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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

 جدال آب میان کشاورزان و وزارت نیرو

اصفهان، هفته خوبی را آغاز نکردند. از ساعات ابتدایی روز شنبه،  ویژهکشور و بهکشاورزان منطقه مرکزی :شرق، سعید ابوالقاسمی

رود کاهش یافت و این رودخانه فالت مرکزی کشور که منابع آبی کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان جریان آب در رودخانه زاینده

رود، تنها خبر بد برای کشاورزان اصفهانی شدن زایندهشدن رفت. بستهکند، تا زمانی که مشخص نیست، رو به خشکرا تأمین می

رود بسته شد، دومین خبر ناگوار برای کشاورزان غرب این استان به گوش رسید. های سد زایندهنبود. ساعتی پس از آنکه دریچه

اعالم  شود. پس ازان تحویل نمیعنوان حقابه ماهانه به کشاورزان اصفهای اصفهان اعالم کرد که در تابستان، آبی بهشرکت آب منطقه

ای این خبر بود که کشاورزان منطقه غرب اصفهان دست به اعتراض زدند. آنها روزهای شنبه و یکشنبه در مقابل شرکت آب منطقه

ه نشدن حقابکنند که در صورت تحویلاصفهان تجمع کردند و خواستار تحویل حقابه ماهانه خود شدند. این کشاورزان تأکید می

کاری و جات است، از بین خواهد رفت و مشکالت بسیاری از لحاظ بیشان که به صورت عمده صیفیاهانه، بسیاری از محصوالتم

معیشتی برایشان ایجاد خواهد شد. اسفندیار امینی، مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان، نیز از همین موضوع گالیه دارد. او 

 «قشر»گونه که امینی به گونه که باید، تخصیص نداده است. آنکرده و حقابه کشاورزان را آن« دهخالف وع»گوید وزارت نیرو می

میلیون مترمکعب آب  ٨٠٠رود تصویب شده بود که نزدیک به گوید، سال جاری و در برنامه شورای هماهنگی حوضه آبریز زایندهمی

ی دارد که هاینامههای امینی حکایت از تفاهمص نیافته است. صحبتبه بخش کشاورزی تخصیص یابد؛ اما بخشی از این حقابه تخصی

بهاره را با بازدهی مطلوب به پایان  میلیون مترمکعب آب به کشاورزان اصفهان تخصیص یابد تا آنها کشت ٨٠٠براساس آن قرار بوده 

میلیون مترمکعب آب تخصیص  ٥٢٦د، میلیون مترمکعب آب به بخش کشاورزی اصفهان تحویل شو ٨٠٠به جای اینکه »برسانند: 

تجمع دو روز اخیر  .«های دیگر دادند و سر کشاورزان اصفهانی کاله گذاشتندها یا بخشپیدا کرد و مابقی این حقابه را به استان

 براساس هاخواهند حقابهای این استان، یک وجه مشترک نیز دارد. کشاورزان میکشاورزان غرب اصفهان در مقابل شرکت آب منطقه

های مختلف ها و استانهای اختصاص آب به بخشنامهبهایی تخصیص یابد؛ طوماری که شکل امروزین آن، همان تفاهم طومار شیخ

 .گیردمهری قرار میاست و البته آن هم مورد بی

 !همه کشاورزان ایران اعتراض دارند

های شود. بسیاری از کشاورزان در استانبه کشاورزان اصفهان ختم نمی های قانونی، فقطنشدن حقابهدادهاعتراض کشاورزان به تحویل

، پاسارگاد کریمدیگر و در واقع سراسر کشور نیز با این مشکل دست به گریبان هستند. کشاورزان گنبدکاووس، ورامین، رامهرمز، رباط

شود. همین عامل نیز سبب گونه که باید، تأمین نمیهایشان آنو بسیاری از مناطق کشاورزی دیگر کشور نیز تأکید دارند که حقابه

ای و هم به لحاظ صنفی ایجاد لحاظ قومی و قبیلههای بسیاری، هم به های آبریز کوچک و بزرگ کشور، اختالفشده تا در حوضه

دارد که کشاورزان  شود و زندگی بسیاری از کشاورزان این مناطق را تحت تأثیر قرار دهد. بخشی از این اختالفات ریشه در آن

گویند ها هم میدهند و باالدستیخورند و آن میزان آبی را که باید، تحویل نمیها حقشان را میکنند باالدستیدست تصور میپایین

های دست توجهی به نوع مصرف آب در بخش کشاورزی خود ندارند؛ ولی موضوع اصلی اینجاست که ریشه تمام اختالفکشاورزان پایین

های ها منتهی به یک اظهارنظر نسنجیده و غلط است که بسیاری از مباحث مرتبط با حوضهها و باالدستدستورزان در پایینکشا

نظرگیری دار امور کشور بود و باید با درنژاد، زمانی که زماممحمود احمدی .زیست و کشاورزی را تحت تأثیر خود قرار داد آبریز، محیط

های آبی چه کسی گفته بیالن سفره»کرد، در سفر به فیروزکوه گفت: ی، درباره موضوعات مختلف اظهارنظر میای و ملمباحث منطقه
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او در بخشی دیگر «. های زیرزمینی پمپاژ کندتواند هر حجم آبی را که الزم داشت، از چاهدر کشور منفی است؟ هرکس بخواهد می

 «ه یعنی چه؟ این دکان وزارت نیرو است؛ هرکس هر جا توانست، چاه حفر کندمناطق ممنوع»های خود در این سفر گفت: از صحبت

های آبی و البته متعاقب آن، اختالف میان کشاورزان و وزارت نیرو. پس از این رویه از سفرههای بیو این آغازی بود بر برداشت

های آبی افزایش چشمگیری های غیرمجاز از سفرهتهای آبریز کشور حفر شدند، برداشهای بسیاری در حوضهاظهارات، به سرعت چاه

ود های غیرمجاز بنامیدند. پس از حفر این چاهیافت و همگان با این توجیه که بیالن آبی کشور مثبت است، اقدام خود را منطقی می

توجهی افزایش درخور ه اندازههای مختلف کشور را بهای کشاورزی در استانهای نهم و دهم نیز میزان حقابهکه وزارت نیرو در دولت

های رهرویه سبب تخلیه سفهای بیهای آب زیرزمینی استفاده کنند. همین برداشتداد و کشاورزان توانستند تا سر حد امکان، از سفره

 .های کشور افزایش یافتآبی شد و جدال بر سر آب در استان

 خواندآبی نمیهای زیاد با کمحقابه

ت؛ کاری استر از بحران بیبارتر و وحشتناکهاست وارد مرحله جدی شده. بسیاری اعتقاد دارند بحران آب، زیاندتبحران آبی ایران م

های ای از صحبتاین خالصه .کنندآبی صحبتی نمیاند و درباره موضوع کمکاری کردهاما همگان توجه خود را معطوف به بحران بی

بیرکل خانه کشاورز، است. او دلیل بروز اختالفات زیاد میان کشاورزان و وزارت نیرو در عیسی کالنتری، وزیر اسبق کشاورزی و د

های کنونی که کشاورزان خواستار توجه به حقابه» :داندهای کشاورزی میحقابه« حساب و کتاببی»های آبریز را اختصاص حوضه

 ٩٠میلیارد مترمکعب بوده؛ اما اکنون این میزان به زیر  ١٣٢نه پذیر کشور ساالهای تجدیدآن هستند، زمانی ارائه شده که میزان آب

هایی را که ها قادر نیستند حقابهای در استانهای آب منطقهمیلیارد مترمکعب رسیده و خود به خود، نه وزارت نیرو و نه شرکت

های تجدیدپذیر کم شده و هم میزان تأمین آب های اخیر، از سویی همدر سال»گوید: او می«. اند، تأمین کننداین صادر کردهازپیش

جدیدپذیر های تتوان همه آباستدالل کالنتری این است که نمی«. برداران به تدریج افزایش پیدا کرده استشده به بهرههای ارائهحقابه

های آینده فاده کرد تا زندگی نسلدرصد از این منابع آبی را است ٤٠توان المللی فقط میکشور را مصرف کرد؛ چراکه طبق قوانین بین

های تجدیدپذیر در کشور میلیارد مترمکعب از آب ٣٦توانیم المللی ما فقط میبراساس این قوانین بین»تأثیر منفی قرار نگیرد:  تحت

درصد، صد یم بیش ازگوکنیم؛ اینکه میدرصد این منابع را مصرف میکه اکنون بیش از صدحالیرا به صورت ساالنه استفاده کنیم؛ در

میلیارد مترمکعب و میزان مصرف آن  ٨٨های تجدیدپذیر کشور ما به صورت ساالنه اکنون میزان ایجاد آببه این دلیل است که هم

 نژاد درهای احمدیاو البته به صحبت«. میلیارد مترمکعب است و تداوم این رخداد، کشور را دچار یک بحران فزاینده خواهد کرد ٩٦

قبل  تنهایی دو برابر تمام دوراننژاد، بههای زیرزمینی در زمان احمدیهای غیرقانونی آبجمع برداشت»کند: وزکوه هم اشاره میفیر

 ٣٠میلیارد و در دولت اصالحات  ١٠از انقالب بوده است؛ در دوران جنگ و دولت میرحسین موسوی دو میلیارد، در دوران سازندگی 

این اساسمیلیارد مترمکعب افزایش پیدا کرد؛ بر ٧٥نژاد به ایم و این رقم در دوران احمدیشت اضافی داشتهمیلیارد مترمکعب بردا

 .«رو شدبود که کشورمان با بحران فزاینده آبی روبه

 کشاورزان یا آینده ایران

این اساسمحیطی ایران نیز مصداق دارد. برهای آبی و زیستگاه مشکالت را حل نکرده است. این موضوع درباره بحرانطرح مشکل، هیچ

باید قبول »گوید: های آبی بخش کشاورزی در کشور، کمی دشوار است. او میعیسی کالنتری معتقد است راهکار خروج از بحران

های گذشته به کشاورزان شده در سالهای ارائه، حقابهایم و تنها راه آن هم این است که دولتدیدی شدهکنیم که وارد بحران آبی ش

آید، زیست برمیجمهور در امور آب، کشاورزی و محیط های مشاور معاون اول رئیسگونه که از صحبتآن«. را از آنها خریداری کند

وزارت نیرو در این شرایط نیاز به کمک دارد؛ از نظر من، »رایط آبی کشور شکل بگیرد: بندی برای بهبود شنیاز است تا نوعی اولویت
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 ٢٠ها منطقی است؛ چون کشور رو به خطر رفته است؛ اگر این روند ادامه پیدا کند، در ای در استانهای آب منطقهاستدالل شرکت

اکنون ید یک پروژه ویژه برای کاهش مصرف آب به اجرا درآید؛ همسال آینده هیچ آبی در کشور نخواهیم داشت؛ بنابراین از نظر من با

میلیارد مترمکعب  ٢٠شود که باید جلوی این برداشت را گرفت و در کنارش میلیارد مترمکعب برداشت غیرقانونی انجام می ١٥ساالنه 

«. تد اختصاص یک بودجه بسیار زیاد و سنگین اسها نیز باید کاهش یابد تا بتوان کشور را حفظ کرد؛ البته این موضوع نیازمناز حقابه

کند که باید شرایط را رعایت ریزد و تأکید میکالنتری آب پاکی را هم روی دست همه مسئوالن، کارشناسان، کشاورزان و مردم می

 کردنی هم نیست؛دایم؛ آب وارداتی نیست؛ تولیما وارد بحران آبی شدیدی شده»رو نباشیم: کنیم تا در آینده با مشکلی روبه

توانیم و نباید به خاطر احقاق حق یک گروه از کشاورزان، آینده همه ها هم مشکالت را شدیدتر کرده؛ ولی ما نمیسالیخشک

 .«کشاورزان کشور را نابود کنیم

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٤٤/%D٨%AC%D٨%AF%D٨% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 آب و بیكاری ابرچالش ایران
اما هنوز برخی اظهارنظرهای مسووالن و کارشناسان رنگ و بوی انتخاباتی دارد؛ اظهارنظرهایی  و گذردمی انتخابات از روز ٢٤  اعتماد:

موضوعی که موجب شده تا  .که مسووالن دولت یازدهم را وا داشته که از هر تریبونی برای دفاع از عملکرد خود استفاده کنند

ل و هوای انتخابات فاصله بگیرید و بیشتر به فکر همدلی و از حا»جمهور به خواهش تبدیل شود که: درخواست معاون اول رییس

اسحاق جهانگیری که روز گذشته برای افتتاح فاز نخست تصفیه خانه فاضالب شهرستان پردیس به «.راهکار دادن برای اقتصاد باشید

ج و وارد فضای کار و همدلی شود و کشور باید از فضای انتخاباتی خار» :این شهر رفته بود، منتقدان را مورد خطاب قرار داد و گفت

ای بر موضوع وی که تمرکز ویژه«.های حکومت به عنوان یک رقیب نگاه شوددر این فضا نباید به دولت به ویژه از سمت برخی دستگاه

ظهارات اس ابر اس»اش داشت تعامل با دنیا را یکی دیگر از الزامات حل ابرچالش بیکاری دانست و تاکید کرد: بیکاری در سخنرانی

هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم. در این شرایط به هر حال این پول باید از  ٨٠٠کارشناسان برای ایجاد یک میلیون شغل نیازمند 

باید با دنیا خوب باشیم و با آنها تعامل و  .بخش خارجی تامین شود و ما باید با استفاده از منابع خارجی مشکالت مردم را حل کنیم

 «.خواهنداند که میگو داشته باشیم و بتوانیم از آنها پول و بازار دریافت کنیم. مردم نیز با آگاهی انتخاب کردهوگفت

مساله بیکاری از » :های پیش روی کشور عنوان و خاطرنشان کردبیکاری، ابرچالش اقتصادیجهانگیری بیکاری را یکی از ابرچالش

کنم تری شده است. اینکه بارها تاکید میکشور بوده است، اما امروز تبدیل به مساله جدیهای گذشته یکی از مسائل پیش روی دولت

های نظام جمهوری اسالمی در بهترین سال .توان شعاری برخورد کرد بر اساس سابقه مدیریتی است که دارمکه با مساله شغل، نمی

یازمند بزرگ شدن کیک اقتصاد هستیم، برای بزرگ کردن برای ایجاد شغل در کشور ن .هزار شغل ایجاد شد ٧٠٠ساالنه حدود 

یان اینکه جهانگیری با ب«ها و تولید در کشور باشیم.گذاریاقتصاد کشور بخش خصوصی باید به میدان بیاید تا شاهد افزایش سرمایه

ش همه قرار بگیرد، خاطرنشان های نظیر بیکاری و بزرگ شدن اقتصاد لحاظ شود و مورد پژوهحل باید برای حل ابرچالشها راهده

توان کارشناسی و اقتصاد و همچنین ظرفیت ایران بیشتر از وضعیت فعلی است و چنانچه شرایط الزم مهیا باشد این ظرفیت »کرد: 

 وی حاکمیت فضای باثبات اقتصادی در کشور را نخستین« .قادر است که ساالنه بیش از یک میلیون شغل از اقتصاد ایران تولید کند

هایی گذاریدولت که نقش بسیاری در فضای اقتصادی دارد باید سیاست»الزام حل ابرچالش بیکاری در کشور عنوان کرد و گفت: 

جمهور حاکمیت ثبات سیاسی در کشور را دومین الزام حل ابرچالش در معاون اول رییس«انجام دهد که ثبات در اقتصاد حاکم شود.

