجود 

اند اما عمدتا ارتخانه، اقداماتی انجام دادهگذاران خارجی این وزندارد. در چند سال گذشته وزارت بازرگانی و قسمت جذب سرمایه

اند. باید طور محدود در قسمت گردشگری هدایت شدههای جذب شده در بخش صنعت، معدن، پتروشیمی نفت و انرژی و بهسرمایه

ت وزار گذار برای بخش کشاورزی جذب کند، اما بانی اصلی حرکت در این مسیر، بایدبه بخش خصوصی هم فشار آورد که سرمایه

المللی نیاز داریم. نه اینکه منتظر حضور گذار خارجی با یک تیم مطلع از قوانین بینجهادکشاورزی باشد. یک اداره کل جذب سرمایه

گذار بفرستیم. بعد از جنگ جهانی دوم، کشاورزی ویتنام از طریق های خارجی در ایران باشیم. ما باید هیات جذب سرمایههیات

ها وارد سازمان تجارت جهانی کردند. در بخش کشاورزی المللی رشد کرد. ویتنام را این شرکتهای کشاورزی بینجذب سرمایه شرکت

خواهد سکان وزارت جهاد وری نیازمند سرمایه و تکنولوژی هستیم. هر کس که میوری را باال ببریم. برای افزایش بهرهباید بهره

گذار خارجی به صورت فعال کار کند. اعتقاد دارم کشورهایی مثل چین روی جذب سرمایه کشاورزی را در آینده در دست بگیرد، باید
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گذاری کنند. ما نیازمند جذب فعال های مختلف کشاورزی ایران سرمایهجنوب شرق آسیا و حتی ترکیه آمادگی دارند که در بخش

برخی محصوالت ما پتانسیل جذب در بازار داخلی را  گذار خارجی در حوزه تکنولوژی و صادرات محصوالت کشاورزی هستیم.سرمایه

ندارند و باید بتوانیم این محصوالت را به بازارهای روسیه، اربیل عراق و حتی کشوری مثل افغانستان صادر کنیم. در حال حاضر بیش 

د به بازار کشورهای همسایه توجه میلیارد دالر صادرات به افغانستان داریم و عمده صادرات ما مواد غذایی است. بنابراین بای ۲از 

زی دانم که کشاورگذار خارجی جذب کنیم، بعید میکنیم. اگر در چهار سال آینده نتوانیم این دوره حیاتی را پوشش دهیم و سرمایه

 .دچار تحول اساسی شود

ورزی دار در بخش کشابردکتر کالنتری معتقد است که بخش کشاورزی پتانسیل ایجاد اشتغال ندارد. ما دچار تورم بهره

 هستیم. چطور با این بخش قرار است اشتغال ایجاد کنید؟

نوع کشاورزى داریم؛ کشاورزی سنتی، در حال تحول و مدرن. در بخش کشاورزی سنتی با آقای کالنتری هم نظر هستم.  ۳در ایران 

ی سنتی امکان جذب نیروی جدید ندارد. اما کشاورزی ها نیز با این مسئله موافق هستند. کشاورززا نیست. اقتصادداناین بخش اشتغال

زنم. یک هکتار زمین اگر تبدیل به در حال توسعه و مدرن شده نیاز به نیروی انسانی دارد. یک مثال کامال مشخص براى شما می

برابر  ۴۰راکم در کشت گلخانه شود، متصدی سیستم گرمایشی، تعمیرات، نگهداری و غیره نیاز خواهید داشت. وقتی میزان تولید و ت

کند و شغل تمام وقت است ماه سال کار می ۱۲زمین است، به چندین برابر نیروی انسانی نسبت به زمین زراعی نیاز دارید. گلخانه 

ر دتوان کشاورزى را فدای اشتغال و بازار کار کرد. اما خوشبختانه کشاورزی ما دار در تمام فصول مشغول به کار است. نمیو گلخانه

حال حرکت به سمت کشاورزی مدرن است. کشاورزی مدرن زمینه جذب نیروی کار بیش تری دارد. باید بپذیریم که تکنولوژی را 

ت. ما کنند که صحیح نیسباید بر اساس شرایط خود به کشور وارد کنیم. گلخانه سوپر مکانیزه ایتالیایی و هلندی را وارد ایران می

ى از گلخانه نیازمندیم که متناسب با شرایط ایران باشد. هم قیمت آن مناسب باشد، هم نگهدارى آن جز موارد خاص، به سیستمبه

پیچیده نباشد. باید بپذیریم که با توجه به ضریب اشتغال، دسترسی به نیروی انسانی و غیره، بخشی از تکنولوژی را به کشور وارد 

دهد. کاهش ضریب اتوماسیون هزینه اولیه اجرای وری را افزایش میند و بهرهککنیم که صرفا از هدر دادن آب و انرژی جلوگیری می

دهد. کشاورزی در ایران باید رشد عمودی داشته باشد. برای رشد افقی پتانسیل سیستم را کاهش داده و ضریب اشتغال را افزایش می

های ک میلیون هکتار زمین وجود دارد. وسعت زمینزیادی نداریم و صرفا درخوزستان و مناطقی که آب وجود دارد، امکان توسعه ی

کشاورزی به دلیل توسعه شهرها و غیره در حال کاهش است. بنابراین برای تامین غذا ناگزیریم کشاورزی را عمقی توسعه دهیم. برای 

شکل ار نیست حلّال مدست آوریم. کشاورزی قرتوسعه عمقی کشاورزی باید بتوانیم با استفاده از تکنولوژی، محصول بیشتری به

درصد از کل اشتغال  ۱.۸تواند اشتغال ایجاد کند. در آمریکا بیکاری باشد . کشاورزی در حوزه محدوده و توان خود، اگر پول بیاید، می

ش یشود. این میزان ایجاد اشتغال نیز روز به روز به دلیل توسعه تکنولوژی در حال کاهش است، اما بتوسط بخش کشاورزی ایجاد می

شود. به همین دلیل در این کشور، از کشاورزی به نام صنعت های آمریکا در صنایع وابسته به کشاورزی تامین میدرصد شغل ۱۳از 

کند. در واقع از تولید نهاده ها تا های زیادی را ایجاد میشود به این مفهوم که در چرخه تولید از نهاده تا سفره، شغلاولیه یاد می

گونه ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی را در نظر بگیریم، این بخش هاى وابسته هستند. اگر اینبخشی از فرصتفرآورى همگى 

وان تهمچنان پتانسیل ایجاد شغل دارد. با ورود سرمایه و پیدا کردن بازار تضمین شده برای صادرات محصوالت مازاد کشاورزی، می

ش کند و سالمت غذا هم برایین سالمت غذا است زیرا دنیا دیگر به کمیت غذا توجه نمیاشتغال ایجاد کرد. البته الزمه صادرات، تضم

 .مهم است. سالمت غذا در گرو رعایت اصول زیست محیطی است
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ها است. برای برچسب ها اشاره کردید. ضعف نظارت در کشور یکی از مشکالت اساسی در تمام بخشبه ایجاد برچسب

ز مزایای توان اها گرفته شود. با توجه به این ضعف تاریخی، چگونه میز داریم تا جلوی تقلبسازی نیز به نظارت جدی نیا

 برچسب سازی در کشور استفاه کرد؟

ها به عهده نظام نظارت بر تولید و توجه به کیفیت غذای مردم در حیطه وظایف وزارت بهداشت است. از مغازه تا سر سفره نظارت

ها هایی دارد. استانداردسازی در جهان از رعایت حداقلکی نیز برای محصوالت لبنی و پروتئینی مسئولیتوزارت بهداشت است. دامپزش

کنند و برای عرضه دسته سبز، ارگانیک و سالم تقسیم می ۳گذشته و توسعه پیدا کرده است. در حال حاضر به جز اینکه غذا را به 

رسد برای سالمت انسان مضر است را نیز در جریان وادی که به نظر میکنند، حتی مهای جداگانه طراحی میهر دسته غرفه

های خودجوش، مردمی، معتبر و قابل اعتماد مردم است. فقط دهند. الزمه این مسئله وجود سازمانگذاری مد نظر قرار میبرچسب

عرصه ورود پیدا کنند. مصرف کننده یعنی های مردم نهاد به این های تولید کننده و سازماننظارت دولت کافی نیست. باید انجمن

هاى متعدد دیگری هم وجود دارد که توانیم به آن ها اطمینان کنیم. در تمام دنیا هم به جز مهر استاندارد، برچسبمن و شما، ما می

هاى خاص ماریشود. انجمن طرفداران محیط زیست، انجمن حمایت از حقوق حیوانات و بیها به محصوالت اعطا میاز سوى انجمن

هاى جدید ایجاد کرده دهند و رقابت بین تولید کنندگان را در عرصهگذاری را انجام میهایی هستند که عمل برچسبو غیره مجموعه

های واقعی باید در این زمینه وارد عمل شوند که با انتخابات تولید دهند. البته تشکلو ارزش محصوالت تولیدى را هم افزایش می

ر گذاری عالوه بها با عمل برچسبها و مردم روی کار آمده باشند و مدیران بازنشسته دولت نباشند. این تشکلو اتحادیه کنندگان

 .دهند که آیا این محصول سالم و اصیل است یا خیرایجاد ارزش افزوده بیش تر برای تولیدکننده، به مصرف کننده هم اطالعات می

تواند محصول را کامال ردیابی کند که در کدام محل تولید شده تا اگر بعدی طراحی شده که می ۳های امروزه در دنیا هولوگرام

دکننده را های تشویقی و تنبیهی، تولیمشکلی پیش آمد، مصرف کننده بتواند با متخلف برخورد کند. بنابراین باید با اعمال سیاست

ها به مصرف کننده برای خرید یا عدم خرید یک کاال این هولوگرام به سمت بازار و سالمت مصرف کننده هدایت کرد. ضمن آن که

کند، زیرا بهترین پاداش خریدن یک کاال با قیمت باال و بدترین دهد، زمینه تشویق و تنبیه تولیدکننده را هم فراهم میعالمت می

 تنبیه، نخریدن کاالی تولید شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۳۲/%D۹%۸۵%D۸%AD%DB% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 نظرسنجی از فعاالن و کارشناسان اقتصادی درباره نرخ تورم و پیش بینی آینده آن

نرخی کردن ارز، نرخ تورم را باره که آیا دولت بعدی با توجه به اینکه تکفعال اقتصادی و بخش خصوصی دراین ۱۰از  «نگرآینده»

به گزارش ایانا به نقل از اتاق ایران، نخستین باری که در ایران ارز .دهد، قادر به این کار خواهد بود، ظرسنجی کرده استافزایش می

ماه ارز  ۷هاشمی رفسنجانی تنها به مدت شده بود، دولتانجام  ۶۸با اقداماتی که از سال بود.  ۷۲نرخی شد، فروردین سال تک

شدت افزایش پیدا کرد و زمینه فساد فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد به دلیل تورم حاکم بر کشور به ۸۹نرخی داشت. در سال تک

پذیری دور وکار را از رقابتین باورند که دونرخی بودن ارز، فضای کسببرخی کارشناسان بر ا.در اقتصاد و رانت را به وجود آورد

گذاران دهد. از طرف دیگر با ایجاد فساد و عدم شفافیت در اقتصاد کشور، سرمایهکند و فساد را در فضای اقتصادی کشور افزایش میمی

 کند. دولتگذاری افزایش پیدا مییب ریسک سرمایهکنند و به همین ترتگذاری به بازار داخلی اعتماد نمیخارجی برای سرمایه

آید نرخی کند. پرسشی که پیش میرقمی کردن آن به کاربرد نتوانست ارز را تکهایی که در زمینه مهار تورم و تکیازدهم با سیاست

« نگردهآین»به این کار خواهد بود؟  دهد، قادرنرخی کردن ارز، نرخ تورم را افزایش میاین است که آیا دولت بعدی با توجه به اینکه تک

گویان در این نظرسنجی بر این باورند که درصد از پاسخ ۷۰باره نظرسنجی کرده است.فعال اقتصادی و بخش خصوصی دراین ۱۰از 

 کرد. نرخی خواهدشده در بازار مهیا باشد، دولت آینده ارز را تکها و میزان ارز ارائهاگر شرایط اقتصادی کشور، زیرساخت

تواند تا آخر سال هایی را که در دولت یازدهم به کار گرفته شده ادامه دهد، میدرصد دیگر معتقدند اگر دولت دوازدهم سیاست ۳۰

درصد از این فعاالن  ۳۰نرخی کند، در همین زمینه های اخیر دولت نتوانسته یا نخواسته ارز را تکنرخی کند. در سالارز را تک ۹۶

درصد دیگر بر این باورند که تنها مشکالت اقتصادی  ۶۰دهند اما ارز را به دالیل سیاسی موجود در کشور ربط می نرخی نشدنتک

درصد دیگر نیز بر این باورند که برای رضایت مردم دولت  ۱۰نرخی شدن ارز بوده و دست دولت را برای این کار بسته است. مانع تک

خصوصی نرخ ارز تاثیر بسزایی بر سرمایه فعاالن اقتصادی دارد که دامنه این ماجرا در فضای  داشته است.در بخشارز را دونرخی نگه 

دولت یازدهم فعاالن بخش خصوصی در تالش بودند که به دولت فشار بیاورند تا  سال ۴کند. در آفرینی میشدت نقشوکار بهکسب

گویان معتقدند که بخش خصوصی تنها درصد از پاسخ ۷۰دیگر نرخی و فضای سالم رقابتی در کشور ایجاد شود.از سوی ارز تک

 نرخیدرصد دیگر بر این باورند که حتی در بخش خصوصی نیز افرادی با تک ۳۰گر باشد و باید این راه را ادامه دهد. تواند مطالبهمی

 شدن ارز مخالف هستند. 

 خوانید.شده میسؤال مطرح 3فعال اقتصادی را در خصوص  10در ادامه نظرات 

 شود؟سازی نرخ ارز می*آیا دولت بعدی حاضر به یکسان 

نرخی شدن ارز درست استفاده کنیم. اگر ارز باید فضا مساعد باشد که بتوانیم از تک محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران:

 هایی در قیمتنرخی شود و نتوانیم آن را کنترل کنیم و منابع ارزی برای تأمین ارز موردنیاز جامعه وجود نداشته باشد، جهشتک

نرخی ها و فضا باید آماده باشد تا بشود برای تکد.زیرساختکنهای جامعه وارد میارز خواهیم داشت که این آسیب بیشتری به بخش

توانیم طور مطلوبی تغییر کند و آن زمان ما میشده است بهکردن ارز اقدام کرد. باید تاثیرات روانی که بر بخش بانکی کشور گذاشته

درصدی را در بخش صنعت  ۸عه ببریم و رشد صورت کامل داشته باشیم.اگر بخواهیم جامعه را در جهت توسنرخی را بهانتظار ارز تک

 وقت فضا برای یک فعال اقتصادینرخی نباشد هیچنرخی کردن ارز است. اگر ارز تکهایش تکو معدن ببینیم حتماً یکی از ضرورت

گذار هبرای سرمای هایی را کهنرخی بودن ارز سردرگمیکند. تکهای خود را ایجاد میصورت کامل شفاف نیست و نگرانیو کارآفرین به

 برد.گذار خارجی ایجاد شده از بین میخصوص سرمایهبه
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کنند؛  نرخیهای آینده بتوانند ارز را تککنم که دولتفکر نمی آقامیری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران:حاجی سیدرضی

 زیرا ارز به میزان کافی برای متقاضیان در کشور وجود ندارد.

شود و از هر دولتی به دولت دیگر هاست که این صحبت عنوان میسال رئیسه اتاق تهران:عضو هیئت سیده فاطمه مقیمی،

رضه و قبول و به نرخ عمنتقل شده است. خوشبختانه اتفاقی که در دولت یازدهم افتاد این بود که افزایش نرخ ارز و تغییرات آن قابل

 رخ ارز است.سازی نهایش یکسانکه ایجاد اقتصاد سالمت در کشور یکی از مؤلفه تقاضا تقریباً نزدیک شد. باید به یاد داشته باشیم

های بانک مرکزی بوده نرخی کردن ارز یکی از برنامهتک رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران:نایب سلیمی، حسین

نرخی کردن ارز باید جزو ی هر دولتی تکاست. بحث بر این است که زمان مناسب باید ایجاد شود تا این اتفاق اجرایی شود. برا

اندازه کافی در کشور وجود داشته باشد نرخی شدن ارز باید امکاناتی هم فراهم شود. اگر ارز بههایش باشد. البته که برای تکبرنامه

 .است توجیه قابل ارز کردن آزاد نهایتاً که عرضه کنند تا تقاضا تأمین شود،

ت های دولنرخی شدن ارز به سیاستتک تجارت و صادرات اتاق تهران: تسهیل کمیسیون رئیس اقدس،ارض بهرامی محسن

های مهم دولت یازدهم ثبات نسبی نرخ ارز بود که تقریباً به این هدف رسید. از ابتدای روی کار دوازدهم بستگی دارد. یکی از اولویت

نرخ ارز تقریباً متناسب با تورم تعدیل مثبت صورت گرفته است. اگر شده و در روند آمدن دولت یازدهم نوسانات نرخ ارز کنترل 

ها در ادامه نیمه اول سال جاری ارز ها و ترمیم زیرساختسازیزیاد با زمینهاحتمال های دولت یازدهم ادامه پیدا کند بهسیاست

 شود.نرخی میتک

 سازی نرخهای دولت یازدهم را داشته باشد، حتماً یکساندولت آینده اگر همین سیاست اقتصادی: کارشناس شناس،حق هادی

نرخی شود. دلیل اینکه در سال ارز تک ۹۵خواست که در سال ارز اتفاق خواهد افتاد به خاطر اینکه دولت یازدهم در تالش بود و می

داد. اعتقاد این دولت این است که برای جلوگیری از رانت ر قرار میرقمی را تحت تأثینرخی نشد، این بود که نرخ تورم تکارز تک ۹۵

ات اقتصادی ترین تصمیمکنم یکی از مهمنرخی شود. فکر میو بازار سیاه ارز، واردات کاال و بهبود فضای وابسته نفتی ارز حتماً باید تک

 سازی نرخ ارز خواهد بود.دولت دوازدهم یکسان

شود؛ بنابراین دولت آتی در صورتی نرخی شود جلو رانت اقتصادی گرفته میاگر ارز تک صادی:مهدی پازوکی، کارشناس اقت

نرخی کند که انضباط اقتصادی را به کشور بازگرداند. این موضوع شامل انضباط پولی، مالی و اداری است. اگر دولت تواند ارز را تکمی

سازی ببرد. اگر در ایران تندروها به ت دوازدهم درواقع ارز را به سمت یکسانپذیر است که دولانضباط پولی را حاکم کند این امکان

شدت صدمه خواهد دید و قیمت نرخی نخواهد شد بلکه چندنرخی خواهد شد و اقتصاد ایران بهوجه ارز تکهیچتنها بهقدرت برسند نه

 شدت افزایش پیدا خواهد کرد.ارز به

خواستند ارز را های قبلی، فعلی و آینده میهمه دولت ارگزاری بانک کشاورزی:حسین خزلی خرازی، مدیرعامل شرکت ک

ها، ارز کشور محدود و مسدود نرخی کنند اما اینکه توان اجرا را داشته باشند مهم است. در زمان دولت نهم و دهم به دلیل تحریمتک

نرخی ید قیمت نفت و احتیاط این دولت برای عمل، عمالً تکاندازه کافی وجود نداشت و در دولت یازدهم به دلیل کاهش شدشد و به

 نرخی کردن ارز خواهد بود و همه موافق این کار هستند.هایش تکپذیر نبود. هر دولتی که سر کار بیاید یکی از دغدغهشدن امکان

شرایط بستگی دارد. نرخ بیشتر به  های نفت، گاز و پتروشیمی:رئیس فراکسیون تجهیزات فرآوردهسیدحمید حسینی، نایب

نرخی شدن ارز را ایجاد کند. اگر دولت یازدهم نتوانسته ارز نیاز به ثبات اقتصادی و منابع ارزی مطمئن دارد و باید شرایط بازار، تک

 رسد مساعد نخواهد بود.نرخی کند شرایط مناسب نبوده است و همچنان به نظر میدر چهار سال اخیر ارز را تک
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ها تمایل شود که دولتهای گذشته دیده میاز تجربه بازرگانی: هایکمانی، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشعلی دینی تر

فرض شود. پیشنرخی کردن ارز داشتند. معتقد هستند که دونرخی بودن ارز باعث ایجاد رانت و بد کار کردن بازارها میبه تک

د خواهکند ارز را میرقمی کنند اما امکان این کار نیست. زمانی که دولت اعالم میکها تمایل دارند ارز را تگونه است که دولتاین

ها تمایل دارند ولی کشند. دولتکند و به همین دلیل دولت و بانک مرکزی عقب میشدت جهش پیدا مینرخی کند، بازار بهتک

 امکان این کار وجود ندارد.

 است؟ سازی نرخ ارز سیاسیدلیل عدم یکسان *آیا 

دارند. این اشتباه محض است که برای حفظ نرخی نشدن ارز این است که جامعه را راضی نگهبخش عمده تک محمدرضا بهرامن:

های سیاسی جامعه به پول ملی فشار بیاوریم تا بتوانیم به یک طریقی مدیریت کنیم. فراموش نکنیم که ما به نرخ واقعی و جریان

 ید.مطلوب نرسیم آسیب خواهیم د

د که داننهرحال در سیاست کشور برخی صالح میسیاسی اقتصادی است. سیاسی به معنای اینکه به آقامیری:حاجی سیدرضی

 گونه پارادایم است. مسئله حضور یکشده. یکهایی که بخش خصوصی نیستند وجود داشته باشند. مثالً قاچاق سازماندهیسیستم

 نرخی کرد؟توان ارز را تکآن قاچاق است. با توجه به این نکته چگونه میدادوستد بازرگانی خارجی است که اسم 

بینی نرخی شدن ارز طبیعتش این است که دولت بایستی برنامه مداوم اقتصادی و قابل پیشدرهرصورت تک سیده فاطمه مقیمی:

های ارزی تعادل های سیاسی و سیاستبرنامهخواهد ارز را از کجا تأمین کند؟ با در بخش درآمدهای ارزی داشته باشد. دولت می

های ملی مواجه بودیم و در میزان ارز را در نظر داشته باشد تا بتواند ثبات نرخ را حفظ کند. ما در یک مقاطعی با مشکالت تحریم

ل این ایم حداقپیدا کردهالمللی را داشتیم. در حال حاضر که نسبتاً در بازار تعادل یک مقاطعی مشکالت خرید نفت در بازارهای بین

 امیدواریم دولت نرخ ارز را ثابت نگه دارد. -یعنی ارز حاصل از صادرات -ریزی اقتصادی درست است که با برنامه

مین نرخی کنند به هزایی است. دولت و بانک مرکزی تعهد کردند تورم را تکخیر. به نظر من فقط به دلیل تورم  سلیمی: حسین

 نرخی کنند. اثرات تورمی این کار تاکنون باال بوده است.رز را تکدلیل نتوانستند ا

تواند بسیار ساده باشد ولی نرخی شدن ارز میای دلیل اقتصادی داشته است. عالیم تکبخش عمده اقدس:ارض بهرامی محسن

 تسخ -شود کنترل واردات خنر هم و که هم موجب رشد صادرات غیرنفتی -تداوم آن نرخ و تعیین نرخی که مصلحت اقتصاد ملی 

 به یگویپاسخ برای ارز بازار نرخ با دولتی نرخ فاصله تدریجی شدن کم ترمهم همه از. دارد اقتصادی کامالً هایجنبه موارد این. است

 گیرد تا اینکه عاملی سیاسی باشد.های اقتصادی جای میبیشتر در میان مؤلفه نرخیتک ارز در احتمالی تقاضاهای همه

رقمی تواند بسترسازی اقتصادی این موضوع باشد. در زمانی که نرخ تورم تکتواند سیاسی باشد و هم میهم می شناس:هادی حق

تثبیت نشده باشد و تا زمانی که تسهیالت در راستای کاهشی تثبیت نشده باشد، همچنین رشد اقتصاد مطمئن تثبیت نشده باشد، 

 ریسک خواهد بود. سازی نرخ ارزطبیعی است که یکسان

نرخی شود. اگر در ایران تندروها به قدرت برسند کنم. باید شرایط مهیا باشد تا ارز تکطوری فکر نمیخیر. من این پازوکی: مهدی

 این اتفاق رخ نخواهد داد.

د درآمدهای ارزی کشور سازی نرخ ارز به دلیل وجود موانع تحریم و موانع انتقال ارز و جریان آزاعدم یکسان حسین خزلی خرازی:

 به داخل و مصارف کشور بوده است.

گذارد های اقتصادی کشور تأثیر میهرحال به سیاست ربط دارد ولی این اتفاق در سایر بخشهر تصمیمی به سیدحمید حسینی:

 نشده شرایط مساعد نبوده است. و اگر تاکنون انجام
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تر شده و نرخی شدن ارز سختآمده و شرایط صادرات سخت شده است، تککه قیمت پایین در حال حاضر  علی دینی ترکمانی:

 رو خواهد شد.نرخی کند، بازهم با شکست روبهگذاری کند که ارز را تکاین اتفاق اقتصادی است. اگر دولت هدف

 استفاده کرد؟های دیگر سازی نرخ ارز چقدر قدرت دارد و آیا باید از روشخصوصی برای یکسان بخش فشار *اهرم 

بخش خصوصی اعتقاد دارد که ثبات در جریان پول کشور ایجاد شود؛ ثبات به مفهوم ثابت نگه داشتن پول  محمدرضا بهرامن:

 تواند اعتماد را برای توسعه و تولید ایجاد کند.سازی جریان پول کشور است که مینیست. سالم

تواند انجام دهد؛ یعنی همین کاری که تاکنون انجام داده یگر نمیبخش خصوصی جز مطالبه کاری د آقامیری:حاجی رضیسید

شود شرایط برای رقابت در بازار و حضور بخش حداکثر کار است. چندنرخی بودن ارز موجب رانت است. زمانی که رانت ایجاد می

اد زمینه بازار غیررقابتی را ایج خصوصی مساوی نخواهد بود. درنتیجه کسانی که رانتی در اختیارشان است که بخش خصوصی ندارد،

 کنند.می

تواند مطالبه کند. تاثیرگذاری در بازار بیشتر از سمت دولت و مقرراتی که برای ارز بخش خصوصی تنها می سیده فاطمه مقیمی:

 گیرد. بخش خصوصی باید بر طبق قوانینی حرکت کند که دولت تعیین کرده است.داشته صورت می

 ایشافز با اولیه مواد و آالتنرخی شدن ارز هستند. واردکنندگان ماشینخصوصی نیز برخی موافق تک در بخش سلیمی: حسین

ن رز هستند صادرکنندگاا نرخ افزایش موافق که گروهی تنها. رودمی باال آنها شدهتمام قیمت اینکه برای نیستند؛ موافق دالر نرخ

 پیشنهادها به توجه و خصوصی بخش هایحرف شنیدن هاشاخصه از یکی یازدهم دولت در اقدس:ارض بهرامی محسن هستند.

 موردتوجه گیریتصمیم در بازرگانی اتاق پیشنهادهای .شد برگزار مرتب طور به دولت و خصوصی بخش وگویگفت جلسات. است بوده

ن سیاست اطمینان ایبا اعتماد باال و قابل ید اعتماد بین دولت و بخش خصوصی افزایش یابد و با ایجاد بسترهای کاملبا. گیردمی قرار

نرخی کند حتماً موافق تکدر بخش خصوصی دو گروه وجود دارد. بخشی که کاال صادر می شناس:حق هادیعملیاتی انجام شود.

خصوصی که آورد؛ اما آن بخش کند، اگر نرخ ارز تعدیل شود ریال بیشتری به دست میشدن ارز است. چون با دالری که صادر می

نرخی شدن ارز است. خواسته بخش خصوصی نیز تک پازوکی: مهدیسازی نرخ ارز است.به دنبال واردات است مخالف یکسان

ادی در بخش خصوصی افر حسین خزلی خرازی:سازی در کل به نفع اقتصاد ایران است. دونرخی شدن در اقتصاد یعنی فساد.یکسان

بردند و فشار این گروه و تقاضای این گروه همیشه بیشتر بوده التفاوت همیشه سود میمابه موافق دونرخی بودن ارز هستند که از

هرحال حتماً یکی از مسائل کشور رانتی است که در دوقیمتی بودن ارز وجود دارد و کاالهایی که با ارزهای دوقیمتی است ولی به

 شود نباید وجود داشته باشد.وارد می

نرخی شدن ارز به این معنا نیست که نرخ ارز واقعی شده است. بخش خصوصی رز باید واقعی شود، تکقیمت ا سیدحمید حسینی:

شده است. بخش خصوصی  نیز خواستار نرخ واقعی است. اگر نرخ واقعی نباشد به این معناست که از واردات و تولید خارجی حمایت

 جمهوری قولی در این خصوص بگیرد.حتی بد نیست بتواند از ریاستهای خود را اعالم کند. باید مطالبه کند و همچنان خواسته

ت. به نفع شده اسای نیست و از تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده تشکیلبخش خصوصی بخش یکپارچه علی دینی ترکمانی:

که این ارز در بازار ندارند درحالینرخی شود. تولیدکننده و واردکننده تمایلی به افزایش نرخ ها نیست که ارز تکبرخی از این بخش

کند. در بخش خصوصی یک بازیگر وجود ندارد و این فشار تحت اتفاق به سود صادرکننده است چون ارزش کاال افزایش پیدا می

 های مختلف است.برآیند بخش

ws/http://www.iana.ir/fa/ne۴۴۶۹۰/%D۹%۸۶%D۸% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

هاى اقتصادى و اجتماعى دولت هاى فقیر به اعتبارات، در کانون سیاستکاهش فقر و افزایش دسترسى گروه

 ایران

المللی اجرایی آپراکا و همایش بین مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در مراسم افتتاح شصت و هشتمین اجالس کمیتهرئیس هیأت

هاى فقیر به اعتبارات، در خدمات مالی و فقرزدایی، در شهر پکن پایتخت کشور چین، گفت: کاهش فقر و افزایش دسترسى گروه

ک به گزارش ایانا از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بان.هاى اقتصادى و اجتماعى دولت ایران قرار داردکانون سیاست

کشاورزی، شهیدزاده ضمن حضور در این اجالس، طی سخنانی در نشست سیاست منطقه ای با عنوان فقرزدایی و خدمات مالی با 

تاکید بر این نکته که کاهش فقر و افزایش دسترسى گروه هاى فقیر به اعتبارات، در کانون سیاست هاى اقتصادى و اجتماعى دولت 

ای فقرزدایی بانک کشاورزی و اهمیت این مساله برای دولت ایران پرداخت.بر اساس این گزارش، ایران قرار دارد، به تشریح طرح ه

سخنرانی مدیرعامل بانک کشاورزی مورد استقبال چشمگیر مسئوالن بانک توسعه کشاورزی چین، اتحادیه آپراکا و حاضران قرار 

رگزار و پرسش های متعددی درباره روش های نظارت بر گرفت و به اصرار شرکت کنندگان، بخش پرسش و پاسخ در جلسه اصلی ب

تامین مالی خرد، تسهیالت های ویژه زنان، تعداد تسهیالت گیرندگان، روش های اطمینان از مصرف تسهیالت با اهداف کشاورزی 

 مالی و فقرزدایی .این گزارش می افزاید؛ در شصت و هشتمین اجالس کمیته اجرایی آپراکا و همایش بین المللی خدماتشد  مطرح

خرداد در شهر پکن کشور چین ادامه خواهد ۱۷خرداد آغاز شده است و تا روز  ۱۶که با حضور نمایندگان کشورهای عضو، از روز 

  داشت، روح اهلل خدارحمی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، مدیرعامل این بانک را همراهی می کند.

اکنش های نامطلوب جوامع بین المللی نسبت به ایران و فضای اولیه حاکم بر شرایط و در گیرودار و ۱۳۹۴ل سا کشاورزی، بانک 

ن المللی و همایش بی« آپراکا » پسابرجام، شصت و ششمین اجالس بین المللی کمیته اجرایی اتحادیه اعتبارات روستایی و کشاورزی 

به شکل شایسته و بی سابقه ای برگزار کرد وبا هدف تشریک  مهمان خارجی ۵۴توانمندسازی زنان و توسعه پایدار را با حضور بیش از 

مساعی و اشتراک تجربیات در سطح بین المللی و با تکیه بر ظرفیت های داخلی خود ، میزبانی شایسته ای از نمایندگان کشورهای 

 ارائه داد. خارجی به عمل آورد و نمایش قدرتمندی از توانمندی، مهمان نوازی، امنیت و چهره مثبتی از کشور

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۹۵/%D۹%۸۳%D۸%A۷%D۹%۸۷ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۰تاریخ: 

های کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارتهای محیط زیستی قابل گذشت نیست/ ابتکار: ماهیت خسارت

 دریایی تشکیل شود

ت ها، قابل گذشهای محیط زیستی به دلیل آثار ماندگار این نوع خسارترئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ماهیت خسارت

ت حفاظت محیط زیس به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان.نیست

های حقوقی دریای خزر که عصر سه شنبه در محل سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد با بیان اینکه در جلسه بررسی چالش

های مهم حوزه محیط زیست، خساراتی محیط زیستی وارده بر ایران از سوی سایر کشورها است، گفت: بخشی از این یکی از دغدغه

 .های اقتصادی استها در سطح منطقه و ملی و بخشی نیز ناشی از فعالیتها و تخاصمیریها ناشی از درگخسارت

ابتکار ضمن تاکید بر ضرورت تنظیم و تدوین ساز و کاری برای طرح دعاوی حقوقی در موضوع خسارات محیط زیستی وارده به ایران، 

برای خزر و ایران، شاهد هیچ اقدام خاصی از سوی دولت آذربایجان های نفتی شدید آذربایجان رغم آلودگیبیان کرد: به طور نمونه به

معاون رئیس جمهور افزود: ایران در دریای خزر به صورت یک جانبه .برای رفع این آلودگی ها یا پرداخت خسارت به ایران نیستیم

حقوقی و دریافت خسارت و رفع های محیط زیستی سایر کشورها قرار گرفته است و از این رو پیگیری طرح دعاوی مورد آسیب

این  های گسترده نفتی و آلودگی شدیدطور نمونه آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به دلیل فعالیتها ضروری است زیرا بهآلودگی

یل کاند.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیشنهاد تشهای زیادی به محیط زیست ایران وارد کردهها، خسارتفعالیت

های اجرایی در این حوزه، حداقل کاری کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارت های دریایی، گفت: تشکیل این کمیته و آغاز فعالیت

وی ادامه داد: البته باید بررسی شود که تشکیل این کمیته نیازمند مصوبه .تواند انجام پذیرداست که در کوتاهترین زمان ممکن می

های محیط زیستی وارده ابتکار با بیان اینکه موضوع خسارت را ذیل شورای عالی محیط زیست تشکیل داد. توان آندولت است یا می

به ایران، فراتر از حوزه دریایی است و موضوعاتی همچون پروژه گاپ )سدسازی های ترکیه(، گرد و غبار، هامون و بسیاری از موارد 

ترین بخش، خسارات محیط زیستی وارده به ایران در دریای ترین و عاجلحاضر مهم گیرد، گفت: البته در حالدیگر را نیز در بر می

 .های نفتی استهای ایران، آلودگیهای شناگاهترین آلودگیطور نمونه یکی از عمدهخزر است زیرا به

ل ن کرد: این به دلیهای محیط زیستی قابل گذشت نیست، بیامعاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر این موضوع که ماهیت خسارت

انی و های انسشود و تقریبا شبیه به خسارتهای محیط زیستی یا قابل رفع نیست یا به سختی رفع میآن است که غالب خسارت

های محیط زیستی جنگ توان به تداوم آثار خسارترئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در همین زمینه می.ماندگار است

عراق، همچنین جنگ عراق و کویت بر ایران اشاره داشت و افزود: تبعات ناشی از جنگ قابل حل نیست و مثل ماهیت  تحمیلی ایران و

های جنگ تحمیلی و جنگ عراق و توانیم اثبات کنیم به لحاظ محیط زیستی خسارتهای انسانی است، ماندگار است. ما میخسارت

 .کویت هنوز روی طبیعت ایران ادامه دارد

 دسازی گام نخست طرح دعوامستن

المللی ریاست جمهوری نیز با بیان اینکه برای طرح دعوی حقوقی نیز به رعایت سه اصل محسن محبی رئیس مرکز امور حقوقی بین

مهم سمت یعنی ذی نفع بودن در آن موضوع، مرجع صالحیت دار برای ارجاع دعوی و سبب دعوا است، گفت: مستند سازی طبق 

 .، گام نخست طرح هر دعوایی استقواعد خاص خود

محبی افزود: البته ضروری است در این زمینه حتما از حضور مشاور بین المللی نیز بهره گرفته شود زیرا مسیر طرح دعاوی محیط 

 .زیستی مسیر پیچیده و سختی است و اصوال حقوق محیط زیست از رشته های پیچیده حقوق بین الملل است
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های ی مستندات و اعالم رسمی و مکتوب آالیندگی به کشور منبع آالینده برای رفع آالیندگی از دیگر گامآوروی بیان کرد: جمع

تواند در مراجع قانونی مورد استناد قرار گیرد.همچنین، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران ضمن ضروری است زیرا بعدها می

های دریایی، گفت: این کارگروه یا کمیته منوط به حوزه دریایی ص خسارتاستقبال از پیشنهاد تشکیل کمیته ملی تحقیق و تفح

وی افزود: وزارت خارجه آماده هر نوع  .طور کلی دعاوی حقوقی محیط زیستی همچون گرد و غبار را نیز در بر گیردنباشد و به

  .همکاری در این زمینه است

 ی نفتی خزرهادرصد آلودگی 95آذربایجان، روسیه و قزاقستان منشاء 

ور طپروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت دریا در توسعه کشور، گفت: به

 .شوددرصد مرزهای دریایی انجام می ۳۰درصد از صادرات و ورادات کشور از  ۹۳نمونه 

انرژی جهان و منطقه ژئوپلتیک خاورمیانه و خلیج فارس و برخورداری گاه اصلی وی افزود: ایران به واسطه قرار گرفتن در کانون ذخیره

از منابع عظیم نفت و گاز و صنایع وابسته، همچنین دارابودن سه دریای متفاوت خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و برخورداری 

تی و ویژه اقتصادی کشور در سواحل جنوب صنع-کیلومتر ساحل دریایی، محدوده فعالیت بزرگترین مناطق آزاد تجاری ۵۸۰۰بیش از 

از ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه پایدار دریایی برخوردار است اما سهم تولید دریایی از کل تولید یک درصد و سهم اشتغال 

ای ها و تدوین شیوه عمل خاص برفرشچی با تاکید بر ضرورت مستندسازی خسارت .های دریایی کمتر از یک درصد استفعالیت

طرح دعوای حقوقی جهت دریافت خسارت، عنوان کرد: اهمیت موضوع خزر برای ایران به واسطه آن است که در کنار حجم باالی 

ها از هر منشاء که ای است که در نهایت آلودگیکنند، جهت باد به گونههایی که سایر کشورها به این منطقه آبی وارد میآلودگی

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با طرح پیشنهاد تشکیل کمیته ملی تحقیق و تفحص .شونده میباشند به سمت ایران سوق داد

های دارویی گیاهی، منابع عناصر های دریایی، گفت: دریای خزر اگرچه به واسطه عوامل مختلفی همچون اکوتوریسم، ارزشخسارت

به دالیلی همچون فقدان کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، عدم ها است اما همزمان کمیاب و معدنی غیر از نفت و گاز دریای فرصت

ز ها نیثبات سیاسی، کاهش ماهیان و کاهش تنوع زیستی، توسعه غیر پایدار سواحل، نوسانات سطح آب دریای خزر، دریای چالش

 ۹۵ای نفتی به این دریا که ههزار تن آلودگی ۱۲۲هزار تانکر نفتی در دریای خزر، ورود ساالنه  ۱۰به گفته وی، تردد بیش از .هست

 .های این اکوسیستم آبی مهم استدرصد آن از منشاء آذربایجان، روسیه و قزاقستان است از مهم ترین چالش

المللی های مختلف اقتصادی و سیاسی، عدم کارایی قوانین محیط زیستی بینای، وجود تحریمهای منطقهفرشچی، ضعف در همکاری

 .های طرح دعوی و دریافت غرامت خسارات محیط زیستی استه را برخی از موانع و محدودیتدر زمان درگیری مسلحان

های دریایی، گفت: بررسی چرایی و چگونگی گیری کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارتاین مقام مسئول در اهمیت و ضرورت شکل

خسارات وارد شده، بررسی اثرات محیط زیستی، ها، بررسی ایجاد وقوع حوادث و وارد شدن خسارات، بررسی منشاء آلودگی

ه های ارائالمللی از جمله ضرورتمستندسازی، تعیین مراجع رسیدگی و نحوه تنظیم گزارش و ادعای خسارت به مراجع ملی و بین

ها شی از آلودگیدر ادامه، محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بخ.پیشنهاد تشکیل این کمیته است

ای تواند از منشاء حوزه حمل و نقل دریایی باشد، گفت: خوشبختانه در حوزه حمل و نقل دریایی قوانین و مقررات سختگیرانهمی

همچنین، داریوش یوسفی مدیر مرکز ملی .شود قابل طرح دعوا و دریافت خسارت استوجود دارد و مواردی که منجر به خسارات می

یقات دریای خزر گفت: بر اساس مستندات ارائه شده از سوی روسیه حدود یک دهه قبل، روسیه، ترکمنستان، مطالعات و تحق

وی افزود: برای طرح دعوای حقوقی، همچنین اثبات .قزاقستان و آذربایجان بنا به گفته خود، سرریز آلودگی به دریای خزر دارند

پایش منسجم و مداوم نواحی دریایی ایران هستیم که البته به دلیل اینکه آلودگی های ناشی از فعالیت سایر کشورها، نیازمند 
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یوسفی با اشاره به طرح مباحثی همچون .های نفتی خزر بسیار نزدیک به هم هستند، تشخیص منبع آالینده بسیار دشوار استبرش

 .پارچه در سطح ملی داشته باشدای خزر، گفت: از این رو ایران نیز باید سیستم مانتورینگ یکمدیریت یکپارچه منطقه

 بنابراین گزارش، در ادامه جلسه سایر حاضران به ارائه پیشنهادها و راهکارهای خود در این زمینه پرداختند

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۲۵/%D۸%A۷%D۸%A۸% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 های اختصاصی دو اقدام مهم سازمان حفاظت محیط زیستتوسعه گردشگری و اجرای طرح قرق

اختصاصی های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توسعه گردشگری در طبیعت و مناطق حفاظت شده و اجرای طرح قرق

به گزارش خبرنگار ایانا، معصومه .با حمایت شورایعالی محیط زیست از اقدامات مهم سازمان حفاظت محیط زیست در این دوره است

که امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، توسعه گردشگری در  "دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست "ابتکار در 

کارگیری توان بخشی خصوصی در های جدی محیط زیست برای بههای اختصاصی را گامطرح قرق مناطق حفاظت شده و اجرای

های طبیعی معرفی کرد.وی افزود: مراسم جایزه ملی محیط زیست برای قدردانی از همه فعاالن و عالقمندان به طبیعت در عرصه

ای در مراسم امروز، افرادی هستند که تالش ارزنده و فداکارانههای معرفی شده شود.ابتکار بیان کرد: نمونهسراسر ایران برگزار می

 عنوان "من با طبیعت هستم"برای حفظ محیط زیست داشته اند.وی با اشاره به شعار روز جهانی محیط زیست بیان کرد: شعار 

لت یازدهم به بحث محیط مهمی است که هدف آن برقراری ارتباط مردم با طبیعت و جلب مشارکت آنها است. در همین راستا، دو

زیست توجه جدی داشته است.معاون رئیس جمهور از تدوین گزارش ارزیابی جامع دستاوردهای دولت در حوزه محیط زیست خبرداد 

سومین گزارش ماست. این گزارش به  (SOE)و افزود: سه گزارش در اختیار مردم قرار دادیم. گزارش وضعیت محیط زیست یا 

ایم و به زودی پردازد. گزارش عملکرد دو ساله زیست محیطی دولت یازدهم را نیز تهیه کردهلت نهم و دهم میهای فعالیت دوسال

های اجرایی در حوزه محیط گزارش چهارساله فعالیت این دولت نیز نهایی خواهد شد.وی ادامه داد: گزارش عملکرد تمام دستگاه

ها بیانگر اقدامات دولت یازدهم در بهبود کیفیت ایم. این گزارشکرده و ارائه دادهزیست و عملکرد سازمان محیط زیست را نیز آماده 

های بزرگ، اقتصاد سبز، حفظ عناصر آلودگی و تخریب ناشی از ها، توجه به ارزیابی زیست محیطی در تمام طرحهوا، احیای تاالب

چنین به تالش دولت برای امضای تفاهم نامه اجرایی با کشور های اقتصادی، توجه به مشاغل سبز و غیره بوده است.ابتکار همفعالیت

افزایی عراق در راستای ایجاد یک مزرعه آموزشی و پژوهشی در این کشور اشاره کرد و افزود: این تفاهم نامه گام موثری برای توان

های ی ایران است.به گفته وی جلب مشارکتکند. این کشور منشا مهم تولید گرد و غبار براکشور عراق در مسئله گرد و غبار ایجاد می

های موثری برداشته شده است. دولت یازدهم با ایجاد های اصلی دولت یازدهم است که در این مسیر گاممردمی یکی از سیاست

 ۹۰۰حدود  های مردم نهاد و فعاالن اجتماعی فراهم کند. در این دولتفضای سالم و آزاد تالش کرد که مسیر را برای حضور سازمان

سازی به پشتوانه مصوبه دولت که زمینه را برای این فعالیت فراهم کرد، گام مهمی بود که در دولت یازدهم سمن ایجاد شد. شبکه

های دانشجویی در حوزه محیط زیست را بسیار برداشته شد.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مشارکت دانشگاهیان و تشکل

نیز  الملیهای سبز را معرفی کردیم. خوشبختانه سه دانشگاه ایران در سطوح بینته پژوهش دانشگاهپررنگ دانست و افزود: در هف

حائز تراز زیست محیطی و رتبه برتر شدند.وی اضافه کرد: استقبال هنرمندان سینما از مقوله محیط زیست سبب شد جشنواره 

فیلم در حوزه محیط زیست  ۱۲۰۰شنواره با استقبال کم نظیر با حضور المللی فیلم سبز بعد از یک دوره تعطیلی احیا شود. این جبین

هایی مثل هنرهای تجسمی، نقاشی و غیره شود.ابتکار بیان کرد: در عرصهبرگزار شد. جشنواره فیلم سبز امسال هم برگزار می

بال اند. عالوه بر اینکه تیم فوتپیدا کرده ای از طرف هنرمندان صورت گرفته است. ورزشکاران بسیار با عالقه حضورهای ارزندهفعالیت

 های در معرضها نیز از نماد حیات وحش و گونهبا عالقه تصویر یوزپلنگ آسیایی را روی پیراهنش استفاده کرد، سایر فدراسیون

 ان سفیران محیط زیستعنوای است که هنرمندان و ورزشکاران به صورت داوطلبانه بهکنند. این کار ارزندهتهدید ایران استفاده می

انجام دادند.وی یادآور شد: در این دوره سیاست درهای باز را اجرا کردیم. بخش خصوصی هم خیلی از این موضوع استقبال کرد. از 

، بیمه پلنگ ایرانی را به عهده گرفت تا اگر پلنگ، "بیمه ما"کنیم. های محیط زیست استفاده میمشارکت بخش خصوصی در طرح
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گله روستاییان زد، این بیمه خسارت آن را تامین کند.معاون رئیس جمهور گفت: بیمه دانا به عنوان حامی یوزپلنگ آسیایی  آسیبی به

ی ای داریم تا بانکدارهای مهمی در زمینه حفاظت از محیط زیست برداشتند. با دکتر سیف تفاهم نامهها نیز گاموارد عمل شد. بانک

ها را بر اساس ترازهای جهانی در گیری مهم است. برای اولین بار، امسال بانکشیوه بانکداری یک جهت سبز در کشور اجرا شود. این

کنیم. کاهش مصرف کاغذ و تسهیالت مبتنی بر پیوست زیست محیطی همچنین توجه به بندی میهای سبز رتبهزمینه بانک

اضافه کرد: این دوره از جهت جلب مشارکت مردم و حضور مردم گیرد.وی ها مورد توجه قرار میسازی محیط زیست در بانکفرهنگ

ای است. این شرایط به دلیل فضای عمومی، اجتماعی و سیاسی های اجتماعی در راستای حفاظت از محیط زیست، دوره ویژهدر عرصه

رای نهضت عمومی اجتماعی فراهم است که امکان حضور مردم، نقد و شنیدن صدای آنها را فراهم کرده است. امیدواریم زمینه الزم ب

تواند برای بهبود وضعیت محیط زیست در کشور، تاثیرات جدی داشته باشد. تا در چنین شرایطی دولت برای شود. این نهضت می

 رفع معضالت و بهبود طبیعت کشور در کنار این جریان گام بردارد. 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۷۰۸/%D۸%AA%D۹%۸۸ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 اصلی مردم در جریان انتخابات حل مسایل محیط زیستی خواسته

ریاست جمهوری، مسایل محیط زیستی بر خالف تصور در  به گفته معاون اول رئیس جمهور در جریان انتخابات دوازدهمین دوره

 .اند که باید آینده خود را در این مسایل پیگیری کنندها مردم قرار داشت زیرا آحاد جامعه احساس کردهاولویت خواسته

که امروز در  "دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست "به گزارش خبرنگار ایانا، اسحاق جهانگیری در جریان برگزاری مراسم 

های مردم نهاد و غیره را های دولتی، تشکلها، مجموعهسازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، فعالیت و همت افراد و شخصیت

شد مسایل زیست محیطی به های محیط زیستی در کشور اعالم کرد.وی افزود: در ایام انتخابات، تصور نمیعامل ایجاد حساسیت

اند که باید آینده خود را دراین مسایل پیگیری کنند. آنها به امتیازات بدیل شود اما دیدم که مردم احساس کردهموضوعی اصلی مردم ت

های محیط زیستی داشتند.معاون اول رئیس جمهور گفت: در هایی که به آنها داده شد، توجهی نکردند و در مقابل، مطالبهو وعده

های جدی قرار برداری قرار گرفته است. به همین دلیل در معرض آسیبمورد بهرهحال حاضر جهان بیش از ظرفیت زیستی خود 

، های مختلفزوال تنوع زیستی، انقراض گونهرو است.وی ادامه داد: گرم شدن زمین، تغییر اقلیم، های زیادی روبهداشته و با چالش

ها، طوفان گرد و غبار همچنین آلودگی دریاها، سواحل و هها و دریاچها و مراتع، خشکی تاالبآلودگی هوا، آب و خاک، زوال جنگل

ها تهدیدهایی است که برای همه ساکنان زمین وجود دارد.جهانگیری ادامه داد: مقابله با این مسایل وسیع و گسترده، فرا رودخانه

بت به سرنوشت زمین و بشر حساس ها و مردم در همه جهان باید برای آینده دور و نزدیک، نسزمانی و فرا مکانی است. همه دولت

ت المللی در زمینه حفاظت از محیط زیسهای بینشنویم که سازمانریزی و سیاستگزاری کنند. وی بیان کرد: مکرر میباشند و برنامه

ف مذاکره با تمام های مختلها توافق پاریس بود که بعد از دورهدهند. نمونه آخر این تالشدارند و اقداماتی انجام میهایی بر میگام

 کشورهای عضو سازمان ملل، به یک توافقی رسیده شد.

 آمریکا متهم اصلی تغییر اقلیم

جهانگیری با اشاره به اقدام اخیر آمریکا در خروج از توافق پاریس، عنوان کرد: کشوری که بیش از همه در ایجاد و توسعه گازهای 

حساب نسبت به این توافق، نوعی ابراز تردید کرده است. ترامپ اعالم کرده است بیای نقش داشته است، در یک برتری جویی گلخانه

و فراموش کرده است که گازهای تولید شده در طول چند دهه گذشته در  "ترجیح من مردم آمریکا هستند تا مردم جهان"که 

 .وی افزود: اگر پدیده تغییر اقلیم یک متهم اصلیآمریکا، نه تنها مردم این کشور بلکه جهانیان و زندگی بشریت را تهدید کرده است

نامه تعهد کرده است، به وظایف انسانی خود عمل کند. دنیا باید در داشته باشد، آمریکا است. این کشور باید بیش از آنچه در موافقت

 زم این است که تالش واین موضوع، مواضع روشن و جدی داشته باشد. طبیعی است که بازگشت تعادل به زیست بوم جهان، مستل

تواند ها، همه کشورها و اعضای جامعه جهانی انجام شود.معاون اول رئیس جمهور گفت: جامعه جهانی نمیکار جدی در همه بخش

ت تفاوت باشد. حفظ محیط زیسناعدالتی در محیط زیست را ببیند و با فرار از مسئولیت جمعی، نسبت به زمین و ساکنان آن بی

ترین مسئله جامعه جهانی است. مسئله محیط زیست یک مسئله تزئینی و خاص نیست بلکه یک مسئله واقعی اصلی ۲۱ قطعا در قرن

 .توان از کنار آن گذشت. همه این مسایل ما را به طور جدی تحت تاثیر قرار داده استو عام است که به راحتی نمی

سئله محیط زیست مسئله دیروز، امروز و فردای ایران نیست. هر کس وی بیان کرد: ایران مسئولیت مهمی در این زمینه دارد. م

 ایم. ریزگردها،های جدی روبرو بودهنسبت به فردای ایران عالقمند باشد، باید به محیط زیست به طور جدی بپردازد. ما با پدیده

رها، آب، ایجاد مخاطره برای سالمت و شیوع های کشور، آلودگی هوای کالنشهارومیه، تاالب هورالعظیم و سایر تاالب خشکی دریاچه
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ها مسئله دیگر که ریشه همه آنها، تحت تاثیر تهدید مسایل محیط زیستی است. این مسایل بیماری صعب العالج نظیر سرطان و ده

 حادترین شرایط را پیش روی ایرانیان و مسئوالن کشور قرار داده است.

 نتخاباتنمایش اوج شعور مردم خوزستان در جریان ا

جهانگیری اضافه کرد: ملت ایران با بزرگواری نسبت به این مسایل و آینده حساسیت نشان داد. تفاوت راه خوشبختی و آینده کشور 

وی افزود: وقتی به عنوان یک مسئول دیدم که مردم خوزستان که گرفتار خیلی از .و منافع زودگذر را به نحو مطلوب تشخیص داد

ما که هوا نداریم، "دادند ور رئیس جمهور در جریان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، شعار میمشکالت هستند، در حض

 .توان پیدا کردبسیار شگفت زده شدم. به ظاهر این جمالت یک شعار بود، ولی اوج شعور مردم را در این چند کلمه می "هواتو داریم

کنند که ترین شرایط هستند اما با امید به آینده، راهی را انتخاب میفتار سختمعاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مردمی که گر

بدیل ترین مسئله کشور تترین و ملیکنیم محیط زیست را به اصلیآینده بهتری برای ما ترسیم شود. ما در دولت یازدهم تالش می

نظران و کارشناسان در تلوزیون صحبت د. خیلی از صاحبکنیم. شاید به همین دلیل، اولین مصوبه دولت راجع به دریاچه ارومیه بو

 ای ندارد و هدر دادن سرمایه است اما دولت برای نجات دریاچه ارومیه وارد عمل شد.کردند که این کارها فایدهمی

قه سکونت میلیون جمعیت در آن منط ۱۴وی افزود: اگر دریاچه ارومیه به صورت کامل خشک شود، زندگی در شمال غرب کشور که 

های خوبی که در ستاد احیا تدوین شده که خود من مسئول آن بودم، اقدامات شد. با برنامهداشت، با خطرات جدی مواجه می

های آذربایجان شرقی و های مسئوالن استانهای مختلف مثل جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و حفاظت محیط زیست، تالشدستگاه

ه های دیگری که باید در آینده به ستاد، تا حد زیادی خطر دریاچه ارومیه برطرف شده است. با برنامهغربی به همراه پیگیری دبیرخان

شود که نه تنها خطر برای منطقه نداشته باشد، بلکه کانون امیدواری و نتیجه برسد، دریاچه ارومیه به کانون مهمی تبدیل می

پیش آمده برای تاالب هورالعظیم، عنوان کرد: در حالی که این کشور در عمق جهانگیری با اشاره به وضعیت .گذاری نیز باشدسرمایه

کند، گروهی برای استخراج نفت در عمق دو تا سه متری تاالب هورالعظیم، این چند صد متری خلیج فارس نفت استخراج می

 د.وی افزود: با همت محیط زیست و وزارتاکوسیستم آبی را خشکاندند و آن را تبدیل به کانون تهدید زندگی مردم در خوزستان کردن

درصد این تاالب آبگیری  ۸۰های مسئول استان، بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر نیرو، همچنین دستگاه

 ود.ششده است و به کانون زندگی و حیات تبدیل شده است. استخراج نفت نیز در آب انجام شده تا این فعالیت اقتصادی متوقف ن

به گفته معاون اول رئیس جمهور مسئله آلودگی کالنشهرها با حساسیت پیگیری شده است. یکی از منابع مهم آالینده کالنشهرها، 

های حساس به سوخت گاز کنند. به همین دلیل بخش اعظم نیروگاههای اطراف شهرها است که با سوخت مازوت کار مینیروگاه

رها بهبود یابد.وی همچنین ادامه داد: برای توسعه حمل و نقل داخل شهری در جلسات اخیر تبدیل شدند تا وضعیت آلودگی کالنشه

که خود تشکیل دادم، دو هزار دستگاه واگن برای مترو با دو میلیارد دالر اعتبار اختصاص دادیم. این اعتبارات از محل فاینانس خارجی 

تا حدود دو برابر افزایش خواهد داد. امیدوارم وزارت کشور و شهرداری  شود و ظرفیت حمل و نقل مترو در برخی مناطق راتامین می

کالنشهرها نیز از این فرصت استفاده کنند و ظرف مدت کوتاهی با حضور شوراهای جدید شهر، این فرصت را به مرحله عمل رسانده 

ه منشا ریزگردهای کشور خارجی است، از و وضعیت هوای کالنشهرهای کشور را بهبود ببخشند.جهانگیری با اشاره به این نکته ک

های تالش وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست برای برقراری یک دیپلماسی جدی و کمک گرفتن از نهادها و سازمان

 یز سالهای گرد و غبار داخلی نهای خارجی گرد و غبار خبرداد.وی یادآور شد: برای کنترل کانونالمللی برای کنترل کانونبین

ها کنترل شد. در رابطه با کارون ساعته، این کانون ۲۴گذشته که مردم خوزستان و اهواز آسیب جدی دیدند، در یک اقدام جهادی 

های کشور نیز تصمیم خوبی در دولت گرفته شد.معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: توجه به مسال محیط و زاینده رود و دیگر تاالب

گ ما بیش از آنکه یک ضرورت باشد، یک باور و اعتقاد است. زمین نماد مادیت و تالش و آسمان به عنوان نماد زیست درآیین و فرهن
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زندگی مطلوبی  معنویت است. باید همواره تعادلی بین مادیت و معنویت برقرار کنیم تا بتوانیم با برخورداری از امکانات مادی و معنوی،

اریم. ها دل ایجاد مشکالت محیط زیستی برای کشور دانست و افزود: در ایران برخی ابر چالشداشته باشیم.وی سقوط اخالقی را عام

 ها نپردازیم، از هر نظر برای کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.اگر به این ابر چالش

 ضرورت ایجاد توازن بین محیط زیست و توسعه صنعتی

شوند ساالنه نفر وجود دارد. اما تعداد افرادی که وارد بازار کار می ۶۵۰تا  ۶۰۰به گفته جهانگیری در ایران ظرفیت ایجاد اشتغال برای 

اشتغال  توان از مسایل معیشت وهزار نفر است. بنابراین باید اقتصاد کشور بزرگ شود تا بر این چالش غلبه کنیم.وی اضافه کرد: نمی

های محیط زیستی توازن برقرار کنیم تا توسعه کشور متوقف مردم غفلت کرد. باید بتوانیم بین توسعه تکنولوژی، صنعت و ضرورت

پذیرد که اعضای یک خانواده بیکار باشند اما به دلیل مسایل محیط نشود.معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: هیچ کس از ما نمی

ت که شاهکارش این اس های اقتصادی را متوقف کنیم. بلکه باید یک نقطه مطلوب شناسایی کنیم. محیط زیستزیستی فعالیت

سازی مصرف های اقتصادی ادامه یابد.وی همچنین از اجرای طرح بهینهشرایطی ایجاد کند، چارچوبی ایجاد کند که مسیر فعالیت

المللی داریم که میزان مصرف انرژی خود را در واحدهای صنعتی، خودروها، واحدهای انرژی در کشور خبرداد و گفت: تعهد ملی و بین

ها کاهش دهیم. این شیوه مصرف انرژی واقعا عادالنه نیست و انصاف نیست که منابع کشور هدر داده شود و ی و همه بخشمسکون

سازی دولت، به این های تصمیمهای زیست محیطی برای حضور در ردهمحیط زیست نابود شود.وی در پاسخ به درخواست تشکل

نیم. هر ککنیم و از نظرات آنها استفاده میهای ایجاد شده، استقبال میظرفیت شبکهدرخواست پاسخ مثبت داد و بیان کرد: حتما از 

پیشرفتی در حوزه محیط زیست وقتی میسر است که همه در صحنه حضور داشته باشند. نخبگان، علما، مراجع، اصحاب قلم و رسانه 

ور داشته باشند. جهانگیری ادامه داد: بخش وسیعی از گزاری، برنامه ریزی و پیگیری باید حضهای مدنی و سیاسی در سیاستتشکل

اند. با توجه به برخی تهدیدهای زیست محیطی، دولت باید های مرجع به خصوص درمحیط زیست، حضور کارسازی داشتهگروه

شوند، احساس می شهرها گرفتاروی افزود: مردم وقتی در فشار ریزگردها و آلودگی کالن.ها باشدپناهگاه جدی مردم در این زمینه