ز فضای انتخابات خارج و وارد فضای کار، همدلی و تفاهم شویم. امروز همه باید به دولت مستقر باید ا»کشور عنوان کرد و گفت: 

شود به دولت به ویژه از سمت برخی کمک کنند و به او با چشم رقیب نگاه نکنند. دولت رقیب هیچ بخشی از کشور نیست و نمی

بیکاریجهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم افزایش جایگاه بخش خصوصی و چالش «.های حکومت به عنوان رقیب نگاه شوددستگاه

سومین الزام حل ابرچالش بیکاری در کشور تغییر فضای فرهنگی و اجتماعی »و احترام به بخش خصوصی در کشور، اظهار کرد: 

ت کشور مشکال گذار و بخش خصوصی است. باید این فضا در کشور به سمت احترام به بخش خصوصی حرکت کند.نسبت به سرمایه

گذار با احترام رفتار شود. استانداران، فرمانداران، ائمه جمعه و سایر مسووالن شود که در آن به بخش خصوصی و سرمایهزمانی حل می

وی با «نشینند، با بخش خصوصی نیز بنشینند و به آن افتخار کنند.کنند با بسیج و نیروهای انقالبی میباید همانطور که افتخار می

ایران همه شرایط خوب برای ورود »خاطرنشان کرد: هاست، گذاری خارجییان اینکه ایران یکی از بهترین کشورها برای سرمایهب

های مختلف خارجی به کشور بودیم. گذار خارجی را دارد و به همین دلیل نیز در دوران بعد از برجام شاهد حضور شرکتسرمایه

 کند و چنانچه رفتار خوبیکشور رفتار آن کشور با بخش خصوصی داخلی خود را بررسی می بخش خصوصی خارجی پیش از ورود به
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د چیز بایدر فردای پس از انتخابات همه»جهانگیری تصریح کرد: «شود.گذاری وارد آن کشور میمشاهده کند با عالقه برای سرمایه

دم بگویند مدیریت کشور باید دست کدام تفکر قرار بگیرد. در فردای ای دیگر بازگردد. برگزاری انتخابات برای این بود که مربه دوره

هایی که داده عمل کند و هم کشور را به سمت پیشرفت حرکت دهد. ایران انتخابات همه انتظار دارند که دولت منتخب هم به وعده

طالبات ترین مهستیم و تا حد زیادی نیز از مهمرو ترین مسائلی که امروز با آن روبهباید از هر جهتی توسعه پیدا کند، یکی از اصلی

اکید وی با ت«تری داشته باشد.ای تمرکز ویژههای توسعهشود، توسعه کشور است. امروز ایران نیاز دارد که در برخی بخشمحسوب می

چ های دیگر نیست و هیبخشاین تمرکزها به معنای نادیده گرفتن توسعه در »بر لزوم توجه به توسعه اقتصادی در کشور ادامه داد: 

ی با رسد که در مقطع فعلتواند توسعه سیاسی و فرهنگی در کشور را نادیده بگیرد اما بر اساس شرایط موجود به نظر میفردی نمی

های جهانگیری در ادامه صحبت«نظران به عنوان ابرچالش مطرح هستند.های بزرگ مواجه هستیم که از سوی صاحببرخی چالش

های کشور عنوان و خاطرنشان کرد: تفاوت مساله ابرچالش آب با بیکاری در آن است که له آب را یکی دیگر از ابرچالشخود مسا

 تفاهم با دنیا راهکار سوم حل بیکاری.اند اما مساله چالش آب برای برخی قابل پذیرش نیستتقریبا همه چالش بیکاری را پذیرفته

با تفاهم و همدلی واقعا مسائل کشور قابل حل است. نباید بیخود با »ها تفاهم کنیم، اظهار کرد: الشوی با تاکید بر اینکه باید با ابرچ

آید که به جای حل مسائل ملتی که صبورانه و بزرگ کردن مسائل فرعی مانع حل مسائل اصلی ملت ایران شویم. خدا را خوش نمی

ای را عمده کنیم و خودمان مدیریت کشور را مشغول کنند، مسائل حاشیهبا متانت در همه جا حضور دارند و نقش خود را ایفا می

رو ای در این میان با سوءاستفاده از فرصت پیش آمده دستاوردهای مهم مردم از جمله امنیت را با خطر روبهاین مسائل کنیم و عده

های خود به بررسی عملکرد های دیگری از صحبتجمهور در بخشمعاون اول رییس«ای شود.کنند. باید حتما در این زمینه دقت ویژه

های موفق دولت یازدهم مربوط به خدمات وزارت نیرو است، اظهار وزارت نیرو در دولت یازدهم پرداخت و با بیان اینکه یکی از بخش

چنین حضور بخش هایی است که عملکرد خوبی در زمینه اقتصاد مقاومتی داشته است. هماین وزارتخانه یکی از دستگاه»کرد: 

شود. دولت دوازدهم نیز بخش آب و فاضالب را جزو های فاضالب از اقدامات خوب وزارت نیرو محسوب میخصوصی در اجرای طرح

شودجهانگیری با تاکید بر اینکه دولت خاطر مسائل سیاسی برکنار نمیکسی به.های خود قرار خواهد دادترین مسائل و اولویتمهم

های مدیریتی کشوراستفاده خواهد کرد، گفت: همه مدیران باید بدانند که در دولت دوازدهم هیچ مدیری به رفیتدوازهم از همه ظ

های اهالی شهرستان پردیس، ای کنار نخواهد رفت. وی در پایان با اشاره به برخی معضالت و دغدغهدلیل مسائل سیاسی و حاشیه

های مردم پردیس برگزار و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد که امیدواریم دغدغه خاطرنشان کرد: در دولت جلسات متعددی راجع به

قیمت آب و برق باید واقعی شودهمچنین در این مراسم حمید .با اجرایی شدن آنها بخشی از مشکالت این منطقه برطرف شود

ع های خود اتکا به منابتا برای انجام تمام فعالیتچیان، وزیر نیرو گفت: با توجه به اینکه صنعت آب و برق این امکان را دارد چیت

ا هدولتی را به صفر برساند، الزم است که هزینه خدمات از مشترکان دریافت شود و در دولت دوازدهم به سمت واقعی شدن قیمت

د، یعی را ارایه کرتوان خدمات وسهای آب و برق میپیش برویم. وی با بیان اینکه به شرط پذیرش دولت برای منطقی شدن قیمت

خانه و نیروگاه بسازد؟ خواهد متکی به درآمدهای ناشی از فروش نفت باشد و با فروش نفت تصفیهادامه داد: دولت تا چه زمانی می

ی هاواند هزینهتدر این شرایط الزم است که از منابع بخش خصوصی استفاده بیشتری شود. اگر این مساله را بپذیریم که وزارت نیرو می

توان منابع زیادی را از سوی بخش خصوصی داخلی و خارجی جذب خود را از طریق فروش منطقی آب و برق تامین کند، قطعا می

میلیارد  ٦٠٠٠های بخش خصوصی عنوان کرد: بیش از چیان، با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در راستای استفاده از کمککرد. چیت

که اجرای آن جزو وظایف حاکمیتی بود، در دولت تدبیر به دست توانمند بخش خصوصی قرار گرفت  هاییها و طرحتومان از پروژه

ند برای ها کمی افزایش پیدا ککه این مساله نیز تاثیرات بسیار خوبی را در پی داشت. به گفته وی نباید تصور کنیم که اگر قیمت

توان توان اشتغال زیادی را به وجود آورد، همچنین میهای آب و برق میآید چرا که با واقعی شدن قیمتمردم مشکالتی به وجود می
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های بیشتر آب و فاضالب به دنبال توسعه سالمت، بهداشت، درآمد و به طور کلی رفاه بیشتر کشور شد. وزیر نیرو با اجرای پروژه

که  توان قاطعانه گفتشته شود. چرا که میتصریح کرد: بحث قیمت خدمات که به یک مانع برای توسعه مبدل شده است، باید بردا

های آب و برق نسبت به دولت قبل اگر به این مساله توجه شود، در دولت دوازدهم شاهد یک جهش بسیار قابل قبول در فعالیت

ر یاتی باید دهای موجود برای این مایه حخواهیم بود. وی با اشاره به اهمیت مساله آب برای کشور عنوان کرد: با توجه به حساسیت

 .ریزی شودای که برای قطره قطره آب برنامهنوع مصرف دقت زیادی وجود داشته باشد. به گونه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٩٣/%D٨%A٢%D٨%A٨- 
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 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 نطقهبرداری آب مبه گزارش ایانا از پاون، حسین صالح جهرمی معاون بهره.آب برای کشاورزی وجود ندارد

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 میکنند، گفت: براساس قانون فروش وانتقال آب چاهمی

هزار حلقه  ١١هزار حلقه برق دارند و از این تعداد حدود  ٣٥هزار حلقه چاهی که در استان فارس وجود دارد  ٧٠وی افزود: از حدود 

های هوشمند تنها بر روی وی بیان کرد:نصب کنتور.شودها کنترل میدارای کنتور هوشمند هستندکه مقدار برداشت آب از این چاه

ای فارس در ادامه به مقدار معاون بهره برداری آب منطقه.ست تا بتوان مقدار مصرف آب را کنترل کردچاه های برق دار میسر ا

میلیون ٣٣٠میلیون متر مکعب است و  ٣٩٦های ذخیره شده پشت سدهای استان اشاره کرد و گفت: آب پشت سد درودزن اکنون آب

فاده تنها برای شرب شهر شیراز و شهرستان مرودشت است و میلیون آب قابل است٦٧مترمکعب 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 ٤٦امسال پس از 

 .یابدهم به مرودشت انتقال می هزارمتر مکعب ٣٠هزار متر مکعب آب از این سد به شیراز و  ١٠٠ای فارس اضافه کرد: روزانه منطقه

 .میلیون متر مکعب است ٩٥٠هزار و  ٢صالح جهرمی افزود: حجم ذخیره هشت سد استان فارس در حال حاضر حدود 

میلیون متر مکعب، سدتنگاب فیروزآباد  ٤٢میلیون متر مکعب، سدچشمه عاشق نی ریز  ٧٩وی، حجم آب موجود درسد رودبال را 

 .عالم کرد و افزود: سدهای ایزد خواست و سیوند هم هیچ ذخیره آبی ندارندمیلیون متر مکعب ا ٦٨

جویی کنند تا در فصل گرما با مشکل روبه رو معاون بهره برداری آب منطقه ای فارس از همه مردم خواست تا در مصرف آب صرفه

 نشوند

ana.ir/fa/news/http://www.i٤٤٧٢١/%D٨%B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

9 
 

 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 سر بی کاله آب مجازی
منصور انصاری، سردبیر ماهنامه دامپروران، سرمقاله این شماره ماهنامه را به نقد رویکردهای موجود به موضوع آب مجازی اختصاص 

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، ای از کاهندگی و ناتوانی می شوند و با وجود صرف بودجه  های خود اتکا نمی کنند، خود به خود وارد مرحله سیاست

دارند را تحقق بخشند، لذا خود را این چنین قانع می کنند که این کار را کردیم و آن کار را  قادر نخواهند بود همه آنچه که مد نظر

خواهیم کرد و این طور می شود و آن طورخواهد شد. اخیرا شاکله وزارت جهاد کشاورزی با اکثر معاونانش به همراه وزیر نیرو و 

اهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با دعوت از چند شخصیت برجسته معاونان مربوط به آب این وزارتخانه و مرکز ملی مطالعات ر

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 

ز جمله جایگاه آب مجازی در سال پیش تاکنون مباحث مختلف آب را در اشکال مختلف ا ١٥کردند. مجله دامپروران نیز که از 

ها بحث دیگر دنبال می کند، به عنوان تنها مجله تخصصی و یا رسانه مرتبط با کشاورزی، دیپلماسی کشورها، کشت فراسرزمینی و ده 

بسیار صفحه درج کرد، اما با تاسف  ٥های این کنفرانس را که برای نخستین بار در کشور برگزار می شد در  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 

وزارت امور خارجه تا مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی، شافعی رئیس اتاق ایران، چیت چیان وزیر نیرو، سفیر هلند در تهران، 

پارتمان جغرافی کینگز کالج لندن و بسیاری دیگر، و البته رفتند. بعضی ها گفتند آب مجازی خوب است پروفسور تونی آلن دستیار د

 و دیگرانی هم بودند که گفتند استفاده از آب مجازی یک راه حل اساسی برای از میان برداشتن مشکالت فقر آبی نیست. 

ها در قوه مجریه را متناقض قطع پیش از انتخابات، تمایز دیدگاه های جناحی و سیاسی هم به فراخور و درست در مبعضی 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 

ه ماند و گویا همه سخنرانی کردند دیپلماسی کشوری همچون کشور ما که با بحران جدی منابع آب زیرزمینی مواجه است، بی کال

یک از سخنرانان که هرکدام به فراخور در حوزه تصمیم گیری و اجرا جایگاه ممتازی دارند، نگفتند  تا فقط سخنی گفته باشند. هیچ

ر را استقالل کشوآیا کشور بحران زده ما در حوزه آب باید از آب مجازی استفاده کند یا نکند، استفاده از آن طبق نظر عوام فریبان، 

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 میمی  موجب تضعیف آن

هایی از آب مجازی استفاده کند در اقتصادهای ملی و بین المللی در حوزه صادرات یا واردات چیست و نهایتا دولت باید در چه زمینه 

ی و نامشخص توسط مهندس عباس کشاورز، کارآشنا و صاحب نظر در عرصه بحران آب، آن هم یا نکند؟ به جز اشاراتی مبهم و آمار

دو پهلو و توصیفی، هیچ کدام از وزرا و مدیران به صراحت و روشنی نگفتند با این آب مجازی چه باید کرد؟ بعضی همانند مهندس 

 آب مجازی راهکار اساسی»نیست چه کسی گفته بود که و معلوم « 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

 کشاورزی و انتقال یا خروج آب مجازی، مشخص و شجاعانه تدوین شود.

 مبنای نادرست سیاسی شدن آب مجازی 

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

 مطرح شد.  ١٩٩٠بریتانیایی، پروفسور جان آنتونی آلن در دهه 

لیتر و یک فنجان قهوه  ٤٣٠٠غ هزار لیتر، مر١٠هزار لیتر، یک کیلو گوشت گوسفند  ١٥به طور مثال، برای یک کیلو گوشت گاو 

 لیتر آب شیرین مصرف می شود. این یک ارزش نهفته و پنهان درمحصوالت کشاورزی است.  ١٤٠

این مفهوم درعرصه اقتصاد و بازرگانی منجر به واردات یا صادرات محصوالت کشاورزی می شود و بیش از سه دهه است که در سیاست 

هان، حتی آن دسته که مشکل آب ندارند مطرح است و حاال قرار است در برنامه ششم توسعه گذاری کالن کشورهای توسعه یافته ج

 کشور ما نیز مد نظر قرار گیرد.

 آب مجازی به غلط سیاسی شده است

، در هیچ جای دنیا به اندازه کشور ما به یک موضوع سیاسی حاد و مناقشه  (virtual water)اما باید گفت آب مجازی یا همان

گیز تبدیل نشده است. مبنای سیاسی شدن این بحث هم نادرست است، مثال وقتی که گوشت مرغ، تخم مرغ، صیفی، سبزی، بران

 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 ارج می ممکلت با وجود کمبود به صورت کاال خ

 شود استقالل کشور در خطر قرار گرفته و موضوع امنیت غذایی یا امنیت ملی را به میان می آورند.  گفته می

 اهمیت درک درست از مفهوم آب مجازی شاخصی برای راهبرد اقتصادکالن 

ت از مفهوم آب مجازی برای دولت ها و تدوین کنندگان راهبردهای کالن اقتصادی کشور تعیین کننده است. این مفهوم درک درس

کند که ما دریابیم در چه محصوالتی مزیت صادراتی داریم و در چه محصوالتی قطعا باید وارد کننده باشیم. خارج کردن کمک می 

اس ارزش ذاتی آب در اقلیم های خشک و کم آب همانند کشور ما از دایره برخوردهای واردات و صادرات محصوالت کشاورزی بر اس

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 افكاری که مربوط به گذشته

در این یا آن نقطه جهان کاربرد اجرایی دارند، ولی اگر  ٩٠تا  ٦٠ها یپسمانده افکار دیپلماسی جهانی مربوط به دهه گرچه هنوز 

اکنون صحنه تضادهای جهانی را نگاه کنیم به روشنی آشکار است که جنگ آب نداریم، مگر دنیا کن فیکون شود و یک اتفاق نادر 

های موجود جهان در میان نیست، جنگ ه تبع آن، جنگ غذا هم در هیچکدام از ژئوپلیتیک های اقلیم جهانی پیش آید، بدر شاخص 

های های کشاورزی مرغوب، به جز چند منطقه خاص سیاسی عمال وجود ندارد، اما جنگ اقتصادی و رقابت  خاصی هم برای زمین

 شود. ن کشورها بر اساس این تضادها تنظیم می ها وجود دارد و دیپلماسی کال ویران کننده اقتصادی در میان ژئواکونومیک

لذا موضوع آب مجازی و استفاده از آن برای ایجاد ارزش افزوده ملی، اشتغال مولد و افزایش سود سرمایه گذاری در عرصه تولید 

ه روزه خالصهای دیپلماسی اقتصادی کشور است که نباید در برگزاری یک کنفرانس یک  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 

اجرای آن هم افزایی و پشتیبانی ملی به وجود آید. به یاد داریم وقتی مقاالت کشت فراسرزمینی از سوی مجالت تخصصی به میان 

ابله و مخالفت می کردند و آن را یک توهم غیر عملی به شمار می آوردند، ولی اکنون، یکی از راهبردهای اصلی آمد، بسیاری با آن مق

وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با کمبود آب کشور همین کشت فراسرزمینی است، آب مجازی هم در آینده نزدیک تدقیق خواهد 

 می دانند، در آینده نزدیک تبدیل به نانی چرب و فعالیتی پر سودش خواهندکرد. شد و خیلی ها که االن آن را ناقض استقالل کشور

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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عالی آب و چند نهاد دیگر مسئول و موظف و مسئول و غیر موظف گفتنی است مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، شورای 

برای استفاده بهینه از آب خاکستری )پساب آب های  در رابطه با آب، نه تنها سیاست و برنامه مشخصی برای آب مجازی ندارند، بلکه

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

کشور را به سامان رسانید. همه چیز،  توان بحران آب سازند. با این میزان از مسئولیت نمی آنها اشاره می کنند و موضوع را رها می