دولت باید پناهگاه آنها باشد. مردم باید تکیه گاه مهم دولت و حکومت برای مسایل جدی باشند. باید تفاهم جدی  کنند کهنیاز می

انجام دهیم. مسایل جدی و بزرگ کشور وقتی قابل حل است که مردم و دولت در یک راستا قرار گیرند. امکان ندارند دولت بدون 

وصا نخبگان کشور، بتواند مسایل را حل کنند. امیدوارم همه مردم در حل مسایل زیست محیطی مشارکت کنند تا دولت مردم و خص

 .گزاری کنددر صحنه باشد و سیاست
http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۹۸/%D۸%AD%D 
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 سخنرانی، بازدیدها مصاحبه،
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

 کارخانجات خوراک دام و طیور در آستانه ورشکستگی

مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانجات خوراک دام و طیور گفت: صنعت خوراک دام و طیور با مشکالت فراوانی روبرو است که همین 

حسین کیهانی مدیر عامل شرکت تعاونی کارخانجات خوراک دام و طیور در .ال داردامر تعطیلی و ورشکستگی واحد ها را به دنب

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  ۲۰کارخانه خوراک دام و ظرفیت تولید  ۶۰۰و طیور اظهار داشت: کشور ما با 

مولی های معآسیابها نظیر های سنگین و امکانات پایین در این واحدبه گفته وی کمبود نقدینگی، اعمال مالیات.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 بخشی از کنستانتره طیور و آبزیان به کشور وارد می

مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانجات خوراک دام و طیور با بیان اینکه .تواند ضربه مهلکی به تولید داخل وارد نمایدمیاروپایی 

ا ههای باالی تولید اگر کارخانهدهند، عنوان کرد: علی رغم هزینهدرصد ظرفیت خود به تولید ادامه می ۴۰های خوراک دام با کارخانه

 .آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار خواهند گرفتبه نقطه سر به سر نرسند در 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۸۶۴۸۸/%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۳۰شنبه 

 ایران اولویت اقتصاد برای دوازدهمین دولت 5

اکبری: بررسی ها نشان می دهد بازار شعارهای انتخاباتی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری داغ بود به طوری زهرا علی

 . نی داشتکه نه فقط وعده یارانه بیشتر که وعده ایجاد شغل و افزایش قدرت خرید مردم و پر شدن سفره ها نیز خریدارا

این امر نشان می دهد کارویژه مهم دولت دوازدهم در این دوره چهار ساله پیش رو باید معطوف به اقتصاد و معیشت ایرانیانی باشد  

که خود را الیق زندگی بهتری می دانند و این احساس نیز بدون تردید بیراه نیست . بررسی ها نشان می دهد دو سر بحرانی که 

اید برای حل آن چاره بیندیشد به تازه واردان و خارج شدگان از بازار کار بر می گردد . به ایجاد شغل و حل بحران دولت دوازدهم ب

صندوق های بازنشستگی . در این میان اجرای برنامه هایی چون یکسان سازی نرخ ارز و همچنین پیگیری مفاد پیش بینی شده در 

 . برنامه اقتصاد مقاومتی نیز ضرورت دارد

 اشتغال

به نظر می رسد یکی از مهمترین اولویت های دولت دوازدهم ،باید معطوف به برنامه ریزی برای ایجاد شغل باشد . ایران با نرخ دو 

هزار نفر از یافتن کار مناسب در بازار کار ایران بازمانده اند  ۳۰۰میلیون و  ۳رقمی بیکاری روبروست و این بدان معناست که بیش از 

به هر  . ی دیگر برخی گزارش ها بر طوالنی شدن دوره بیکاری یعنی فاصله ورود به بازار کار تا یافتن کار مناسب داللت دارد. از سو

روی اگر جمعیت دانشجویان در حال تحصیل را نیز در نظر بگیریم مشخص می شود ایران در شرایط کنونی به بیش از یک میلیون 

ن تعداد شغل نیز البته به معنی از میان رفتن بیکاری در فضای کنونی اقتصاد نیست بلکه بدتر شدن شغل در سال نیاز دارد و ایجاد ای

بر این اساس به نظر می رسد ایجاد اشتغال یکی از مهمترین  . وضعیت را مهار کرده و موجبات بهبود این وضعیت را فراهم می کند

و به افزایش است و اتفاقا نرخ بیکاری فشاری را به صندوق های تامین اولویت های جامعه ای است که سن جویندگان کار در آن ر

 . اجتماعی و بازنشستگی نیز وارد می کند

 معیشت

معیشت هر چند حلقه گمشده اقتصاد ایران نیست و عدم مانور کاندیداها بر مساله تورم خود نشان می داد که حفظ قدرت خرید در  

معیشت در  .ما با این حال مانور بر مساله یارانه شاید در حوزه ای به مساله معیشت بازگردد چهار سال گذشته اتفاق افتاده است ا

در ایران رخ داد سبب شد سفره بخش عمده از از جمعیت ایران آب  ۱۳۹۲و  ۱۳۹۱ایران مساله مهمی است . آنچه در سال های 

میلیون بد  ۱۹یر راه و شهرسازی بارها درباره وضعیت نابسامان وز . برود و همین مساله خود گواهی است بر نگرانی ها در این حوزه

مسکن در ایران هشدار داده است . این افراد که از منظر استانداردسازی در واحدهای مسکونی مناسبی زندگی نمی کنند می توانند 

است بر ضرورت برنامه ریزی برای  در حوزه معیشت نیز با مشکالت بغرنجی روبرو باشند که البته هستند و همین امر خود گواهی

 . برخورداری حداقلی تمامی جمعیت از انچه حق زندگی خوانده می شود

 اصالح نظام بانکی 

اصالح نظام بانکی ضروری است . این امر را نه مقامات دولت یازدهم تکذیب می کند و نه رقبای انتخاباتی در دوازدهمین دوره ریاست 

یز بر این عقیده اند که اصالح نظام بانکی ضرورتی انکارناپذیر است . بانک های ایرانی به دلیل مشکالتی مهوری . تمامی کارشناسان ن

که در داخل دارند ، از برقراری رابطه با نظام بانکی بین المللی بازمانده اند و همین امر خود گواه آن است که اصالح این ساختار هم 

و خارجی و هم برای هدایت نقدینگی بانک ها به سمت تولید و فعال کردن اقتصاد مولد ضرورتی برای برقراری رابطه بانک های ایرانی 

 . انکارناپذیر است
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 توجه ویژه به صندوق های بازنشستگی 

دارند اما  هزار میلیارد تومان دارایی 250صندوق های بازنشستگی بحران فردای ایران هستند . صندوق های بازنشستگی در مجموع 

شود که اگر این میزان به پرتفوی ها از دولت شامل میهزار میلیارد تومان از این دارایی را طلب صندوق ۱۶۵اینجاست که  نکته

پیش از این حجت اهلل میرزایی ، معاون .ها و درآمدزایی نسبت به گذشته وجود داردگذاریموجود اضافه شود امکان افزایش سرمایه

بسیاری  : تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت مطالبات صندوق های بازنشستگی گفته بودریزی وزیر اقتصادی و برنامه

یاری وده و بسب دهزیان اغلب شده واگذار هایبنگاه های بازنشستگی در قالب رد دیون بوده است. های واگذار شده به صندوقاز بنگاه

های گذشته ها نامساعد باشد. در سالاند و این دالیل موجب شد تا وضعیت صندوقها نبودههای صندوقاز آنان نیز در زنجیره فعالیت

ها به این بخش وجود نداشت و عالوه بر آن به علت رکود، امکان عرضه به دلیل عدم وجود بخش خصوصی قوی امکان واگذاری بنگاه

 .آنان نیز فراهم نشد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=ff۱۵۳۹b۱c۵۳c۴۳f۸a۴۱۴ 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۹تاریخ: 

کیفیت  درصدی قیمت سموم با حذف یا کاهش هزینه های ثبت و واردات/ هزینه ها صرف ارتقاء 50کاهش 

 تولیدات داخلی می شوند

استفاده از سموم با کیفیت از دو جنبه دارای اهمیت است یکی بهبود در تولید یا همان افزایش بهره وری و دیگری سالمت محصول، 

 .که می توان گفت گزینه دوم به جهت ارتباط مستقیم با سالمت جامعه از اهمیت باالتری برخوردار است

کشاورزان به استفاده از سموم با کیفیت و استاندارد قیمت باالی آن ها در کشور است. به گفته کارشناسان دلیل یکی از موانع تمایل 

باال بودن قیمت این سموم بیش از اینکه مربوط به قیمت آن در کشور مبدا باشد ناشی از هزینه های است که برای واردات این نهاده 

ل؛ عدم تخصیص ارز مبادله ای به این نهاده، تعرفه های باالی واردات، هزینه ثبت سموم و به تجار تحمیل می شود. این هزینه شام

عوارضی هستند که سبب افزایش قیمت این نهاده در کشور می شوند.هر چند متولیات دولتی پرداخت این هزینه ها را جهت ارتقاء 

یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران و یکی کیفیت سم و محصوالت کشاورزی را ضروری می دانند. اما مهدی حسینی 

 ااز فعاالن تولید و واردات این نهاده، در گفتگو با ایانا این هزینه ها را در مقایسه با کشورهای پیشرو نامتعارف دانست و گفت: تجار م

در کشورهای پیشرو نهاده های کشاورز از در حالی برای واردات سموم با کیفیت تعرفه، عوارض و مالیات باال پرداخت می کنند که 

پرداخت آن ها معافند و یا هزینه بسیار پایینی پرداخت می کنند.حسینی یزدی معتقد است این هزینه ها در نهایت از جیب کشاورز 

 یین تریپرداخت می شود و با توجه به توان پایین مالی این قشر آن ها ترجیح می دهند سمومی را خریداری کنند که قیمت پا

 داشته باشند و به این ترتیب مصرف سموم بی کیفیت که سالمت جامعه را دچار مخاطر می کند افزایش می یابد.

درصد و میزان عوارض پرداختی را  ۳۷تا  ۳۰درصد، هزینه ثبت سموم جدید را  ۲۰تا  ۴وی میزان تعرفه وارداتی سموم در کشور را 

مجدد سموم را از دیگر دالیل افزایش قیمت این سموم وارداتی برشمرد و افزود: بر درصد عنوان می کند.حسینی یزدی ثبت  ۶

ثبت مجدد سمومی که قبال ثبت شده بودند اجرا شد. با اجرای این دستور  ۹۴اساس دستور وزارت جهاد کشاورزی از سال 

میلیون  ۸تا  ۷را گذارنده اند  (Patentساله حق مالکیت ) ۱۰تا  ۸واردکننده سموم مجبور هستند حتی برای سم های که دوره 

درصدی بر اساس قیمت را از دیگر عوامل موثر در افزایش  ۶تومان هزینه ثبت پرداخت کنند.وی اعالم قانون تعیین میزان عوارض 

اساس حتی  تومان را مبنا قرار می دهد، بر این ۴۰۰قیمت تمام شده سموم وارداتی عنوان کرد و گفت: این قانون مبلغ یک هزار و 

 درصد از قیمت سم، کمتر از این مبلغ شود تجار باید یک هزار چهار صد تومان را برای هر لیتر سم وارداتی را پرداخت کنند. ۶اگر 

وی تعیین میزان مالیات پرداختی را نیز مطابق با حجم واردات عنوان کرد.رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران، در پایان 

مالیات و کاهش عوارض و تعرفه شد و تاکید کرد: اگر سموم وارداتی از پرداخت این هزینه ها معاف شوند یا میزان آن خواستار حذف 

درصد پایین تر از قیمت کنونی به دست کشاورزان خواهد رسید.هزینه واردات از جیب کشاورزان  ۵۰ها کاهش یابد، این نهاده با 

سازمان حفظ نبات با رد ادعای پرداخت هزینه واردت سموم از جیب کشاورزان، گفت: از  نیستاما یحییابطالی، معاون کنترل آفات

مجموع سموم مورد استفاده کشاورزان در کشور تنها یک سوم آن ها به صورت آماده وارد می گردد و دو سوم دیگر با واردات تکنیکال 

وان گفت بیشتر سموم مصرفی کشاورزان داخلی است و عوارض و انجام فرموالسیون در داخل کشور تولید می شود ، در نتیجه می ت

تدارک سم دولتی بود و ۱۳۸۶وی با تاکید بر ضرورت ثبت مجدد سموم، افزود: بعد انقالب تا سال  .کمتری به آن تعلق می گیرد

ط دیگر پس از ثبت سم توسخرید بصورت مناقصه ای انجام و عموما سموم با نام ژنریک و عمدتا بصورت کپی وارد می شد، به عبارت 

یک کمپانی معتبر ، همه شرکتهای دارای مجوز می توانستند آن را تولید و یا وارد نمایند بدون اینکه ثبت کنند که این روند مشکالتی 
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ی کدر راستای ارتقای کیفی سموم تدارکی کشور، تصمیم بر آن شد که تمامی سموم تدار ۱۳۹۴را ایجاد کرد به همین دلیل از سال 

با توجه به مدارک و مستندات الزم و کافی و بر اساس استاندارد های بین المللی با نام تجاری ثبت و آفت کش های مصرفی شناسنامه 

دار شوند. ابطالی با تاکید بر اینکه در حال حاضر با هماهنگی وزارتخانه های مربوطه هزینه ثبت برند به کمتر از یک چهارم کاهش 

درصد عوارض توسط واردکننده و تولید کننده بر اساس مصوبه مجلس است و این عوارض صرف  ۶تا  ۴پرداخت  یافته است، گفت:

ارتقای کیفی آفت کش ها می شود.وی خاطرنشان کرد: شرکت های واردکننده و تولید کننده یکبار سم را ثبت و یا ثبت مجدد می 

در توضیح چگونگی ثبت سموم جدید توسط سازمان حفظ نباتات، بیان  ابطالی.کنند و سال های از امتیاز آن برخودار می شوند

داشت: شرکت تولیدکننده سموم داخلی یا وارد کنندگان آفت کش ها اطالعات سم جدید تولیدی یا وارداتی را که شامل کارایی، 

نباتات ارائه می دهند این سازمان  تاثیر آن بر سالمت، بهداشت و محیط زیست و... می شود را در قالب یک پرونده به سازمان حفظ

موضوع را در هیات نظارت که متشکل از نمایندگان وزارت جهادکشاورزی، سازمان استاندارد، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان 

محیط زیست، نماینده موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی می شود را مطرح می کند. در این هیات 

ده پزشک قانونی، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و سازمان حفظ محیط زیست اولین افرادی هستند که پرونده را بررسی می نماین

کنند، این نمایندگان حق وتو دارند به این معنا که در صورتی که آنان ثبت سم جدید را مورد تایید قرار ندهند موضوع از دستور کار 

ساله در مزرعه، باغ یا گلخانه ، گزارش  ۲تا  ۱شد اما، در صورت تایئد آنها پس از یک دوره ارزیابی خارج و سم مربوطه ثبت نخواهد 

سم جدید در هیات مطرح و در صورت تایید اجازه ثبت موقت می گیرد.معاون کنترل آفات سازمان حفظ نبات کشور در پایان از تهیه 

ها( دنیا خبرداد و گفت: این سورس ها تهیه و در اختیار فعاالن وارد  لیستی از سورس های مهم تکنیکال )ماده موثره آفت کش

کنندگان سموم قرار داده شده است تا از ورود سم های بی کیفیتی که برخی از آن ها از منابع غیر استاندارد و باصطالح زیر پله ای 

 استفاده می شود جلوگیری گردد.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۸۵/%DA%A۹%D۸% 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۵تاریخ: 

 شودواحدهای امحای سموم و کودهای سنواتی در کشور ایجاد می

زیست با تاکید بر اینکه امحای کود و سموم تاریخ مصرف گذشته به عهده مصرف سرپرست دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط 

کننده و اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده این محصوالت است، از تالش سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوز به منظور 

 .احداث واحدهای امحا کننده محصوالت سنواتی در داخل کشور خبرداد

ذشته و رسوب آن در انبارها یکی از مشکالتی است که باید برای آن راه حل مناسبی پیدا شود. امحای کودها و کود و سموم تاریخ گ

سموم شیمیایی که تاریخ مصرف آنها به دلیل واردات بیش از حد یا دالیل فنی دیگر گذشته، کار راحتی نیست. از بین بردن این 

ت خاصی است و اگر این ضوابط رعایت نشود، سالمت آب و خاک با خطرات جدی ترکیبات شیمیایی خطرناک، تابع قوانین و مقررا

سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار ایانا از نیاز ایران برای  شود. زهرا جباری سرپرست دفتر آب و خاکمواجه می

 یاز داریم چنین واحدهایی در کشور ایجاد شود. اندازی واحدهای امحای کود و سموم تاریخ مصرف گذشته خبرداد. وی افزود: ما نراه

سازمان حفاظت محیط زیست درباره چگونگی امحای این ترکیبات که حجم آن هر سال رو به افزایش  سرپرست دفتر آب و خاک

مجاز  زاست، بیان کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده این ترکیبات مسئول امحای محصوالت سنواتی خود هستند. آنها باید مراک

توانند از ادارات کل محیط زیست وی افزود: اگر افراد چنین مراکزی را در اختیار نداشته باشند، میدفع پسماند را شناسایی کنند.

های مختلف استعالم بگیرند.به گفته جباری، اگر امکان امحای کود و سموم شیمیایی بر اساس استانداردها در هر استان وجود استان

شوند. در غیر این صورت دارنده این محصوالت سنواتی باید از طریق این کودها به مراکز امحای داخل استان ارسال میداشته باشد، 

های همجوار که چنین امکاناتی را دارند، استعالم گرفته و با تدابیر خاص، محصوالت اداره کل محیط زیست استان خود، از استان

ایم که تمام اشخاص قبل از ارسال سموم سنواتی ها ارسال کند.وی افزود: اخیرا اعالم کردهتانسنواتی خود را برای امحا به سایر اس

های الزم را به سازمان محیط زیست ارسال کنند. اگر قصد صدور محموله به خارج استان را خود به مراکز امحای داخل، باید گزارش

مقصد صادر کنند. رونوشت گزارش  و در صورت تایید، محموله خود را به استانداشته باشند، ابتدا باید از استان مقصد استعالم گرفته 

سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ممکن است  ها نیز برای ما ارسال خواهد شد.سرپرست دفتر آب و خاکمربوط به این جابجایی

های واحدهای امحا کننده این محصوالت، لیتهای کود و سموم سنواتی، به دلیل آالینده بودن فعاهای پذیرنده محمولهبرخی استان

وی ادامه داد: ما چهار ماه یکبار درباره وضعیت امحای کود و سموم سنواتی مجوز دریافت محموله جدید برای این واحدها صادر نکنند.

ع کودها و سموم و کنیم. جهاد کشاورزی نیز به عنوان متولی کود و سم از وضعیت مصرف، تولید، واردات و توزیگیری میگزارش

میزان محصوالت سنواتی اطالعات تجمیع شده در اختیار دارد.به گفته جباری در ایران امکان امحای محصوالت غیر کلره وجود دارد 

هایی را به سازمان حفاظت محیط و در حال حاضر برخی افراد برای ایجاد واحدهای جدید امحای محصوالت سنواتی، درخواست

یک آالینده آلی پایدار است که بخشی از آن در انبارهای وزارت جهاد کشاورزی و بخش دیگر  "ددت"ی ادامه داد: اند.وزیست داده

های فنی و مطالعاتی این مرکز، در انبارهای وزارت بهداشت وجود داشته است. سال گذشته این دو وزارتخانه با همکاری فائو و کمک

یران برای امحا صادر کردند. هماهنگی برای صدور این محموله، توسط سازمان حفاظت محیط بندی و به خارج از اسموم خود را بسته

سازمان حفاظت محیط زیست درباره چگونگی ایجاد واحدهای امحای کودها و سموم  زیست انجام شد.سرپرست دفتر آب و خاک

ت محیطی آنها که در آن به نوع تکنولوژی مورد های ارزیابی زیسشود. گزارشهای افراد بررسی میسنواتی گفت: ابتدا درخواست

ها به روز بودند، مجوز فعالیت برای یک واحد جدید شود. در صورتی که این تکنولوژیاستفاده اشاره شده است به دقت بررسی می

شود تا از یشود و مدام خروجی این واحدها کنترل مشود. البته بعد از صدور مجوز نیز کار محیط زیست تمام نمیصادر می
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وی همچنین از تالش یک واحد امحا کننده کود و سموم شیمیایی غیر کلره در استان قزوین، برای استانداردهای الزم فاصله نگیرد.

 ارتقای سیستم خود خبرداد. 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۶۳/%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۸%AD% 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۳/۱۱ : تاریخ

 هزار تن میوه در سال  90ریزی برای واردات تن گوجه فرنگی از سوریه وارد کرد/برنامه 50روسیه 
هزار تن از این کشور انواع میوه  ۹۰ساالنه  ۲۰۱۸تن گوجه فرنگی از سوریه وارد کرد و قرار است تا سال  ۵۰تاس اعالم کرد: روسیه 

 ۵۰به نقل از تاس، یک شرکت روسی نخستین محموله  خبرگزاری فارس المللبین اقتصاد گروه به گزارش  .و سبزیجات وارد کند

ای مهم روسیه به فروش های زنجیرهفرنگی را از طریق بندر نووریسکی در دریای سیاه وارد روسیه کرد و در فروشگاه تنی گوجه

 .هزار تن انواع میوه و سبزیجات هم به روسیه وارد شود ۶قرار است تا پایان امسال  گفت:« اصالن پانش»رئیس شرکت .رودمی

حصوالت از سوریه تالش کردیم و باالخره این واردات به نتیجه رسید. نخستین محموله سال گذشته برای واردات م ۲پانش گفت:طی 

 .ردک خوش جا روسیه نیتمگ زنجیره هایفروشگاه قفسه در و شد روسیه خاک وارد دریایی ناوگان توسط تنی گوجه فرنگی  ۵۰

 .هزار تن افزایش یابد ۶واردات روسیه شامل انواع سبزیجات و میوه قرار است تا پایان امسال به 

ریه های التاکیا و تارتوس سوزمینی، پیاز، گوجه فرنگی، گیالس، گل کلم، آلو و هلو از ایالتاین شرکت روسی قرار است انواع سیب

 .شوندنیت فروخته میهای مگها و سبزیجات تنها در فروشگاهکه درگیر جنگ نیستند، وارد کند. این میوه

هزار تن برسانیم. بدین  ۹۰تا  ۸۰به ساالنه  ۲۰۱۸خواهیم میزان واردات از سوریه را در بهار می»گفت: رئیس این شرکت روسی 

  «.ایمگذاری کردهونقل سرمایهمیلیون دالر برای ساماندهی ناوگان حمل ۱۰الی  ۵منظور 

ه این محصوالت با برندهای داخلی برای ها در حال مذاکره هستیم و شرکت روسی تمایل دارد کبندی سبزیجات و میوهدرباره بسته

 .بندی شودهر محصول بسته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۳۱۱۰۰۱۲۰۳ 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۳/۱۰ : تاریخ

 میلیارد دالری آبزیان 7بازرگانی در خدمت توسعه شیالت نروژ/ کشوری با صادرات  /اقتصادییادداشت 
شود، بر اساس آمار فائو، ارزش میانگین سالیانه صادرات محصوالت نروژ دومین صادرکننده محصوالت شیالتی در جهان محسوب می 

، نروژ یکی از خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی  .رسدمیلیارد دالر می ۷.۱به  ۲۰۱۳تا  ۲۰۰۴های شیالت نروژ بین سال

های یکپارچه تولید و بازرگانی به دستاوردهای بزرگی در حوزه توسعه بازار و ارتقای صادرات کشورهایی است که با فعال سازی ظرفیت

کشور نروژ یکی از .های موفق در زنجیره ارزش شیالت پرداخته می شودتجربه دست یافته است. در این یادداشت به بررسی این

شده است. نروژ دومین صادرکننده محصوالت شیالتی میلیون نفری است که در شمال اروپا واقع ۵کشورهای اسکاندیناوی با جمعیت 

 ۲۰۱۳تا  ۲۰۰۴های الت شیالت نروژ بین سالشود. بر اساس آمار فائو، ارزش میانگین سالیانه صادرات محصودر جهان محسوب می

 .رسدمیلیارد دالر می ۷.۱به 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۳۰۹۰۰۰۵۲۰ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۰تاریخ: 

 کشاورزان به کشاورزی هوشمند مبتنی )منطبق( بر آب و هوا روی آوردند

ه تر کبرند. در زمان جنگ، مردان، زنان و کودکان بیشتر به مکان امنسر میدر عراق، بیش از سه میلیون نفر در ناامنی غذایی به

رود. با شمار مییی، دریافت جیره غذایی، یک اولویت بهجاروند. این در حالی است که پس از جابهبتوانند کمکی دریافت کنند، می

 .گردندشان بازمیویژه زمانی که آنها به خانهاین حال، آنچه افراد در بلندمدت نیاز دارند، بازگرداندن امرار معاش خود است، به

عراق  (۳)کشاورز در دیاله ۸۰به  ، در حال کمک(۲)(Carrefour Foundationبا حمایت مالی بنیاد کارفور ) ACTED(۱)بنابراین، 

شان است، در حالی که امنیت غذایی یکی از مهم ترین نیازها در دیاله پذیریهای کشاورزی و ایجاد انعطافدر راستای تقویت تخصص

یل به افرادی رود.زمانی که آنها از خانه خود رفتند، فعالیت های درآمدزای آنها قطع شد و زمانی که باز می گردند تبدشمار میبه

شوند، که به شدت به کمک نیاز دارند.پیش از جنگ، بسیاری از مردم در دیاله به کشاورزی به عنوان منبع اصلی درآمد پذیر میآسیب

متکی بودند. چرا که در این منطقه، ظرفیت کشاورزی به طور سنتی باال، است و پتانسیل رشد محصوالتی همچون جو، گندم، خیار، 

و سایر محصوالت زراعی را دارد.درگیری و جنگ، باعث شد تا به شدت بخش کشاورزی و زمین ها آسیب ببینند، چرخه  گوجه فرنگی

و سیستم های آبیاری کشت مختل شد، دسترسی به نهاده های کشاورزی، کاهش یافت و بسیاری از ماشین آالت و ابزار تخریب 

کاهش بهره وری از زمین، درآمد کشاورزان کاهش یافت، به طوری که تا  شدند و به دلیل آسیب دیدن زیرساخت های روستایی و

درصد این میزان با کاهش رو به رو و آنها با ناامنی غذایی مواجه شدند.در این راستا و به منظور کمک به افراد آسیب پذیر در دیاله ۵۰

، در Farmer Field School "از رویکرد به نام  به عنوان بخشی ACTEDشان، و برای ایجاد امنیت غذایی برای خود و خانواده

کشاورز و خانواده هایشان در منطقه خانقین )در استان دیاله عراق قرار دارد(  ۸۰حال فراهم کردن فرصت های امرار معاش برای 

وبیا چشم بلبلی، است.به طوری که برای کشاورزان نهاده های کشاورزی مورد استفاده مانند بذر محصوالت خیار، گوجه فرنگی، ل

بادمجان، و هندوانه فراهم کرده و به کشاورزان آموزش هایی در زمینه کشاورزی هوشمند مبتنی بر آب و هوا، و نحوه کاشت وبرداشت 

موثر، می دهد.به عنوان بخشی از این رویکرد، کشاورزان با هم در یک باغ به صورت گروهی کار می کنند، که با استفاده از بذر و کود 

بیعی، تکنیک های کشاورزی سازگار با محیط زیست را تمرین می کنند. این رویکرد با ارائه آموزش عملی و نظارت مستمر، در ط

زمینه فنون های جدید کشاورزی سازگار با محیط زیست، می تواند تضمینی برای استفاده از زمین ها به گونه پایدار باشد. در نتیجه 

رزان برای فراهم کردن امنیت غذایی کوتاه مدت برای خود و خانواده شان کمک می کند، بلکه در خوکفایی این پروژه، نه تنها به کشاو

کشاورزان با عالقه و شور و شوق در این پروژه شرکت می "، مدیر پروژه گفت: Qasimآنها در بلند مدت می تواند تاثیر گذار باشد.

مبتنی بر آب وهوا شده اند. به طوری که از آغاز آموزش، دانش آنها در زمینه کنند و متعهد به یادگیری تکنیک های کشت هوشمند 

موفقیت این پروژه مبتنی بر این واقعیت "کشاورزی، کود و آفت کش ها افزایش یافته و آنها آنچه را یاد گرفته اند، به کار می برند.

رصت های معیشت با دوام برای کشاورزان در منطقه کمک است که با ایجاد تقاضا برای محصوالت تولید شده محلی به فراهم شدن ف

کرده است . چراکه این منطقه حتی پس از جنگ دارای ظرفیت های کشاورزی باالیی است.آموزش و فرصت برای تمرین در باغ برای 

واده نیازهای غذایی خان کشاورزان بسیار مفید است، با پرورش یک طیف گسترده ای از محصوالت زراعی، کشاورزان می توانند نه تنها

های خود را برآورده کنند، بلکه عالوه بر آن رژیم متنوع غذایی هم دارند، همچنین می توانند مازاد محصوالت را در بازارهای محلی، 

برای افرادی که به خانه  ACTEDبفروشند در نتیجه به بهبود درآمد وخود کفایی شان کمک می شود.بنابراین می توان گفت، 

 هایشان بر می گردند می تواند به ایجاد درآمد و اطمینان بخشی برای چشم انداز بلند مدت شان کمک کند.