 های سیاست گذاری به آب شیرین خالصه شده است و بس!  ها و مجادلهاعم از مناقشه 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧٠٤/%D٨%B٣%D٨%B 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 استفاده از تكنولوژی 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

 .ا مصرف آب کمتر، غذای بیشتری تولید کنندتوانند به کشاورزان کمک کنند که ببذرهای با مصرف آب پایین می

ها یی آناند که این امر بر تواناها 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 میدر تامین معیشت و اقتصاد خانواده، تاثیر می

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 پیشگیاه را در دوره استرس که این ویژگی،

( 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 ید بذر مقاوم به کم آبی، از روشاست. در این پروژه برای تول USAIDبنیاد هوارد بافت، و 

 هاهای محلی پخش بذر، در سراسر کشورهای واقع درجنوب صحرای آفریقا توزیع شد؛ این شرکتاست. این بذرها از طریق شرکت

ورزان مقرون به صرفه شده است. کنند، بنابر این قیمت بذرها برای کشاهیچ 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

واده خانتر، نه تنها غذای 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 میخود را تامین می

ای هگذاری کنند و فعالیتمحصول، تداوم داشته باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که کشاورزان در تکنولوژی های جدید سرمایه

 دا کند.آنان ثبات بیشتری پی

 خط دوم دفاعی

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 برابرکنند 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 ذرتکشای ندارند جز اینکه حشرهحشرات، 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 کشاورزان و محیط زیست مفید است.دسترسی به تکنولوژیهمه این موارد برای 

ها پا ضروری است. ممکن است کشاورزان جزء، اثر کمتری بر محیط زیست داشته باشند اما وقتی این نوآوریکشاورزان بزرگ و خرده

با محیط زیست خود کار کنند، آنها وضع معیشت و اقتصاد محلی خود را بهبود دهد که با هماهنگی بیشتری به کشاورزان اجازه می

آورد. دستاوردهای کشاورزی مدرن بخشند. برداشت محصول بیشتر، امنیت غذایی و احتماال امنیت اقتصادی بیشتری به بار میمی

  بگذارد./ کنیم، تاثیرات مثبتی حقیقتا این توان را دارد که بر جهانی که در آن زندگی می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧٠٠/%D٨%A٧%D٨%B٣%D٨%AA% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 ها دررودخانهمیلیون مترمكعب از آب سدها برای تثبیت دریاچه ارومیه/ نقش موثر الیروبی  1571رهاسازی 

 طرح احیا
میلیون مترمکعب آب از سدهای مخزنی به دریاچه  ١٥٧١مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: رهاسازی و انتقال 

 .رود یکی از عوامل مهم تثبیت و افزایش تراز آبی دریاچه ارومیه استارومیه، الیروبی و اجرای طرح اتصال زرینه رود به سیمینه

های مصوب ستاد گزارش ایانا به نقل از پاون، کیومرث دانشجو به تشریح اقدامات انجام شده این شرکت در راستای اجرای طرحبه

های مصوب محوله از سوی کارگروه احیای دریاچه ارومیه پرداخت و گفت: از زمان اجرای طرح احیای دریاچه ارومیه با توجه به طرح

های مصوب، در تثبیت و احیای دریاچه ریزی شده طرحآب منطقه ای استان با انجام به موقع و برنامه نجات دریاچه ارومیه، شرکت

ای استان در های اقدامات اجرا شده بسیار مهم شرکت آب منطقهوی ضمن اشاره به طرح.ارومیه نقش محوری را ایفا کرده است

های باراندوز؛ روضه چای، زوال چای، سیمینه رود، انجام الیروبی رودخانهها به پیکره آبی دریاچه ارومیه گفت: رساندن آب رودخانه

میلیون  ١٥٧١کیلومتر، رها سازی و انتقال  ٢٩٠صورت امانی به طول کیلومتر، الیروبی انهار به ٦٠گدار چای و مهاباد چای به طول 

رود یکی از عوامل مهم تثبیت ل زرینه رود به سیمینهمترمکعب آب از سدهای مخزنی به دریاچه ارومیه و الیروبی و اجرای طرح اتصا

 ٥/٢٢دانشجو افزود: افتتاح ساختمان سد سیلوه و پروژه کانال انتقال آب جلدیان به طول .و افزایش تراز آبی دریاچه ارومیه است

 ظیر تأمین آب شرب وهای مهم شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی است که با آبگیری سد سیلوه مشکالتی نکیلومتر از طرح

 .کشاورزی مردم منطقه هموار و بخشی از آب این سد از طریق کانال آماده بهره برداری جلدیان به دریاچه ارومیه منتقل خواهد شد

اکیپ گشت و  ٧٠های حفاظتی شرکت به استقرار مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در ادامه ضمن تشریح فعالیت

دستگاه و نیز نصب تابلوکنتورهای  ٤٥٠٠دوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه و خرید کنتورهای هوشمند آب و برق به تعداد بازرسی در مح

حلقه چاه مجاز اشاره کرد و گفت: کنترل و بهینه  ٨٥دستگاه و همچنین برق رسانی به تعداد  ١٨٢٩هوشمند آب و برق به تعداد 

های ابالغی به شرکت آب منطقه ای است که با اجرای آن به میزان بسیار باالیی برنامهسازی مصرف منابع آب زیرزمینی از جمله 

کیومرث دانشجو همچنین از جمع آوری .آیدصرفه جویی در مصرف آب صورت گرفته و از تخلفات این بخش جلوگیری به عمل می

دستگاه، انسداد  ٩٢٤های غیرمجاز به تعداد ر پمپدستگاه، جمع آوری موتو ١٤٢های حفاری غیر مجاز به تعداد تجهیزات و دستگاه

حلقه چاه مجاز از آغاز به  ٢٠٨حلقه چاه غیرمجاز و اضافه برداشت  ٣٠٤حلقه و جلوگیری از حفر  ١٦٨٩های غیرمجاز به تعداد چاه

همراهی آنان با مصوبات  کار دولت تدبیر و امید خبر داد و افزود: نقش کلیدی مردم استان خصوصاً حوضه آبریز دریاچه ارومیه و

تواند در تأمین حق آبه زیست محیطی دریاچه ارومیه و کند های غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی میدولت در جلوگیری از برداشت

های وی در ادامه سخنان خود از دیگر فعالیت.شدن روند خشکی این دریاچه و تبعات ناشی ازآن بسیار مهم و تعیین کننده باشد

یر با های باالدست سیستم آبگشرکت آب منطقه ای نام برد و یادآور شد: بازسازی سیستم آبگیر سد بوکان و تثبیت سنگ شاخص

اجرای شاتکریت، بازسازی کانال اصلی سمت چپ سد انحرافی نوروزلوی میاندوآب، افزایش ظرفیت سیفون تخلیه خان کندی به 

های اصلی کشی در کنار کانالنه آبگیری بند انحرافی نوروزلو، اجرای گاردریل و فنسگیری در سامارود، نصب سیستم اندازهسیمینه

 .رود شامل ساماندهی رودخانه در جناحین پل آبنما از دیگر اقدامات این شرکت استسازی رودخانه زرینهآبرسان، ساحل

ایستگاه هیدرومتری، ارتقا و تکمیل شبکه  ٤ارتقاء  دانشجو به اقدامات دفتر مطالعات پایه منابع آب اشاره کرد و افزود: احداث و

سنج الکترونیکی دستگاه باران ٢١سازی و کالیبراسیون ایستگاه، خرید، حمل، آنالین ٣٨سنجش منابع آب در سطح استان به تعداد 

دستگاه سامانه  ١٠ت باد، دستگاه دیتاالگر هواشناسی، دو دستگاه سنسور دما و رطوبت و جه ٤سنج الکترونیکی، دستگاه سطح ٢٥و 
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حلقه چاه اکتشافی در  ٦حلقه چاه پیزومتر و  ٥٤های سطح سنج الکترونیکی، حفاری سازی ایستگاهتغذیه خورشیدی جهت آنالین

های پیزومتر محدوده مطالعاتی استان، دستگاه دیتاالگر در چاه ١٤٥سازی تعداد های مطالعاتی استان، خرید، نصب و آنالینمحدوده

های الکترونیکی از دیگر اقدامات آوری و پایش خودکار اطالعات ایستگاهافزار سیستم اسکادا برای جمعاندازی نرمرید، نصب و راهخ

 شرکت آب منطقه ای و دفتر مطالعات پایه این شرکت است

.ir/fa/news/http://www.iana٤٤٨٨٩/%D٨%B١%D٨٧%٩%D٨%A٧%D٨ 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۶/۰۳/۱۷ : تاریخ

 هزار تن گندم، شكر، روغن، ذرت و جو در بورس کاال 1۰۳عرضه 
 ١٥ای و دامی، تن گندم دوروم، گندم خوراکی، شکر سفید، روغن خام، ذرت دانه ٣٢٥هزار و  ٨٧بورس کاال امروز میزبان عرضه  

، روابط عمومی بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش  .تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی است ٩٨٠هزار و 

بر اساس .شودهای نفتی و پتروشیمی عرضه میتن انواع قیر، مواد شیمیایی، لوب کات و وکیوم باتوم در تاالر فرآورده ٧٦٠هزار و  89

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران در این .شودز در تاالر صادراتی عرضه میهزار تن انواع قیر نی ٢٨این گزارش، 

بازار فرعی    .کیلوگرم شمش طالی زرمعدن اختران است ٤تن شمش هزار پوندی آلومینیوم شرکت ایرالکو و  ٥٠٠روز شاهد عرضه 

 .تن سولفات آمونیوم و یک هزار تن کنسانتره فسفات است ١٥٠هزا رتن آهک پخته،  ١١بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٣١٧٠٠٠٢٥٢ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 هادهی به کوچکوامنقشه 
را به شبکه بانکی  ٩٦های تامین مالی سال های کوچک و متوسط، اولویتدنیای اقتصاد: بانک مرکزی در راستای حمایت از بنگاه

جاری با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال گذار پولی، در سالابالغ کرد. براساس دستورالعمل سیاست

 ٢٠هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شود. بر این اساس، مجموعا  ٣٠بینی شده تا فزایش رشد اقتصادی کشور، پیشجدید و ا

هزار میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی  ١٠های نیمه تمام و هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرح

گذار پولی در راستای سیاست.لی و اقتصادی الزم برخوردار هستند، تخصیص خواهد یافتواحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، ما

را ابالغ کرد.  ٩٦راهبرد وام دهی سال « ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشوراستمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، »

های کوچک و متوسط سه گروه نامزد دریافت وام هستند. اهدر این زمینه و در راستای تحقق چهار هدف مذکور و حمایت از بنگ

 ٦اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز  هزار بنگاه١٠مطابق بخشنامه بانک مرکزی، مقرر شده تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 

هزار واحد اقتصادی از  ٥و نوسازی  درصد و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی ٦٠تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل نیمه هزار طرح

هزار میلیارد تومان  ٣٠شود این اهداف با تخصیص حدود بینی میمحل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد. پیش

های رحدر گردش و تامین مالی طهزارمیلیارد تومان برای سرمایه  ٢٠تسهیالت در سال جاری تحقق یابد که از این میان مجموعا 

هزار میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی الزم برخوردار  ١٠نیمه تمام و 

ها های اقتصادی کوچک و متوسط که جزو مشتریان بانکبراساس دستورالعمل جدید، تامین مالی بنگاه.هستند تخصیص خواهد یافت

ای تسهیالت موصوف قرار دارند و در زمینه عملکرد تسهیالت اعطایی به اینگونه متقاضیان، هماهنگی الزم با هستند در اولویت اعط

صورت خواهد گرفت. مطابق « هماهنگ»وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه اطالعات مورد نیاز به منظور درج عملکرد در سامانه 

های های کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینهیز در زنجیره عرضه محصوالت بنگاههای صنفی ناعالم بانک مرکزی بسیاری از واحد

کنند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد. بنابراین از آنجا مختلف تولیدی، توزیعی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می

های شود تامین مالی این گروه از متقاضیان نیز در کنار بنگاهکه اصناف ضرورتی به ثبت نام در سامانه بهین یاب ندارند توصیه می

گرفته برای اعطای های صورتبینیپیش.ها قرار گیردکوچک و متوسط با رعایت مقررات بانکی مورد اهتمام و توجه جدی بانک

های اقتصادی های بنگاهاز نگرانیبینی شده همواره یکی های اقتصادی در حالی است که انحراف منابع بانکی پیشتسهیالت به بنگاه

های نیمه تمام که در سال گذشته اجرایی شد بارها از سوی نگرانی که در مرحله اول اعطای تسهیالت به بنگاه شود،محسوب می

. در فعاالن اقتصادی مطرح شد. حال در سال جاری و در راستای رفع این نگرانی بانک مرکزی دو راهکار را مدنظر قرار داده است

ها و موسسات اعتباری باید با درنظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیالت و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تامین کافی، مرحله اول بانک

نسبت به اعطای تسهیالت موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام کنند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهیالت را در دستور کار خود 

  .آید های اقتصادی به وجوداطمینان از عدم انحراف در میان بنگاهقرار دهند تا به این طریق 

 شرط برای تسهیالتهفت پیش

، هفت پیش شرط برای اولویت بندی اعطای تسهیالت در نظر گرفته ٩٦های کوچک و متوسط سال در دستورالعمل تامین مالی بنگاه

شده بینیبراساس شروط پیش.بینی شده مهیا شودحقق اهداف پیششده است تا به این طریق با اعطای این تسهیالت شرایط برای ت

 .مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسعه بانک معرفی شوندها از سوی کارگروه استانی مشروط به احراز توجیه فنی، مقرر شد تا بنگاه

قابل قبول باشد و منجر به انباشته شدن شود که محصوالت آنها در بازار فروش های تولیدی میهمچنین این تسهیالت مشمول بنگاه
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شود که تولید آنها به دلیل کمبود نقدینگی متوقف هایی میاز سوی دیگر تسهیالت مذکور مشمول بنگاه .محصوالت در انبار نشود

اند و اشتهدهای گذشته فعالیت نهایی که در سالشده باشد یا فعالیت آنها به کمتر از ظرفیت اسمی رسیده باشد. درخصوص بنگاه

خصیص ها تاند نیز اعطای تسهیالت سرمایه در گردش به تشخیص موسسه اعتباری در راستای فعالیت مجدد بنگاهفاقد فروش بوده

یابد؛ مشروط به اینکه متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود. می

هایی که تسهیالت دریافتی پیشین را در محل های در نظر گرفته شده، تسهیالت در اختیار بنگاهشرطر از پیشبراساس یکی دیگ

ند، گیرهایی که در اولویت اعطای تسهیالت قرار میاند قرار خواهد گرفت. یکی دیگر از گروهموضوع قرارداد تسهیالت مصرف کرده

اند تههای دولتی و وابسته به دولت، نتوانسلبات خود از دستگاه های اجرایی دولتی، شرکتدلیل عدم وصول مطاهایی هستند که بهبنگاه

یشتری پذیری بهایی که از میزان اشتغال پایدار توجیهتعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا کنند. بنگاه

های کوچک دستورالعمل تامین مالی بنگاه« ٣»ی دیگر و براساس ماده از سو.برخوردار باشند نیز در اولویت دریافت تسهیالت هستند

کشاورزی و خدماتی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی،و متوسط، شرکت

ر گردش به اشخاص حقیقی های مالی در اعطای تسهیالت سرمایه دنامه رعایت شاخصآیین»برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد 

مندی از تسهیالت و تعهدات مستثنی خواهند بود. همچنین براساس این ابالغیه منظور بهرهبه« های دولتیو حقوقی توسط بانک

 تیبرگش هایچک سقف و باشد درخواستی( تعهدات –های کوچک و متوسط نباید بیش از )تسهیالت مبلغ بدهی غیرجاری بنگاه

درخواستی بیشتر باشد. از سوی دیگر متقاضیانی که با استفاده از مزایای  (تعهدات – تسهیالت) درصد ٢٥ از نباید نیز هابنگاه

اند ههای برگشتی خود را تعیین تکلیف نکرداند، اما بدهی غیرجاری یا چکشده در سال گذشته موفق به اخذ تسهیالت شدهبینیپیش

دریافت تسهیالت نخواهند بود. از سوی دیگر براساس دستور العمل تدوین شده متقاضیانی نیز براساس دستورالعمل جدید مجاز به 

، درخواست اخذ تسهیالت و تعهدات دارند باید برنامه زمانبندی )مورد تایید «3»که با استفاده از مزایای در نظر گرفته شده در ماده 

رجاری خود را همزمان با اخذ تسهیالت و تعهدات به بانک عامل های غیهای برگشتی و بدهیتکلیف چکبانک عامل( برای تعیین

نسبت به بررسی  منظور حفظ منافع سپرده گذاران و تخصیص بهینه منابع،ارائه دهند. همچنین موسسه اعتباری موظف شده تا به