 ترجمه: فرحناز سپهری
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 منبع:

iraq-agriculture-smart-climate-thanks-resilience-farmers-inghttp://www.acted.org/en/build 
 پی نوشت:

۱- ACTED : به فرانسه(Agence d'Aide à la Coopération Technique Et au Développement به عنوان دومین)

تاسیس شد و در زمینه کمک های انسان دوستانه فعالیت دارد. ماموریت این  ۱۹۹۳سازمان های غیردولتی فرانسه که در سال 

سازمان در سطح محلی و جهانی است که از جمله آن می توان به امنیت غذایی، ارتقاء سالمت، آموزش و پرورش، توسعه اقتصادی، 

بنیاد کارفور در کنار انجمن های غیر انتفاعی به اجرای ماموریت های  -۲رکزی آن در فرانسه )پاریس( قرا ر دارد.اشاره کرد و دفتر م

بین المللی، برای مبارزه با محرومیت ها و برنامه های بشردوستانه که به کسب و کار اصلی اش به عنوان یک خرده فروشی بزرگ 

فروشی فرانسوی و چندملیتی است، که شعبه مرکزی ه خرده فروشی کارفور: شرکت خردهمرتبط است، می پردازد .اشاره ای به سابق

گشایش یافت.این شرکت، با در اختیار ۱۹۵۸ژانویه سال  ۱آن، در بولونی بیانکور، فرانسه قرار دارد. اولین فروشگاه کارفور در تاریخ 

ای در جهان است، همچنین از نظر میزان درآمد های زنجیرهشعبه هایپرمارکت، مالک بزرگترین شبکه هایپرمارکت ۱٫۴۵۲داشتن 

روشی فعنوان سومین شرکت خردهمارت و تسکو، بهفروشی و از لحاظ میزان سود دهی پس از والعنوان دومین شرکت خردهسالیانه، به

ان در مرز این کشور با ایران قرار های شرقی کشور عراق است. این استاستان دیاله یا دیالی، از استان -۳شود. جهان شناخته می

 مرز است.های کرمانشاه و ایالم در ایران همگرفته و با استان

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۰۷/%DA%A۹%D۸%B۴%D۸%A۷% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

 /نسل ۴های شهریار برای مهاجرت به ها برای کشاورزی بسیار سودمند هستند/ نیاز پروانهافشانگرده

 هاافشانمحصول زراعی رایج در جهان به گرده 12۴محصول از  ۸7وابستگی 

در سطح پایینی قرار گرفته اند به طوری که امکان دارد دولت فدرال این ( ، Monarch butterfly ( )۱تعداد پروانه های شهریار )

، پروانه های شهریار و دیگر حشرات Omahaگونه پرونه ها را به عنوان گونه های در معرض خطر اعالم کند.به گزارش ایانا از سایت 

 و اقتصاد دارند. گرده افشان با داشتن زیبایی و جذابیت، اهمیت فوق العاده ای برای محیط زیست 

پروانه ها، زنبورها و دیگر حشرات نقش کلیدی در Nebraska Game and Parks Commission (NGPC) (۲ ،)به گزارش 

درصد از مواد  ۳۳تا  ۲۵فعال کردن یا افزایش تولید محصول و یا گرده افشانی گیاهان دارند. به عنوان یک نتیجه، آمریکایی ها برای 

محصول زراعی رایج در جهان به  ۱۲۴از  ۸۷ردان گرده افشان ها باشند.همچنین بر اساس پیش نویس گزارش، غذایی شان باید قد

چنین گرده افشان هایی وابسته هستند .این درحالی است که چراگاه ها به گرده افشانی وابسته هستند چرا که خوراک گاو، اسب و 

سط گرده افشانی حشرات تامین می شود . چنین گرده افشان هایی برای دیگر دام ها که یونجه، شبدر و سایر علوفه هستد تو

 محصوالت نبراسکا ، مانند گل آفتابگردان، میوه درخت، خربزه، انواع توت ها و کدو تنبل مهم هستند.

د: جمعیت مطالعه و چگونگی ارتباط در زمینه گرده افشانی پیچیده و در عین حال حیاتی هستند. اما یک چالش بزرگ وجود دار

بسیاری از این گونه حشرات کاهش یافته است.از جمله این حشرات، پروانه های شهریار هستند که تعدادشان کاهش یافته است. 

درصد کاهش داشته  ۸۱،  ۲۰۱۰-۱۹۹۹بررسی محققان نشان داده تعداد تخم پروانه های شهریار در غرب میانه در بین سال های 

 NGPCمورد چگونگی رسیدگی به این مشکل فعالیت می کنند. این درحالی است که با رهبری و هدایت است.بسیاری از ایالت ها در 

، این NGPCاجرا می شود. براساس اظهارات  ۲۰۲۰(تا سال ۳)" milkweed "میلیون گیاه استبرق  ۱۲۵، طرحی با هدف کاشت 

شهریار است. دیگر گیاهان مورد عالقه این گونه پروانه  ( یک منبع تغذیه مهم به خصوص برای پروانه های Milkweedنوع گیاه )

طیف گسترده ای از افراد و سازمان ها برای حمایت از این ابتکار ، گام برداشته ، هستند.ironweedو  goldenrods ،astersشامل 

کسب و کار ها و مربیان اشاره  اند که می توان به فعاالن در حوزه حفاظت، سازمان های دولتی، غیر انتفاعی، گروه های کشاورزی،

نبراسکا یک منطقه مستعد برای پرورش چندین نسل از پروانه های شهریار به شمار می رود و همچنین "، NGPCبنا به اعالم کرد.

ادا کان می تواند زیستگاهی در طول مهاجرت گونه ها فراهم کند. این نوع پروانه ها ، دارای مهاجرت ساالنه قابل توجهی هستند، که از

 "به مکزیک گسترش می یابد. بنابراین، زیستگاه برای این گونه پروانه باید از اواخر ماه می تا اکتبر هر سال در دسترس باشد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

این پروانه از  .نوعیپروانهاست (Danaus plexippusبا نام علمی )بهالتین: (Monarch butterfly)پروانه شهریار: بهانگلیسی -۱

های شهریار با داشتن عرض بالی برابر پروانهکند. های راکی به مکزیک مهاجرت میپروانه شهریار هر ساله از کوه.پا استخانواده فرچه

اری از یها هستند که مانند بسسانتیمتر از قابلیت زیادی برای پرواز در مسیرهای طوالنی برخوردارند از این رو تنها گونه از پروانه ۱۰

گردند. اما از آنجایی ها ساالنه از امریکای شمالی راهی مکزیک شده و دوباره بازمیها مهاجرت شمال به جنوب دارند. این پروانهپرنده

  های زیبا نیاز خواهد داشت.که طول عمر آنها تنها دو ماه است، تکمیل این سفر طوالنی به چهار نسل از این پروانه

۲- NGPC) Nebraska Game and Parks Commission :) یک آژانس خصوصی دولت ایالت نبراسکا در ایاالت متحده

سال منصوب می شوند و  ۶است. توسط یک هیأت عالی رتبه، رهبری می شود هر یک از اعضای آن توسط فرماندار نبراسکا به مدت 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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نه برنامه های آموزشی ایمنی شکار و قایقرانی فعالیت در زمینه صدور مجوزهای ایالتی برای شکار و ماهیگیری و همچنین در زمی

 دارد.

 استگونهاز آن شناخته شده۱۴۰ای که تا کنون بیش از یا کرگ، از گیاهان دولپه Milkweed:استبرق، بهانگلیسی -۳

ews/http://www.iana.ir/fa/n۴۴۴۳۷/%DA%AF%D۸%B۱%D۸%AF%D۹%۸۷ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

 ممنوعیت فعالیت مزارع پرورش حیوانات خزدار در برخی کشورها

درصد از  ۸۵شوند. تخمین زده شده که هر ساله، میلیون ها حیوان به خاطر پوست شان و تنها برای ارضای هوس انسانی کشته می 

(، ۲، این در حالی است که ، مینک ) One Green Planetبه گزارش ایانا از سایت ( پرورش می یابند.۱این حیوانات در مزارع خز)

غیر خرگوش، روباه ها و در برخی از کشورها حتی گربه ها و سگ ها ، در قفس های کوچک محدود و در شرایط غیر قابل قبول و 

  بهداشتی محبوس هستند و اغلب به صورت ظالمانه ای یا به صورت شوک الکتریکی کشته می شوند.

(، خوشبختانه، در بسیاری از نقاط جهان، فعالیت مزارع خز با توجه به در نظر گرفتن رفاه ۳) Fur Free Allianceبراساس گزارش 

و اتریش در  ۲۰۰۰که این ممنوعیت را اجرا کردند ، بریتانیا، در سال  حیوانات و موارد اخالقی ممنوع شده است. نخستین کشورها

همچنین دیگر کشورهایی که مزارع خز را ممنوع کرده اند هلند، کرواسی، اسلوونی، بوسنی و هرزگوین، صربستان،  بودند. ۲۰۰۴سال 

مقررات در این مورد معرفی شده است، که شامل  جمهوری مقدونیه، و ژاپن بودند. در ایاالت متحده، در برخی از ایالت ها قوانین و

موادری همچون ممنوعیت نگهداری روباه در قفس، یا ممنوعیت به کار بردن شوک الکتریکی است.به تازگی، مقامات آلمانی به 

(در سال ۴) PETAها مبارزه و رایزنی با این مساله و از زمان تاسیس  تعطیلی شش مزرعه خز رای داده اند. این اقدام پس از سال

این درحالی است که این قانون دربردارنده مقررات سختی برای  برای ممنوعیت مزارع خز در کشور ، انجام شده است . ,، ۱۹۹۴

پرورش حیوانات خزدار است. بنابراین این خبر خوبی برای نجات زندگی حیوانات بی شماری خواهد بود ، و باید هرچه زودتر منتظر 

 ینی در دیگر کشورها نیز بود.اجرای چنین قوان

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

 پرورش انواع خاصی از حیوانات برای استفاده از پوست آنها است. -۱

ها ساختار بدنی الغر، پوست تیره و زندگی مینک آمریکاییومینک اروپاییاست که هر دو آن:مینک،نام دو گونه از خانواده راسوها -۲

 .آبزی دارندنیمه

 همکاری جهانی میان چندین سازمان حقوق حیوانات برای جلوگیری از کشتار حیوانات از جمله برای استفاده از پوست آنها است. -۳

میلیون اعضا و هوادار است. که تمرکز ش بر چهار حوزه ای است که  ۶.۵بزرگترین سازمان حقوق حیوانات در جهان، با بیش از  -۴

نج هستند همچون صنایع غذایی، تجارت لباس، آزمایشگاه ها و صنعت سرگرمی است که از طریق بیشترین تعداد حیوانات در ر

 آموزش عمومی، تحقیق، قانون ، مبارزات و اعتراض به جلوگیری این موارد اقدام می کند.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۳۶/%D۹%۸۵%D۹%۸۵%D۹% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/44436/%D9%85%D9%85%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

229 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶ خرداد ۰۸تاریخ: 

ه هایش بهای نوشیدنی، برای تهیه میوه"کوکا کوال"/ "کوکا کوال"ای های میوههند، مقصدی برای نوشیدنی

 هند روی آورده است

 .های خود استدهنده نوشیدنیهای بیشتر از هند، برای برآورده کردن مواد تشکیلتهیه میوهریزی برای کوکا کوال، در حال برنامه

، شرکت آمریکایی کوکاکوال، در حال برنامه ریزی برای تهیه میوه های بیشتر از هند در سال های livemintبه گزارش ایانا از سایت 

 تشکیل دهنده نوشیدنی برآورده کند.آینده است تا بتواند نیاز جهانی خود را در زمینه مواد 

، معاون Asim Parekhاین شرکت در یک رویکرد جدید به تمرکز بر روی تولید محصوالت میوه ای روی آورده است و قرار است 

(( برای شرکت کوکاکوال در منطقه fruit circular economy)استراتژی و برنامه ریزی(، به عنوان معاون )اقتصاد گردشی میوه)

 ند و جنوب غرب آسیا منصوب شود. واحد تجاری شامل بازارهایی مانند هند، بنگالدش، سریالنکا، نپال، بوتان و مالدیو است.ه

که باعث خواهد شد تا در کل زنجیره عرضه میوه ها در گیر شود.  -است  "اقتصاد گردشی"طی یک طرح جدید، کوکا کوال خواستار 

  "ما در سراسر زنجیره ارزش و از آغاز یعنی از مزرعه، درگیر خواهیم شد،"د:کوکا کوال در بیانیه ای اعالم کر

Asim Parekh هدایت حیاتی اتصال زنجیره ارزش از کشاورز به مغازه را بر عهده دارد. این در حالی است که کوکا کوال به میوه ،

ا مخلو ط کردن میوه به برخی از نوشابه های گازدار آغاز ، ب۲۰۱۵ها برای نوشابه های غیر الکلی نیاز دارد و این رویه شرکت از سال 

درصد از درآمد ساالنه کوکاکوال را تشکیل می دهد و شرکت در نظر دارد تا این میزان  ۴۰-۳۵شد.در هند، نوشابه غیر گازدار حدود 

ه به سایر واحد های کوکا کوال در سراسر را در آینده افزایش دهد.عالوه بر تقاضا در هند، کوکا کوال و فروشندگان اش، به صادرات میو

جهان می اندیشند. به گفته شرکت، در حال حاضر واحد کوکا کوال در هند یکی از خریداران بزرگ محصوالت کشاورزی هند است 

 درصد از مواد تشکیل دهنده از منابع محلی تامین می شود. ۹۵به طوری که بیش از 

، Maazaهزار تن میوه خود را از کشاورزان هندی تهیه می کند. به طوریکه تنها برای ۲۰۰از  در حال حاضر، کوکا کوال ساالنه، بیش

 هزار کشاورز نیاز دارد. ۵۰هزار تن انبه از حدود  ۷۰نوشیدنی مبتنی بر انبه، کوکا کوال برای تهیه میوه به حدود 

بلکه تامین میوه از سوی فروشندگانی که کوکا کوال را در با این حال، شرکت، انبه را به طور مستقیم از کشاورزان تهیه نمی کند. 

، است، که تامین Jain Irrigation Systems Ltdکشورهای دیگر عرضه می کنند، انجام می شود و یکی از این فروشندگان 

 به شمار می رود./ Maazaاز نیاز پالپ انبه کوکا کوال هند برای تولید  ٪۶۰-۵۶کننده حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۳۵/%D۹%۸۷%D۹%۸۶%D۸ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

 شورای جهانی شیکاگو: پیشرفت امکان پذیر است، اگر جهان استراتژی کشاورزی هوشمند اتخاذ کند

چشمگیر فقر در طول سه دهه گذشته بوده است و گزارش های جدید نشان می دهند که پیشرفت در کشاورزی  جهان شاهد کاهش

 .قرار داده شده اند« هسته ی مرکزی این پیشرفت ها»در کشورهای فقیر یا با درآمد متوسط در 

شده است می گوید پیشرفت های بیشتر  به گزارش ایانا از وبسایت اوماها، این گزارش که توسط شورای امور جهانی شیکاگو تهیه

امکان پذیر است اگر جهان استراتژی های هوشمند برای حمایت از توسعه کشاورزی و نوآوری را دنبال کند. نماینده سابق نبراسکا، 

ه را ین زمینداگ بروتر، در کنار دن گلیکمن، وزیر سابق کشاورزی در ایالت متحده، ریاست مشترک این برنامه را که مطالعات در ا

گسترش داده است، بر عهده دارند.رشد جمعیت در سراسر جهان چنین تالش های متمرکزی را بر روی بخش کشاورزی بسیار مهم 

بیلیون در سال  ۱۰بیلیون و به  ۸به  ۲۰۲۴بیلیون نفر است، و پیش بینی می شود که تا سال  ۷،۴می کند. جمعیت جهان، اکنون 

از این است که انتظار می رود نیمی از این رشد در آفریقا اتفاق افتد. پیش بینی می شود که جمعیت  برسد.گزارش ها حاکی ۲۰۵۶

برسد، این میزان جمعیت، این کشور را تبدیل به سومین کشور  ۲۰۵۰میلیون در سال  ۴۰۰میلیون به حدود  ۱۸۰نیجریه از 

ی می تواند تاثیرات مثبتی را در اقتصاد یک کشور ایجاد کند. پرجمعیت دنیا می کند.گزارش های جدید می گویند، تقویت کشاورز

سال گذشته نشان می دهد که افزایش بهره وری در بخش کشاورزی برای رشد سایر بخش ها یک امر  ۲۰۰تجربه جهانی در طول "

ر سرمایه گذاری در سای اثبات شده است که دوبرابر"این مطالعات می گویند، سرمایه گذاری برای توسعه کشاورزی، "اساسی است.

یافته ها نشان می دهد، پیشرفت در بخش کشاورزی تبدیل به یکی از عوامل اصلی کاهش فقر  "بخش ها در کاهش فقر تاثیر دارد.

دالر در  ۱،۹۰، تعداد افرادی که در کل جهان در فقر مطلق به سر می بردند )کمتر از ۲۰۱۵تا  ۱۹۹۰در سطح جهان شده است.از 

درصد از ساکنان کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط، دچار سوء تغذیه  ۲۳، ۱۹۹۰بیلیون نفر کاهش داشته است. در روز(، یک 

درصد.همزمان اما چالش ها باقی است. بسیاری از کشورها با عدم امنیت  ۱۳دائم بودند. این میزان اکنون خیلی کمتر شده است: 

گو نشان می دهد که مشکالت خاصی که تا امریکای مرکزی امتداد یافته است و هم غذایی روبه رو هستند. گزارش شورای شیکا

چنین قحطی، در حال حاضر یک تهدید جدی برای بخش هایی از شرق آفریقا محسوب می شود.در مورد تولیدات کشاورزی در 

اری و به برق بیشتر، آبی"آفریقا  آفریقا، موسسه بروکینگز در سال گذشته گزارش داد که تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در

در هر مقیاسی از تولید، نیاز به دسترسی به ورودی های "کارگیل بیان کرد، کشاورزان آفریقایی  "زیرساخت های بهتر نیاز دارند.

سترده ز طیف گگزارش شورای شیکاگو ا "مورد نیاز برای تولید یک محصول موفق، مانند دانه های پربازده، کود موثر و آب کافی دارند.

ای از استراتژی ها برای کمک به این مسئله نام می برد، به همراه توصیه به تامین مالی طرح های نوآورانه، همکاری بخش دولتی و 

خصوصی و سرمایه گذاری بیشتر در تحقیقات کشاورزی توسط دانشگاه ها.بسیار امیدوارکننده است که ببینیم برنامه های بخش علوم 

منابع طبیعی دانشگاه نبراسکا بر روی تقویت کشاورزی در کشورهای در حال توسعه کار می کنند.کمک دانشگاه نبراسکا کشاورزی و 

در کشور تانزانیا به افزایش سالمت دام ها و سواد آموزی به زنان روستایی منجر شده است. در مرکز خشکسالی ملی دانشگاه نبراسکا 

 «آب برای موسسه جهانی مواد غذایی»الی و سیل در شاخ آفریقا انجام شده است.برنامه نیز کارهایی با هدف پیش بینی خشکس

دانشگاه نبراسکا، به دنبال طرح های علمی در مورد آب در سراسر جهان است.کشاورزی اخیرا در مرکز پیشرفت اقتصادی برای 

مانند دانشگاه نبراسکا می تواند به کشورها کمک بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است . کمک های برخی نهادها 

 کند تا در این زمینه به پیشرفت بیشتری دست یابند. 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۴۴/%D۸%B۴%D۹%۸۸%D۸% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

 های دام مصونیت یافتندمیلیون حیوان در برابر بیماری 12

میلیون  ۱۲سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو( تا کنون با تالش های وسیع به انجام مصونیت و درمان بیش از 

گوشت و شیر دام تکیه دارد، حیوان دربرابر بیماری در کمتر از سه ماه، حفاظت از معیشت صدها هزار خانوار که معیشت شان به 

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو( تا کنون با تالش های وسیع به انجام مصونیت و درمان بیش .اقدام کرده است

ام دمیلیون حیوان دربرابر بیماری در کمتر از سه ماه، حفاظت از معیشت صدها هزار خانوار که معیشت شان به گوشت و شیر  ۱۲از 

میلیون  ۲۲به گزارش ایانا از سایت فائو، این درحالی است که در اواسط جوالی، قرار است فائو به مصونیت تکیه دارد، اقدام کرده است.

ت زمانی که حیوانا "میلیون نفر سود می برند.ریچارد ترنچارد نماینده فائو در سومالی گفت: ۳حیوان اقدام کند، که با این کار بیش از 

رض خشکسالی قرار می گیرند ، ضعیف شده و تولید شیر آن ها متوقف می شود و یا از بین می روند و درنتیجه مردم گرسنه در مع

میلیون نفر در سومالی در گرسنگی به سر می  ۳.۲این درحالی است که حدود "تر می شوند و خانواده ها تحت فشار قرار می گیرند .

وستایی زندگی می کنند و تامین غذا و درآمدشان از طریق پرورش دام همچون بز ، شتر، گوسفند برند. که اکثریت آن ها در مناطق ر

آنچه ما از آوارگان در اردوگاه شنیده ایم ، این است که زمانی که حیوانات خود را از دست می دهند، همه "و گاو است.ترنچارد گفت:

ما توانستیم به آن ها برای رسیدن به شرایط پیش از قحطی ، کمک  چیز در سراشیبی سقوط قرار می گیرد این در حالی است که

تیم دامپزشکی در  ۱۵۰فائو در حال استقرار  "کنیم. چراکه تامین معیشت آن ها ، بهترین وسیله دفاعی شان در برابر قحطی است.

هزار حیوان تحت پوشش قرار می  ۲۷۰سراسر سومالی برای درمان گوسفند ، بز و همچنین گاو و شتر است به طوری که روزانه 

 گیرند. همچنین این تیم ها از دامپزشکان حرفه ای و محلی سومالی تشکیل شده اند.

 مراقبت ساده و مقرون به صرفه

حیوانات با نبود غذا و آب ضعیف شده و در نتیجه برای ابتال به بیماری ها و انگل ها بسیار مستعد می شوند، همچنین مقاومت شان 

ر واکسیناسیون پایین می آید. بنابراین به منظور بهبود این شرایط ، به عنوان بخشی از برنامه یکپارچه سازی، از داروهای در براب

تقویت کننده مولتی ویتامین، داروهایی برای ازبین بردن انگل داخلی و خارجی، کرم زدایی و درمان های دیگر برای عفونت های 

ای ساده و مقرون به صرفه که توسط تیم دامپزشکی فائو ارائه شده ، به تقویت میزان مقاومت شود.مراقبت ه تنفسی استفاده می

شان کمک کرده است.برنامه فائو در زمینه حفاظت از دام در سومالی عمدتا از طریق کمک های حیوانات و زنده نگه داشتن و باروری

و صندوق  (DFATDت دپارتمان امور خارجه، تجارت و توسعه کانادا)با مشارک DFID)مالی دپارتمان توسعه بین المللی بریتانیا )

 Famine Prevention and Droughtاز طریق برنامه  ( حمایت شده است .CERFمرکزی اضطراری سازمان ملل متحد )

Response Plan م بدهد که، فائو توانسته کمک هایی در مقیاس بزرگ و استراتژیک برای جلوگیری از قحطی در سومالی انجا 

عالوه بر درمان دام، این کمک ها شامل کمک نقدی به خانواده های روستایی برای خرید مواد غذایی، کمک به جوامع برای بازسازی 

زیرساخت های کشاورزی و ارائه کوپن به کشاورزان برای تهیه بذر از منابع محلی بوده است همچنین برای کاهش بار کاری آن ها ، 

 تراکتور ارائه کرده است. خدماتی در حوزه

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۴۱/۱۲%D-۹%۸۵%DB%۸C%D۹% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 157های کوچک ساالنه ها در گیاهان است/ این کرماستفاده از روش دارورسانی، نویدبخش کنترل انگل

 زنندبیلیون دالر به محصوالت کشاورزی خسارت می

فرایند رساندن دارو در اشکال دارویی گوناگون ) drug delivery پژوهشگران دانشگاه کیس وسترن رزرو، تکنولوژی دارورسانی یا

 .برندکار میهای گرد انگلی بهتر کرمهای مورد نظر( را در کشاورزی برای کنترل مؤثرتر و ایمناندامبه 

)فرایند رساندن دارو در اشکال دارویی گوناگون  drug deliveryپژوهشگران دانشگاه کیس وسترن رزرو، تکنولوژی دارو رسانی یا 

 رل موثرتر و ایمن تر کرم های گرد انگلی به کار می برند.به اندام های مورد نظر( را در کشاورزی برای کنت

 ۱۵۷به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی سایر پژوهشگران تخمین زده اند که کرم های گرد انگلی کوچک، یا نماتودها، ساالنه 

که دسترسی به آفت کش بیلیون خسارت به محصوالت کشاورزی در سراسر جهان وارد می کنند و دلیل آن هم بیشتر این است 

های مناسب وجود ندارد. مواد شیمیایی به سختی به درون خاک نفوذ می کنند، در حالی که انگل ها در زیر خاک به راحتی از ریشه 

گیاه تغذیه می کنند.در نتیجه، کشاورزان مقدار زیادی آفت کش مصرف می کنند که می تواند میزان غلظت مواد شیمیایی را در غذا 

یش دهد یا بر روی خاک جاری شود و سایر بخش های محیط زیست را نابود کند که همه این ها هزینه بر هستند. اما پژوهشگران افزا

مهندسی پزشکی در دانشگاه کیس وسترن رزرو ممکن است راه حل موثری پیدا کرده باشند. پل چاریو، دانشجوی دکترای مهندسی 

منتشر شده است می گوید:  CAN Nanoنویسنده این پژوهش در حال انجام که در مجله پزشکی در دانشگاه کیس وسترن رزرو و 

تا آفت کش را به گیاه برسانیم. استفاده از نانو ذرات ها  -یک ویروس گیاهی-ما از ذرات بیولوژیک در مقیاس نانو استفاده می کنیم "

شسته شدن و یا جاری شدن آن را از روی خاک کاهش می  امکان انتشار آن ها را در خاک افزایش می دهد و در حالی که ریسک

کرم "دهد، میزان مواد شیمیایی را در محصوالت غذایی کاهش می دهد و هزینه درمان برای محصوالت زراعی را کاهش می دهد.

درختان میوه.  های انگلی نماتود طیف وسیعی از محصوالت را می خورند، از جمله ذرت، گندم، قهوه، سویا، سیب زمینی و بعضی

خسارتی که آنها به ریشه ها وارد می کنند توانایی گیاه را برای جذب آب و مواد غذایی دچار مشکل می کند که این مسئله می تواند 

گیاهان جوان را بکشد و میزان بازدهی را در گیاهان بالغ کاهش دهد.پژوهشگران به منظور تالش برای رساندن آفت کش های بیشتر 

ها، از ویروس خفیف موزاییک تنباکو استفاده کردند. این ویروس در فلوریدا به عنوان آفت کش برای کنترل علف های هرز به ریشه 

مهاجم استفاده می شود اما برای نماتودها بی آزار هستند.این ویروس می تواند گوجه فرنگی، بادنجان و دیگر گیاهان خانواده سوالناسه 

د سه هزار نوع گونه گیاهی دیگر که از عفونت نماتودها رنج می برند خطری ندارد. این ویروس خود را به را آلوده کند ولی برای حدو

نانومتر عرض دارد.پژوهشگران برای اثبات این مفهوم، این ویروس را که در  ۱۸نانومتر طول و  ۳۰۰شکل یک تیوب در می آورد، 

تال ویولت آزمایش کرده اند، که قبال برای کشتن نماتودهای بر روی پوست مقیاس نانو است بر روی نماتود کش هایی به نام کریس

د سرمایه گذاری کردن شیمی سطحانسان از آن استفاده شده بود و نه در کشاورزی.پژوهشگران بر روی شاخه ای از علم شیمی به نام 

ا مقیاس نانو بارگذاری کنند. هر ویروس حدود هزارو تا مولکول های ویلولت با بار مثبت را به کانال های شارژشده منفی این ویروس ب

انجام ph5مولکول ویولت را با خود حمل می کند.در آزمایش هایی که در آزمایشگاه با شرایط شبیه سازی شده خاک زراعی با  ۵۰۰

وید: ی ماندند. چاریو می گشد، نماتود کش ها به عنوان بخشی از ویروسی که به کار گرفته شده بود و در خاک انتشار یافته بود باق

خاک های گرم تر و اسیدی ترباعث می  "در سطح ریشه، نماتود کش ها در طول زمان خارج محیط ویروس انتشار پیدا می شوند."

 caenorohabdiisشوند که مواد شیمیایی سریع تر منتشر شوند.در آزمایشی که بر روی نماتودهایی به نام کانوروهبدیس الگانس )

elegans در شرایط کشت مایع انجام شد، دانشمندان تایید کردند که نماتودها از طریق روش تزریق ویروس های در مقیاس نانو )
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این مسئله به این دلیل است که انتشار دارو)سم( درخاک، خارج از حامل های خود در طول زمان، به  -به خاک فلج و کشته شدند

اکنش نشان دهد. به عنوان دومین مکانیزم کشنده، پژوهشگران هم چنین به این مسئله آن اجازه می دهد که نسبت به نماتودها و

توجه کردند که کرم های گرد انگلی این ویروس های در مقیاس نانو را می خورند. مولکول های کریستال ویولت در درون شکم 

ات ویروسی نماتد کش، زمانی که در قسمت سطحی جانوران منتشر می شوند و آنها را فلج می کنند و می کشند.از همه مهمتر، ذر

 خاک به کار برده می شوند بهتر انتشار می یابند و مولکول های بیشتری برای کشتن نماتوها در سطح ریشه وجود خواهد داشت.

ند و ه می کچاریو و همکارانش در حال آزمایش سیستم انتقالی که از سموم شیمیایی مورد تایید برای محصوالت کشاورزی استفاد

 توسعه یک مدل کامپیوتری برای درک بهتر و در نهایت بهینه سازی توانایی نانو ذرات برای انتشار یافتن در خاک هستند.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۷۹/%D۸%A۷%D۸%B۳%D۸%AA% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

 المللی مقابله با ماهیگیری غیرقانونی را تصویب کردژاپن پیمان بین

 پارلمان ژاپن به اتفاق آرا برای به تصویب رساندن نخستین معاهده بین المللی مقابله با ماهیگیری غیر قانونی، گزارش نشده و نامنظم

( illegal, unreported and unregulated(IUU) )موافقت کردند. این اقدام چندی پیش ، طی بیانیه ای به نام ، Port 

State Measures Agreement (PSMA)پارلمان ژاپن به اتفاق آرا برای به تصویب رساندن نخستین معاهده بین .، منتشر شد

(، موافقت  illegal, unreported and unregulated(IUU)ش نشده و نامنظم ) المللی مقابله با ماهیگیری غیر قانونی، گزار

، منتشر شد.به گزارش Port State Measures Agreement (PSMA)کردند. این اقدام چندی پیش ، طی بیانیه ای به نام 

، این درحالی است که ژاپن، یکی از سه کشور عمده مصرف کننده غذاهای دریایی در جهان به شمار می  IUUwatchایانا از سایت 

، مدیر جهانی اقیانوس  Maria Damanakiقرار دارد. IUUرود ، بنابراین در خط مقدم مبارزه جهانی علیه ماهیگیری غیرقانونی یا 

ما مشتاقانه در انتظار همکاری "دانست.وی گفت:  IUUی در مبارزه با (، این تصمیم را نقطه عطف۱) Nature Conservancyا در 

با ژاپن و کشورهای دیگر برای افزایش تعداد مصوبات این پیمان ، و حصول اطمینان از اجرای موثر آن هستیم ، که همکاری بین 

میلیارد دالر دربر دارد و تهدیدی برای  ۲۳.۵( در جهان ساالنه هزینه ای بالغ بر  IUUماهیگیری غیرقانونی ) "دولتی کلید آن است.

میلیون تن ماهی به  ۲۶میلیون تا  ۱۱محیط زیست و جوامع ماهیگیری در ژاپن به شمار می رود. این درحالی است که ساالنه بین 

، این امکان  PSMAطور غیرقانونی صید می شود و به عبارت دیگر، از هر چهار ماهی ، یکی به طور غیرقانونی صید می شود.اما با 

فراهم شده تا ژاپن در زمینه بازرسی غذاهای دریایی در بنادر توانمند شود و از دسترسی کشتی های ماهیگیری غیرقانونی به بندر یا 

دسترسی به خدمات بندر ، از جمله پهلو گرفتن، حمل و نقل، بسته بندی غذاهای دریایی ، ممانعت به عمل آورد. با این اقدام ژاپن 

 تواند با کشورهای کلیدی بازار مانند اتحادیه اروپا و ایاالت متحده برای تقویت و کنترل بنادر شان، همکاری نزدیکی داشته باشد.می 

دانشگاه خصوصی در :  Waseda University، با همکاری دانشگاه واسدا ) Nature Conservancyگفتنی است، سازمان 

Shinjukuت ژاپن ، کنفرانس مهم بین المللی درباره شفافیت غذاهای دریایی و قابلیت های ردیابی ، ژاپن( و آژانس تحقیقات شیال

می در توکیو برگزار کرد.در این کنفرانس، آخرین تحقیقات بر روی اثرات ناشی از  ۱۷و  IUU ،۱۶برای رسیدگی به ماهیگیری 

ها درباره همکاری های بین المللی برای مبارزه با  ( در اقتصاد جهانی و ژاپن معرفی و طی نشستIUUماهیگیری غیر قانونی )

و حمایت  PSMAبحث و گفت و گو شد. همچنین درباره همکاری با دولت ژاپن و سایر ذی نفعان در اجرای پیمان  IUUماهیگیری 

  از افزایش هماهنگی بین المللی و همکاری بین کشورهای عمده بازار غذاهای دریایی ، تصمیم هایی اتخاذ شد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

 سازمان زیست محیطی خیریه، که مقر آن در آرلینگتون، ویرجینیا، ایاالت متحده است. -۱

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۴۲/%DA%۹۸%D۸%A۷%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

از دست دادند/ تلفات زنبورهای عسل  2016-17درصد از زنبورهای خود را در سال  33زنبورداران آمریکایی 

 میلیارد دالر ارزش دارد 15با انگل ها و بیماری ها ارتباط دارد / گرده افشانی زنبورهای عسل در آمریکا 

نامناسب و قرار گرفتن در معرض آفت کش ها به ویژه در میان زنبورداران صنعتی  عوامل بسیاری چون انگل ها و بیماری ها، تغذیه

محققان می گویند این عوامل در کنار عوامل استرس زا به احتمال زیاد با هم ایجاد سینرژی  .باعث تلفات زنبورهای عسل شده است

ی ها، تغذیه نامناسب و قرار گرفتن در معرض آفت کش عوامل بسیاری چون انگل ها و بیمار.می کنند و مشکل را به وجود می آورند

فات زنبورهای عسل شده است. محققان می گویند این عوامل در کنار عوامل استرس تل باعث ها به ویژه در میان زنبورداران صنعتی 

سال بررسی  ۱۱یج جاصل از این نمودار خالصه نتازا به احتمال زیاد با هم ایجاد سینرژی می کنند و مشکل را به وجود می آورند.

در ایاالت متحده امریکا دنبال کرده است.به گزارش ایانا از وبسایت ساینس  ۲۰۰۶-۲۰۱۷است که تلفات زنبورهای عسل را از سال 

 درصد از زنبورهای عسل خود را ۳۳دیلی، با توجه به آخرین نتایج اولیه یک پیمایش سراسری ساالنه، زنبورداران کل ایاالت متحده 

در  -و به تبع آن کل تلفات ساالنه -از دست داده اند. نرخ تلفات هم در زمستان و هم در تابستان ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۶در طول سال 

درصد تلفات در طول  ۲۹کمترین بوده است، کمتر از  ۲۰۱۱-۱۲مقایسه با سال گذشته بهبود یافته است.کل تلفات ساالنه از سال 

آغاز شد میزان تلفات در زمستان کمتر از زمان های دیگر بوده  ۲۰۰۶-۰۷ثبت این کار از سال سال ثبت شده است. از زمانی که 

است.این پیمایش، که هم از زنبورداران صنعتی و هم زنبورداران کوچک می خواهد که نرخ بقای زنبورهای عسل خود را ثبت کنند، 

کاری بازرسان زنبورداری ها در امریکا راه اندازی می شود. هرسال توسط یک موسسه غیرانتفاعی مربوط به زنبورهای عسل با هم

 نتایج پیمایش این سال و سال های گذشته در وبسایت آن ها برای عموم قابل دسترسی است.

درصد  ۳۰تلفات بیش از "دنیس ون اگلسدراپ، استادیار حشره شناسی در دانشگاه مریلند و مدیر پروژه این پیمایش می گوید: 

سل در طول یک سال، بسیار زیاد است. بسیار سخت است تصور کنیم که بخش دیگری در کشاورزی با یک چنین تلفات زنبورهای ع

درصد از کل زنبورهای  ۳۳زنبوردارانی که در این پیمایش شرکت کردند "زیادی آن هم به طور مداوم، بتواند به کار خود ادامه دهد.

درصد  ۴۰درصدی از سال گذشته را که نرخ تلفات ۷،۳د. این میزان اهمیت کاهش عسل خود را در طول یک سال از دست داده ان

درصد کاهش داشته است، درحالی که نرخ تلفات  ۲۱،۱تا  ۲۶،۹بوده است را برجسته می کند. نرخ تلفات زمستانی درسال گذشته از 

که عوامل بسیاری با تلفات زنبورهای عسل  درصد کاهش داشته است.محققان متوجه شده اند ۱۸،۱درصد تا  ۲۳،۶در تابستان از 

ارتباط دارند، انگل ها و بیماری ها در راس این لیست قرار دارند. تغذیه نامناسب و قرار گرفتن در معرض آفت کش ها به ویژه در 

می  م ایجاد سینرژیمیان زنبورداران صنعتی نیز باعث تلفات می شود. محققان می گویند این عوامل استرس زا به احتمال زیاد با ه

کنند و مشکل را به وجود می آورند.کلی کوالنک، یک دانشجوی کارشناسی ارشد در دپارتمان حشره شناسی دانشگاه مریلند که در 

این یک مشکل پیچیده است. تلفات کمتر یک شروع خوب است، اما بسیار مهم است که به "این پیمایش مشارکت دارد می گوید: 

درصد هنوز هم بسیار باالتر از چیزی است که از جانب زنبورداران قابل قبول باشد. این مسئله هنوز هم کار  ۳۳که یاد داشته باشیم 

مقصر شماره یک همچنان کنه واروآ است، یک انگل کشنده که به راحتی می تواند در میان زنبورهای عسل گسترش "بسیاری می برد.

نگرانی های اصلی در اواخر تابستان است، به ویژه زمانی که زنبورهای پرورش یافته از آن یابد.تعداد این کنه ها در کندوها یکی از 

، تعداد ۲۰۱۶نوعی باشند که در زمستان به دنیا می آیند و عمر طوالنی تری دارند. براساس پژوهش محققان، در ماه های آخر سال 

گهداری زنبورها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این مسئله کنه ها در مقایسه با سال قبل در سراسر کشور در بیشتر مراکز ن

احتماال بیشتر به دلیل افزایش هشیاری و مراقبت زنبورداران و دسترسی بیشتر به محصوالت کنترل کننده این کنه ها و شرایط 
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مثال، برخی محصوالت کنترل کننده  محیطی است که در اقدامات کنترل کننده و به موقع در رابطه با کنه ها موثر بوده است. برای

، آب و هوای ۲۰۱۶کنه حاوی روغن هایی است که در دمای باال تجزیه می شوند، اما بیشتر بخش های کشور در بهار و اوایل تابستان 

ان و تمعتدلی را تجربه کردند. این یازدهمین سال پژوهش در مورد تلفات زنبورها در زمستان است و هفتمین سالی است که تابس

ایالت و مناطق مختلف در این پژوهش شرکت کرده  ۵۰زنبوردار از  ۹۰۰تلفات ساالنه نیز به آن اضافه شده است. بیش از چهارهزارو 

میلیون زنبور تخمین زده می شود را  ۲،۷۸درصد کندوهای زنبور عسل در کشور را که  ۱۳اند. می توان گفت، این زنبورداران حدود 

ن پیمایش، بخشی از یک تالش بزرگ تر برای فهم این است که چرا کندوهای زنبورهای عسل در چنین فقر مدیریت می کنند.ای

سالمتی به سر می برند و چه کاری در این موقعیت باید صورت گیرد. بعضی محصوالت، مانند بادام، برای گرده افشانی کامال بر 

میلیارد دالر در آمریکا  ۱۵نی زنبورهای عسل ساالنه چیزی به ارزش رقم زنبورهای عسل تکیه دارند. تخمین زده می شود گرده افشا

است. ناتالی شتانهاور، دانشجوی کارشناسی ارشد دپارتمان حشره شناسی دانشگاه مریلند که سرپرستی جمع آوری داده ها را در این 

ت زمین هستند. زنبورهای عسل قویا تحت زنبورها به طور کلی شاخص خوبی برای سنجش سالم"پیمایش بر عهده دارد می گوید: 

تاثیر کیفیت محیط زیست خود هستند، از جمله تنوع گل ها، آلودگی ها و آفات. برای حفظ سالمت زنبورها، به محیط زیست خوب 

 ".نیاز است و نیاز است که همسایه شما نیز زنبورهایش را سالمت نگه دارد. سالمت زنبورهای عسل یکی از مسائل جامعه است

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۴۵/%D۸%B۲%D۹%۸۶%D۸%A۸%D۹%۸۸% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۲تاریخ: 

میلیون دالر بودجه برای اجرای  1.5غیرقانونی است/ فائو  دبیرکل فائو: موافقتنامه آغازی بر توقف ماهیگیری

 موافقتنامه اختصاص داده است

 ، به توقف ماهیگری غیر قانونی و گزارش نشده و بدون قاعده Agreement on Port State Measures (PSMA)موافقتنامه 

(IUU) گیری غیر قانونی، به طوری که تمام ابزار الزم کمک می کند. یک معاهده بین المللی با هدف متوقف کردن روش های ماهی

، به توقف  Agreement on Port State Measures (PSMA)موافقتنامه ".را برای رسیدن به هدف مان فراهم می کند

کمک می کند. یک معاهده بین المللی با هدف متوقف کردن روش های  (IUUماهیگری غیر قانونی و گزارش نشده و بدون قاعده )

به گزارش ایانا از وبسایت فائو دبیر "ماهیگیری غیر قانونی، به طوری که تمام ابزار الزم را برای رسیدن به هدف مان فراهم می کند.

کل فائو ، خوزه گرازیانو دا سیلوا در نشست اسلو ، این مطالب را گفت. گفتنی است، نخستین نشست سازمانه های ذی ربط برای 

 در اسلو ، برگزارشد . ۲۰۱۷می  ۳۰للی با هدف توقف ماهیگیری غیر قانونیموافقت معاهده بین الم

این پیمان نامه در زمینه قوانین محدودیت دسترسی کشتی های ماهیگیری به بنادر واز جمله درباره مجوز های مناسب "وی گفت: 

الش دیپلماتیک برای مبارزه با معضل نتیجه سال ها ت PSMAو مشخص کردن گونه ها و مقدار ماهی صید شده ، انجام می شود. 

میلیارد  ۲۳میلیون تن ماهی به ارزش  ۲۶ماهیگیری غیر قانونی است به طوری که طی این ماهیگیری )غیرقانونی( ساالنه به میزان 

های  انوسدالر صید می شود که می تواند به عنوان یک تهدید بزرگ برای تمام تالش ها به منظور تقویت ماهیگیری پایدار در اقی

 جهان به شمار آید.

 تمرکز بر اجرا

در نشست اسلو، فرصتی برای احزاب فراهم شد تا به تعریف مسئولیت های کشورهای بندری، سازمان های منطقه ای مدیریت شیالت 

و انتشار و تبادل بپردازند.پروتکل مورد بحث شامل چگونگی انتقال موارد در زمان واقعی  FAOو سایر نهادهای بین المللی، از جمله 

  اطالعات است آن هم برای زمانی که کشورهای بندری، نقض احتمالی مربوط به کشتی را به مقامات منطقه گزارش دهند.

همچنین الزامات فنی مربوط به کشورهای در حال توسعه نیز در نظر گرفته خواهد شد. به همین دلیل گروه موقتی پس از این هفته 

در مورد ایجاد مکانیسم الزم برای اختصاص بودجه مناسب به منظور اطمینان بخشی به اعضا، در باره مناطقی و به منظور پیشنهاد 

  مانند مناطق جزیره ای کوچک و در حال توسعه واقع در برخی مناطق جذاب ماهیگیری در جهان ، دیدار خواهد کرد.

 تالش این برای را خود بودجه دالر میلیون ۱.۵ حاضر حال در فائو چراکه. است مهم بسیار ای لحظه این"گرازیانو دا سیلوا گفت : 

  ه تشکر کرد.برنام این به شان های کمک برای آمریکا متحده ایاالت و سوئد نروژ، از وی ".است داده اختصاص

 PSMAمزایای 

 "بخشی از یک تالش جهانی برای حفاظت از منابع طبیعی دریایی در جهان به شمار می رود. PSMA "گرازیانو دا سیلوا گفت: 

این توافقنامه، مزایای زیادی دارد که از جمله این موارد می توان به ترویج پایداری پرورش ماهی های دریایی، "وی خاطرنشان کرد: 

مرتبط است، مانند  IUUغیر قانونی که اغلب با ماهیگیری  بهبود معیشت و امنیت غذایی جوامع ساحلی و کاهش فعالیت های

هدف توسعه پایدار در راستای پایان  ۱۴، سهم زیادی برای رسیدن به  PSMA"قاچاق، نقض حقوق کارگر و برده داری، اشاره کرد.

 دارد. ۲۰۲۰تا سال  IUUدادن به ماهیگیری 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۸۰/%D۸%AF%D۸%A۸% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۹تاریخ: 

آموزان و جوانان کشاورز هدف هدف بزرگ کی.آی.او.اف:توسعه روستایی و آموزش کشاورزی ارگانیک/ دانش

 کی.آی.او.اف

است که در سراسر کنیا و منطقه شرق آفریقا فعالیت می  (NGO)سازمانی غیردولتی  (KIOF)۱مؤسسه کشاورزی ارگانیک کنیا 

کند.به گزارش ایانا از وبسایت کی. آی. او. اف، این سازمان برای کسب منفعت و یا دیگر اهداف تجاری راه اندازی نشده است. تنها 

روستایی، آموزش کشاورزی ارگانیک و خدمات بازارهای هدف آن کسب منافع در مقیاس بزرگ برای عموم افراد با ارتقاء توسعه 

واقع شده  (Nirobi-Tika)نایروبی  -در شاهراه بسیار پیشرفته تیکا (Juja town)مرتبط با آن است. این سازمان در شهر ژوژا 

مالکان کشاورز  به طور رسمی تأسیس شد تا به آموزش و ارتقاء روش های کشاورزی ارگانیک به خرده ۱۹۸۶در سال  KIOFاست. 

کنیایی بپردازد. برنامه های اولیه در استان های سابق مرکزی و شرقی کنیا انجام شد و در تشویق کشاورزی کم هزینه موفقیت آمیز 

بود. در نتیجه، کشاورزی ارگانیک بسیار محبوب شد و منجر به افزایش تقاضا برای کسب اطالعات عمومی و آموزش کشاورزی 

به ترویج آموزش های عملی به گروه های کشاورزان، دانش آموزان  KIOFنواحی شرق آفریقا شد. در حال حاضر،  ارگانیک در تمام

آن است که مؤسسه برتری برای پذیرش همگانی  KIOFو دیگر جوانان روستایی می پردازد. دیدگاه  ۲KCSEدارای مدرک 

نیک اند و متعهد شده اند که به تصویب همگانی کشاورزی ارگانیک با کشاورزی ارگانیک باشد. آنان پیشگام و رهبر در کشاورزی ارگا

آموزش شیوه های ارگانیک، به کارگیری آفت کش های ارگانیک، تولید داروهای زیستی، بازاریابی تولیدات ارگانیک تازه و خشک 

ولید، اجرای مرحله به مرحله و بازاریابی شده و مدیریت احشام بپردازند. مأموریت آنان، ترویج کشاورزی ارگانیک از طریق آموزش، ت

تولیدات ارگانیک برای داشتن سبک زندگی سالم و تقویت اقتصادی است. مربیان کشاوزان، روش های کشاورزی ارگانیک با استفاده 

شد به خرده از منابع محلی در دسترس از جمله دانش بومی محلی را برای تولید بهینه و طوالنی مدت مواد غذایی جمعیت رو به ر

مالکان کشاورز آموزش می دهند. این مؤسسه برای رسیدن به این هدف، کشاورزان را به سمت رویکرد جامعی در نظام کشاورزی 

شامل عواملی از قبیل انتخاب محصول، فنون خاکورزی، فرآیند تولید کمپوست، سیستم های کاشت، ذخیره محصول، مراقبت از 

)نوعی کاربری زمین با تلفیق درخت، گونه های ۳ژیکی محصوالت، حفاظت از آب و خاک، اگروفارستریحیوانات و رفاه، حفاظت اکولو

زراعی و دامی در یک جا(، زنبورداری و داروهای زیستی برای انسان تشویق می کند. همچنین این مؤسسه گردشگری اکولوژیکی، 

د. مراکز تجمع این مؤسسه در چندین شهرستان از استان های سابق تغذیه و دامداری متعادل با فعالیت های انسانی را ترویج می ده

با سایر ان جی او ها، بخش های دولتی و سازمان های تحقیقاتی همکاری  KIOFپابرجاست.  (Rift)مرکزی و شرقی و دره ریفت 

نده است که عبارتنداز: یادداشت می کند. این مؤسسه کتاب هایی درباره شیوه های کشاورزی ارگانیک برای خرده مالکان به چاپ رسا

؛ کشاورزی ارگانیک:کتاب درسی دانشگاهی، ان جورج و مانو ۱۹۹۴و  ۱۹۹۰های مزرعه ای در کشاورزی ارگانیک، ان جورج، 

(Mano) ،۱۹۹۹. .آموزش های ارائه شده به کشاورزان درباره کشاورزی ارگانیک به صورت تئوری و عملی است  

آموزش ها به ویژه برای کشاورزان در مقیاس کوچک است. محتوای این دوره ها به چهار بخش اساسی  هدف اصلی این گروه، توسعه

این سازمان یک ارائه دهنده مهم آموزش های مداوم  .تقسیم می شود که شامل واحدهای درسی اول، دوم، سوم و کار سفارشی است

وترها و عصر اطالعات سبب انفجار دانش و نیاز مداوم به دسترسی به بزرگساالن به ویژه مخاطبان بخش کشاورزی است. آمدن کامپی

شامل: باغبانی، مدیریت زمین، مدیریت  KIOFبه اطالعات بی طرفانه از طریق گسترش آموزش شده است. کالس های برنامه درسی 

ریت چهارپایان و واحدهای چمن، علوم کشاورزی، مراقبت از حیوانات کوچک، ماشین آالت و مغازه داری، تغذیه و سالمت، مدی

گروه قوی برای آموزش و پشتیبانی کارکنان دارد. این سازمان به شکل هیئت مدیره اداره می شود و مدیریت  KIOFبیولوژی است.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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و با همکاری گروهی از هماهنگ کنندگان برنامه ها بر عهده دارد. این سازمان  (John W Njorge)عامل آن را جان دبلیو ان جورج 

ی انجام مؤثرتر تعهداتش، فعالیت های خود را به پنج بخش خدماتی به طور متمایز تقسیم می کند: آموزش، گسترش، انتشار، برا

 مشارکت تحقیقاتی در مزارع و مشاوره. این خدمات توسط بخش های زیر انجام می شود:

 ی را بر عهده دارد.بخش آموزش: مسئولیت آموزش کشاورزان و برپایی کارگاه های آموزشی منطقه ا· 

 بخش توسعه و مشاوره: مشارکت تحقیقاتی در مزارع، ارائه خدمات مشاوره ای و مراکز تجمعی.· 

بخش اطالعات: مدیریت کتابخانه پربار این مؤسسه و تهیه نشریات مختلف. همچنین این بخش خبرنامه ماهانه ای را در بخشی از · 

 منتشر می کند.  (Mambo Leisa)مجله سه ماه به نام مامبو لیزا 

 تمامی این بخش ها را دبیرخانه ای مرکزی مدیریت می کند. 

 کشاورزی ارگانیک چیست؟

ارگانیک به معنای انواع چیزها برای کشاورزان و مصرف کنندگان در کشورهای مختلف در سراسر دنیاست. به عنوان یک تعریف پایه، 

ه عاری از آفت کش ها و کودهای شیمیایی است. یکی از روش های کشاورزی است سیستمی برای تولید موادغذایی، فیبر و سوخت ک

 که گیاه سالمی در خاک رشد و عالوه بر آن با مواد طبیعی مانند کودهای طبیعی، کمپوست و دیگر اصالحات خاک پرورش می یابد. 

ی در برابر آفات و بیماری هایی است که اثرات تناوب زراعی، کاشت در کنار هم و شیوه های فرهنگی خوب به عنوان مدافعان طبیع

منفی بر محصوالت زراعی می گذارند. به همین ترتیب، پرورش دام های سالم، بدون استفاده از آنتی بیوتیک، هورمون و مواد مخدر 

فت ضایعات ا بازیامصنوعی نیز به همین معناست. موجودات تراریخته نیز جزء سیستم ارگانیک نیستند. کشاورزان تالش می کنند ب

 داخل مزارع و محدود کردن ورودی های خارجی، این حلق را بسته نگه دارند.

 پانوشت:
1. Kenya Institute of Organic Farming 

2. Kenya Certificate of Secondary Education )مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه در کنیا( 

3. Agro-forestry 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۸۲/%D۹%۸۷%D۸%AF 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۹تاریخ: 

یک ارگان های اف.آی.بی.ال ترویج کشاورزیفعالیت اف.آی.بی.ال در اروپا، امریکای التین، و آفریقا/ از فعالیت

 متخصص با این نهاد غیردولتی/ از وظایف اف.آی.بی.ال حفاظت از آب و خاک است 175است/ همکاری 

عنوان ، مؤسسه تحقیقاتی غیردولتی و مستقلی در سوئیس، آلمان و استرالیا است که به(FiBL) مؤسسه تحقیقات کشاورزی ارگانیک

 .شودجهان شناخته میمراکز تحقیقاتی و مشاوره ای کشاورزی ارگانیک در 

، مؤسسه تحقیقاتی غیردولتی و مستقلی در سوئیس، آلمان و استرالیا است که به (FiBL)۱مؤسسه تحقیقات کشاورزی ارگانیک 

 FiBLبه گزارش ایانا از وبسایت اف. آی. بی. ال،  عنوان مراکز تحقیقاتی و مشاوره ای کشاورزی ارگانیک در جهان شناخته می شود.

توسعه بین المللی کشاورزی ارگانیک در جهان است. آنان همکاری نزدیکی با سازمان جهانی جنبش های کشاورزی متعهد به 
۲(IFOAM)  و سایر سازمان های بین المللی دارند. این سازمان کارکنان بسیار شایسته ای با تخصص در بخش های مدیریت

-ارشناسی حیوانات، تولید مثل ارگانیک حیوانات، زمینه های اقتصادیارگانیک خاک، تولیدات گیاهی، بهداشت جامع حیوانات، رفت

 اجتماعی، تحلیل های جامع بازار ارگانیک و فرآیند تولید، بازاریابی و توسعه منطقه ای مواد غذایی آلی دارد.

ای، واحدهای آموزشی و اولویت باالیی در انتقال دانش به کشاورزی عملی از طریق کار مشاوره  FiBLهمراه با تحقیقات عملی، 

گزارش های تخصصی به کمک بسیاری از وسایل انتشاراتی شامل مجالت، جزوه های فنی، کتاب های مرجع، فیلم های آموزشی و 

در شرق اروپا، هند، آمریکای التین و آفریقا خدمات تحقیقاتی کشاورزی  FiBLاینترنت را نیز برعهده دارد. پروژه های متعدد 

 نین مشاوره و خدمات صدور گواهینامه ها را ترویج می دهد. ارگانیک و همچ

- FiBL سوئیس 

واقع شد. آنان یکی از مراکز تحقیقاتی و اطالعاتی پیشرو  (Frick)در شهر فریک  ۱۹۷۷تأسیس و در سال  ۱۹۷۳این مرکز در سال 

ارتباط نزدیک میان زمینه های  FiBLنفر از متخصصان را به خدمت گرفته اند.  ۱۷۵کشاورزی ارگانیک در جهان اند و بیش از 

قویت می کند. خارج از مختلف تحقیقاتی و انتقال سریع دانش از سطح تحقیقات به کار مشاوره ای و فعالیت های کشاورزی را ت

سوئیس و در پی شایستگی این مؤسسه، پروژه های بین المللی متعددی در بخش تحقیقات و همچنین مشاوره، آموزش و همکاری 

های توسعه ای توسط آنان انجام شده است. میوه ها، سبزیجات و انواع سیب زمینی موضوعات اصلی تحقیق بر روی محصوالت در 

FiBL  هایی در ارتباط با میزان مقاومت در برابر آفات و بیماری ها از طریق ترویج موجودات مفید، استفاده از کنترل اند. آزمایش

مستقیم و فنون بهبود دهنده شیوه های کاشت توسط این مرکز انجام شده است. از دیگر اقدامات کلیدی آن ها، تأکید بر حفاظت از 

 ش های این مرکز اختصاصاً کیفیت تولید محصوالت ارگانیک را بررسی می کند. خاک و میزان حاصلخیزی آن است. یکی از بخ

- FiBL آلمان 

این مرکز که یکی از اعضای سازمان صنایع مواد غذایی ارگانیک آلمان است، خدمات علمی در زمینه کشاورزی ارگانیک به ویژه در 

متخصص کار می  ۳۰رار آن در شهر فرانکفورت است و با حدود ارتباط با تحقیقات و کشاورزی عملی را ارائه می دهد. محل استق

کند. اقدامات آن ها به شکل کمک های مالی برای پروژه ها، هزینه برای خدمات و تأمین مالی بنیادها و اعضای آنان است. این مرکز 

ر چهار رکن در زمینه کشاورزی و همکاری های نزدیکی با مرکز واقع در فریک سوئیس دارد. با وجود چنین تعهداتی، کار آنان ب

 صنعت تولید مواد غذایی ارگانیک پیش می رود که شامل:

 انتقال دانش؛· 

 طراحی مفاهیم و تقویت آن در کشاورزی ارگانیک؛· 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 حمایت علمی از افرادی که در مزارع کار می کنند؛· 

 ترویج شبکه های فعاالن در بخش کشاورزی ارگانیک است.· 

امروزه در کشاورزی، فرآیند پردازش اطالعات، تجارت و یا مشاوره، موقعیت هایی برای جذب تمامی یافته های علمی در بخش 

کشاورزی ارگانیک وجود دارد. همچنین تقاضای رو به رشدی برای دسترسی به اطالعات پیچیده به کمک رسانه های چاپی در 

سبی از کشاورزی ارگانیک که مورد نیاز اهداف ویژه گروه هایی از جمله دانشمندان، اینترنت وجود دارد. این مرکز اطالعات منا

 کشاورزان، بازرگانان و عموم افراد است فراهم می کند. 

هدف کاری آنان گسترش رویکردهایی است که نهایتاً سبب حذف موانعی در برابر توسعه کشاورزی ارگانیک شود. مشارکت شاغالن 

 های بین رشته ای به منظور توسعه راه حل هایی برای انجام این کار حیاتی است. بخش صنعت و همکاری

- FiBL اتریش 

نفر هستند. این واحد یک مرکز خدماتی و رابط بین  ۲۴در شهر وین راه اندازی شده است و اعضای آن  ۲۰۰۴این مرکز در سال 

بخش تحقیقات و بخش عملی است و نقش مؤثری در ایجاد شبکه زنجیره ای سهامداران صنعت تولید مواد غذایی ارگانیک را بر 

مثالً مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی اتریش  -با اعضای مراکز تحقیقاتی اتریش  عهده دارد. آن ها همکاری بسیار نزدیکی
۳(AREC) دانشگاه منابع طبیعی و علوم کاربردی اتریش، دانشگاه علوم گیاه شناسی اتریش، دانشکده باغبانی و تعدادی دیگر از ،

 آموزشی این کشور دارند. و همچنین با اعضای مراکز خدمات مشاوره ای و  -مراکز تحقیقاتی این کشور

این مرکز با همکاری مقامات دولتی )به ویژه وزرات کشاورزی، جنگلداری، محیط زیست و آبخیزداری اتریش( و البته شرکت های 

 بخش خصوصی پروژه های متعددی را راه اندازی کرده است.

اتریش، در  FiBLوضوعات کاری خود برگزار می کنند. به عالوه، سخنرانی های متنوعی را در دانشگاه های این کشور در رابطه با م

 سطح بین المللی، همکارهای فراوانی با مراکز سوئیس، آلمان و مؤسسه علوم زیستی و ارگانیک جمهوری چک دارد. 

 پانوشت:

۱ .Forschungs institut für biologischen Landbau  نام کامل این مؤسسه به زبان آلمانی است که به اختصارFiBL 

 گفته می شود.
2. International Federation of Organic Agriculture Movement 

3. Agricultural Research and Education Centre 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۶۶/%D۹%۸۱%D۸% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

شعبه در سراسر  26برد/ این شرکت لولو برای تأمین محصوالت ارگانیک، از تولیدکنندگان محلی بهره می

 جهان دارد

میلیارد  ۶.۹فروشگاه ، به همراه گردش مالی  ۱۳۵، هایپر مارکتی در امارات متحده عربی است که با شبکه ای از  " Lulu "روه لولو

دفتر در سراسر جهان و عرضه کننده محصوالت ارگانیک است.به گزارش ایانا از فرش  ۲۶دالر فعالیت می کند. این شرکت دارای 

میانه مانند قطر، عمان، بحرین، عربستان سعودی، کویت و مصر دارای شعبه است، همچنین پالزا، هایپرمارکت لولو، در کشورهای خاور

ما یک "می گوید: ، Salim M.Aدر کشورهای آسیایی مانند هند، اندونزی و مالزی هم فعالیت می کند. مدیر هایپرکارکت لولو، 

افتتاح شده دارای یک سیستم تدارکات و سردخانه است.  لولو در هر منطقه ای که"ساله هستیم. ۴۰شرکت خانوادگی و دارای سابقه 

منابع تولید شرکت از سراسر جهان، همچون اسپانیا، امریکا، هلند، فرانسه، ایتالیا، صربستان، چین، ویتنام، هند و سریالنکا تامین می 

 Salimک جامعه چند فرهنگی است.شود. این محدوده وسیع از منابع برای بازار داخلی امارات بسیار مناسب است، چراکه دبی ی

M.A  :سال گذشته، بازار پررونق شده است. همچنین  ۷دبی همواره بازار خرده فروشی خوبی بوده و در "با اعالم خبر باال می گوید

فناوری در حال بهبود است و مصرف کنندگان دبی به دنبال محصوالت خوب و با کیفیت هستند. این در حالی است که کیفیت 

در حال حاضر عالقه برای محصوالت ارگانیک بیشتر شده است. میوه و "ات و قیمت از عوامل مهم این بازار به شمار می روند.خدم

سبزیجات ارگانیک به خاطر مزایای بهداشتی به محصولی محبوب تبدیل شده است. این درحالی است که لولو، به عنوان مرکزی مهم 

سوب می شود.به غیر از منابع تامین کنندگان بین المللی، لولو برای تهیه )تامین( محصوالت در زمینه عرضه محصوالت ارگانیک مح

ارگانیک از تولید کنندگان محلی بهره می برد. همچنین دولت محلی به طور فعال از بخش ارگانیک حمایت می کند. مدیر هایپر 

ز مسایل چالش برانگیز است ، چراکه باید مراقب گواهی نامه مناسب تامین منابع ارگانیک در خارج امارات ، ا"مارکت لولو، می گوید: 

درصد از تولیدات  ۳۰حدود " وی اضافه می کند:"باشیم . این درحالی است که برای تولید کنندگان محلی، این مشکالت وجود ندارد.