یری طرح و احراز اعتبارسنجی مالی و اقتصادی درخواست متقاضیان اقدام کند و درصورت کسب اطمینان از توجیه پذ توجیه فنی،

 صورت مکتوب به کارگاه منعکسمتقاضیان نسبت به اعطای تسهیالت اقدام کنند و در صورت عدم موافقت باید دالیل مخالفت به

شود. در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیالت سرمایه در گردش اعطایی به متقاضیان در سررسیدهای مقرر، بانک عامل 

حداکثر به میزان تسهیالت تسویه شده، مجددا نسبت به اعطای تسهیالت سرمایه در گردش اقدام کند. در همین حال، طبق  تواندمی

های پذیر و ارتقای نظام مالی کشور متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیالت پرداختی به بنگاهقانون رفع موانع تولید رقابت ١٩ماده 

ه اعتباری باید نسبت به آزادسازی وثایق مازاد یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیالت کوچک و متوسط تولیدی، موسس

اقدام کند. در انتخاب وثیقه باقیمانده نظر بانک عامل مالک عمل قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر این امکان فراهم است تا موسسه 

های ضمانت )که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهم نامه ز سوی صندوقهای صادره انامهاعتباری نسبت به پذیرش ضمانت

عنوان وثیقه اقدام کند. از سوی دیگر نرخ سود مورد عمل در تسهیالت های عامل برای تضمین تسهیالت و تعهدات هستند( بهبا بانک

اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات موضوع این موضوع این دستورالعمل نیز نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود و سقف 

بینی شده است. موسسه های تسهیالت و تعهدات کالن و اشخاص مرتبط پیشنامهدستورالعمل نیز براساس حدود مقرر در آیین

یان متقاضاعتباری نیز باید حداکثر ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد مراتب را بررسی و نتیجه را اعالم کند. همچنین 

های عامل به منظور ارائه تقاضا و مدارک مهلت دارند و در روز کاری برای مراجعه به بانک ١٥شده از طرف کارگروه ظرف معرفی
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های عامل باید درخواست متقاضیان را به کارگروه مربوطه عودت دهند و مراتب را در صورت عدم مراجعه در مدت زمان مذکور، بانک

 .معدن و تجارت ثبت کنندوزارت صنعت، سامانه اطالعاتی 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٥٣/%D٨٦%٩%D٨٢%٩% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 گزارش کرد« آنكتاد»خارجی/ جهش ایران در جذب سرمایه 
هانی گذاری جگزارش سرمایه»به تازگی جدیدترین « کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد )آنکتاد(»دنیای اقتصاد، نیما صبوری: 

« گذاری مستقیمسرمایه»های اخیر روندی کاهشی را در جذب خود را منتشر کرد. به گزارش این نهاد، ایران گرچه در سال« ٢٠١٧

 ٣خود را به سطح «گذاری مستقیم خارجیسرمایه»درصدی، جریان ورودی  ٦٤توانست با افزایشی  ٢٠١٦ه کرد اما در سال تجرب

دلیل رشد اقتصادی ناچیز و به ٢٠١٦جهانی در سال « گذاری مستقیم خارجیسرمایه»جریان .میلیون دالر برساند ٣٧٢میلیارد و 

تریلیون دالر رسید. این کاهش در کشورهای در حال توسعه  ١/ ٧٥درصدی به سطح  ٢های سیاستی با کاهش وجود نااطمینانی

های بینی کرده در سالپیش« آنکتاد»درصد( و در کشورهای کمتر توسعه یافته پرنوسان بوده است. گرچه  ١٤بسیار بیشتر )حدود 

تر از رکوردی ا بازهم این مقدار بسیار پایینحاصل شود ام «گذاری مستقیم خارجیسرمایه»بهبودی متوسط در جریان  ٢٠١٧-٢٠١٨

، «(SDGs) اهداف توسعه پایدار»برای دستیابی به  های گستردهگذاریدست آمد. با توجه به لزوم سرمایهبه ٢٠٠٧است که در سال 

ا به گزارش خود ر بخشی از« آنکتاد»بسیار ناامیدکننده است. همچنین « گذاری مستقیم خارجیسرمایه»چنین فرآیندی در جریان 

اقتصاد دیجیتال بیشتر از هر »اختصاص داده است. این نهاد در گزارش خود مدعی شده است « اقتصاد دیجیتال»بررسی موضوع 

اد هایی که برای توسعه پایدار و فراگیر ایجدر کنار فرصت« اقتصاد دیجیتال»کننده در اقتصاد جهانی دارد. زمان دیگری نقش تعیین

 های سیاستیترین اولویتها از اصلیها و چالشرو است. در این راستا، هر دو بخش فرصتهای سیاستی نیز روبهچالش کند، بامی

ای واسطه توسعه بخش دیجیتال خود منافع اقتصادی گستردهتوانند بهبرای کشورهای در حال توسعه هستند. در واقع این کشورها می

داشت، سال گذشته با افول  ٢٠١٥گذاری خارجی پس از افزایش چشمگیری که در سال ، سرمایه«آنکتاد»به گزارش .دست آورندرا به

های تحت تاثیر رشد ضعیف اقتصاد جهانی و نااطمینانی« گذاری مستقیم خارجیسرمایه» ٢٠١٦رو شد تا جایی که در سال روبه

تر بود. بنابراین در در کشورهای در حال توسعه ملموستریلیون دالر رسید، کاهشی که  ١/ ٧٥درصدی به سطح  ٢سیاسی با کاهش 

یافته بوده و این کشورها توانستند در رابطه با اقتصادهای توسعه «گذاری مستقیم خارجیسرمایه»سالی که گذشت، بخش عمده 

گذاری مستقیم سرمایه»جریان  ٢٠١٧شود در سال بینی میگذاری جهانی را جذب کنند. با این حال پیشدرصد از سرمایه ٥٩حدود 

 ها باعث افزایشانداز مثبت رشد اقتصادی و بهبود در سوددهی شرکتبهبودی متوسط را تجربه کند. بر این اساس، چشم« خارجی

ود در ردهد. بنابراین انتظار میگذاری را افزایش میگذاران برای سرمایهوکارها خواهد شد که در نتیجه تمایل سرمایهاطمینان کسب

 ٢٠١٨تریلیون دالر برسد، افزایشی که در سال  ١/ ٨درصدی به سطح  ٥با افزایشی « گذاری مستقیم خارجیسرمایه»، ٢٠١٧ال س

ها صورت گرفت ای که از مدیران شرکتتریلیون دالر خواهد رسید. بر اساس نظرسنجی ١/ ٨٥نیز ادامه خواهد یافت و به سطح 

های اقتصادهای مهم جهانی، سیاست گذاری جهان اثر خواهند گذاشت عبارتند از: وضعیتمایهانداز سرعواملی که بر چشم ترینمهم

شدن، دسترسی به نیروی کار ماهر، امنیت انرژی و مصرف و تغییر تسهیل مقداری، قیمت کاالها، تغییرات تکنولوژیک، روند شهری

های ت آزاد، نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ بهره، افزایش بدهیالگوی مصرف )عوامل مثبت اثرگذار(؛ تغییرات در قراردادهای تجار

 .(های اجتماعی، بالیای طبیعی و تروریسم)عوامل منفی اثرگذارثابتیهای ژئوپلیتیک، بیاقتصادهای نوظهور، مهاجرت، نااطمینانی

» ارجیگذاری مستقیم خسرمایه»ن ورودی به گزارش این نهاد کشورهای آمریکا، چین، انگلیس، هلند و سنگاپور بیشترین میزان جریا

ای که ایران کنندهدر گزارش خود ارائه کرده است، پس از عملکرد خیره« آنکتاد»داشتند. بر اساس آمارهایی که  ٢٠١٦را در سال 

ذاری گمیلیون دالر سرمایه ٧٠٠میلیارد و  ٤داشت و توانست حدود  «گذاری مستقیم خارجیسرمایه»در جذب  ٢٠١٢در سال 

به ایران « گذاری مستقیم خارجیسرمایه»خارجی جذب کند، این جریان با روندی نزولی مواجه شد. بر این اساس، جریان ورودی 
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میلیارد دالر رسید. با این حال اما اقتصاد ایران توانست در  ٢به سطح  ٢٠١٥در سه سال متوالی کاهشی شد و در نهایت در سال 

میلیارد  ٣دست آورد و این مقدار را در این سال به سطح به« گذاری مستقیم خارجیسرمایه»را در جذب رشدی روند روبه ٢٠١٦سال 

 (IIAs) المللیگذاری بینایران با انعقاد سه قرارداد سرمایه ٢٠١٦میلیون دالر برساند. همچنین به گزارش این نهاد، در سال  ٤٠٠و 

 .جزو کشورهای پیشگام در این زمینه بوده است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٥٤/%D٨%AC%D٨%٩ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 کندگذاری صحیح، نقش بزرگی در آینده کشاورزی بازی میسرمایه
گیرند. با وجود اینکه اوج سرعت که به اقتصاد جهانی نگاهی کالن دارند بدون شک رشد جمعیت را در نظر می گذارانیسرمایه

بوده است، رقم کلی رشد جمعیت با ظهور بازارها، در حال باال رفتن است. تخمین زده  ١٩٦٢ - ١٩٦٣های گسترش جمعیت در سال

میلیارد نفر برسد. بر اساس این  ٩،٦به  ٢٠٥٠لیارد نفر و در اواسط می ٨،٤کل جمعیت به  ٢٠٣٠می شود که در اواسط دهه 

گیری منطقی این سایت بلومبرگ، یک نتیجهبه گزارش ایانا از وب.توان گفت که طول عمر مردم بیشتر شده استها میبینیپیش

شوند، تقاضای بیشتری برای غذا وجود خواهد  یابد و این افراد باید تغذیهدلیل اینکه این رقم ماهیانه افزایش میخواهد بود که به

داشت. این تقاضای رو به افزایش، برای کشاورزان و تولید غذای کافی برای مصرف، باال رفتن باالجبار قیمت محصوالت کشاورزی، 

، و درآمد مداومگذاری در بخش کشاورزی برای تولید محصوالت در آینده، یک انتخاب بهینه برای رشد ایجاد جذابیت برای سرمایه

چالش ایجاد کرده است. درست است؟خیر، اشتباه است. عملکرد کلی محصوالت کشاورزی در طول چند سال گذشته مانند یک 

است، شاخصی  S&P GSCIفرنگی بیش از حد رسیده بوده است. تصویری که در زیر آمده است گرافی از شاخص کشاورزی گوجه

دهد که کند. این گراف میزان این شاخص را در دوره یک ساله خود نشان میی را دنبال میکه بازارهای آینده محصوالت کشاورز

 ٢٤اند؛ مثالً کتان های کشاورزی ضعیف عمل کردهخواهیم بگوییم که همه بخشدرصد بوده است.ما نمی ١١،٧٣بازدهی آن منفی 

دازه کافی زیرک نیستند که محصول درستی را برای گذاران به انهفته(. اما همه سرمایه ٥٢درصد افزایش داشته است )در 

 ١٠درصد(، ذرت )منفی  ١٧گذار به جای محصوالت نامناسب روی گندم )منفی شود اگر سرمایهگذاری انتخاب کنند. چه میسرمایه

گذار یک سرمایه گذاری کند؟با این وجود،درصد( سرمایه ٣٠درصد( یا پرتقال )منفی هشت درصد( یا بدتر از همه کاکائو )منفی 

گذاری را در نظر بگیرید، گذاری خالص در بخش کشاورزی به دست آورد. نسل دوم سرمایهنیازی ندارد که سود خود را تنها از سرمایه

گذار مانند سهام تولیدکنندگان بخش کشاورزی که بازگشت مالی بهتری نیز دارد.اما زمانی که انتخاب نوع سهام در تخصص سرمایه

های متخصص برای آنها انتخاب کنند، که این گذاری این است که اجازه دهند شرکتتر و بهتر در بخش سرمایهرویکرد آساننیست، 

را مالحظه کنید؛ یک صندوق  ISharesتواند با استفاده از یک شاخص انجام شود. برای مثال، شاخص جهانی کشاورزی کار می

بهادار با هدف قرار دادن سهام و اوراق بهادار مربوط به حقوق صاحبان سهام در ایاالت  گذاری قابل معامله در بورس اوراقسرمایه

 آالتپاشی، مواد شیمیایی کشاورزی، ماشینهای جهانی در تولید محصوالت کشاورزی، سممتحده آمریکا و بدین شکل شرکت

آزمون کردن مجدد عملکرد شاخص جهانی کشاورزی دنبال کنند. این صندوق بهبندی گوشت و غذاها مشارکت میکشاورزی و بسته

manulife (.٢٠١٧اپریل  ٣٠درصد بوده است )تا  ٢٧،٧هاست. سود ساالنه این صندوق در زمینه مدیریت دارایی و خالص هزینه 

ی گذارای سرمایهههای متقابل و صندوقاند وجود دارند، ازجمله صندوقبه عالوه اینها، وسایل دیگری نیز که فعاالنه مدیریت شده

ذاری گگذار بر اساس این باور که آنها بیش از ارزش واقعی سهم بر آن ارزشاند، اما اگر سرمایهتأمینی که بر این بخش متمرکز شده

بینی افزایش نرخ اضافی در آن سال بخواهد از خرید سهام در ایاالت متحده اجتناب کند چه؟ در این شرایط کنند و در پرتو پیشمی

های موجود در ، تمام شرکتS&P/NZXهای جهانی نیز وجود دارند، مثالً در نیوزیلند. شاخص هفتگی سهام کشاورزی وقعیتم

دهد. این شاخص بازده ساالنه در حدود نیوزیلند را که در صنعت کشاورزی مشارکت دارند را لیست کرده و گزارش انها را ارائه می

اری دارند فرد بسیهای منحصربهبینی باشند. آنها ویژگیتوانند متغیر و غیرقابل پیشاورزی میداشته است.بازارهای حوزه کش ٢٣،٠٢

 ها، تحوالت وهای دولت، زیرساختدهند. این بازارها به شدت تحت تأثیر سیاستتر نشان میو همبستگی کمی با بازارهای بزرگ
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نیاز به غذا دارند و زمانی که کلیت بازار سهام برای بازارهای آینده بهتر  طبیعت هستند، اما درباره یک چیز اطمینان وجود دارد: مردم

 ها باید وجود داشته باشند./کند؛ بنابراین سهامعمل می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٨١/%D٨%B٣%D٨%B١%D٨٥%٩%D٨ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۷تاریخ: 

 نشینی کردشاخص بورس تهران عقب
واکنش منفی بازار سرمایه را در پی داشت  (انتشار اخباری مبنی بر حمله مسلحانه در مجلس و حرم مطهر حضرت امام خمینی )ره

 .نشینی کندواحدی عقب ٧٩ و باعث شد شاخص کل این بازار به سمت کانال

 برد و در مقاطعیبه گزارش ایانا از اتاق ایران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که از دقایق ابتدایی در حالتی متعادل به سر می

شدن  ا فراگیرهای امروز نداشت اما بحتی به رنگ سبز درآمده بود گرچه ابتدای امر واکنش چندانی به اخبار منتشر شده از تیراندازی

هزار واحدی  ٧٩واحد افت، به کانال  ٤٨٨گران، روند کاهشی در پیش گرفت و تا لحظه تنظیم گزارش با جو هیجانی در میان معامله

گرچه واکنش سریع و مقطعی بازار سرمایه به اخبار، یک جزء الینفک از این بازار است اما .واحد رسید ٨٢٤هزار و ٧٩وارد شد و به 

جمعی برخی ای معتقدند هیجان فعلی بازار فقط یک هیجان روانی است که با حرکت دستهگران حاضر در تاالر شیشهمعامله 

های توان در قیاس با واکنش دیگر بورسسو واکنش بازار سرمایه ایران به خبرهای ناگوار را میاز یک.سهامداران ایجاد شد

 ٥٠دامنه نوسان نامحدود یا حدود  دارای جهانی بازارهای اغلب اینکه آن و بود غافل دنبای نکته یک از اما دانست پذیرتوجیه جهانی 

کنند این در حالی است که دامنه نوسان درصد هستند و به همین واسطه در صورت افت قیمت، شدیداً سهامداران را متضرر می

شود، در برابر وقایعی که هیجان غم نقدهایی که به آن میردرصد است و به ٥معامالت برای اغلب سهام حاضر در بازار سرمایه ایران 

گوید: باید توجه داشت که فرشید شجاع، تحلیلگر بازار سرمایه می.کنند، از سرمایه سهامداران محافظت خواهد کردمنفی ایجاد می

جاگذاشته است که قطعاً پایدار و ادامه حمالت اتفاق افتاده به پایان رسیده و این موضوع صرفاً یک التهاب گذرا در بازار سرمایه به 

تواند بازار را برای یک حرکت روبه جلو آماده به اعتقاد او، واکنش منفی امروز بورس که در پایان هفته اتفاق افتاد، می.دار نخواهد بود