به میزان تقاضای مشتریان ، عرضه می ما در حال حاضر از پیش بسته بندی شده است. ما همچنین محصوالت تازه را هم با توجه 

دبی یک جامعه چند فرهنگی است، مصرف کنندگان محصوالت، از طیف گسترده ای از کشورهای خارجی هستند. این درحالی "کنیم.

عنوان  به"است که لولو، توانسته از طریق همکاری با سفارتخانه های این کشورها ، این محصوالت را عرضه کند. این مدیر می گوید: 

کشورهایی مانند لهستان و یونان به "مثال، انار به یک محصول محبوب تبدیل شده . ما به خوبی قادر به رهبری بازار انار هستیم. 

بازار سیب، هلو و انواع توت های دبی روی آورده اند. به گفته مدیر هایپرمارکت، مصرف کنندگان از کیفیت خوب محصول بهره مند 

همچنین ، لولو ، با چالش تدارکات برای تامین موز از کشورهای آمریکای التین، که قیمت ها بسیار رقابتی هستند.می شوند در حالی 

برای این که کیفیت موز این منطقه خوب است ، بنابراین ما همچنان نیاز به به "رو به رو است. این مدیر خاطر نشان می کند: 

وی یادآور می شود: "ضر ما موز را از اکوادور و سیب و انگور را از شیلی تهیه می کنیم. راهکاری برای این چالش داریم و در حال حا

استراتژی شبکه فروشگاهی هایپر مارکت لولو، بسیار ساده است. هدف ما ارایه بهترین محصوالت با کیفیت خوب به مشتریان خود "

ه های بیشتری در عربستان سعودی، هند، مالزی و اندونزی افتتاح با بهترین خدمات است . در سال های آینده در نظرداریم تا فروشگا

 "کنیم. ما نسبت به بازار خود مطمئن هستیم. چراکه دبی یک منطقه بزرگ و دارای بازار گسترده ای است. 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۴۳/%D۹%۸۴% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

ای ویرانگر که باعث از دست بیماری /"citrus greening" تالش برای مبارزه با بیماری لکه سبز مرکبات

 رفتن میلیاردها دالر شده است

 ۸۰(، که به ۱)" citrus greening "محققان دانشگاه ایالتی کانزاس به تالش برای مبارزه با بیماری باکتریایی مرگبار به نام 

درصد از درختان مرکبات فلوریدا آسیب وارد کرده و باعث از دست رفتن میلیاردها دالر شده ، ادامه می دهند.به گزارش ایانا از سایت 

ksre.k-state.edu( محققان با کمک مالی شش میلیون دالری از دپارتمان تحقیقات تخصصی کشاورزی امریکا ،U.S. 

Department of Agriculture Specialty Crop Research Initiative  آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاهی  ۱۰( ، همراه با

بسیج شده اند.  " citrus greening "و دولتی ایاالت متحده، و دانشگاه گرانادا در اسپانیا، برای مبارزه با بیمای لکه سبز مرکبات، 

در فلوریدا تگزاس و کالیفرنیا آسیب وارد کرده است.این بیماری از تکثیر گونه باکتری به نام  این نوعی بیماری به صنعت مرکبات

Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas در درختان مرکبات ایجاد می شود . این بیماری توسط حشرات بسیار کوچک ،)

ش می یابد. هنگامی که درختی به عنوان میزبان توسط گستر، که مکنده شیره )درخت( هستند Asian citrus psyllidsبه نام 

psyllids )انتخاب می شود، باکتری از طریق رگ های درخت حرکت می کند. این بیماری باعث کمبود مواد مغذی و آسیب  )حشره

 رساندن به ریشه درخت شده ودر نتیجه میوه درخت کوچک و بدشکل می شود. 

دف ما از ه"ه در بخش زیست شناسی دانشگاه ایالتی کانزاس و محقق اصلی این پروژه ، گفت: سوزان براون، استاد برجسته دانشگا

این پروژه پژوهش، توسعه و ارائه درمان های جدید برای مبارزه با حشراتی است که با تغذیه درختان مرکبات ، باکتری را به درختان 

بیشتر را به محققان پروژه می د هد، پروژه ای که دو سال پیش آغاز این درحالی است که بودجه جدید امکان کار "منتقل می کنند.

شد. در این تحقیق، نیاز به دانش دقیق درباره تعامالت بین حشرات و باکتری و اثرات نوع درمان روی مرکبات دارد. از آن جایی که 

اجازه را می دهد تا محققان برای دسترسی  دسترسی به اطالعات در چنین سیستم های متنوع، دشوار است، توسعه یک پلت فرمی این

به اطالعات در مورد ژن ها، پروتئین ها و متابولیت حشرات، باکتری و مرکبات برای درک بهتر چگونگی مبارزه با این بیماری اقدام 

ایالتی کانزاس،  ، درگیرشدن چندین محقق دانشگاه)حشره(  psyllidکنند.یکی دیگر از نقاط عطف در انجام تجزیه و تحلیل ژنوم 

 )در ایالت فلوریدا قرار دارد( است. Indian River State Collegeدانشگاه کرنل و کالج 

جیسون الیس، دانشیار دانشگاه ایالتی کانزاس و رئیس موقت دپارتمان ارتباطات و آموزش کشاورزی ومحقق اصلی این پروژه که 

بودجه به ما اجازه خواهد داد تا از  "و مصرف کنندگان کرده است ، گفت: تالش هایی برای تعامل با گروه های صنعت، دانشگاهی

 "آزمایشگاه به سمت گلخانه ها و درختان ، به منظور استفاده کارآمدتر تحقیقات برای تولید کنندگان مرکبات گام برداریم.

کشف  ۲۰۰۵بار در فلوریدا در سال  خوانده می شود و برای نخستین ”,greening"گفتنی است ، این بیماری به صورت اختصار 

این درحالی است که میوه درختان آلوده برای خوردن مشکلی ندارند، شد و به سرعت در میان درختان مرکبات ایالت گسترش یافت.

دگان ، بررسی تولید کنن ۲۰۱۵اما تولید کاهش می یابد به طوری که باعث شده تا مرکبات کمتر در دسترس و گران تر باشد.در سال 

درصد از درختان توسط  ۸۰درصد از وسعت زمین ها )به جریب( و  ۹۰مرکبات که توسط دانشگاه فلوریدا انجام شد، نشان داد که 

میلیارد دالر ضرر ببیند. این بررسی نشان داد فلوریدا از  ۱۰.۷این بیماری دچار صدمه شدند، که باعث شد تا صنعت مرکبات ایالت 

شغل از دست داد. همچنین تولید  ۵۱۳جریب مرکبات و هفت هزار و۲۰۰هزار و  ۱۶۲میلیارد دالر درآمد،  ۷.۸، در حدود ۲۰۰۷سال 

 کاهش یافت. ۲۰۱۴میلیون جعبه در سال  ۱۰۴میلیون به  ۲۴۲پرتقال به تنهایی از 

 ترجمه: فرحناز سپهری
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 پی نوشت:

)عامل لکه سبز  Liberobacter asiaticumت کشت : بیماری ناشی از باکتری های سخCitrus greening لکه سبز مرکبات-۱

ها، باقی ماندن های آن موزائیک در برگ ها، زردی شاخه)عامل لکه سبز آفریقایی( در مرکبات که نشانه L.africanumآسیایی( و 

ی او هر یک با گونه های سبز روی میوه و زوال درختان است. باکتری های مزبور در بافت آبکشی درختان آلوده استقرار دارندلکه

یابند. یکی از پرخسارت ترین بیماری های مرکبات درجنوب شرقی آسیا، شبه قاره هند، آفریقای جنوبی و شبه جزیره انتقال می

 عربستان است.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۷۲۰/%D۸%AA%D۹ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

موسسه ایری در زمینه انتقال تجارب برنج فعالیت می کند/ کاهش فقر به کمک سیستم های متنوع و بهبود 

 یافته مبتنی بر برنج / سه میلیارد نفر برنج مصرف می کنند

 یک سازمان آموزشی و تحقیقاتی مستقل غیرانتفاعی است که در شهر لوس بانوس (IRRI)۱مؤسسه بین المللی تحقیقات برنج 

(Los Banos) استان الگونا (Laguna)  فیلیپین واقع شده است. تحقیقات صورت گرفته در این مؤسسه در چارچوب برنامه

ی شود. این مؤسسه منجر به توسعه شناخته م (GRiSP)۳انجام و با نام مشارکت جهانی علوم برنج  ۲CGIARتحقیقات برنج 

ارقام جدید برنج و فنون مدیریت محصول شده که به کشاورزان در بهبود عملکرد و کیفیت برنج به شیوه های پایدار زیست محیطی 

یک سازمان آموزشی و تحقیقاتی مستقل غیرانتفاعی است که در شهر  (IRRI)۱مؤسسه بین المللی تحقیقات برنج .کمک می کند

فیلیپین واقع شده است. تحقیقات صورت گرفته در این مؤسسه در چارچوب  (Laguna)استان الگونا  (Los Banos)بانوس  لوس

شناخته می شود. این مؤسسه منجر به توسعه  (GRiSP)۳انجام و با نام مشارکت جهانی علوم برنج  ۲CGIARبرنامه تحقیقات برنج 

ارقام جدید برنج و فنون مدیریت محصول شده که به کشاورزان در بهبود عملکرد و کیفیت برنج به شیوه های پایدار زیست محیطی 

زمینه با شرکای خود در بخش خصوصی و همگانی در  IRRIکمک می کند.به گزارش ایانا از دو وبسایت سگاری و ایری، مؤسسه 

تحقیقات کشاورزی ملی و سیستم های توسعه ای در کشورهای اصلی تولیدکننده برنج که به تحقیق، آموزش و انتقال دانش در این 

زمینه می پردازند همکاری می کند. همچنین تحقیقات اقتصادی و اجتماعی به دولت ها کمک می کند در زمینه سیاست گذاری 

در تاریخ نهم  ۴اهی های الزم را به دست آورند. بر اساس این گزارش نمایندگان بنیاد فورد و راکفلربرای بهبود ذخائر کافی برنج آگ

و محل احتمالی آن در دانشکده کشاورزی دانشگاه فیلیپین به بحث پرداختند. در تاریخ  IRRIدرباره امکان تأسیس  ۱۹۵۹ژوئن 

یت افزایش کمیت و کیف"کزی برای مطالعه بر روی برنج با توجه به فیلیپین پیشنهاد آنان مبنی بر ساخت مر ۱۹۵۹سپتامبر  ۱۶

کشور آسیایی و آفریقایی تولیدکننده برنج دارد و کارکنان  ۱۷را پذیرفتند. این مؤسسه دفاتری در  "تولید این محصول در واحد سطح

  مأموریت و اهداف:نفراند.  ۳۰۰آن حدود هزارو 

گی، بهبود سالمت برنج کاران و مصرف کنندگان و اطمینان از پایداری زیست محیطی از مأموریت این مؤسسه کاهش فقر و گرسن

 طریق همکاری و تحقیقات مشارکتی، تقویت تحقیقات کشاورزی ملی و سیستم های توسعه ای است. 

رکای بین المللی صورت نفر از ش ۹۰۰اهداف این مؤسسه تنظیم شدن با مقاصد برنامه جهانی علوم برنج است که با هماهنگی بیش از 

می گیرد.هیات امنایی دستورکار تحقیقات و سیاست های این مؤسسه را تعیین می کند و شرکا، کشاورزان و سایر کارکنان راهنمایی 

 های الزم را انجام می دهند. 

 این اهداف عبارتند از:

 کاهش فقر به کمک سیستم های متنوع و بهبود یافته مبتنی بر برنج· 

 اطمینان از ثبات و پایداری تولید برنج، آسیب حداقل به محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی· 

 بهبود تغذیه و سالمت کشاورزان و مصرف کنندگان فقیر برنج· 

 دسترسی عادالنه به اطالعات و دانش مربوط به برنج و کمک به توسعه نسل آینده دانشمندان برنج· 

لیدکنندگانی با اطالعات ژنتیکی که نیازهایشان برای توسعه فنّاوری های بهبودیافته و افزایش تولید برنج را تربیت دانشمندان و تو· 

 فراهم می کند.

 چرا برنج
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 میلیون نفر از آنها بسیار فقیراند ۶۰۰میلیارد نفر از مردم جهان است که حدود ۳برنج غذای اصلی بیش از · 

 اهمیت آن در آمریکای التین و آفریقا رو به افزایش استبرنج مهمترین محصول در آسیاست و · 

 تقاضا برای برنج از میزان عرضه پیشی گرفته است· 

 افزایش قیمت برنج فقرا را نابود می کند· 

تحقیقات جاری را از اساس شروع کرده است و فعالیت های جدید با باالترین اولویت را در  (GRiSP)مشارکت جهانی علوم برنج 

مناطقی ادامه می دهد که انتظار می رود علم سهم قابل توجهی داشته باشد. این تحقیقات برای به حداکثر رساندن همکاری، نوآوری 

 و تأثیر در شش زمینه سازمان دهی شده است:

 کی و تهیه نموداری از حاصلخیزی، کیفیت و افق سالمتمهار تنوع ژنتی. ۱

 افزایش سرعت توسعه، تحویل و پذیرش ارقام بهبودیافته برنج. ۲

 مدیریت پایدار و اکولوژیکی سیستم های تولید برنج . ۳

 حصوالت جدیداستخراج ارزش های بیشتر از برداشت برنج از طریق بهبود کیفیت، فرآیندهای تولید، سیستم های بازار و م. ۴

 ارزیابی فنی، هدف گذاری و گزینه های سیاسی در افزایش اثرات. ۵

 حمایت از رشد تولیدکنندگان جهانی برنج. ۶

 عبارتند از: ۲۰۳۵اثرات این برنامه تا سال 

 ۱۱رابر با دالر امریکا برای افراد زیر خط فقر که ب ۲۵/۱: کاهش هزینه برای برنج به مبلغ حفظ مقرون به صرفه بودن برنج §

 میلیارد دالر امریکا در سال است. 

درصدی تعداد  ۱۱میلیون نفر از زیر خط فقر که آنان برای برنج کمتر هزینه خواهند کرد و کاهش  ۱۵۰برداشتن  کاهش فقر: §

 فقرا در جهان

میلیون نفر از سوءتغذیه  ۷۰: در نتیجه افزایش دسترسی و مقرون به صرفه شدن قیمت برنج، نهایتاً حدود کاهش سوء تغذیه §

 نجات می یابند

میلیارد تن دی اکسید کربن ناشی از گازهای گلخانه ای و کمک به  ۱: جلوگیری از تولید حدود کاهش اثرات تغییرات اقلیمی §

 کشاورزان برای سازگاری با تغییرات اقلیمی

 برنج: کاهش مصرف آب و ردپای کربنی اثرات زیست محیطی تولید برنج سبزتر §

 پانوشت: 
1. International Rice Research Institute 

2. Consultative Group on International Agricultural Research 

3. Global Rice Science Partnership 

4. Rockefeller and Ford Foundation 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۴۶/%D۹%۸۵%D۹ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

ای توانند برنامهمی 2آموزان پس از کشاورزی المللی/ دانشبرنامه تحصیالت تکمیلی کشاورزی و توسعه بین

 دوعنوانه درخواست کنندبا درجه 

، چشم اندازی بین المللی برای دانش آموزان فراهم (INTAD) ۱برنامه ای با درجه دو عنوانه به نام کشاورزی و توسعه بین المللی

 می کند و آنان را پس از فارغ التحصیلی اولیه به افرادی متخصص با مهارت کاری بدل می کند.

ارفرمایانی که دنبال فارغ التحصیالنی با تجربیات و اعتبارات بین المللی اند، رو به افزایش است. ک agsciبه گزارش ایانا از وبسایت 

پذیرفته شوند. نتیجه، به دست آوردن مدرکی است که در آن  INTADدانش آموزان فارغ التحصیل باید درخواست بدهند و در 

ز فارغ التحصیلی از این برنامه، دانش آموزان رقبای بهتری برای نوشته شده است. پس ا INTADدرجات اولیه و همچنین دو عنوانه 

 کسب فرصت های شغلی در سازمان های بین المللی، دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و شرکت های بین المللی می شوند. 

ثبت نام کنند تا بتوانند  ۲در حال حاضر، دانش آموزان برای شرکت در این برنامه تحصیالت تکمیلی باید در دانشکده علوم کشاورزی

برای کسب برنامه ای با درجه دو عنوانه درخواست دهند. دانش آموزان آموزش می بینند و مهارت هایشان را از طریق واحدهای میان 

رشته ای اضافی و طیف گسترده ای از واحدهای تکمیلی انتخابی توسعه می دهند. فرصت های منظمی برای تعامل با اعضای هیات 

 ی علمی در سطح بین المللی و همساالن شان در زمینه های مربوطه در دسترس شان قرار خواهد گرفت. ها

اخیراً، تعداد محدودی برنامه با درجه دو عنوانه که هدف آن دستیابی به آموزش دانش آموزان فارغ التحصیل در سطح بین المللی 

گاه هایی در جهان هستیم که فرصت به دست آوردن چشم اندازی بی همتا است، وجود دارد. ما بسیار خوشنودیم که از اولین دانش

را به دانش آموزان می دهیم. این برنامه در پاسخ به افزایش تقاضا برای تحصیالت تکمیلی  INTADو بین المللی از طریق برنامه 

 لی می شود. است که سبب مشارکت دانش آموزان در رسیدگی و بررسی مباحث مربوط به توسعه بین المل

 اهداف برنامه:

 کسب دانش، آموزش و موفقیت های دانشگاهی در رشته اصلی خود؛· 

درک اینکه کشاورزی دارای رابطه به هم پیوسته با تمامی بخش های اقتصاد و تابعی از محیط های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و · 

 فقر و سالمت در سراسر جهان است؛اجتماعی و منبعی حیاتی و مستقیم در رسیدگی به مسئله گرسنگی، 

 ظرفیت بزرگ ارتباط دانش و عمل در جهت ارتقاء کشاورزی و توسعه بین المللی؛· 

شایستگی جهانی و مجموعه ای از مهارت های مورد نیاز جایگاه های رهبری در تحقیقات، سازمان های غیردولتی، مؤسسات دولتی · 

 در تمام سطوح و شرکت ها؛

 تباطی بین فرهنگی به عالوه صالحیت برای کار در محیط های گوناگون؛مهارت های ار· 

شبکه نوشکفته ای از مخاطبان برای توسعه آکادمیک و بین المللی جوامع که دسترسی به کارفرمایان، موقعیت های تحقیقاتی بین · 

 المللی و کارآموزی را افزایش می دهد؛ و

 زمینه های رو به رشد در مجالت حرفه ای. فرصت های بییشتر برای انتشار مطالب در · 

 به دانش آموزان این توانایی ها را می دهد: INTADدرجه تحصیلی دو عنوانه 

توصیف و تحلیل تغییرات سیستم های جهانی )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی( که بر نظام های غذایی جهان تأثیر · 

 می گذارد؛ 
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اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و اثرات آن ها بر کشاورزی و توسعه در زمینه های داخلی، ملی و شناسایی تأثیرات کلیدی، · 

 بین المللی؛

 توصیف تاریخ، اثرات، منابع و محدودیت های مؤسسات کشاورزی بین المللی؛ · 

 گاری فنّاوری به ویژه در وضعیت ضعفبه کارگیری ابزارهای ارزیابی، آموزش، گسترش و تحقیق برای توسعه مشترک، انتقال و ساز· 

 منابع؛ و

 شناخت، به کارگیری و توسعه کار گروهی و مهارت های کارآموزی برای کار در مؤسسات چند فرهنگی. · 

برنامه کشاورزی و توسعه بین المللی به هیچ نوع تجربه بین المللی در گذشته نیازمند نیست. این برنامه برای دانش آموزانی مناسب 

برای کمک به دانش آموزان جهت  INTADت که به کار حل مسائل بین المللی مرتبط با کشاورزی و توسعه عالقه مندند. برنامه اس

کسب تجربه بین المللی از طریق واحدهای درسی، تحقیق و فرصت های خارج از کشور توسط دانشکده علوم کشاورزی طراحی شده 

 است. 

 فرصت های شغلی:

ده به کارشناسان شناخته شده ای در زمینه های کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، سیاست و سیاست گزاری، تجارت اعضای این دانشک

بین المللی، مدیریت آفات و قرنطینه و گسترش آموزش و پروش ملحق می شوند. پس از فارغ التحصیلی از این برنامه، دانش آموزان 

 مله:می توانند موقعیت های شغلی در سازمان هایی از ج

  (USDA) ۳دپارتمان کشاورزی ایاالت متحده امریکا -

  USDAخدمات کشاورزی خارجی  -

 سازمان کشاورزی و غذا  -

 برنامه توسعه سازمان ملل متحد -

 بانک جهانی  -

 سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد را به دست آورند. -

 پانوشت:
1. International Agriculture and Development 

امریکا، دانشکده علوم کشاورزی است که اولین مدارک  (Penn State). اولین دانشکده تأسیس شده در دانشگاه پن استیت ۲

 اهدا کرد. ۱۸۶۱لیسانس را در بخش کشاورزی در این کشور در سال 

3. United States Department of Agriculture 
 ترجمه: مهشید جاللیان
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۲تاریخ: 

 تداوم هم پیمانی و احساس مسوولیت جامعه جهانی در مقابل آبروریزی ترامپ

اقلیمی پاریس، واکنش های گسترده ای را در پی داشته است تا آنجا که نه تنها کشورهای تصمیم ترامپ برای خروج آمریکا از معاهده 

اروپایی و آسیایی امضا کننده پیمان بر حفظ آن پای فشرده اند، بلکه باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا نیز امروز با صدور 

 .اهده پایبند بمانند، از مزایای اقتصادی آن بهره مند خواهد شدبیانیه ای گفته است کشورهایی که تصمیم گرفته اند به این مع

ترین یکی از بزرگ -به گزارش ایانا از خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی، پس از اینکه دونالد ترامپ امروز اعالم کرد که آمریکا 

ند و خواهان مذاکره مجدد درباره این معاهده کمعاهده تغییرات اقلیمی پاریس را ترک می -کشورهای آالینده محیط زیست جهان 

شده است، واکنش های گسترده ای در جهان نسبت به این  "منصفانه"یا گفتگو با کشورهای دیگر برای رسیدن به یک توافق جدید 

یمانی تداوم هم پ تصمیم ترامپ که به تعبیر برخی تیر خالص به ادامه حیات کره زمین بوده است، نشان داده شده است تا آنجا که با

سایر اعضا و جامعه جهانی به این پیمان و حتی همراهی دموکرات ها و برخی جمهوری خواهان با پیمان پاریس به نظر می رسد که 

بنابراین گزارش، رئیس جمهوری آمریکا در کارزار انتخاباتی سال گذشته، بارها وعده داده بود که !تیر ترامپ به هدف نخواهد خورد

 ۲۰۱۵که در پی تالش دیپلماتیک دولت باراک اوباما و در سال  -ت را در دست بگیرد، ایاالت متحده را از توافق پاریس اگر قدر

در محوطه کاخ سفید اعالم کرد که  (رامپ روز پنجشنبه )یکم ژوئن.خارج کند -ای منعقد شد ی گلخانهمیالدی برای کاهش گازها

 .دشوکند و به بهبود وضع محیط زیست منجر نمیشدیدی برای شهروندان آمریکا ایجاد میهای اقتصادی معاهده مذکور محدودیت

 ".این معاهده توزیع عظیم ثروت آمریکا به کشورهای دیگر است"دونالد ترامپ گفت: 

ند تا توانن میکند زیرا چین و هند همچناوی افزود: معاهده پاریس به سطح زندگی و کسب کار مردم آمریکا ضربه سنگینی وارد می

 .ای نداردچند سال آینده صنایع زغال سنگ خود را توسعه بدهند اما آمریکا چنین اجازه

های تجدیدپذیر است، زیرا میزان انتشار گاز دی اکسید کربن از عوامل مهم در هدف اصلی این معاهده، گسترش استفاده از انرژی

ی به ایس کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به کاهش تصاعد گازهای گلخانهپدیده تغییرات اقلیمی به شمار می رود. توافق پار

 .کنددعوت می ۲۰۳۰درصد تا سال  ۳۲میزان 

 .کشور به توافق پاریس پیوستند ۱۹۵فقط سوریه و نیکاراگوئه به این معاهده ملحق نشدند. 

 واکنش جامعه جهانی به تصمیم ترامپ

 .در پی داشته است تصمیم ترامپ واکنش های گسترده ای را

باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا، با صدور بیانیه ای گفته است کشورهایی که تصمیم گرفته اند به این معاهده پایبند بمانند 

 از مزایای اقتصادی آن بهره مند خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که ایالت ها، شهرها و شرکت های آمریکایی به طور مستقل از

اول "جان کری، وزیر امور خارجه سابق، نیز گفت که آقای ترامپ بارها وعده .دولت فدرال استانداردهای توافق مذکور را رعایت کنند

بیل دی بالزیو، شهردار نیویورک، نیز در ".دهددر آخر قرار می"را داده است اما حاال یک گام ویرانگر برداشته که آمریکا را  "آمریکا

توصیف کرد. بیل پدوتو، شهردار پیتسبورگ، واقع در ایالت پنسیلوانیا، نیز اعالم کرد که  "غیرقابل قبول"تصمیم را شبکه توییتر 

آبروریزی بین "سناتور دموکرات برنی سندرز تصمیم آقای ترامپ را یک .شهرش استاندارهای توافق پاریس را رعایت خواهد کرد

جمهوری خواه و رقیب انتخاباتی سابق باراک اوباما، نیز با انتقاد از این تصمیم در شبکه  میت رامنی، سیاستمدار.خوانده است "المللی

توییتر نوشت که توافق پاریس فقط در مورد مساله تغییرات اقلیمی نیست بلکه پایبند ماندن به آن برای نقش رهبری جهانی ایاالت 
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لیندزی گراهام گفته است که از موضع آقای ترامپ برای مذاکره ست که سناتور جمهوری خواه h این در حالی.متحده اهمیت داشت

 .حمایت کند "پس از آن که به توافق بهتری برای آمریکا و شرکت ها تبدیل شد"مجدد و ورود احتمالی دوباره به معاهده 

ق خام فقط یک تواف"پاریس پل رایان، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان، نیز با حمایت از تصمیم دونالد ترامپ گفت که توافق 

 ".برای آمریکا بود

 پایبندی سایر قدرت های جهانی به پیمان پاریس

 .کنندبیش تر متحدان واشنگتن از جمله بریتانیا از این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا حمایت نمی

 با دونالد ترامپ انجام شد و "جالیجن"آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، به تازگی اعالم کرده بود که در نشست سران گروه هفت بحثی 

 .پاریس پایبند بماند دیگر اعضای گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان تالش کردند که آقای ترامپ را قانع کنند به توافق

 .وزیر چین، روز پنجشنبه اعالم کرد که پکن به تعهدات خود در رابطه با تغییرات اقلیمی پایبند می ماندچیانگ، نخستلی که

وزیر چین در سفر به آلمان گفت که مقابله با تغییرات اقلیمی برای خود چین نیز سودمند است و انتظار دارد کشورهای دیگر نخست

اریک سولهایم، مدیر برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد گفت که حتی اگر آمریکا تصمیم بگیرد .هم این تصمیم را دنبال کنند

 هند و اروپا چین، اینکه به توجه با گفت  سولهایم.ئتالف مقابله با تغییرات اقلیمی شکسته نخواهد شدبه معاهده پاریس پشت کند، ا

 .ندارد چندانی اهمیت رابطه این در ترامپ دونالد تصمیم اند،شده اقلیمی تغییرات معاهده به پایبندی پیشگام

روسیه هم اعالم کرد که به تعهدات .دارد "مسئولیت جهانی"وزیر چین گفت که این کشور برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی نخست

گیری خود در رابطه با تغییرات اقلیمی پایبند خواهد ماند، با این حال سخنگوی کرملین گفته است که معاهده پاریس تحت تاثیر کناره

گیری آمریکا از معاهده ه از احتمال کنارهبوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز گفت که ک.احتمالی آمریکا قرار خواهد گرفت

 ".کندواقعا به این معضل فکر می"شده، اما با این حال باور دارد که آقای ترامپ  "نگران"تغییرات اقلیمی 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۷۸/%D۸%AA%D۸%AF% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۲تاریخ: 

 تیر خالص ترامپ به ادامه حیات کره زمین

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور فرمان خروج این کشور از توافقنامه پاریس، تیر خالصی به ادامه حیات کره زمین زد. بر 

شوند تا انتشار گاز دی پیمان میها همجهان، بر اساس متن توافقنامه پاریس دولتاساس توافقات انجام شده بین سران کشورهای 

ای که عامل گرمایش زمین است را کنترل کنند. گرم شدن زمین تبعات بسیار بدی برای ادامه اکسید کربن به عنوان گازی گلخانه

 .حیات بشر بر روی این کره خاکی دارد

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور فرمان خروج این کشور از توافقنامه پاریس، تیر خالصی به ادامه حیات کره 

پیمان ها همزمین زد. بر اساس توافقات انجام شده بین سران کشورهای جهان، بر اساس متن توافقنامه پاریس دولت

ای که عامل گرمایش زمین است را کنترل کنند. گرم شدن به عنوان گازی گلخانه شوند تا انتشار گاز دی اکسید کربنمی

 زمین تبعات بسیار بدی برای ادامه حیات بشر بر روی این کره خاکی دارد.