تواند قابل نی این سناریو میافزاید: زماالبته شجاع می.توان گفت آخرین بوسه بورس تهران بر منفی زده شدکند و بر این اساس می

 .های امنیتی و اجرایی بتوانند از وقوع حمالت مشابه جلوگیری کننداستناد باشد که دستگاه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧٤٨/%D٨%B٤%D٨%A٧% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 درصدی تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی 5درصد رسید/ رشد  8.۳به  1۳95رشد اقتصادی سال 
درصد اعالم  ٨.٣از سوی مرکز آمار ایران  ٩٥میزان رشد ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی کشور یا همان رشد اقتصادی در سال 

به گزارش ایانا، طبق این گزارش آماری، سال گذشته .درصد اعالم کرده است ٦.٣نفت را در این سال شد. این نهاد آماری رشد بدون 

 ١١.٣درصد به ثبت رسیده است. رشد در گروه صنعت شامل صنایع و معادن به  ٥رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی 

گیرد و رشد باالی گروه ار در زیرمجموعه بخش معدن قرار میدرصد رسیده است که البته استخراج نفت و گاز در محاسبات مرکز آم

محصول ناخالص .درصد نسبت به سال قبل، ثبت شده است ٧.١سال گذشته رشد گروه خدمات .صنعت بیشتر مدیون بخش نفت است

بدون احتساب نفت میلیارد ریال  ٦٤١٣٧٥میلیارد ریال با نفت و  ٦٧٣٠٩٤به رقم  ١٣٩٥در سال  ١٣٧٦داخلی به قیمت ثابت سال 

میلیارد ریال بوده که نشان  603494میلیارد ریال و بدون نفت  ٦٢١٢٣٧رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت 

 .دارد ١٣٩٥درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال  ٦.٣درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و  ٨.٣از رشد 

شود که بر این اساس گروه رشته فعالیت انجام می ٤٢بخش اصلی متشکل از  ١٥ایران در قالب  محاسبات فصلی در مرکز آمار

داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش های استخراج های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلکشاورزی شامل زیر بخش

از طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گ

های مالی، مستغالت، امور عمومی، گریفروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطهفروشی و خردههای عمدهبخش

 .آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٩٥/%D٨%B١%D٨% 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۱ : تاریخ

 مصوبه اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم از طریق بورس کاال 
زنجان در  های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل وهیأت وزیران مصوبه در مورد مجاز بودن عرضه و معامله کل محصول گندم استان

  .قیمت تضمینی از طریق بورس کاال برای مصارف صنف و صنعت را ابالغ کرد قالب سیاست

به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و  ١٣٩٦.٣.٧، هیأت وزیران در جلسه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

وری بخش کشاورزی قانون افزایش بهره ٣٣قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده  ١٣٨رزی و به استناد اصل وزارت جهاد کشاو

های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان عرضه و معامله کل محصول گندم استان .1:تصویب کرد 1389و منابع طبیعی مصوب 

 .)خبازی ها( و صنعت مجاز استایران برای مصارف صنفدر قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کاالی 

هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم  ٢شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان بازارساز مکلف است، حداکثر تا  .2

 .صوب مربوط نمایددر تابلوی بورس، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان اقدام به خرید آن محموله از محل اعتبارات م

های اجرای سیاست قیمت تضمینی توسط شرکت بورس کاالی ایران با هماهنگی جهاد کشاورزی و تأیید سازمان برنامه و هزینه .3

التفاوت قیمت معامله شده در تابلوی بورس تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات مابه .4.گرددبودجه کشور تعیین می

هیأت وزیران  ١٣٩٦.٣.٧به گزارش فارس، این مصوبه در جلسه مورخ .کل کشور پرداخت خواهد شد١٣٩٦بودجه مربوط قانون 

 .از سوی اسحاق جهانگیری معاول اول رئیس جمهور ابالغ شده است ١٣٩٦.٣.٢٠مورخ  ٣١٤٥٥تصویب و با شماره 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٣٢١٠٠١٧٤٠ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۳تاریخ: 

 رود چشم کشاورزان را زدرنگ زاینده
رد. کشاورزان بیشتر کرود کاهش پیدا کند تغییر رنگ آب در این رودخانه اضطراب را در ازاین اینکه خروجی سد زایندهیک روز پیش

کردند دیگر مشکلی برای کشت بهار و تابستان ندارند حاال با ورود سولفات آهن رود تصور میکشاورزانی که پس از بازشدن آب زاینده

 .های کشاورزی ممکن است تمامی محصوالت امسال خود را از دست بدهندبه آب و زمین

د کاهش پیدا کند تغییر رنگ آب در این رودخانه اضطراب را در کشاورزان بیشتر کرد. روازاین اینکه خروجی سد زایندهیک روز پیش

کردند دیگر مشکلی برای کشت بهار و تابستان ندارند حاال با ورود سولفات آهن رود تصور میکشاورزانی که پس از بازشدن آب زاینده

دنبال قرمز شدن اتفاقیه، بهبه گزارش وقایع.ا از دست بدهندهای کشاورزی ممکن است تمامی محصوالت امسال خود ربه آب و زمین

رود، این روزها شاهد اثرات سوء سولفات آهن روی زمین و محصوالت کشاورزی هستیم که البته سالمت این محصوالت آب زاینده

ده لنجان مبارکه سروصدای رود در محدوخرداد بود که قرمزشدن رنگ زاینده 9.هنوز از سوی دانشگاه علوم پزشکی رد نشده است

های ضد و نقیض مسئوالن، رئیس اداره منابع آب مبارکه و فرماندار لنجان پرده از حقیقت رغم حرفزیادی را به پا کرد و علی

 لرود اعالم کردند که در همان زمان این سؤاخانه یزد در آب زایندهوشوی فیلترهای تصفیهبرداشتند و عامل این تغییر رنگ را شست

شود اکنون رود آبیاری میرود وجود دارد و با آب زایندههای کشاورزی زیادی در حاشیه زایندهپیش آمد که با توجه به اینکه زمین

زی های کشاوروجود سولفات آهن زیاد در آب که سبب تغییر رنگ شده است، اثر سوء در سالمتی محصوالت کشاورزی یا حتی زمین

حاکی از این است که ویروس جدیدی شیوع پیدا کرده که با سردرد، دل درد و استفراغ همراه است و های مردمی ندارد. گزارش

 .دانندرود میهنگام مراجعه به پزشک، این ویروس را ناشی از تغییر رنگ زاینده

 تغییر رنگ آب با شیوع بیماری همراه است

ان اند. پزشکاند تا پس از مشاهده برخی عالئم به پزشک مراجعه کردهداشتهبسیاری از افرادی که در معرض استفاده از این آب قرار 

این ویروس بین سه تا  .رود استگویند ویروسی که بسیاری از اهالی این منطقه را درگیر کرده ناشی از تغییر رنگ آب در زایندهمی

اهش داده و عموما پزشکان بیماران را از خوردن میوه و شدت ککند و در این فاصله زمانی آب بدن را بهچهار روز فرد را درگیر می

با توجه به اینکه در همان زمان این سؤال از مسئوالن مربوطه در این خصوص که چه تضمینی  .کنندسبزیجات تا چند روز منع می

زند، وجود ن را رقم میکنندگاشود و سالمتی مصرفزودی وارد بازار مصرف میروی سالمتی محصوالت کشاورزی خواهد بود که به

مهدی رفیعی، مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه .دارد اما در آن زمان تنها سکوت پاسخ ما بود

تواند بر اینکه ویروس جدیدی ناشی از ناسالمی آب به ما گزارش نشده است، گفت: میها مبنیگونه گزارشی از بیمارستانتاکنون هیچ

رود شد روی محصوالت اثر گذاشته باشد رود و واردشدن مقدار زیادی از سولفات آهن که سبب تغییر رنگ زایندهقرمزی رنگ زاینده

او بیان داشت: اینکه در چه زمانی از رویش محصوالت کشاورزی سولفات آهن به آن  .دهداما این تأثیر در درازمدت خود را نشان می

که چه نوع محصولی بوده است و البته پارامترهای مختلف نقش دارد که بتوانیم روی سالمتی بهداشتی محصوالت رسیده است یا این

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد: در این خصوص .کشاورزی سخن بر اثر این حادثه سخن گفت

ها اثرات درازمدتی دارد انده مواد شیمیایی و از جمله نیترات در میوه و سبزیماو گفت: باقی .تنها باید جهاد کشاورزی پاسخگو باشد

 .توان گفت که این ویروس جدید ناشی از قرمزی رنگ آب و اثر سولفات آهن باشدو نمی

 زدگی محصوالت کشاورزی شدرود سبب آفترنگ زایندهقرمزی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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رود با سولفات شدن آب زایندهرود و مخلوطکه قرمزشدن رنگ زایندهمدیر انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان در پاسخ به این سؤال 

آهن و آبیاری محصوالت کشاورزی با این آب در آن مقطع چه اثر سوئی گذاشته است، افزود: دوز باالی سولفات آهن در آب و وارد 

 .اورزی شده استزدگی این محصوالت و همچنین اثر سوء روی زمین کششدن آن به محصوالت کشاورزی سبب آفت

یف آنها رود باشد که نظارت ضعانضباطی در سطح زایندهای پاسخگوی این بیاسفندیار امینی با اینکه اینکه باید شرکت آب منطقه

باعث شده که امروز سالمتی محصوالت کشاورزی به خطر بیفتد، ادامه داد: با وجودی که نزدیک به دوهفته پیش شاهد وقوع این 

رود بودیم، اگر در آن محدوده سبزیجات کشت شده باشد این سبزیجات در همان زمان وارد بازار شده است و ر زایندهحادثه در بست

 .زمینی کشت شده باشد در همین روزها این محصوالت وارد سطح عرضه خواهد شداگر پیاز یا سیب

 .یم بود که دوز باالیی از سولفات آهن وارد آن شده استهایی خواهاو گفت: اگر هم گندم را کشت داده باشند در تیرماه شاهد گندم

اگرچه مدیر گروه بهداشت محیط در پاسخ به این سؤال خبرنگار که آیا برای صحت و سالمتی محصوالت کشاورزی و سالمتی 

یر، گفت: فکر یا خ گردد جلسه فوریتی با مسئوالن مربوط برگزار شده استکنندگان که به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برمیمصرف

بت شده راستا نیز با جهاد کشاورزی صحتوان موضوع را پیگیری کرد که درهمیننکنم نیاز به برپایی جلسه باشد بلکه با تلفن هم می

زند و مسئوالن در دو، سه سال اخیر بر تقویت امر پیشگیری اگرچه همواره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سخن از پیشگیری می .است

کنند اما آنچه جالب توجه است این است که هنوز مسئله پیشگیری در هیچ ارگان و نهاد دولتی در اولویت نخست قرار ید میتأک

ین که امروز هم تا اطوریهای بعد از حادثه هستند. بهحلدنبال راهتر بهنگرفته است و حتی تمهیداتی در مواقع بحران ندارند و پیش

 .دنبال چاره کار نیستد و کسی با مصرف آن دچار بیماری نشود هیچ مقام مسئولی هم بهمحصوالت وارد بازار نشو

 رود در حال کاهش استحجم آب زاینده

د از روهای سد زایندهنفره آب استان اصفهان، خروجی دریچهرود و کمیته پنجبر اساس تصمیم شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده

تدریج قطع شد، خروجی این سد برای سومین بار در سال زراعی ن آب شهر اصفهان و شرق آن بهدهم خرداد کاهش یافت و جریا

رود منظور تأمین آب مورد نیاز کشاورزان شرق اصفهان افزایش یافت و آب شهر اصفهان و شرق آن نیز در زایندهجاری و در فروردین به

خرداد خبر داده بود. او  ١٩رود از خبر از کاهش خروجی سد زایندهای اصفهان هفته گذشته مدیرعامل شرکت آب منطقه.جاری شد

ای غرب هرود برای نوبت دوم کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان و آبیاری باغبا اشاره به اینکه خروجی آب در بستر رودخانه زاینده

منظور حفظ ذخیره تأمین آب آشامیدنی رود بهفروردین رهاسازی شده بود، افزود: کاهش میزان خروجی آب از سد زاینده ٩استان از 

ای اصفهان با بیان اینکه آب این رودخانه برداری شرکت آب منطقهمعاون حفاظت و بهره .شبکه اصفهان بزرگ تا پایان امسال است

شود چون نیروگاه نمیطور کامل بسته وقت بهرود هیچرهاسازی شده بود، خاطرنشان کرد: آب زاینده ٩٥در نوبت اول سوم بهمن سال 

 .رسدباید کار کند اما در مسیر خود دیگر به اصفهان نمی

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٠٠٩/%D٨%B١%D٨٦%٩% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۰تاریخ: 

 های مقابله با آنهای بالیای طبیعی و راهجهانی از افزایش خسارتگزارش بانک 
میلیارد دالر به اقتصاد جهانی خسارت  ٥٠٠هر ساله بالیای طبیعی همراه با تغییرات اقلیمی و منازعات سیاسی و نظامی، بیش از 

های طوالنی مدت با میلیون نفر از مردم در سراسر آفریقا و خاورمیانه بر اثر خشکسالی ٢٠، در حال حاضر بانک جهانیبه گزارش ایانا از .زندمی

الی، سودان جنوبی و یمن عالوه بر دست و پنجه نرم کردن با بالیای طبیعی پی در پی و قحطی روبرو هستند. برخی از کشورها از جمله سوم

 های طوالنی مدت است.ثبات سیاسی بر اثر جنگتغییرات اقلیمی، در ویژگی دیگری هم اشتراک دارند و آن اوضاع بی

تواند هر کشوری را به زانو درآورد و دستاوردهای به سختی به دست آمده در مسیر توسعه را نابود کند. برای بالیایی اینچنینی، می

باید پیش از وقوع چنین فجایعی، یک سازوکار موثر برای احیای اوضاع  -خواه اجتماعی و خواه اقتصادی –جلوگیری از این نابودی 

اشد. چنین سازوکاری حتی برای کشورهای جنگ زده اهمیت بیشتری دارد؛ این موضوع، محور سومین نابسامان، در دسترس ب

در بروکسل  European Development Days 2017ژوئن همزمان با نشست  ٨تا  ٦کنفرانس بازسازی جهانی است که از 

ک آماده کردن کشورها برای مقابله با ریس"گوید :می بلژیک برگزار شد.سیریل مولر معاون اروپا و آسیای مرکزی دبیر کل بانک جهانی

و بازسازی بهتر پس از وقوع بالیا و جنگ، هدف اصلی برنامه توسعه پایدار بانک جهانی است. کنفرانس جهانی بازسازی، برای بانک 

 یش از وقوع یک فاجعه بههای بحرانی و تقویت سیستم بازیابی پهای معطوف به موقعیتجهانی رویداد مهمی برای تقویت برنامه

 ."رودشمار می

 ای از برنامه بازسازی پس از بحراناتیوپی نمونه

اتیوپی کشوری که با خشکسالی بیگانه نیست، اکنون اهمیت پیش آمادگی را درک کرده و برای مبارزه با قحطی پیش از وقوع آن 

یار آموخته، با کمک بانک جهانی، در کنار سایر راهکارها، یکی های بسهای گذشته درسبرنامه دارد. دولت این کشور که از خشکسالی

تواند در زمان وقوع بحران به سرعت پوشش خود را گسترده های شبکه امنیتی را در سطح جهان تدارک دیده و میاز بزرگترین برنامه

له برنامه جهانی کمک به کاهش بالیا و سازد و حتی فقیرترین شهروندان خود را تحت حمایت قرار دهد.بازیگران عرصه توسعه از جم

( وابسته به بانک جهانی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، با پایبندی به اصل عمل در زمان وقوع فجایع و GFDRRبازسازی )

نی های تحت حمایت بانک جهاریزی کردند. دولت( را پایهWRCکنفرانس جهانی بازسازی ) ٢٠١١بازسازی پس از جنگ، در سال 

 سازد که آینده را بهتر بسازند.گذاری در بازسازی اوضاع، آنها را قادر میکنند که سرمایهای درک میبه طور فزاینده

و بانک جهانی نسبت به مساله  GFDRRاز زمان تشکیل نخستین میزگردها، تغییر رویکردی در نگرش جامعه جهانی از جمله 

 .کنندریزی بلند مدت میجای تمرکز صرف بر بازسازی، برای کاهش خطر فجایع، برنامه ها بهبازسازی رخ داده است. اکنون دولت

سندی برای کاهش نقاط  "بازسازی بهتر"با تقویت این رویکرد، کمک کرد که به بازسازی پایدار و برنامه  WRCدومین کنفرانس 

ای، مدیریت خطرات فاجعه و مقاوم سازی عه شهری و منطقهتری بشود. سامه وهبه، مدیر برنامه توسها، توجه هوشمندانهضعف برنامه

حساسیت اوضاع در بسیاری نقاط جهان به شدت رو به وخامت است و تاثیر بالیای ناشی از مخاطرات طبیعی "گوید: بانک جهانی، می