های نامتعارف، محیط زیست کره زمین و امکان ادامه حیات را با خطر دیگر الزم نیست آمریکا با جنگ افروزی یا استفاده از سالح

–ای این کشور به دست ترامپ نگران بود های هستهمواجه کند. اگر تا دیروز کنگره آمریکا درباره واگذاری کلید مرکز پرتاب موشک

، امروز باید نگران جدیدترین تصمیم رئیس جمهور کشورش باشد. -که به مراتب تبعات کمتری نسبت به تصمیم اخیر ترامپ دارد

ای جهان درصد گاز گلخانه ۱۵آید و به تنهایی بیش از ای به حساب میکشور منتشر کننده گازهای گلخانهآمریکا بعد از چین دومین 

میلیون تن گاز  ۶۳۷هزار و  ۶آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا، این کشور  ۲۰۱۳کند. بر اساس گزارش سال را منتشر می

ای عامل گرمایش زمین هستند. با گرم شدن کره زمین تحوالت وسیعی کند.گازهای گلخانهاکسیدکربن در سال تولید میمعادل دی

دهد. با هر درجه باالرفتن دمای هوا، میزان تبخیر و تعرق گیاهان افزایش یافته در نتیجه برای ادامه در سطح این کره خاکی رخ می

ای هتر و یخمیانه در آن واقع شده را خشکحیات به آب شیرین بیشتری نیاز داریم. گرمایش جهانی، نقاطی از کره زمین که خاور

شود و در ها در قطب جنوب امکان رویش گیاه فراهم میبینیهای قطب، اگرچه بر اساس پیشکند. با ذوب یخقطبی را ذوب می

د آب ما با وروگیرد، اهای جغرافیایی باال، زمین بیشتری برای کشت و کار در اختیار انسان قرار میکشورهای سردسیر واقع در عرض

الجزایر مرجانی ها شامل مجمعها و باالرفتن سطح آب، برخی کشورها و مجموعه جزایر موجود در اقیانوسهای قطب به اقیانوسیخ

، کشور مالدیو، جزایر مرجانی شرق استرالیا، شهر ونیز ایتالیا، کشور ماداگاسکار واقع در اقیانوس "هنوا آیکو"، جزیره "اوتانگ جاوه"

هند، بانکوکِ تایلند، جزیره کومودوی اندونزی، دلتای رود می سی سی پی واقع در ایاالت متحده آمریکا، جمهوری کیریباتی 

ها جزیره در اقیانوس آرام( و غیره، به زیر آب رفته و نابود خواهد شد. گرمایش جهانی صرفا به حذف برخی خشکی ۳۳ای از )مجموعه

کند. شود، بلکه کره زمین بزرگترین انقراض موجودات زنده خود را در یک مدت زمان کوتاه تجربه میاز روی کره زمین منتهی نمی

دهد و تا کنون این سیاره، پنج انقراض بزرگ را تجربه های طوالنی و هزار ساله رخ میهای بزرگ در کره زمین با فاصلهعموما انقراض

 ۱۰۰پدیده گرمایش جهانی، انقراض بزرگ ششم در یک فاصله کوتاه و کمتر از  گویند که با تشدیدکرده است. اما دانشمندان می

ای، آب دهد و نسل بسیاری از جانداران این کره منقرض خواهد شد. با افزایش انتشار گازهای گلخانهسال بر روی کره زمین رخ می

تر کرده و حیات جانوران آبزی را نیز با ب دریاها را رقیقهای قطب آشوند. ذوب یختر میها نیز تحت تاثیر قرار گرفته و گرماقیانوس

 کند.مشکالت جدی مواجه می

 تحوالت جدی در کره زمین با گرمایش جهانی
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دهد. بعد های فسیلی در جریان حمل و نقل رخ میای مربوط به تولید برق و استفاده از سوختبیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه

ازهای ها اگر گای در جهان رو به افزایش گذاشت. بر اساس تخمیناکتشاف نفت، تولید و انتشار گازهای گلخانهاز انقالب صنعتی و 

ای درجه سردتر از میانگین کنونی بود. افزایش انتشار گازهای گلخانه ۱۵ای در زمین وجود نداشت، میانگین دمای کره زمین گلخانه

گر کشورهای جهان برای کنترل انتشار این گازها با مدیریت مصرف سوخت وارد عمل نشوند، ای گرم تبدیل کرده و ازمین را به کوره

درجه گرمتر شده و حیات در آن، با مشکالت جدی مواجه شود. به همین دلیل بر  ۶رود دمای کره زمین احتمال می ۲۰۵۰تا سال 

هایی نظیر توسعه استفاده از ای خود را با روشلخانهاساس توافق پاریس تمام کشورهای جهان متعهد شدند که انتشار گازهای گ

کشور توافق جهانی برای کاهش  ۱۹۴کشور جهان  ۱۹۷های پاک، مصرف کمتر انرژی و غیره، کاهش دهند. در حال حاضر از انرژی

آبان ماه  ۲۳پیمان بود. ایران نیز  اند و جهان در انتظار پیوستن آمریکا، سوریه و نیکاراگوئه به اینای را پذیرفتهانتشار گازهای گلخانه

مصوبه مجلس را دارای ابهام دانست و به  ۹۵به پیمان پاریس پیوست. البته شورای نگهبان در دیماه تصویب مجلس سال گذشته با 

ا، ای به این شورشورای نگهبان، بسیج دانشجویی پنج دانشگاه کشور در نامه مجلس عودت داد. همزمان با ارسال مصوبه مجلس به

های صریح توافقنامه پاریس با قانون اساسی، ماده واحده مربوط را برای اصالح به مجلس تقاضا کرده بودند که با توجه به مغایرت

 عودت دهد.

 اهمیت پیوستن آمریکا به توافقنامه پاریس

ای است و اگر این کشور نپذیرد که انتشار دی اکسید کربن خود را کاهش دهد، نتشار دهنده گازهای گلخانهآمریکا دومین کشور ا

اثر خواهد شد. اما متاسفانه در های جهانی برای بهبود وضعیت کره زمین و به تاخیر انداختن اثرات مخرب گرمایش جهانی، بیتالش

خواستار پیروی کشورها از توافق پاریس شد و بر جدی بودن  دبیر کل سازمان مللآستانه روز جهانی محیط زیست درست زمانی که 

ریس را اتبعات اثر گرمایش زمین بر حیات انسان تاکید کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور خروج این کشور از توافق پ

های سیاسی آمریکایی مواجه شد. آن های گسترده از سوی جامعه جهانی و حتی شخصیتصادر کرد! این تصمیم ترامپ با واکنش

ه این ای ضمن ابراز تاسف نسبت بطور که آسوشیتدپرس گزارش کرده است، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل با انتشار بیانیه

 سیاسی یاد کرد. "ترین تصمیماتیکی از ناامید کننده "به عنوان تصمیم دولت آمریکا، از آن 

وی در این بیانیه ضمن تاکید بر اهمیت نقش رهبری آمریکا در اجرای این توافق، اطمینان داد که با شرایط موجود نیز شهرها، 

 ، ادامه خواهند داد. های بزرگ در سراسر جهان به تالش خود برای دستیابی به اهداف توافق پاریسکشورها و شرکت

باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا اعالم کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با خارج شدن از معاهده پاریس با آینده مخالفت 

ست نادر ترامپ در برابر این توافق را "جهل خودسرانه"کرد. جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا نیز به این اقدام واکنش نشان داد و 

دانست. به اعتقاد کری، تصمیم ترامپ برای خروج از توافق پاریس، میزان ایجاد اشتغال در آمریکا را کاهش داده و به سایر کشورهای 

 توانند از حل مسایل موجود بشریت، سر باز زنند.کنند که میجهان نیز این پیام را منتقل می

ه کند. باثر میهای این کشور برای متحد کردن جهان را بیا منزوی کرده و تالشبی سی گفت: تصمیم ترامپ آمریکا ر کری به بی

 اعتقاد وی باقی ماندن در توافق پاریس برای شرایط اقتصادی، امنیتی، رقابتی، رهبری و بهداشتی به نفع آمریکا بوده است.

وهوایی پاریس واکنش واشنگتن برای خروج از توافق آب مشترکی به تصمیم سران کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا با انتشار بیانیه

سنگ "نشان دادند. آنها با ابراز تاسف از این واقعه، تاکید کردند که توافق پاریس قابل مذاکره مجدد نیست و این توافق را به عنوان 

 کردند.  اعالم "بند با تغییرات آب و هوایی بنای همکاری میان کشورها با هدف مبارزه موثر و زمان

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://alef.ir/vdcfjmdjmw6dyma.igiw.html?413343
http://alef.ir/vdcfjmdjmw6dyma.igiw.html?413343
http://iana.ir/fa/news/44559/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://iana.ir/fa/news/44559/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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های تجاری نسبت به تصمیم دولت های سیاسی نبود بلکه تعدادی از مدیران شرکتاعتراض به تصمیم ترامپ ،محدود به شخصیت

مالک کمپانی  (elonmusk)الن ماسک  .وهوایی اعتراض کرده و از او خواستند تا به آن پایبند بماندآمریکا برای خروج از توافق آب

 س از خروج امریکا از توافق پاریس از سمت مشاوره برای ریاست جمهوری امریکا استعفا کرد. ایکس پتسال و اسپیس

های هنری هم به تصمیم ترامپ اعتراض کردند، لدوناردو دی کاپریو بازیگر هالیود که در زمینه محیط زیست هم فعالیت شخصیت

خبرسازی شده بود، به تصمیم ترامپ اعتراض کرد. وی گفت:  کرده و در سال گذشته ابراز نگرانیش برای خشک شدن دریاچه ارومیه

آینده زندگی در سیاره ما با تصمیم ترامپ برای خروج از توافق پاریس مورد تهدید قرار گرفته است. زمین بیش از گذشته در خطر 

 اران محیط زیست پس تصمیماست.مردم آمریکا هم در برابر این تصمیم رئیس جمهور آمریکا بیکار ننشستند و صدها تن از طرفد

رئیس جمهور آمریکا برای خروج از توفق آب و هوایی پاریس، در برابر کاخ سفید تجمع کردند. این تصمیم ترامپ جهان را در بهت 

ه اند، بفرو برده و کشورهایی را که مترصد فرصت برای خروج از توافقنامه پاریس به دلیل منافع زودگذر اقتصادی و یا سیاسی بوده

ره ای حیات کدارد. عدم توجه کشورها به کنترل انتشار گازهای گلخانهتحرک برای عدم پایبندی به بندهای این موافقتنامه وا می

 های آتی آبستنگذاری کرده است. ماهکند و ترامپ در واقع سنگ بنای نابودی کره زمین را با تصمیم خود پایهزمین را تهدید می

آبشخور آن، تصمیم اخیر ترامپ است. باید منتظر بمانیم تا ببینیم آیا ترامپی که به محض ورود به کاخ سفید حوادثی خواهد بود که 

ای بر گرمایش جهانی را ثابت کرده و مراکز مطالعاتی در عدم اعتقادش به مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر انتشار گازهای گلخانه

مردمی و جهانی، تغییر رویه خواهد داد؟ و آیا وی با یک تصمیم عاقالنه از طریق همسو شدن این رابطه را تعطیل کرد، با اعتراضات 

با کشورهای جهان، امکان ادامه حیات بر روی کره زمین را به جهانیان باز خواهد گرداند یا اینکه بشر باید برای ادامه حیات خود، 

 نظومه شمسی را انتخاب کند.ای مثل مهاجرت به سایر کرات و سیارات مهای پرهزینهراه

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۷۴/%D۸%AA%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۱تاریخ: 

 است "ضروت و یک فرصت"اقدام برای مقابله با تغییرات اقلیمی، یک 

آنتونیو گونترش، دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر جدی بودن تاثیر تغییرات اقلیمی بر سیاره زمین و ساکنان آن، خواستار اقدام 

 .ای توام با آرامش و ثبات داشته باشدبلندمدت برای مقابله با این چالش جهانی شد تا بشر آینده

، گونترش که در جمع گروهی از دانش آموزان، مدیران تجاری و دانشگاهیان در مدرسه اینترنتی سازمان ملل پایگاهبه گزارش ایانا از 

. وی با "وخامت است تاثیرات تغییرات اقلیمی خطرناک و رو به"گفت، افزود: تجارت استرن وابسته به دانشگاه نیویورک سخن می

سابقه پاریس درباره تغییرات اقلیمی که نوامبر گذشته به دست آمد، افزود: بسیار ضروری است که جهان به یادآوری توافقنامه بی

ت راخواهد که با تغییتوافقنامه پاریس عمل کند و همه ما با اشتیاق روزافزون به این وظیفه عمل کنیم. این توافقنامه از کشورها می

های الزم را افزایش دهند و خود را با تاثیرات روزافزون گذاریای با کربن کمتر، اقدامات و سرمایهاقلیمی مقابله کنند و برای آینده

این تغییرات هماهنگ سازند. این توافقنامه همچنین بر آن است که توانایی کشورها در مواجهه با تاثیرات تغییرات اقلیمی را تقویت 

ساز برای حمایت از اقدامات ستار افزایش بودجه مالی، ایجاد یک بستر تازه در تکنولوژی و یک چارچوب قدرتمند ظرفیتکند و خوا

 پذیرتر در راستای اهداف ملی خود شده است.انجام گرفته توسط کشورهای در حال توسعه و کشورهای آسیب

 تردیدی در نیاز به دانش نیست

گفت:  ،"بدون شک ضروری است"ه در پی تغییرات اقلیمی، نقش علم در مقابله با پیامدهای آن آقای گونترش با تاکید بر اینک

گونه که در پنل بین دولتی درباره تغییرات اقلیمی گفته شده، تاثیر انسان بر سیستم آب و هوایی روشن است. هر چه بیشتر همان"

ناپذیر آن روبرو خواهیم شد؛ به یاد بیاوریم که دمای زمین سال به سال انهوا را آلوده کنیم، بیشتر با تاثیرات خطرناک، فراگیر و جبر

ای یخ هرود که ذوب شدن کوهرو به افزایش است و اینکه سال گذشته باالترین دمای ثبت شده را شاهد بودیم. به عالوه بیم آن می

های خشکسالی و کاهش بارندگی ه بار آورد: دورهناپذیری بهای طبیعی، بر اثر گرمای روزافزون، اثرات عمیق و جبرانو یخچال

 تاثیرات این". گونترش افزود: "تر خواهد شدها مخربها و آتشفشانتر خواهد شد، در حالی که بالیای طبیعی همچون سیلطوالنی

زاری اجالس آب و . وی با اعالم قصد خود برای برگ"های اقتصاد، احساس خواهد شدفجایع، در چهار گوشه جهان و در تمام بخش

های برای مرور اقدامات انجام شده در چارچوب توافق پاریس، از همه از جمله کسانی که ممکن است دیدگاه ۲۰۱۹هوایی در سال 

 متفاوتی درباره تغییرات اقلیمی داشته باشند خواست که همراه با او به سوی آینده گام بردارند.

 تجارت سبز بهترین تجارت است

های جدید و رشد اقتصادی روزافزون ای همچون ایجاد شغلهای تازهتواند فرصتادآوری کرد که تغییرات اقلیمی میوی همچنین ی

های بزرگ نفت و گاز اقدامات خود را های خصوصی از جمله شرکتآور نخواهد بود که بسیاری از شرکتپدید آورد؛ بنابر این شگفت

دانند که تجارت سبز بهترین تجارت است. وی افزود: این تنها یک کار درست نیست بلکه یک دهند. آنها میبا شرایط اقلیمی وفق می

 کار هوشمندانه است.

 ایبرنامه عمل پنج مرحله

ای برای تجهیز جهان برای مقابله با تغییرات اقلیمی تاکید کرد که او برای کمک به آنتونیو گونترش با تاکید بر یک برنامه پنج مرحله

درجه سلسیوس، تعامل سیاسی با کشورها  ۱.۵در جهت محدود کردن افزایش دما به زیر دو درجه سلسیوس و تا حد امکان ها تالش

ها و بازیگران تاثیرگذار همچون صنایع زغال سنگ، نفت و گاز تعامل بیشتری را افزایش خواهد داد. وی همچنین گفت که با دولت

ها از طریق کل سیستم های پایدار و حمایت متعهدانه و پیوسته شتاب گیرد؛ این حمایتخواهد کرد تا گذار جهانی به سوی انرژی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56865#.WS65tmiGPIU
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برای اهداف توسعه  ۲۰۳۰کنند به تعهدات اقلیمی خود عمل کنند و به چشم انداز توسعه سازمان ملل به دولت هایی که تالش می

 ."پذیر استجایی است که تغییر واقعی امکاناینجا "ویژه در سطح کشور برسند، اعمال خواهد شد. او گفت: پایدار به

، المللی برای انطباقهای عضو سازمان ملل کار خواهد کرد تا به منابع ملی و بیندبیر کل سازمان ملل همچنین گفت که با دولت

له با بخش خصوصی های تازه و مستحکم از جمهای تغییر اقلیمی ملی مجهز شوند و خواستار همکاریپذیری و اجرای برنامهانعطاف

های سه جانبه شد. گونترش در ادامه سخنان خود هشدار جنوب و همکاری -جنوب، جنوب -های شمالو از خالل پیمان همکاری

کسانی "داد که ناکامی در مبارزه با تغییرات اقلیمی به خود کشورهایی که در این زمینه منفعل باشند آسیب خواهد رساند. او گفت: 

در  های سبز حمایت کنندای تیره و تار خواهند داشت اما آنان که از تکنولوژیگذاری کنند، آیندهاقتصاد سبز سرمایه که نتوانند در

 ."قرن بیست و یکم پیشتاز اقتصاد جهانی خواهند بود

http://www.iana.ir/fa/news/۴۵۵۹۴/%D۸%A۷%D۹%۸۲%D۸%AF% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۱تاریخ: 

 دیواره مرجانی بزرگ استرالیا در معرض خطر نابودی

 .تاس های استرالیا به خاطر تغییرات اقلیمی شدیدا در معرض خطر نابودیگویند: دیواره مرجانی بزرگ واقع در آبمتخصصان می

گفتند که هدف اصلی برنامه دولت  ۲۰۵۰های مشورتی دولتی برنامه دیواره مرجانی به گزارش ایانا از گاردین، متخصصان به کمیته

 یرات شدید اقلیمی دیگر قابل دستیابی نخواهد بود.(، به خاطر تغیGreat Barrier Reefرای حفظ دیواره بزرگ مرجانی)

از سوی دیگر به عقیده وکالی زیست محیطی، این بدان معناست که طرح دیواره بزرگ مرجانی ممکن است در نهایت در فهرست 

 های فدرال و ایالت کوئینزلند به شدت با آن مخالفند.قرار گیرد، رخدادی که دولت "میراث جهانی در خطر"

بر این اساس مطرح شد که دیواره بزرگ  ۲۰۱۵های دولت فدرال و ایالت کوئینزلند، در سال مه بلند مدت حفاظت از مرجانبرنا

دهد. این برنامه برای جلب رضایت مرکز میراث جهانی یونسکو اش به رشد خود ادامه میهای برجسته جهانیمرجانی بر پایه ارزش

جانی را به فهرست میراث جهانی در خطر که شرایط آن ممکن است در آینده بهتر شود، مطرح شد که قصد داشت این دیواره مر

، که نقش مشورتی برای وزرای ایالتی و فدرال محیط زیست درباره اجرای "۲۰۵۰مرجان "اضافه کند.اما در نشست کمیته مشورتی 

های این میراث طبیعی مرجانی دیگر ممکن نیست. با این طرح را دارد، دو کارشناس از نهادهای علمی دولتی گفتند ارتقای ارزش

ها را نابود کرد و با توجه به شد و تقریبا نیمی از مرجان ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶ترین رویدادها در سال سابقهتغییرات اقلیمی که موجب بی

 تی عمال حتمی خواهد بود. زیسهای آینده بیشتر هم خواهد شد، از بین رفتن پوشش مرجانی و تنوعاینکه چنین مخاطراتی در سال

اد کردند گذاری شود و پیشنهتر هدفمتخصصان در این نشست گفتند که این برنامه باید بازنگری شود تا برای هدفی دست یافتنی

طور اجتناب ناپذیر، رو به افول است، این برنامه را برای حفظ نقش زیست محیطی توان ضمن پذیرش اینکه سالمت کلی آن بهکه می

ها برای ماهیان گذاری کرد.دیواره بزرگ مرجانی کارکردهای زیست محیطی متعددی دارد. به عنوان نمونه مرجانیواره مرجانی هدفد

ود ای تازه است و خها تجربههای مختلف برای توریستکنند، اکوسیستمها ماهی فراهم میکنند، برای انسانسرپناه و غذا تامین می

گوید: موضوع حفظ شود. یک سخنگوی پارک دریایی دیواره مرجانی، میمانع از برخورد امواج به ساحل می ساختار دیواره مرجانی

گردد که برای حفظ بقای دیواره مرجانی به عنوان یک اکوسیستم الزم به توازن زیست بومی بر می "کارکردهای زیست محیطی"

ا آنچه امروزه شاهد آن هستیم تفاوت کند، ممکن است این کارکردها در است اما با توجه به اینکه بافت و ساختار آن ممکن است ب

آینده در شکلی متفاوت بروز کند.اعضای کمیته مشورتی به شرط افشا نشدن نام خود حاضر به مصاحبه شدند؛ بسیاری از آنها درباره 

نان پیشین گروهی از دانشمندان است که اند. نظرات مطرح شده بازتاب سخجزئیات مباحث مطرح شده به گاردین اطالعاتی داده

 ۲۰۵۰های مشورتی برنامه دیواره مرجانی اند و برخی از آنها در کمیتهخود را گروه مستقل نظارت بر دیواره بزرگ مرجانی خوانده

داقل برای دو دهه های میراثی دیواره مرجانی حاند که ارتقای ارزشحضور دارند. آنها در نظرات خود که در فوریه منتشر شده گفته

 آینده میسر نخواهد بود. این اظهارات قبل از آخرین تخریب شدید دیواره بیان شده بود. 

درباره آینده دیواره مرجانی و جوامع و مشاغل وابسته به "ای اعالم کردند: همچنین یک گروه مستقل دیگر از متخصصان در بیانیه

های آینده باقی است. اعضا توافق دارند ید برای حفظ کارکرد زیست محیطی آن در دهههای زیادی وجود دارد اما هنوز امآن نگرانی

اند؛ اگر از های اساسی شدههای طوالنی است که دستخوش آسیبهای پیرامون آن مدتکه منطقه مهم دیواره مرجانی و اکوسیستم

 ."توان این روند را برعکس کردهم اکنون اقدام شود می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://www.theguardian.com/environment/great-barrier-reef
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 اخبار باید ما را بیدار کند؛ ممکن است یونسکو بار دیگر"گوید: ل و مدیر شرکت عدالت زیست محیطی استرالیا میبرندن سایدز وکی

دیواره مرجانی را در فهرست میراث در خطر قرار دهد. یک خطر جدی وجود دارد و آن این است که اطالعات جدید باعث بررسی 

 ."شودویژه در مورد تغییرات اقلیمی میه بهدقیق کارهایی که استرالیا انجام داده یا نداد

اند با وجود همه این مباحث، جاش فرادنبرگ وزیر محیط زیست فدرال و استیون مایلز وزیر محیط زیست کوئینزلند به گاردین گفته

ا به حفظ دیواره بزرگ دولت به شدت خود ر"گوید: دانند. فرایدنبرگ میمتعهد می ۲۰۵۰که خود را به اجرای برنامه دیواره مرجانی 

نامه اقلیمی پاریس مالک همه اقدامات و داند. به نظر دولت توافقپایبند می ۲۰۵۰های آینده و اجرای برنامه مرجانی برای نسل

پذیری تقویت سالمت و انعطاف ۲۰۵۰.به گفته مایلز هدف از برنامه مرجانی "رویکردهای ما نسبت به موضوع تغییرات اقلیمی است

مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. وی همچنین از  ۲۰۱۸ر برابر شرایط دشوار از جمله تغییرات اقلیمی است. این برنامه در سال آن د

کم کاری دولت در مقابله با تغییرات اقلیمی انتقاد کرد. به گفته وی استرالیا در حال حاضر سیاست روشنی برای کاهش گازهای 

یا باید تعهدات خود در چارچوب توافقنامه ژنو را جدی بگیرد و یک برنامه عملی برای کاهش آلودگی ای ندارد. دولت استرالگلخانه

 رسد دو سال پس از اینکه کمیته میراث جهانیبه نظر می"گوید: کربن ارائه کند.ایموژن زتهوفن از انجمن حفاظت دریایی استرالیا می

انداز این برنامه را تحقق بخشید ناامید شده است. تغییرات اقلیمی ز اینکه بتوان چشمرا تایید کرد، دولت فدرال ا ۲۰۵۰برنامه مرجانی 

های زیست محیطی دولت کند و سیاستهاست. اما دولت به شدت از معدن زغال سنگ ادانی حمایت میبزرگترین خطر برای مرجان

دیواره بزرگ مرجانی یک سیستم در معرض خطر است؛ تا "گوید: .ریچارد لک یکی از فعاالن حامی دیواره مرجانی می"آور استشرم

ای دمای زمین جدی نگیرد، نجات درجه ۱.۵زمانی که دولت استرالیا نقش خود را در محدود کردن انتشار گازها تا محدوده افزایش 

 ."ها عملی نخواهد شداین مرجان

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۵۸/%D۸%AF%DB%۸C 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۹تاریخ: 

 ماهیان کمیابی که معیار کیفیت آب هستند

دهد که چگونه کشاورزان از طریق کشت گیاهان پوششی و مدیریت یک ماهی کمیاب ساکن در غارهای میسوری آمریکا نشان می

 .دهندمواد مغذی کیفیت آب را ارتقا می

اره حفاظت محیط زیست این ایالت اعالم ، محققان دانشگاه میسوری و ادHigh Plains Journalبه گزارش ایانا از مجله کشاورزی 

 در غارهای جنوب شرق میسوری در حال گسترش است. grotto sculpinهای کمیاب اند که تعداد ماهیکرده

کند. زیست شناسان اداره حفاظت محیط زیست میسوری این ماهی در معرض خطر انقراض، تنها در غارهای پری کانتی زندگی می

اند. کارکنان این اداره بیش از یک دهه است که در حال گذاری این ماهی را در هفت غار اصلی این منطقه یافتهمحل تخم ۱۱اخیرا 

یل گوید: بهبود کیفیت آب احتماال دل.فرانک وایدمن مهندس منابع طبیعی از دانشگاه میسوری میتحقیق بر روی این ماهیان هستند

افزایش تعداد این ماهیان بوده است. این نخستین بار است که محققان اداره حفظ محیط زیست میسوری شاهد تولید مثل این 

اند به خاطر نداشتن رنگ ا زندگی در محیط تاریک سازگاری یافتهها که باند. این ماهیها در اعماق غارهای این منطقه بودهماهی

کند که یاد بگیرند چگونه از طریق کارهایی مثل کشت دانه، ظاهری رنگ پریده و چشمانی ریز دارند.وایدمن به کشاورزان کمک می

های ها در زمین. در حدود سه چهارم آبها به سیستم آبیاری شوندگیاهان پوششی و مدیریت پیشرفته مواد مغذی، مانع ورود آالینده

ها هزار آبگیر دارد. وایمن کند. منطقه پریویل دههای این منطقه عبور میهایی در غارهای زیرمینی واقع در صخرهپری کانتی از آبراهه

ن در این منطقه چندین شود. همچنیهای سطحی از طریق این آبگیرها وارد مسیرهای داخل غار و رودهای زیرزمینی میگوید: آبمی

شود و غارهای منطقه را های شدید باعث جاری شدن سیل میرسانند. بارانهای زیر زمینی را به سطح زمین میچشمه و نهر، آب

گوید: کند. وایدمن میها همچنین مواد شیمیایی کشاورزی و خاک را وارد سیستم آب میسازد. این سیلبرای غارنوردان ناامن می

کنند از طریق سیستم کشاورزی بدون استفاده از مواد آالینده، کشت پوششی و مدیریت مواد ان منطقه پری کانتی سعی میکشاورز

 اند تا از شسته شدن خاک و مواد مغذیمغذی کیفیت آب را حفظ کنند. کشاورزان آبگیرها را با کاشت گیاهان پوششی تثبیت کرده

اند. جلوگیری کنند. آنها با کاشت گیاهان، مناطقی حصار مانند در پیرامون آبگیرها درست کرده ها به آبگیرهای منتهی به غارهاآبراه

های کند که تقریبا در نیمی از زمینکنند. وایدمن برآورد میها، آلودگی را پیش از ورود به سیستم آب منطقه فیلتر میاین علف

ممکن است مواد "گوید: پریویل، آبگیرهایی وجود دارد. وایدمن می بزرگ کشاورزی در پری کانتی و اراضی واقع در داخل شهر

و . به گفته ا"شیمیایی بسیار مفیدی در داخل کشتزارها موجود باشد اما به محض اینکه وارد آب غارها شوند، آن را آلوده می کنند

اند که در پی این هکتار گیاه پوششی کاشتههزار  ۶ای با مشارکت مالی ایالتی، کشاورزان پری کانتی سال گذشته در قالب برنامه

وجود آمده است. دانشگاه میسوری و همکاران آن از جمله شرکت اقدام، در هر شهرستان، مناطق ویژه حفاظت از آب و خاک به

SWCD  ( و سازمان حفاظت از طبیعتUSDA به دانش آموزان مدارس آموزش می ) دهند که چرا و چگونه گیاهان پوششی را

کند تا در مورد اینکه چه شرایطی برای ورش دهند. این کاشت آزمایشی در پری کانتی و دیگر مناطق ایالت به محققان کمک میپر

آگاهی مردم از مناطق روستایی فراتر رفته است. مقامات "گوید: محصوالت و مناطق خاص سودمندتر است تحقیق کنند.وایدمن می

های چیده شده را برای اند تا علفاند. آنها مالکان علفزارها را تشویق کردهه اجرا درآوردههای مطمئنی را بشهر پریویل زهکشی

های اتومبیل سازی و آوری کنند. آنها همچنین با مالکان کارخانهجلوگیری از ورود نیتروژن به سیستم آب منطقه، در کیسه جمع

های شهر، بر روی آبگیرها سماندهای شیمیایی تشویق کنند.در پارکاند تا آنها را به دفع ایمن پدیگر کارخانه ها صحبت کرده

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.hpj.com/general/rare-fish-sheds-light-on-improved-water-quality/article_9f4eb2b2-1720-555b-8a02-f0057822e997.html
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هایی گذاشته شده تا مانع از سقوط مردم به داخل غارها شود. به لطف همکاری بین دانشگاه میسوری و مردم و مقامات شهر درپوش

 های این منطقه شنید./توان از زیر زمینپریویل، صدای جریان آب باکیفیت را می

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۴۵۲/%D۹%۸۵%D۸%A۷% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/44452/%D9%85%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

260 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۵تاریخ: 

 تولید انرژی الکتریکی از محل تالقی آب شور و شیرین در سواحل

ای انرژی سابقهاند که در محل تالقی آب شیرین و آب شور در ساحل، میزان بیتکنولوژی جدید هیبریدی ساخته متخصصان،

ر محل اند که داستیت، تکنولوژی جدید هیبریدی ساخته، محققان در کالج مهندسی پن ساینس دیلیبه گزارش ایانا از .کندالکتریکی تولید می

 کند.ای انرژی الکتریکی تولید میسابقهتالقی آب شیرین و آب شور در ساحل، میزان بی

ی هدف این تکنولوژی تولید برق از محل تالق"به گفته کریستوفر گورسکی استادیار رشته مهندسی محیط زیست در پن استیت: 

 ."هاست. این تکنولوژی مبتنی بر اختالف غلظت نمک بین این دو منبع آبی استها با دریارودخانه

هایی برای تولید درصد نیاز جهانی را دارد. هر چند در حال حاضر روش ۴۰اختالف در غلظت نمک، پتانسیل تولید انرژی کافی برای 

( و الکترودیالیز معکوس، pressure retarded osmosisتر یعنی اسمز فشار کاهنده )این انرژی وجود دارد اما دو روش موفق

دهد که از طریق غشای نیمه تراوا در طور انتخابی به آب اجازه میترین روش است، بهکه رایج PROنقایص بسیاری دارند.روش 

های در حال چرخش به انرژی تبدیل زند، عبور کند. سپس فشار اسمزی حاصل از این فرآیند، با توربینحالی که نمک را پس می

توانید به دست آورید تا کنون بهترین تکنولوژی بوده است. اما از نظر میزان انرژی که می PROروش "گوید: شود.گورسکی میمی

ها رشد و این بدان معنی است که روی آنها باکتری کندمشکل اصلی این روش این است که غشاها آب را از طریق نادرست حمل می

های دهد که سوراخاین دلیل رخ می .این امر به"توانند آب را منتقل کنندچسبد و دیگر نمیکنند یا رسوبات روی سطح آنها میمی

ور های بسیار ششوند. به عالوه، این روش توانایی این را ندارد که فشار آبروی غشاها بسیار ریز هستند و برای همین زود مسدود می