ا در سراسر جهان تحت تاثیر میلیون نفر ر ٣٢٦فاجعه،  ٩٩، وقوع ٢٠١٤تا  ٢٠١٢به لحاظ بزرگی و شدت رو به فزونی است. از سال 

به  ١٩٩٠میلیارد دالر تخمینی در دهه  ٢٠قرار داد. هزینه های ناشی از آسیب های جسمی در فجایع، در حال افزایش است و از 

کنفرانس جهانی بازسازی، فراخوانی برای "افزاید: .وهبه می"میلیارد دالر در دهه نخست قرن حاضر رسیده است ١٠٠حدود ساالنه 

ها پذیر و دعوت به باالبردن تواناییویژه در کشورهای آسیبب پیش آمادگی برای بازسازی شرایط پس از وقوع فاجعه و بحران بهکس

 GFDRRها و تامین معیشیت آنان و کاهش تاثیرات منفی اقتصادی است. بانک جهانی و در مقابله با خطرات و نجات جان انسان

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/06/06/as-natural-disasters-rise-countries-call-for-action-on-resilient-crisis-recovery-planning
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.بانک جهانی در کنار شرکایی مثل اتحادیه اروپا و برنامه توسعه "دانندهای در کانون خطر میخود را متعهد به حمایت از کشور

مورد از آنها جزء کشورهای آسیب پذیر هستند، نیازهای پس از وقوع فاجعه را  ٢٦کشور که  ٤٠(، در بیش از UNDPسازمان ملل )

های بازسازی است. سال گذشته، برنامه جهانی کمک اختن برنامهارزیابی کرده است که گام بنیادین مهمی در درک چگونگی عملی س

مورد  ٣٥کشور آسیب دیده و جنگ زده از طریق  ١٧های مقاوم سازی در به تنهایی، به فعالیت GFDRRبه کاهش بالیا و بازسازی، 

( را فراخوانی برای WRC3) المللی، سومین کنفرانس جهانی بازسازیمیلیون دالر کمک کرد.جامعه بین ٢٩کمک مالی به ارزش 

هایی مانند این در مرکز توجه سومین کنفرانس داند تا کشورها را در برابر فجایع مقاوم تر سازد. تالشاحیای اقتصادی و اجتماعی می

افزایش پذیری کشورها را در مواجهه با فجایع فعال از سراسر جهان را گرد آورده تا انعطاف ٥٠٠جهانی بازسازی است که بیش از 

های گذشته هدف این کنفرانس، درس گرفتن از گذشته برای استفاده در کار بازآفرینی در آینده است. امسال دهد. همچون سال

به اشتراک گذاشته شده است. این ابزار تعاملی آنالین میزبان  Recovery Hubها به طور آنالین در پلتفرم بسیاری از آن درس

 WRC3اند. به عالوه، های جدید خود را از کارهای بازسازی در گذشته به اشتراک گذاشتهاست که ایده اسناد آموزشی از پنج حوزه

ی های محلکند که قصد دارد به دولتفرصتی را برای بحث درباره نمونه جدید دستورالعمل محلی بازسازی پس از فاجعه فراهم می

های گذشتة کشورهایی مثل هند، کلمبیا فراهم کنند. این راهنما که از تجربهکمک کند بستر الزم برای احیا را پیش از وقوع فاجعه 

ه تری خواهد شد.این ابزارها بکنندگان در این کنفرانس ارزیابی دقیقکند بر اساس خروجی نهایی شرکتو صربستان استفاده می

مللی همچنان در پی دریافتن این امر است که چگونه کار الویژه از آنجا که جامعه بینروند؛ بهمنزله منابع مهمی از دانش به کار می

ر در بلند مدت بر کشورها تاثی -چه بزرگ و چه کوچک-تواند انجام بگیرد و اینکه چگونه فجایع بازسازی با موفقیت بیشتری می

اشت. اما اکنون همچنین لحظه فاجعه در هر ابعادی که باشد بر مردم قربانی، اثر مخربی خواهد د"کند: گذارند. مولر تاکید میمی

اند تا به این ترتیب کار بازسازی بهتر از قبل انجام شود و در نهایت، اصالح فرآیندها و اموری است که باعث ایجاد ضعف و نقص شده

 /"ای پایدارتر ساخته شود.آینده

iana.ir/fa/news/http://www.٤٤٨٣٤/%DA%AF%D٨%B٢%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۳تاریخ: 

ابتكار خواستار بررسی ممنوعیت مطلق روشن کردن آتش در هوای باز در فصل گرما شد/ استقرار بالگرد 

 استفاده در اطفاء حریق های جنگلیاطفاء حریق جنگل در خوزستان / تغییر کاربری توپولف به منظور 
ها و مراتع کشور هم زمان با فصل رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به منظور پیشگیری از وقوع حوادث آتش سوزی در جنگل

گرما خواستار بررسی ابعاد مختلف موضوع ممنوعیت مطلق روشن کردن آتش در هوای باز طی فصل گرما جهت اجرای این موضوع 

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت .شددر ایران 

ها که در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با اشاره به محیط زیست در جلسه ستاد ملی مقابله با آتش سوزی جنگل

ها طی سه ماهه ها، مراتع و آبخیزداری در خصوص افزایش تعداد آتش سوزیگلهای سازمان حفاظت محیط زیست و جنگزارش

روری های مناسب، گفت: ضجاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به دلیل افزایش پوشش گیاهی ناشی از بارندگینخست سال

 .با جدیت بیشتری دنبال شود هاریزیجاری برنامهسوزی در سالاست برای ادامه روند کاهشی وسعت مناطق درگیر آتش

ها بر اثر عامل انسانی است، عنوان کرد: از این رو آموزش و آگاهی افزایی درصد آتش سوزی ٩٥وی با بیان اینکه طبق آمار بیش از 

 مردم در خصوص راهکارهای پیشگیری از وقوع آتش سوزی در مناطق جنگلی و مراتع، همچنین نحوه مشارکت در اطفاء حریق بسیار

ها ها، مراتع و آبخیزداری، حفاظت محیط زیست باید با همکاری رسانههای هواشناسی، مدیریت بحران، جنگلمهم است و سازمان

های ها و هماهنگیابتکار افزود: دستاوردهای مثبت دو سال گذشته نتیجه اقدام .همچون رسانه ملی بر این امر مهم اهتمام ورزند

رای ها، انجام مانورهای آمادگی بون پشتیبانی هوایی، تدوین طرح جامع مقابله با آتش سوزی جنگلشکل گرفته بین دستگاهی همچ

 .های آموزشی و اطالع رسانی بودهای جنگلی، اجرای طرحمقابله با آتش سوزی

 شودها برگزار میتیرماه مانور سراسری مقابله با آتش سوزی جنگل 8

ت ویژه از طریق مشارکهای جنگلی بهاهمیت برگزاری مانورهای آمادگی برای مقابله با آتش سوزیمعاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر 

ها همچون مانور اطفاء حریق جنگلی در استان گلستان که با همکاری سه استان برگزار شد، بیان کرد: عالوه بر برگزاری بین استان

منظور افزایش هماهنگی جاری، این مانورها تا پایان فصل گرما بهتیرماه سال ٨ها در تاریخ مانور سراسری مقابله با آتش سوزی جنگل

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری اهمیت  .های مختلف استانی و ملی و مردم باید تداوم داشته باشدمیان دستگاه

بودجه خواست برای تخصیص تجهیزات اطفاء موضوع مقابله با آتش سوزی جنگل ها و حفظ پوشش جنگلی کشور از سازمان برنامه و 

ها، مراتع و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست به صورت خارج از نوبت، همچنین تخصیص اعتبار ویژه های جنگلحریق به سازمان

ی کشور های ملها، همکاری الزم را داشته باشد. زیرا این اعتبارات در واقع برای حفظ سرمایهبرای مقابله با آتش سوزی جنگل

سوزی می های جنگلی در لحظات نخستین وقوع آتشوی عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود، عدم اطفاء حریق .تخصیص می یابد

شود که این موضوع  ٨٩و  ٨٨های سوزی هزاران هکتاری در پارک ملی گلستان طی سالتواند منجر به تکرار فجایعی همچون آتش

ه جنگلی، ویژه بر عرصب پذیر جنگلی در ایران، همچنین تشدید آثار منفی تغییر اقلیم در کشور و بهبا توجه به پوشش ناچیز و آسی

های جنگلی کشورهایی همچون کانادا، های یک هفته ای در عرصهابتکار با یادآوری وقوع آتش سوزی .بسیار تاسف بار خواهد بود

اء حریق در ساعات نخستین آتش سوزی، گفت: این کشورها به رغم امکانات آالسکا، استرالیا و کالیفرنیا به علت عدم کنترل و اطف

ز ها در این کشورها اسوزی توانایی مقابله با آتش را از دست دادند و در نتیجه مناطق وسیعی از جنگلوسیع پس از گسترش آتش

 .به ضرورت اطفاء حریق در ساعات اولیه باشدتواند تجربه بسیار خوبی برای کشورهایی همچون ما به لحاظ توجه بین رفت و این می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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( و ١٥٤٠های حفاظت محیط زیست )های مردمی سازمانرسانی گسترده شماره تماساین مقام مسئول همچنین بر ضرورت اطالع

( جهت گزارش سریع مشاهده آتش در مناطق جنگلی و مراتع تاکید کرد و افزود: پایش، ١٥٠٤ها، مراتع و آبخیزداری )جنگل

  .سوزی در مناطق جنگلی و مراتع دیگر مواردی است که باید در دستور کار قرار گیردای و پیش آگهی از آتشبینی ماهوارهپیش

 هایای هم به قانون بسیاری از کشورها در خصوص ممنوعیت مطلق روشن کردن آتش در هوای باز طی بازهمعاون رئیس جمهور اشاره

موضوع در ایران نیز باید پیگیری و اجرا شود. از این رو ضروری است موضوع ممنوعیت مطلق روشن زمانی حساس داشت و گفت: این 

ها و مراتع از ابعاد سوزی جنگلکردن آتش در هوای باز برای تمامی اقشار همچون کشاورزان و گردشگران در فصل گرما و خطر آتش

ان حفاظت محیط زیست امیدوار است: روند کاهشی وسعت مناطق رئیس سازم .مختلف همچون بعد حقوقی مورد بررسی قرار گیرد

 .، در سال جاری نیز تداوم یابد٩٥و  ٩٤جنگلی درگیر آتش سوزی طی سال های 

 سطح حریق جنگلی در ایران پایین تر از میانگین جهانی است

جهانی تخریب جنگل، گفت: طبق این آمار،  ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به آمارهمچنین، ناصر مقدسی قائم مقام سازمان جنگل

سوزی به صورت غیر قابل میلیون هکتار به صورت سالیانه بر اساس آتش ٤٠ها یعنی حدود به صورت میانگین یک درصد جنگل

تمام  هتر از میانگین جهانی است و البتمقدسی افزود: خوشبختانه سطح حریق جنگلی در ایران بسیار پایین.شوندبازگشت تخریب می

 .تالش ما این است که با توجه به پوشش کم جنگلی در ایران، این آمار هر چه بیشتر کاهش پیدا کند

قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: مسئله ورود نیروهای ارتش و دفاعی برای مقابله و اطفاء حریق در قانون 

ط، های مرتببی هم در این زمینه صورت گرفته است. سند مورد اجماع همه دستگاههای خوحفاظت پیش بینی شده است و پیشرفت

برداری و فعالیت چهار پایگاه اطفاء حریق استان های کرمانشاه، ایالم، گلستان وی از بهره.طرح جامع مقابله با اطفاء حریق است

های فارس، کردستان و کرمان و لرستان نیز در جریان  ها، مراتع و آبخیزداری خبر داد و گفت: چهار پایگاه استانسازمان جنگل

های ها، مراتع و آبخیزداری در شناسایی کانونمقدسی با اشاره به اقدام سازمان جنگل.احداث و اتمام به منظور بهره برداری است

 به صورت آنالین محل وقوع حریقها، مراتع و آبخیزداری نیز های کشور، بیان کرد: دفتر مهندسی سازمان جنگلبحرانی تمامی استان

محمد اسالمی معاون امور صنعتی و تحقیقات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای .دهدها اطالع میرا به یگان حفاظت و از آنجا به استان

 های جنگلیهای اعتباری در این حوزه، گفت: برای توان افزایی در حوزه مقابله و اطفاء حریقمسلح نیز ضمن اشاره به برخی چالش

 درصدی وسعت مناطق درگیر حریق 51کاهش .به تخصیص اعتبارات خاص نیاز داریم

های علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با ارائه آمار تعداد و وسعت آتش سوزی

مورد حریق رو به رو بودیم که اگرچه به لحاظ تعداد،  ٢٢١با  ٩٥مورد و  ٢٧٧با  ٩٤مورد،  ٢١٦با  ٩٣مناطق جنگلی، گفت: سال 

حدود شش  ٩٣ای که در سال عدد افزایشی را شاهد بودیم ولی به لحاظ وسعت درگیر حریق، شاهد کاهشی چشمگیر بودیم به گونه

ر از اراضی جنگلی هزار هکتا ١٢٣حدود دو میلیون و  ٩٥هزار هکتار و  ٣٩٤حدود سه میلیون و  ٩٤هزار هکتار،  ٥٧٤میلیون و 

درصدی وسعت درگیر با حریق  ٥١، شاهد کاهش ٩٣و در مقایسه با سال  ٩٤تیموری افزود: بر این اساس در سال .طعمه حریق شد

ای دو ساله یعنی طی بازه ٩٣و در قیاس با سال  ٩٥درصد و در سال  ٣٦به  ٩٤و در مقایسه با سال  ٩٥بودیم که این عدد در سال 

سوزی، های مختلف همچون شناسایی نقاط حساس آتشها را ناشی از انجام اقداموی کاهش وسعت آتش سوزی ید.درصد رس ٦٧به 

های سیار در مناطق حساس، هماهنگی با مسئوالن استان برای همکاری بانی در مناطق حساس، ایجاد گشتاستقرار چادرهای آتش

سوزی های آتشروی تابلوها و بنرها به منظور ارائه گزارش ١٥٤٠اعالم شماره سوزی، نصب تابلوهای هشدار دهنده و هنگام وقوع آتش 

از سوی مردم، فعال شدن ستادهای واکنش سریع در سطح ملی و استانی، استفاده از بالگرد و هلی برد نیرو برای خاموش کردن آتش 
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مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید .دانست ٩٤طی توافق با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان هوافضا از سال 

های جنگلی در مناطق تحت مدیریت سازمان از ابتدای سازمان حفاظت محیط زیست با ارائه آماری از تعداد و وسعت آتش سوزی

ر سال سال جاری تا کنون، گفت: متاسفانه در استان های خوزستان و ایالم شاهد افزایش آتش سوزی ها نسبت به مدت مشابه د

های سه هکتار در صدر آتش سوزی ١٧٢مورد حریق در وسعت  ١٤تیموری ادامه داد: در حالی استان خوزستان با .گذشته بودیم

ماهه نخست سالجاری قرار گرفته است که در مدت مشابه سال گذشته هیچ آتش سوزی را در این استان شاهد نبودیم. همینطور 

هکتاری را شاهد بوده در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته تنها یک مورد حریق در پنج  ٢٣ایالم پنج مورد آتش سوزی در وسعت 

وی با بیان اینکه به طور کلی استان های ایالم و فارس از جمله استان های پر مخاطره در وقوع .هکتار را در این استان شاهد بودیم

ایط ویژه خوزستان و افزایش بسیار قابل توجه دما هوا در این استان، آتش سوزی های جنگلی هستند، افزود: البته امسال به دلیل شر

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط .یک بالگرد خاص استان خوزستان در این استان مستقر شده است

ما و تشدید دما هوا، نسبت به جاری، آغاز زود هنگام فصل گرزیست با اشاره به شرایط بارش کشور، افزایش پوشش گیاهی طی سال

خطر مستعد بودن مناطق برای آتش سوزی هشدار داد و عنوان کرد: در صورتیکه طی ساعات نخستین آتش سوزی ها با آن ها مقابله 

 .نشود، امکان رخ دادن فاجعه بسیار زیاد خواهد بود

 های جنگلیتغییر کاربری توپولف به منظور استفاده در اطفاء حریق

های بین دستگاهی همچون وزارت دفاع ی مدیریت بحران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ارائه گزارشی از همکاریمصطفای

، کمیته اطفاء حریق هوایی متشکل از همه ٩٤های جنگلی کشور، گفت: اواسط سال و پشتیبانی نیروهای مسلح در اطفاء حریق

هم برنامه جامع اطفاء آماده و هم  ٩٥شتیبانی نیروهای مسلح تشکیل شد و تا ابتدای سال بردار و وزارت دفاع و پسازمان های بهره

های ایلوشین همچون فرود به دلیل محدودیت ٩٦وی با بیان اینکه در سال  .ریزی برای پایگاه های پشتیبانی هوایی صورتگرفتبرنامه

وارد شد، افزود: ایلوشین هواپیمای باری بود و از این رو مخازن باید بر  در فرودگاه ایالم، توپولف نیز با تغییر کاربری در این حوزه

 .تن آب بپاشد ١٦هواپیما سوار می شد و در نتیجه هواپیما کاربری خود را از دست می داد اما توپولف می تواند 

 ها، مراتع ومحیط زیست و جنگلهای حفاظت ای هم به همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با سازمانمصطفایی اشاره

ها، همچنین تجهیزات مورد نیاز برای مقابله و اطفاء حریق داشت و بیان کرد: آبخیزداری در خصوص تامین تجهیزات مورد نیاز یگان

  .مرکز کنترل اطفاء حریق هوایی کشور در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایجاد شد ٩٥همچنین در سال 

ها در کشور وجود دارد، افزود: در پایگاه مستقر برای اطفاء حریق هوایی جنگل ١٦آوری این موضوع که در حال حاضر وی ضمن یاد

اتع ها، مرهر پایگاه و با هماهنگی کمیته اطفاء حریق و نمایندگان رسمی معرفی شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل

رت همزمان پرواز کند که در صورت نیاز به پرواز تعداد بالگرد بیشتر باید دستور معاون وزارت تواند به صوو آبخیزداری، سه بالگرد می

ای هم به اقدامات پژوهشی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای مصطفایی اشاره .دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اخذ شود

و ادامه داد: به طور کلی کارایی هواپیما به ویژه در محیط های متراکم تر در اطفاء حریق مناطق جنگلی داشت عملکرد بهتر و سریع

قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت .بیشتر از بالگرد است و از این رو بخش مهمی از فعالیت ها در این حوزه متمرکز شده است

این سازمان برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل های صورت گرفته از سوی ها، مراتع و آبخیزداری نیز با اشاره به اقدامسازمان جنگل

نشان دهنده نتایج  ٩٥درصدی حریق در جنگل ها طی سال  ٣٧ها و کاهش سطح درگیر با آتش در مناطق جنگلی، گفت: کاهش 

چرا که  وی افزود: البته باید برنامه ریزی ویژه ای نیز برای کاهش حریق در مراتع داشته باشیم.مثبت اقدام های صورت گرفته بود

درصدی حریق در این مناطق است هر چند بخشی از این چالش به دلیل تغییر الگوی بارش یا آتش  ٥٠آمار نشان دهنده افزایش 
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سبزعلی بیان کرد: اقدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نهادهای مرتبط در پشتیبانی .روشن کردن در مزارع است

 .یار ارزنده و پر ثمر بوده است که باید با قدرت بیشتری ادامه پیدا کندهوایی برای اطفاء حریق بس

ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به موقعیت خاص استان خوزستان طی سال جاری، گفت: متاسفانه فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

هکتار از مراتع و در کل  ١٢٥حریق در سطح  هکتار از اراضی جنگل، چهار مورد ١٠٠در استان خوزستان سه مورد حریق در سطح 

 ٢٦١مورد حریق در وسعت  ٣١وی ادامه داد: طی دو ماهه نخست سالجاری .را شاهد بودیم ٩٦هکتار آتش سوزی طی سال  ٢٢٥

 هکتار در سراسر کشور را شاهد بودیم که مهم ترین چالش ما در استان خوزستان است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٠٠٥/%D٨%A٧%D٨%A٨%D٨ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

 اندمسئوالن اداره کل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد درخواست بالگرد نداده
ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: مسئوالن اداره کل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد برای سازمان جنگلمعاون یگان حفاظت 

ها و مراتع منطقه مله باریک بابکان در طی دو روز گذشته جنگل.انداطفای حریق در این استان، تا کنون درخواست بالگرد نداده

کنند. ناصر اسفندی معاون استانی در شبکه مجازی از مردم درخواست کمک میشهرستان بویراحمد درگیر حریق شده و مسئوالن 

ها در گفتگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت تجهیزات در منطقه برای اطفای حریق، بیان کرد: در رابطه یگان حفاظت سازمان جنگل

ها وسایل و امکانات شامل تجهیزات انفرادی و ر استانبا تجهیزات، به اداره کل منابع طبیعی کهگیلویه و بویر احمد نیز مشابه سای

گروهی برای اطفای حریق تحویل شده است و این وسایل را در اختیار دارند.وی افزود: در این استان تعامالت خوبی با محیط زیست 

اند، با این اداره ا تشکیل شدهههایی که از طریق دهیاریهای مردمی برای مواقع اطفای حریق ایجاد شده است. همچنین گروهو گروه

ها برای اطفای حریق در کنند.به گفته اسفندی، تنها کاری که یگان حفاظت سازمان جنگلکل برای مهار آتش سوزی همکاری می

ارات ر ادتواند انجام دهد این است که از طریق وزارت دفاع، بالگرد برای اطفای هوایی حریق و یا انتقال نیروها در اختیاغرب کشور می

ها قرار دهد. اما اعزام بالگرد منوط به درخواست استان است که تاکنون چنین درخواستی از سوی مسئوالن کهگیلویه و کل استان

یاده خواهد با استفاده از نیروهای پرسد استان کهگیلویه و بویراحمد فعال میبویراحمد به مرکز ارسال نشده است.وی گفت: به نظر می

از توابع شهرستان بهبهان و بهمئی دو روز  "روتلخی"های بلوط رسد که جنگلتش را مهار کند.از خوزستان هم خبر میو زمینی، آ

ها جزء مناطق تحت ها در پاسخ به این پرسش که آیا این جنگلاست که در حال سوختن است. معاون یگان حفاظت سازمان جنگل

روز گذشته، در منطقه  ١٠های رخ داده در استان خوزستان طی : بخشی از حریقها است، بیان عنوان کردمدیریت سازمان جنگل

 رود.های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به شمار میکرخه بود. این منطقه حفاظت شده است و از عرصه

 ها بود که حریق در آنها مهار شد.جنگلهای تحت مدیریت سازمان زارهای دزفول و غیره جزء عرصهوی ادامه داد: اما بخشی از بیشه

های بهمئی گفت: اطالع دارم که در بهمئی حریق رخ داده است اما چون نیروهای ما در دیگر مناطق، اسفندی درباره وضعیت جنگل

ت شده ظاند که به وضعیت حریق در این منطقه رسیدگی کنند و ببینند آیا حریق در مناطق حفادرگیر هستند، هنوز فرصت نکرده

های خود ها است.به گفته وی استان خوزستان برای اطفای حریقهای تحت مدیریت سازمان جنگلرخ داده است یا این عرصه

 درخواست بالگرد داده و طی دو مرحله بالگرد برای آنها اعزام شده است.

www.iana.ir/fa/news/http://٤٤٩٤٦/%D٨٥%٩%D٨%B٣%D٨%A 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

 در بازار های نوبرانهآخرین قیمت میوه
نوبرانه، بازار جنب و جوش بیشتری پیدا کرده، به طوریکه قیمت برخی اقالم با افزایش های در روزهای پایانی فصل بهار با ورود میوه

در روزهای پایانی فصل  ی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه اقتصاد صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار.نسبی همراه شده است

های نوبرانه بازار میوه جنب و جوش بیشتری پیدا کرده بطوریکه قیمت برخی اقالم با افزایش نسبی همراه شده بهار با ورود میوه

 .اردهای رنگارنگ، اما وضعیت تقاضا در بازار چندان تعریفی نداین درحالی است که علی رغم عرضه میوه.است

هزار ، توت  ٧هزار ، گوجه سبز  ١٣هزار ، آلبالو  ١٥گزارش میدانی از بازار میوه و تره بار حاکی از آن است که نرخ هر کیلو گیالس 

 .هزار تومان است ٨تا  ٦هزار ، هلو  ١١تا  ٩هزار ، سیب گالب  ١٢هزار ، زردآلو  ١٠تا  ٧هزار ، توت سفید  ١٢تا  ١٠فرنگی 

در حال حاضر نرخ هر کیلو  :گفتصنعت، تجارت و کشاورزی یس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار حسین مهاجران رئ

 .تومان است ٥٠٠هزار و  ٧تا  ٣هزار و هلو  ٩هزار، زردآلو  ١٠تا  ٨هزار ، توت فرنگی  ٦هزار ، توت سفید  ١٣انگور یاقوتی 

 ١٥هزار ، گیالس تکدانه  ١٠تومان اعالم کرد و افزود: نرخ هر کیلو آلبالو بذرخارجی  ٥٠٠هزار و  ٧وی نرخ هر کیلو آلبالو رسمی را 

 ٥٠٠هزار و  ٤تا  ٣هزار ، موز  ٧هزار ، گوجه سبز هزار تا  ١٢تا  ٣هزار ، سیب گالب  ٧هزار ، گیالس صورتی  ٨هزار ، گیالس رسمی 

 ٥٠٠هزار و  ٢، ملون هزار تا  ١٠٠تا هزار و  ٥٠٠مهاجران ادامه داد: هر کیلو هندوانه با نرخ .هزار تومان است ٥تا  ٤پرتقال والنسیا و 

 .رسدهزار تومان در میدان به فروش می ٣و خربزه  ٥٠٠هزار و  ٣، طالبی 

 ٢عالم کرد و اضافه کرد: همچنین نرخ هر کیلو خیار گلخانه هزار تومان ا ٣رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو خیار رسمی را 

، پیاز  ٨٠٠تا هزار و  ٥٠٠، پیاز زرد هزار و  ٨٠٠تا هزار و  ٥٠٠هزار، سیب زمینی و  ٢تا  ٥٠٠، گوجه فرنگی هزار و  ٥٠٠هزار و 

های دیگر نظیر شبرنگ، آلو قطره طال، آلو نوبرانهبه گفته وی طی چند روز آینده .هزار تومان است ٩و سیر تازه  ٥٠٠هزار و  ٢سفید 

مهاجران در خصوص وضعیت کنونی بازار تصریح کرد: در حال حاضر آرامش بازار را فرا .شابلون و گالبی به بازار عرضه خواهد شد

 .ها در بازار کاهش یابدشود که طی روزهای آتی با فراوانی عرضه قیمتگرفته و همواره پیش بینی می

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٢٦٠٩٤/%D٨%A٢%D٨%AE%D٨%B١%D 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶خرداد / /  ۲۰شنبه , 

 گروه کاالیی با افزایش مواجه شده/روایت بانک مرکزی از تحوالت نرخ کاالهای اساسی ۴قیمت 
و قیمت  گروه کاالیی کاهش قیمت را تجربه کرده ٤گروه کاالیی با افزایش مواجه شده،  ٤در هفته نخست ماه مبارک رمضان، قیمت 

اکی در بازار تهران حکایت از این دارد که در هفته نخست گروه از مواد خور ١١متوسط قیمت خرده فروشی .گروه نیز ثابت ماند ٣

اند. همچنین در گروه کاالیی نیز کاهش قیمت را تجربه کرده ٤گروه کاالیی با افزایش قیمت مواجه شده و  ٤ماه مبارک رمضان، 

ش بانک مرکزی از متوسط قیمت ترین گزاربر این اساس، تازه.هفته مورد گزارش، قیمت سه گروه کاالیی نیز بدون تغییر بوده است

درصد،  ٠.٣درصد، برنج  ٣.٧دهد در هفته مورد گزارش قیمت تخم مرغ گروه از مواد خوراکی در تهران، نشان می ١١خرده فروشی 

درصد،  ٣.٧های تازه درصد، میوه ٠.٣درصد افزایش قیمت داشته و همزمان قیمت لبنیات  ٠.٧درصد و گوشت مرغ  ١.٥گوشت قرمز 

 .اندهای حبوب، چای و روغن نباتی نیز بدون تغییر بودهدرصد کاهش یافته است. گروه ٠.٥درصد و قند و شکر  ٣.٨های تازه سبزی

 مرغلبنیات و تخم

درصد کاهش داشته و قیمت سایر  ٠.٥در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات، بهای ماست پاستوریزه و پنیر پاستوریزه هر یک معادل 

هزار  ١٠ای درصد افزایش یافته و شانه ٣.٧مرغ معادل گروه نسبت به هفته قبل از آن ثابت بوده است. همچنین بهای تخماقالم این 

 .هزار تومان به فروش رسیده است ١٢تومان تا 

 برنج و حبوب

داتی غیرتایلندی و برنج درصد افزایش یافته و بهای برنج وار ٠.٤در این هفته، در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک معادل 

درصد افزایش داشته و بهای سایر اقالم این گروه  ٠.١نخود معادل بدون تغییر بوده است. در گروه حبوب نیز قیمت لپه ٢داخله درجه 

 .ثابت بوده است

 های تازهها و سبزیمیوه

می داشته است و سایر اقالم میوه و سبزی تازه در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری، سیب زرد و لیمو شیرین عرضه ک

ها متفاوت بوده، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی

درصد افزایش  ٢.١درصد و گیالس  ٧.٢درصد، سیب زرد  ٠.٧های سطح شهر قیمت سیب قرمز معادل فروشیشده است. در میوه

های تازه نیز قیمت سیب زمینی درصد کاهش داشته است. در گروه سبزی ٢٧درصد تا  ٠.٣داشته اما بهای سایر اقالم این گروه بین 

 ١٧.٣درصد تا  ١.١درصد افزایش یافته اما بهای سایر اقالم این گروه بین  ٨.٧های برگی درصد و سبزی ٤.٢درصد، پیاز  ٠.٧معادل 

 .اهش پیدا کرده استدرصد ک

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد افزایش  ٠.٧درصد و گروه مرغ  ١درصد، گوشت تازه گاو و گوساله  ١.٩در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 

 .داشته است

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

ای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بوده دهد اما قیمت قند، چدرصد کاهش نشان می ١.٣در این هفته قبهای شکر معادل 

 .است

http://iranecona.com/٧٤٢٣٦/%D٨٢%٩%DB%٨C%D٨٥%٩% 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۲ : تاریخ

 از وزارت جهاد های تعاونی روستایی به تفكیک وظایف تمرکزواکنش اتحادیه
 شود مدیرعامل اتحادیه مرکزیها مشکلی حل نمیسازی دولت است/ با تفکیک یا تجمیع وزارتخانهها مخالف چابکافزایش وزارتخانه 

سال اخیر با آنکه فقط قانون تمرکز  ٣های روستایی کشاورزی ایران، گفت: تراز تجاری بخش کشاورزی طی نظارت و هماهنگی تعاونی

، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .میلیارد دالر بهبود یافته است ٥ت جهاد کشاورز آمد و ابزار الزم را ندادیم، به وزار

ت بازرگانی و های تعاونی روستایی پیش از ظهر امروز در واکنش به الیحه اخیر دولت مبنی بر احیای مجدد وزارمدیران اتحادیه

بازگرداندن اختیارات بازرگانی و قانون تمرکز از وزارت جهات به وزارت بازرگانی احتمالی در نشستی خبری به تبعات این تفکیک 

 .اشاره کرده و انتقاد کردند

ای مجلس الیحه های روستایی کشاورزی ایران، گفت: همین کهاهلل بنار مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیرحمت

دو فوریتی را تنها در یک فوریت تصویب کرده جای شکر دارد، تا فرصت بیشتری برای انجام کار کارشناسی داشته باشیم. از بعد از 

ند، کنهای مختلف با ارائه پیشنهاداتی ساختار دولت را دستخوش دگرگونی میدوران دفاع مقدس هر از چندگاهی شاهدیم که دولت

تواند وی اضافه کرد: اگر احساس کنیم تغییر ساختار می.ه به دالیل ناکارآمدی دولت و ساختار اداری ایران بپردازندبه جای آنک

د دخالت کن امور درشت و ریز در خواهدمی و است کاره چه نارسایی و مشکالت را حل کند، باید ابتدا دولت منشور داشته باشد که 

سازی بدنه دولت بود و سازی و چابکقرار بر کوچکگری بپردازد، چرا که تا آنجایی که به خاطر داریم یا به امر نظارت و تولی

 .ها در تناقض با این موضوع استافزایش تعداد وزارتخانه

شاره به اینکه برای احیای مجدد یک وزارتخانه های روستایی کشاورزی ایران با امدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی

ها طی کند، چیزی جز افزایش های جاری و فرایندهایی که یک فرد باید برای اخذ مجوز در دستگاهاز نیروی انسانی گرفته تا هزینه

را  ترین نظام اداریو خمترین و پرپیچ بروکراسی اداری نیست، چرا که هم اکنون نیز در مقایسه با کشورهای در حال توسعه طوالنی

 .شودداریم که با تغییر در یک وزارتخانه هم این مشکالت حل نمی

  اجرای نصفه و نیمه قانون تمرکز/ فقط قانون را به وزارت جهاد کشاورزی دادیم نه ابزار *

کننده قوانین و مقررات و با خواهد چه کاره شود فروشنده و خریدار یا تنظیموی خطاب به دولتمردان، گفت: باید دید دولت می