اده روشیمیایی استفها از یک گرادیان الکت، برای تولید ولتاژ در غشاهای مبادله کننده یونREDرا تحمل کند.دومین تکنولوژی یعنی 

نابراین دهد. بهای با بار مثبت یا بار منفی اجازه عبور میغشاهای مبادله کننده یون، تنها به یون"دهد: کند.گورسکی توضیح میمی

های شود که در نتیجه عبور انتخابی یون، به یون.در اینجا انرژی وقتی تولید می"کند و نه خود آبتنها نمک محلول از آن عبور می

کلرید یا سدیم اجازه عبور داده نشود. غشاهای مبادله کننده یون نیازی به آب ندارد تا از آن عبور کند، بنابر این به آن سادگی که 

این است که توانایی تولید مقادیر باالی  REDافتد. اما مشکل روش شود، از کار نمیغشاهای به کار رفته در روش قبلی خراب می

 CapMix، یک روش تقریبا جدید است که به تازگی کشف شده است. CapMix.تکنولوژی سوم، ترکیب ظرفیتی انرژی را ندارد

طور متوالی در معرض دو نوع آب با غلظت متفاوت نمک مثل آب شیرین تکنولوژی مبتنی بر الکترود است؛ وقتی دو الکترود یکسان به

این است که قادر به تولید حجم  RED گیرد. مشکل این روش مثلکند، میولید میگیرند، انرژی را از ولتاژی که تو آب دریا قرار می

قابل قبولی از انرژی نیست.گورسکی همراه با بروس لوگان و سایر محققان همکار خود راه حلی احتمالی برای این مشکالت پیدا 

 اند. وشیمیایی با هم ترکیب کردهرا در یک سلول شناور الکتر CapMixو  REDاند. این محققان دو تکنولوژی کرده

 .این تیم یک جریان سلولی خاص را طراحی کردند"شودبا ترکیب این دو روش، انرژی بسیار بیشتری تولید می"گوید: گورسکی می

و از  شدکه در آن دو کانال با غشای مبادله کننده آنیون از هم جدا شدند. یک الکترود مسی هگزاسیانوفرات در هر کانال جایگذاری 

ها با آب کننده جریان استفاده شد. سپس سلول با پیچ و مهره بسته شد. پس از ساخت، یکی از کانالپوشش گرافیتی به عنوان جمع

مصنوعی دریا تغذیه شد در حالی که کانال دیگر با آب شیرین تغذیه شد. عوض شدن متوالی جریان آب به سلول اجازه داد که دوباره 

ی بیشتری تولید کند. آنها بررسی کردند که چگونه ولتاژ قطع شده به کار رفته برای تغییر مسیر جریان، مقاومت شارژ شود و انرژ

ث در اینجا دو اتفاق باع"گوید: های مختلف نمک، بر روی اوج و میانگین تولید انرژی تاثیر گذاشت.گورسکی میبیرونی و غلظت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170526144034.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170526144034.htm
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شود. دوم اینکه شما جریان کلرید را دارید که در طول غشا عبور مک وارد الکترودها میشود که این سیستم کار کند. اول اینکه نمی

 . "کنند، حاصل آن ولتاژی ترکیبی در الکترودها و سراسر غشا استکند. از آنجا که هر دوی این فرآیندها ولتاژ تولید میمی

به نوع غشای استفاده شده و اختالف شوری، در حالی که دو محلول دست آمده از سلول شناور بسته گیری ولتاژ بهاین تیم برای اندازه

دادند، ولتاژهای سلول مدار باز را ثبت کردند. با این روش آنها مشخص کردند که به هم میلی لیتر در دقیقه عبور می ۱۵را به حجم 

رسد وات بر متر مربع، به اوج تولید انرژی می ۱۲.۵گذارد. این تکنولوژی در های چند تایی، بر تولید الکتریسیته تاثیر میبستن سلول

 PRO (۹.۲ وات در متر مربع( و باالترین حجم تولید انرژی در روش ۲.۹)REDهای که در مقایسه با میزان گزارش شده در روش

ما نشان دادیم این آنچه که "گوید: ها را هم ندارد.گورسکی میسابقه است و در عین حال اشکاالت آن روشوات در متر مربع( بی

اند و نیز باالتر از مقداری که توانیم حجم انرژی را تا سطحی که قبال محققان برای روش اسمز فشار کاهنده گزارش دادهاست که می

ی وخواهند بر ر.هر چند نتایج امیدوارکننده است اما این محققان می"کنند باال ببریمهر یک از دو روش به تنهایی انرژی تولید می

 -مثل منیزیوم و سولفات -های دیگر در آب دریاخواهند بدانند که مولفهپایداری الکترودها در طی زمان، بیشتر تحقیق کنند و می

ر یافتن منابع تجدیدپذیر انرژی مهم است و اگ"گوید: توانند تاثیری بر عملکرد این سلول داشته باشند یا خیر.گورسکی میآیا می

 /"ن کربن تولید کنیم حتما باید این کار را بکنیم.بتوانیم انرژی بدو

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۶۴/%D۸%AA%D۹ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۱تاریخ: 

 تر کنددرجه گرم ۸ تواند شهرها راتغییرات آب و هوایی می

بدترین سناریوها را برای  ۲۱سیمان و آسفالت تا پایان قرن  "جزیره گرمای شهریِ"به عقیده محققان ترکیب انتشار کربن و اثر 

اند که برخی از شهرهای جهان، تحت تاثیر یورش دوگانه گرمایش ، محققان هشدار دادهگاردینبه گزارش ایانا از .شهرهای بزرگ رقم خواهد زد

 تر شوند.درجه سانتی گراد گرم ۸، تا حدود ۲۱۰۰جهانی و گرمایش محلی شهری ممکن است تا سال 

ها و صنایع خواهد داشت و بر منابع کنان شهرها، کارکنان شاغل در شرکتچنین شوک دمایی، پیامدهای وخیمی برای سالمت سا

آورد. این تحقیق بر اساس بدترین سناریوی ممکن طبیعی همچون آب که پیش از این نیز دچار بحران بوده فشار بیشتری وارد می

تغییرات "یابد. یک تحقیق منتشر شده در مجله همچنان ادامه می ۲۱ای تا پایان قرن شود انتشار گازهای گلخانهبنا شده که فرض می

درجه سانتی گراد یا  ۷گوید در این فرضیه یک چهارم باالیی شهرهای پرجمعیت ممکن است افزایش دمایی تا می "اقلیمی طبیعت

وان به متوسط گرمایش تگراد از کل این مقدار را میدرجه سانتی ۵بیشتر را تا پایان قرن تجربه کنند. در مورد برخی شهرها تقریبا 

ها، است که وقتی پارک "جزیره گرمای شهری"گویند بقیه این افزایش دما در نتیجه اثر معروف به جهانی نسبت داد. این محققان می

 سازد.تر از حومه آن میها که تاثیر خنک کننده دارند، با سیمان و آسفالت جایگزین شوند، شهرها را گرمسدها و دریاچه

درصد باالی شهرهای پرجمعیت جهان، افزایش دمایی  ۵"گوید: کو استرادا از موسسه مطالعات زیست محیطی در هلند میفرانسیس

های مختلفی از گرمایش متوسط زمین که .استرادا و تیم همکار او طرح"گراد و بیشتر را شاهد خواهند بوددرجه سانتی ۸در حدود 

 های گرمایش برای شهرها را محاسبه کنند.وه ترکیب شده را استفاده کردند تا آینده هزینهبا اثر جزیره گرمای شهری و صدمات بالق

درصد  ۱.۷تا  ۱.۴ساالنه بین  ۲۰۵۰اند که شهرهای متوسط که درست در میانه این فهرست قرار دارند، تا سال گیری کردهآنها نتیجه

اند که در بدترین موارد، خود را از دست خواهند داد.این تیم نوشته درصد از تولید ناخالص داخلی ۵.۶و  ۲.۳بین  ۲۱۰۰و تا سال 

اند که جزیره گرمای شهری درصد از تولید ناخالص داخلی یک شهر از بین برود. آنها افزوده ۱۰.۹، میزان ۲۱۰۰ممکن است تا سال 

 جهانی را افزایش داده است.های اقتصادی بر اثر گرمایش طور قابل توجهی دمای شهرها را باال برده و خسارتبه

کنند درصد از تولید خالص جهانی را تولید می ۸۰شوند اما گویند شهرها تنها یک درصد از سطح زمین را شامل میاین محققان می

درصد از انتشار دی اکسید کربن ناشی از  ۶۰کنند. آنها مسئول بیش از درصد از انرژی را در سراسر جهان مصرف می ۷۸و حدود 

در پاریس توافق کردند تا با کاهش سطح  ۲۰۱۵عنوان سوخت هستند.کشورهای جهان در سال حتراق زغال سنگ، نفت و گاز بها

ای در جو زمین، میانگین گرمایش جهانی را به دو درجه سانتی گراد یعنی به سطح پیش از انقالب صنعتی محدود گازهای گلخانه

 را استفاده کردند./ ۲۰۱۵تا  ۱۹۵۰شهر بزرگ جهان در فاصله زمانی بین  ۱۶۹۲طالعات کنند.محققان برای انجام تحقیق اخیر، ا

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۶۰/%D۸%AA%D۸% 
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 گزارشات جهانیی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۳تاریخ: 

 درصدی 10.6صنعت پر رونق در ترکیه/ رشد صنایع غذایی، سومین 

دهه گذشته قدم های موفقی در خصوص رشد اقتصادی خود برداشته است.  ۳به گزارش میزان، کشور ترکیه از جنبه اقتصادی طی 

 ۲۰۰۵میالدی در صنعت کشاورزی به خودکفایی رسید و پس از آن با رشد روز افزون این حوزه در سال  ۱۹۸۰این کشور در سال 

در حوزه صنایع نیز این کشور به موفقیت های چشمگیری دست .به جایگاه هفتم جهان در خصوص تولید محصوالت کشاورزی رسید

بزرگ ترین صنعت ترکیه .کشور برتر جهان از لحاظ تولیدات صنعتی بوده است ۲۰یکی از  ۲۰۰۵یافته است تا جایی که در سال 

 ۱۰.۶درصد(، صنایع غذایی ) ۱۴.۵شود. پس از نساجی پاالیش نفت )را شامل می درصد کل صنایع ترکیه ۱۶.۳نساجی است که 

 ۵.۸درصد ( و ماشین سازی )  ۶.۳درصد(، خودروسازی )  ۸.۹درصد(. صنایع فوالد و ذوب آهن ) 10.3)درصد(، صنایع شیمیایی 

 ۲۰۰۷رونق صنعت گردشگری است در سال  از نقاط قوت دیگر اقتصاد این کشور.درصد ( بیش ترین سهم در صنعت ترکیه را دارند

میالدی ارقام  ۲۰۱۳تا  ۲۰۰۰رشد اقتصادی کشور ترکیه طی سال .است میلیارد دالری برای ترکیه ایجاد کرده ۱۸.۵درآمدی بالغ بر 

یالدی م ۲۰۰۰درصد در سال های متمادی را تجربه کرد. رشد اقصادی این کشور در سال  ۸.۸درصد و  9.2درصد،  ۹.۴خوش آیند 

 ۶.۲با رشد باال به  ۲۰۰۲درصد رسید، مجددا در سال  ۵.۷به منفی  ۲۰۰۱درصد بوده که پس از آن با افت شدید در سال  ۶.۸رقم 

پس از سال  .درصد را در کارنامه اقتصادی خود ثبت کرد ۹.۴ادامه داشت تا رقم حیرت انگیز  ۲۰۰۴درصد رسید و این روند تا سال 

رشد اقتصادی این کشور به  ۲۰۰۹کشور روند نزولی به خود گرفت تا جایی که در بحران اقتصادی سال  رشد اقتصادی این ۲۰۰۴

 ۴.۲به رقم  ۲۰۱۳درصد رسید و پس از آن تا سال  ۹.۲با جهش چشم گیر مجددا به رشد  ۲۰۱۰درصد رسید. در سال  ۴.۸منفی 

 .درصد جا به جا شد

http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۶۳۴/%D۸%B۵%D۹%۸۶%D۸% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/44634/%D8%B5%D9%86%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

264 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۰تاریخ: 

روند/ کشاورزی دقیق، بخشی از های کشاورزی به سوی همکاری برای کسب بازار بیشتر پیش میشرکت

 خدمات شرکت تریمبل است

( ، تولید کننده تجهیزات موقعیت یاب ، نقشه برداری و محصوالتی در زمینه ۱) Trimble Navigation Ltdشرکت تریمبل 

که در زمینه کشاورزی دقیق فعالیت دارد، به توافق رسیده اند.این  Muller-Elektronikکنترل ماشین ، به تازگی با شرکت آلمانی 

-Muller، این درحالی است که "نزدک"به گزارش ایانا از سایت رداد محرمانه است.درحالی است که جزئیات مالی این قرا

Elektronik  مکمل کسب وکار تریمبل خواهد بود وبه تریمبل در ساخت مجموعه جامع، برای ورود به بازارهای جدید و ایجاد

راه حل ها در زمینه کشاورزی دقیق  ، متخصص در پیاده سازی Muller-Elektronikدرآمد اضافی کمک می کند.شرکت آلمانی 

( و نرم افزار های کنترل Electronic Control Units (ECUs)است. همچنین با توسعه واحدهای کنترل الکترونیکی شرکت 

این راه حل ها برای کنترل ماشین آالت مختلف مانند تراکتور، ماشین ماشین آالت ، به بهره وری موثر ماشین آالت کمک می کند.

ی درو، سم پاش ها ، ماشین آالت حفاری و غیره ، به منظور بهبود مدیریت نهاده های مهم همچون بذر، کود و آفت کش ها به  ها

  در حال حاضر، پیاده سازی راه حل های کنترلی مولر ، توسط شرکت های پیشرو کشاورزی استفاده می شود. کار رود.

وسعه قابلیت های تریمبل در کسب و کار کشاورزی و ارایه خدمات به مشتریانش کمک همچنین، سرمایه به عنوان ابزار موثر ، به ت

می کند .تمرکز این معامله در زمینه فن آوری های پیشرفته و پیاده سازی راه حل ها برای مدیریت بهتر کشاورزی است که امکان 

به آن ها اجازه می دهد تا به یکپارچه سازی و  توسعه راه حل های کشاورزی دقیق را برای کشاورزان فراهم می کند، همچنین

به بخشی از منابع و بخش  Muller-Elektronikدر نهایت شرکت استفاده متنوع سخت افزار و نرم افزار محصوالت اقدام کنند.

 تریمبل تبدیل می شود.

 ترجمه: فرحناز سپهری

(، مسافت یاب لیزری، وسایل نقلیه  (GPSم های موقعیت یاب تریمبل، مقر آن در سانی ویل، کالیفرنیا، در زمینه تولید سیست -۱

کارمند در حدود  ۶۵۶۱، این شرکت دارای ۲۰۱۲هوایی بدون سرنشین )پهپاد(، انواع ابزار پردازش نرم افزار فعالیت د ارد. از سال 

 افزایش یافت. ۲۰۱۲رد دالر در سال میلیا ۲.۰میلیون دالر به بیش از  ۲۷۰، درآمد تریمبل از حدود ۱۹۹۹کشور بوده و از سال  ۳۰
http://www.iana.ir/fa/news/۴۴۵۰۳/%D۸%B۴%D۸%B۱% 
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	انتقال کمهزینه پول به ایتالیا از کانال بانک کشاورزی فراهم شد
	نمره محیط سرمایهگذاری ایران
	پنج بانک خارجی دارای مجوز فعالیت در ایران معرفی شد/ سرمایهگذاری بانک کشاورزی ایران در بانک تعاون اسلامی عراق
	رشد 67 درصدی ارزش معاملات بورس کالای ایران
	مالیات بر ارزش افزوده چالش پیش روی فعالان بخش کشاورزی

	اقتصاد محصولات
	میزبانی بورس کالا از عرضه 265 هزار تن گندم در روز جاری/ فروش جو دامی با شرایط قیمت تضمینی

	اقلیم و منابع طبیعی
	فارس از شرایط جوی کشور گزارش میدهد
	هیرکان، پلنگی که میتوانست زنده باشد
	دادههای ماهوارهای حاکی از تلف شدن هیرکان است
	میانگین بارش های کشور به 222 میلیمتر رسید
	گزارش نشنالجئوگرافیک از قناتهای ایران
	دستورالعمل احداث محل دپوی زباله با هدف کاهش اثرات مخرب آن تدوین شده است
	جریمه سنگین در انتظار تخریب کنندگان تالاب ها
	بهرهبرداری از جنگلها تا پایان امسال به صفر میرسد
	شنبه آینده جلسه اضطراری برای تصمیمگیری درباره شبپره شمشاد برگزار میشود
	آماده باش نیروهای یگان حفاظت برای مقابله با حریق مناطق گرمسیر

	انتصابات
	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	گرانی و ارزانی خوراکیها به روایت بانک مرکزی
	آخرین تحولات بازار میوه و صیفی/ گوجه فرنگی 50 درصد ارزان شد
	آخرین تحولات بازار میوه و صیفی/ وعده ارزانی گوجه فرنگی و سیب زمینی طی 5 روز آینده
	گزارش متوسط قیمت محصولات کشاورزی در زمستان ۹۵
	آش و حلیم رمضان امسال ۸ درصد گران میشود
	گرانی ۵ تا ۹۰ درصدی محصولات کشاورزی در زمستانی که گذشت

	برنامه و سیاست ها
	تجمع مرغداران مقابل وزارت جهاد کشاورزی
	برای حفاظت از اقیانوسها، تدوین شیوهنامه رفتاری لازم است
	سازمان بنادر و سازمان جنگلها موافقت کردند آزادسازی حریم دریا و مناطق ساحلی و برخورد قانونی با متجاوزان
	استراتژی آبی ترکیه علیه ایران
	انجمن همکاری های منطقه ای آسیای جنوبی در برابر چالش های کشاورزی چگونه ایستاد؟/ این مرکز "مشارکتی مبتنی بر نیاز برنامه سازی از طریق مشاوره" را نهادینه می کند.
	اجرای طرح "تدارک متمرکز نهادههای کشاورزی و معرفی تولیدکنندگان برتر" در شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی/ افزایش سهم تعاونیهای روستایی و کشاورزی در تأمین نهادههای کشاورزان
	نقد و بررسی فرآیند صدور ضمانتنامههای بانکی برای سرمایهگذاران خارجی
	نظرخواهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از فعالان اقتصادی/ مهمترین مشکلات تجارت خارجی چیست؟
	نظرخواهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از فعالان اقتصادی/ مهمترین مشکلات تجارت خارجی چیست؟
	نظرخواهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از فعالان اقتصادی/ مهمترین مشکلات تجارت خارجی چیست؟
	جزئیات طرح رونق تولید درسالجاری اعلام شد/ 10 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط تسهیلات میگیرند
	کانال مطمئن اتصال کشاورز و بازار
	حضور در کارگروه زیربنایی دولت و راهاندازی دفتر اشتغال دانش آموختگان دو خواسته تشکلها
	امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان جنگلها و سازمان بنادر و دریانوردی
	آخرین وضعیت تولید محصولات استراتژیک

	برنج
	حذف واسطهها راهکار کاهش قیمت برنج ایرانی/ تعاون روستایی وارد عمل شود

	پسته
	نابودی سالانه ۱۷ هزار هکتار باغ پسته/آبهای تجدیدپذیر کشور ۴۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافت

	پنبه
	مرگ تدریجی صنعت پنبه/ضرورت تقویت تعاونیهای تولید

	تامین منابع مالی
	سهم تکرقمی بخش کشاورزی از تسهیلات و سرمایهگذاری/ سرمایهگذاری در کشاورزی همچنان در خم تکرقمی/ سهم 17 درصدی اشتغال کشاورزی در مقابل 32 درصدی صنعت و 50 درصدی خدمات

	تحقیقات و نوآوری ها
	استفاده از تکنولوژی تولید بذر برای کاهش مصرف آب
	راهکارهای سرمایهگذاری در انرژیهای نو
	کشاورزی پساارگانیک در شهر سبز شد
	اصلاح نژاد دام سنگین؛ برنامه ای در مسیر خودکفایی

	تخم مرغ
	صادرات تخممرغ، رها شده است/ احتمال کاهش قیمت تخممرغ در هفته آینده

	تولیدات باغی
	تولیدات زراعی
	هندوانه بیمشتری در سراشیبی قیمت/ کشاورزان مزارع را با محصول شخم زدند
	افزایش تولید چغندر قند در راه است/خوداتکایی ۷۴ درصدی در تولید شکر

	تولیدات دام و طیور
	نکاتی درباره انتخاب صحیح تلیسه

	چای
	تولید 44 هزار تن برگ سبز چای در چین نخست/ 9 درصد افزایش تولید چای نسبت به سال گذشته/ پرداخت 46 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران

	حبوبات
	خاک
	با تصویب کمیسیون کشاورزی مجلس صادرات خاک ممنوع شد

	خرما
	ذخیره سازی ۸۰ هزار تن خرما برای ماه رمضان
	خرما در آستانه ماه رمضان گران شد

	خرید تضمینی/خدمات
	آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و کلزا/خرید تضمینی دانه های روغنی از 29 هزار تن فراتر رفت
	آخرین وضعیت خرید تضمینی کلزا و گندم/خرید گندم از مرز یک میلیون و ۷۳۰ هزارتن گذشت
	۱۰۲ هزار تن کالای اساسی در ماه مبارک رمضان عرضه میشود
	موجودی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی کافی است/ توزیع 100 هزار تن انواع کالای اساسی فقط در ماه رمضان
	حمایت از کشاورزان در برابر حوادث کشاورزی و مزرعه/ بر اساس آمار، مرگ و میر در کشاورزی 10 برابر مشاغل دیگر است
	آغاز صدور گواهی برای کشاورزان جامانده از ثبت سامانه خرید تضمینی گندم
	تفاوت بیمه اختیاری با بیمه مشاغل آزاد و بیمه اجباری
	بیمه مشاغل آزاد
	تفاوت بیمه اجباری با بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد
	پرداخت حق بیمه سهم دولت
	آخرین وضعیت مبارزه با شیوع آفات در مزارع
	بیمه جوجه یک روزه اجباری شد

	خشکسالی
	ركوردزنی تولیدات کشاورزی در سالهای خشكسالی

	دانه های روغنی
	روغن
	زعفران
	آخرین وضعیت صادرات طلای سرخ ایرانی/ثبات نرخ زعفران ادامه دار شد
	اجرای طرح جامع زعفران در هاله ای از ابهام

	زیتون
	سلامت
	موردی از تب کریمه کنگو در استان تهران گزارش نشده است
	همکاری برای مقابله با رشد مقاومت میکروبی در برابر آنتی بیوتیک
	اگر این میوه ها را بخورید؛ چاق نمی شوید!
	صبحانه ای برای لاغر شدن
	بخور و نخورهای غذایی برای حفظ سلامت جنسی
	این خوراکی ها بیماریتان را بدتر میکند!
	چای دارچین معجزه می کند + 14 خاصیت و طرز تهیه
	هشدار؛ با این خوراکی ها مغزتان را نابود می کنید!

	سیب زمینی
	شیلات
	اختصاص اعتبار 27 میلیارد تومانی برای صیادان ایرانی آسیبدیده از حملات دزدان دریایی سومالی + تصویر نامه
	افت 25 درصدی صنعت تولید ماهی قزلآلا به واسطه بیماری VHS در هر سال/ تحقیقات برای ساخت واکسن VHS ادامه دارد
	هشدار فائو درباره شیوع ویروس مرگبار تهدیدکننده ماهی تیلاپیا/ تیلاپیا دومین آبزی مهم از نظر حجم تولید غذا، شغل و درآمد داخلی و صادراتی
	امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان شیلات ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
	روزگار ناخوش تولیدکنندگان قزل آلا/ افزایش 40 هزارتنی تولید در راه است

	شکر
	شیر و فرآورده ها
	نقش مهم شیر و محصولات لبنی در تغذیه میلیاردها نفر از مردم جهان / نوآوری جزو اصلی امنیت غذایی به شمار می رود
	هشدار نسبت به سلامت کودکان ایرانی/طرح شیر مدارس ناقص اجرا شد

	صادرات و واردات
	آمادگی ارسال انواع مواد غذایی به قطر را داریم/ تدارک خطوط کشتیرانی از ۳ بندر ایران
	افزایش 8 درصدی صادرات محصولات صنایع غذایی

	صنایع غذایی
	قزوین قطب تولید باقلوای صادراتی/ افزایش 30 درصدی تولید شیرینی سنتی با تسهیلات صنایع تبدیلی
	فرصت پیش روی ایران برای صادرات مواد غذایی به قطر
	مدیریت و رهبری کدکس غذایی برای دومین دوره متوالی به ایران واگذار شد
	سازمانهای ناظر به استاندارد صنایع غذایی بیشتر توجه کنند/ لزوم رویکرد جدی صنایع غذایی به بازار خارج از کشور
	جایگاه برند و نشان تجاری در بازار مواد غذایی/ اعتماد بیشتر به تجربه تا نام تجاری/ برندها را از تبلیغها میشناسند
	جایگاه برند و نشان تجاری در بازار مواد غذایی/ اعتماد بیشتر به تجربه تا نام تجاری/ برندها را از تبلیغها میشناسند
	جایگاه برند و نشان تجاری در بازار مواد غذایی/ اعتماد بیشتر به تجربه تا نام تجاری/ برندها را از تبلیغها میشناسند
	گرانی نان محقق می شود؟
	راه حل افزایش کیفیت نان چیست؟/گرانی نان یا حمایت مضاعف از سوی دولت

	عسل
	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	آغاز حمایت مالی صندوق کارآفرینی امید از ساماندهی کشت، فرآوری، بستهبندی، بازاریابی و فروش گیاهان دارویی
	۶ رقم جدید گل میخک شهریور در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد

	گندم
	خرید ۲.۲ میلیون تن گندم/ پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان طلب گندمکاران تا هفته آینده
	خودکفایی ایران در تولید گندم امسال هم تکرار می شود/ صندوق توسعه ملی به روستاییان وام می دهد/ افزایش نرخ اقلام خوراکی کنترل شد
	فائو: کاهش ۲۰میلیون تنی تولید گندم در سال 2017
	نگرانی از اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالا/ کاهش سطح کشت جو حاصل اجرای طرح قیمت تضمینی در سال قبل

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	عرضه گوشت گرم قرمز در فروشگاه ها و میادین میوه و تره بار/ معرفی مراکز توزیع گوشت قرمز به قیمت دولتی
	عرضه گوشت وارداتی قیمت را شکست/ نرخ هر کیلو گوشت گوسفندی چند؟
	بازار گوشت در آستانه ماه رمضان به کدام سمت و سو می رود؟

	گوشت مرغ
	فعالیت 27 زنجیره تولید گوشت مرغ در کشور/ سهم 50 درصدی شرکتهای زنجیرهای در صادرات مرغ
	نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات/ قیمت مرغ به کمتر از 7 هزار تومان رسید
	نرخ مرغ بازهم پرکشید/ قیمت به ۷۳۰۰ تومان رسید
	قیمت مرغ به 8 هزار تومان رسید
	مرغ ارزان شد/ قیمت به ۷۴۵۰ تومان رسید
	۲۰ هزار تن گوشت مرغ برای تنظیم بازار ماه رمضان عرضه ميشود

	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	ضریب مکانیزاسیون برنج به چند درصد رسید؟

	متفرقه
	عناوین و برنامههای هفته صرفهجویی در مصرف آب اعلام شد
	رؤیای پرواز در قفس رنگ میبازد
	سهم محصولات ارگانیک در بازار ایران چقدر است؟

	مرکبات
	پرتقالهای دولتی چرا سر از بازار آزاد درآورد؟

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	وزارت جهاد کشاورزی از عهده تنظیم بازار بر نیامد/ نفوذ لابیهای وارداتی در تصمیمگیریها
	دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی فنآوریهای کشاورزی «تاشکند»+تصاویر
	روند رو به رشد کشاورزی ادامه دارد
	سر بی کلاه آب مجازی
	محیط زیست در تمام جهان راهحلمحور است؛ در ایران مچگیر/ ضرورت بهکارگیری الگوهای جهانی برای اجرای سیستم مدیریت پسماند و بازچرخانی آب در دامداریهای ایران/ برای جذب 100 میلیارد دلار سرمایهگذاری در کشاورزی، به مجموعهای چابک، دانا و سریع نیاز داریم
	نظرسنجی از فعالان و کارشناسان اقتصادی درباره نرخ تورم و پیش بینی آینده آن
	كاهش فقر و افزايش دسترسى گروههاى فقير به اعتبارات، در كانون سياستهاى اقتصادى و اجتماعى دولت ايران
	ابتکار: ماهیت خسارتهای محیط زیستی قابل گذشت نیست/ کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارتهای دریایی تشکیل شود
	توسعه گردشگری و اجرای طرح قرقهای اختصاصی دو اقدام مهم سازمان حفاظت محیط زیست
	حل مسایل محیط زیستی خواسته اصلی مردم در جریان انتخابات
	کارخانجات خوراک دام و طیور در آستانه ورشکستگی
	۵ اولویت اقتصاد برای دوازدهمین دولت ایران

	نهاده
	کاهش 50 درصدی قیمت سموم با حذف یا کاهش هزینه های ثبت و واردات/ هزینه ها صرف ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی می شوند
	واحدهای امحای سموم و کودهای سنواتی در کشور ایجاد میشود

	نوغان
	گزارشات جهانی
	روسیه 50 تن گوجه فرنگی از سوریه وارد کرد/برنامهریزی برای واردات 90 هزار تن میوه در سال
	یادداشت اقتصادی/ بازرگانی در خدمت توسعه شیلات نروژ/ کشوری با صادرات ۷ میلیارد دلاری آبزیان
	کشاورزان به کشاورزی هوشمند مبتنی (منطبق) بر آب و هوا روی آوردند
	گردهافشانها برای کشاورزی بسیار سودمند هستند/ نیاز پروانههای شهریار برای مهاجرت به 4 نسل/ وابستگی 87 محصول از 124 محصول زراعی رایج در جهان به گردهافشانها
	ممنوعیت فعالیت مزارع پرورش حیوانات خزدار در برخی کشورها
	هند، مقصدی برای نوشیدنیهای میوهای "کوکا کولا"/ "کوکا کولا"، برای تهیه میوههای نوشیدنیهایش به هند روی آورده است
	شورای جهانی شیکاگو: پیشرفت امکان پذیر است، اگر جهان استراتژی کشاورزی هوشمند اتخاذ کند
	12 میلیون حیوان در برابر بیماریهای دام مصونیت یافتند
	استفاده از روش دارورسانی، نویدبخش کنترل انگلها در گیاهان است/ این کرمهای کوچک سالانه 157 بیلیون دلار به محصولات کشاورزی خسارت میزنند
	ژاپن پیمان بینالمللی مقابله با ماهیگیری غیرقانونی را تصویب کرد
	زنبورداران آمریکایی ۳۳ درصد از زنبورهای خود را در سال ۱۷-۲۰۱۶ از دست دادند/ تلفات زنبورهای عسل با انگل ها و بیماری ها ارتباط دارد / گرده افشانی زنبورهای عسل در آمریکا ۱۵ میلیارد دلار ارزش دارد
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