به طور جدی شروع  ٩٣تشکیل مجدد وزارت بازرگانی ما یک بازگشت به عقب جدی داریم، چرا که قانون تمرکز تا از ابتدای سال 

رفته شده گوری دوباره به وزارت بازرگانی جدید انتقال پیدا کند، در حقیقت زنجیره تولید تا بازار نادیده شده و اگر قانون افزایش بهره

ها که وزارت جهاد در سطح نظارت بر تنظیم بازار آن طور بنار در پاسخ به برخی واکنش.و گسستی بین تولید و بازار ایجاد خواهد شد

ایم، ولی با ایم، اما ابزار الزم را ندادهکه باید عمل نکرده، تصریح کرد: در طول سه سال اخیر قانون را به وزارت جهاد کشاورزی داده

 .همه اینها توانسته است با تکیه بر تولید داخل و واردات کمتر بازار را تنظیم کند

 خواهیم وزارت بازرگانی تشكیل دهیمسازمان توسعه تجارت چه رایزنی برای صادرات کرده که حاال می *

شاهد مثال آن همان سازمان  وی تأکید کرد: ساختار وزارت بازرگانی آن چه که در قبل تجربه شده برای صادرات ساخته نشده و

توسعه تجارت است که با وجود بازارهای خوب اطراف ما از جمله روسیه، عراق، افغانستان و قطر کاری برای باز کردن بازار صادراتی 

 شده آن نتیجه است، داده قرار تولیدکننده اختیار در و داده انجام تحقیق چقدر پرسید باید و است نداده انجام اقتصادی هایو رایزنی

  .اندشده بیچاره اطالعات، نداشتن دلیل به روسیه بازار در ما تجار از بسیاری که

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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 های یكسان قانون تمرکزجویی ارزی با سیاستهزار میلیارد تومان صرفه 20 *

ساختار وزارت بازرگانی واردات های روستایی کشاورزی ایران این را هم گفت که مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی

محور است و بر اساس صادرات شکل نگرفته است، یادمان نرود که امنیت غذایی پاشنه آشیل هر کشوری از جمله کشور ما است که 

یم مواد رایم با تولید بیشتر و واردات کمتر جلوی این مسأله را بگیریم تا دشمنان مبادا با تحبا زحمات وزارت جهاد کشاورزی توانسته

میلیارد دالر  ٥میلیارد دالر بود که طی این چند سال  ٨تراز تجاری بخش کشاورزی منفی  ٩٢غذایی ما را هدف قرار دهند. در سال 

جویی ارزی به خاطر وظایف قانونی هزار میلیارد تومان صرفه ٢٠ای باید گفت میلیارد دالر رسیده و به گونه ٣بهبود یافته و به منفی 

بنار با بیان اینکه باید بخش کشاورزی و غذا با هم در یک جا مدیریت شوند، .ایمهای وزارت جهاد به کشاورزی داشتهفعالیت تمرکز و

شود که محصوالت فسادپذیر غذایی در زیر مجموعه جهاد وزارت کشاورزی تولید شود و یک دستگاه دیگر تصریح کرد: چگونه می

 .این مسأله عمال امکانپذیر نیست و کشاورزان تولیدکنندگان نیز دچار مشکل خواهند شدبخواهد بازار آن را مدیریت کند و 

تر اینکه در الیحه دولت قرار است تا شرکت پشتیبانی امور دام هم به وزارت بازرگانی احتمالی انتقال یابد، در حالی وی گفت: جالب

در بازار است و در نهایت احیای مجدد وزارت بازرگانی و تفکیک وظایف که از الف تا یای این شرکت وابسته به تولید دام و عرضه آن 

به گزارش خبرنگار فارس، روز گذشته دولت الیحه دوفوریتی را برای احیای مجدد وزارت بازرگانی .دانیمانتزاع را به صالح مملکت نمی

مصوب  ٩١مرکز با طرح نمایندگان مجلس در سال تقدیم مجلس کرد که تنها یک فوریت آن رأی آورد. این در حالی است که قانون ت

 .شده که تمام وظایف تولید، تنظیم و واردات کاالهای اساسی و محصوالت کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی داده است

?nn=http://www.farsnews.com/newstext.php١٣٩٦٠٣٢٢٠٠٠٩٧٣ 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۲ : تاریخ

اند/ با احیای وزارت بازرگانی واردات هنوز ابزار الزم برای تنظیم بازار را به وزارت جهاد کشاورزی نداده

 شودرویه از سر گرفته میبی
 اند وعضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: هنوز ابزار الزم تنظیم بازار را برای اجرای طرح انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی نداده 

، در مورد مطرح رسخبرگزاری فاوگو با خبرنگار کشاورزی زاده در گفتعباس پاپی .خواهند بخش بازرگانی را از آن جدا کنندمی

شدن احیای دوباره وزارت بازرگانی و بازگشت وظایف قانون تمرکز از وزارت جهاد به وزارت بازرگانی، اظهار داشت: متأسفانه ما در 

ها و اجرا دچار یک سردرگمی هستیم، تا وقتی که ادغام انجام نشده بود، این یک دغدغه جدی بود که باید تولید و سازیتصمیم

آورند که باید ای دلیل میکه شیوه مدیریت درست انجام نشده، دوباره عدهوی اضافه کرد: از آنجایی.در کنار هم قرار گیرد واردات

 .ها تفکیک شوند؛ چرا که از ابتدا این موضوع درست جا نیفتاده استوزارتخانه

 بازرگانی و تولید محصوالت کشاورزی باید در کنار هم باشد

اند، دزفول در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه کشاورزان همیشه با مشکالت زیادی در زنجیره تولید مواجه بودهنماینده مردم 

برداشت، توزیع و عرضه محصول در بازار، وجود داشته که کسی روی  ،تأمین نهاده خاطرنشان کرد: همیشه مشکالتی از شروع کشت،

وی تصریح کرد: بازرگانی .کردیمگاه دغدغه حمایت از کشاورزان را حس نمیزرگانی سابق هیچآن کار نکرده و عمالً در وزارت با

محصوالت کشاورزی باید به خود وزارت جهاد کشاورزی تعلق داشته باشد، تا بر زنجیره تولید و جبران کمبود آن از طریق واردات 

 .نظارت داشته باشد

 اندرا از یاد بردهای آمار ضد و نقیض قبلی دو وزارتخانه عده

اند که قبل از اجرای قانون انتزاع هرگاه آماری از میزان کاالهای اساسی و محصوالت ای فراموش کردهعده زاده افزود: ظاهراًپاپی

فا کگفت خوددادند. مثالً وزارت جهاد کشاورزی در مورد مرکبات میخواستیم، دو وزارتخانه آمار ضد و نقیضی به ما میکشاورزی می

 کند و اینکهداد، اما اکنون وزارت جهاد کل میزان مصرف را بررسی میرفت و واردات انجام میهستیم، اما وزارت بازرگانی زیر بار نمی

 .گیرد و پاسخگو خواهد بودتواند تولید کند و چقدر باید میزان کمبود را از طریق واردات جبران کند، خودش تصمیم میچقدر می

  اندروغن را به وزرات جهاد کشاورزی نداده تعرفه واردات

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین به این نکته اشاره کرد که به عنوان مثال ما برای واردات روغن تعرفه گذاشتیم، اما همین 

ن حوزه شوند، بعد های روغنی و خودکفایی در ایتعرفه را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار ندادند، تا صرف توسعه کشت دانه

 به گفته نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی اکنون نگاه به بخش کشاورزی،.طور که باید کار انجام نشده استگویند آنمی

وی به عملکرد مثبت وزارت جهاد کشاورزی .ایمطور که باید اولویتی به این بخش ندادهنگاهی فرعی است و در برنامه ششم توسعه آن

 د، بهگرفتنتنظیم بازار کاالهای اساسی از جمله شکر اشاره کرد و گفت: قبالً واردکنندگان که مجوز خود را از وزارت بازرگانی می در

اما اکنون وزارت  های چغندر قند به تعطیلی کشیده شده بود،حدی شکر وارد کرده بودند که تولید داخل را ورشکسته کرده و کارخانه

های تولید شکر داد که هر کس به میزان تولید اجازه واردات داشته واردات را به کارخانه ه اختیار را به دست گرفت،جهاد پس از آنک

 .های تولید شکر و حمایت از تولید داخلی شدباشد و همین امر سبب ترغیب کارخانه

 شودبا احیای وزارت بازرگانی واردات بی رویه از سر گرفته می

پایان گفت: اگر ادغام دو وزارتخانه دوباره بازگردانده شود، در حوزه محصوالت استراتژیک روز از نو خواهد بود و باید زاده در پاپی

به گزارش خبرنگار فارس، روز گذشته الیحه احیای مجدد وزارت بازرگانی و تفکیک .شاهد واردات بدون هماهنگی با تولید باشیم
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سال از تصویب و دو سال از اجرا در مجلس مطرح و نمایندگان به یک فوریت  ٥زی تنها بخشی از وظایف از وزارت جهاد کشاور

 .بررسی آن رأی دادند
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۱ : تاریخ

 مجوز خرید گندم کشاورزان از سوی کارخانجات آردسازی کشور 
هیأت وزیران در مورد اجازه دادن به کارخانجات آردسازی کشور و در چارچوب مفاد ابالغی دستورالعمل اجرایی وزارت جهاد کشاورزی 

  .ای صادرکردطریق مرکز خرید از کشاورزان مصوبهنسبت به خرید گندم مورد نیاز خود از 

به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور  ١٣٩٦.٣.٧، هیأت وزیران در جلسه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم  ٣٦ری اسالمی و ماده قانون اساسی جمهو ١٣٨و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل 

شود، با هماهنگی به کارخانجات آردسازی سراسر کشور اجازه داده می .1:تصویب کرد ١٣٩٣مصوب  (2)بخشی از مقررات مالی دولت 

، شودجهاد کشاورزی ابالغ میشرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و در چارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت 

کارخانجات  ١تبصره .نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود از طریق مراکز خرید مورد تأیید شرکت یاد شده از کشاورزان اقدام نمایند

دم نای نسبت به پرداخت مرحله اول بهای گهای یارانهآردسازی مؤظفند در صورت خرید مستقیم از کشاورزان برای سهمیه نانوایی

التفاوت قیمت پرداختی توسط کارخانجات آردسازی مابه.خریداری شده از طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام نمایند

سازوکار  - ٢تبصره .شودکل کشور پرداخت می ١٣٩٦تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات مربوط قانون بودجه سال 

ترتب بر خرید گندم توسط کارخانجات آردسازی براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید اجرایی موضوع این بند و هزینه م

شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مؤظف است مطابق قانون تضمین خرید  -2.شودسازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ می

ازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی و با روش پرداخت مانده گندم منسبت به خرید باقی ١٣٦٨محصوالت اساسی کشاورزی مصوب 

های عامل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانک -3.ای از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمایددو مرحله

ست برای خرید گندم داخلی هزار میلیارد ریال تسهیالت مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت ا ٣٠معادل 

 -تبصره  .های خصوصی و تعاونی قرار دهدخط اعتباری در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و خریداران بخش

بندی جدول مذکور بازپرداخت و وزارت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مؤظف است تسهیالت دریافتی را مطابق زمان

به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران اجازه داده می شود پس از خرید  -4.انجام این تکلیف را پیگیری نماید جهاد کشاورزی

گندم از کشاورزان نسبت به عرضه موجودی گندم مازاد بر ذخایر راهبردی خود در تاالر صادراتی بورس کاال یا در قالب مزایده 

التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده گندم صادراتی، پس از انجام بوط اقدام نماید. مابهالمللی با رعایت قوانین و مقررات مربین

وزارت جهاد کشاورزی  -5.گرددتعیین و تکلیف می ١٣٦٦قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  ٧٠حسابرسی ویژه یارانه موضوع ماده 

همراه حداکثر مقدار محصول قابل عرضه توسط هر کشاورز  کار بهمؤظف است اقدامات الزم در مورد ثبت مشخصات کشاورزان گندم

بینی میزان تولید در هر منطقه استخراج شده را در سامانه خرید تضمینی در فصل برداشت که براساس سطح زیر کشت آنان و پیش

نان برای همچ ١٣٩٣.٨.٢٦مورخ  ٩٧٤٧٧ت/ 51252نامه شماره هـ تصویب ٣قیمت فروش گندم موضوع بند  -6.درج نماید

قیمت پایه عرضه در )هزار ریال  ٩ریال و برای سایر متقاضیان از قرار هر کیلوگرم  ٦٦٥٠ای به اعضای هر کیلوگرم های یارانهنانوایی

از  ١٣٩٦.٣.٢٠مورخ  ٣١٤٤٩هیأت وزیران تصویب و با شماره  ١٣٩٦.٣.٧این مصوبه در جلسه مورخ .شودبورس کاال( تعیین می

 .یری معاون اول رئیس جمهور ابالغ شده استسوی اسحاق جهانگ
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۰ : تاریخ

 هاست؟ چیتالش چراغ خاموش دولت برای لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی/ فرمان در اختیار واردات
درخواست لغو کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در قالب الیحه اصالح ساختار دولت 

  .ازدهم در حوزه کشاورزی مدیون اجرای این قانون بوده استدر حالی مطرح شده که بخش زیادی از دستاوردهای دولت ی

تقدیم  «اصالح بخشی از ساختار دولت»، اواخر هفته گذشته، الیحه دوفوریتی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار باشگاه خبری توانا 

ه، سه وزارتخانه از جمله وزارت صنعت معدن و تجارت تفکیک خواهند شد و مجلس شورای اسالمی شد. در صورت تصویب این الیح

ای که مخالفان بسیاری دارد. شود. الیحهپنج وزارتخانه و یک سازمان از جمله وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تشکیل می

عادن و وزارت بازرگانی، بخش تولید تضعیف های صنایع و بازرگانی کشور و تشکیل مجدد وزارت صنایع و مزیرا با تفکیک بخش

 .های صنعتی و تولیدی غلبه خواهند کردشود و در نهایت بخش بازرگانی و واردات بر بخشمی

با این وجود، با انتشار تصویر صفحه اول این الیحه در برخی رسانه ها مشخص شد که دولت در قالب این الیحه و البته 

د که قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را به به صورت چراغ خاموش، قصد دار

 .طور کامل لغو و وزارت بازرگانی را مانند گذشته احیا کند

 ٧هایی از این الیحه ماجرا از این قرار است که روز چهارشنبه و همزمان با ارسال این الیحه به مجلس شورای اسالمی، متن بخش

این الیحه که به تشکیل  ١های ماده ط پایگاه اطالع رسانی دولت منتشر شد ولی در این گزارش خبری از برخی از تبصرهماده ای توس

 .مجدد وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی مرتبط بود، وجود نداشت

 ١ماده  ١حانی در قالب تبصره ها منتشر شد و مشخص شد که دولت رواما روز گذشته اسکن صفحه اول این الیحه در برخی رسانه

الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت قصد دارد قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را به طور 

 بهبا تصویب این قانون، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط »این الیحه بدین شرح است:  ١کامل لغو کند. این تبصره از ماده 

( و تبصره آن( لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار ٢)به استثنای ماده ) -١٣٩١مصوب -بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

 .«شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می گردد

اختار دولت در خبر منتشر شده در پایگاه اطالع رسانی دولت در حالی است عدم اشاره به این تبصره مهم الیحه اصالح بخشی از س

گرچه در که لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مخالفان بسیاری دارد زیرا ا

های صادراتی و های واردات، مشوقزه تعرفهگذاری در حوتصویب و اجرای این قانون نیز نواقص و مشکالتی وجود داشت اما سیاست 

هم های فعالیت دولت یازدتنظیم و کنترل بازار در بسیاری از محصوالت کشاورزی مانند گندم، شکر، دانه های روغنی و میوه طی سال

حوزه کشاورزی  از دستاوردهای مهم و موفق اجرای این قانون بوده است. در واقع، بخش زیادی از دستاوردهای دولت روحانی در

و پس از  ١٣٩١گفتنی است مجلس در سال .ها مخالف آن بودندچیمدیون تصویب و اجرای قانون مذکور بوده است و صرفا واردات

 گیری و سیاست ها کشمکش، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را مصوب کرد تا تصمیمسال

تولید تا بازار محصوالت کشاورزی به یک نهاد واگذار شود و این تمرکز وظایف و اختیارات بتواند یکپارچگی تصمیم  گذاری درباره

کنندگان در پی داشته باشد، قانونی که یکی از کارشناسی ترین قوانین کشور محسوب می  سازی را به نفع تولید کنندگان و مصرف

 .دولت یازدهم دستاوردهای زیادی در حوزه کشاوزی به همراه داشته است شود و همانطور که اشاره شد اجرای آن در

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٣٢٠٠٠١٢١٥ 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۲ : تاریخ

 اتحادیه سراسری کشاورزی  1۰های کشاورزی به بازگرداندن قانون انتزاع روسای اعتراض اتحادیه
ای به رییس مجلس شورای اسالمی تبعات لغو قانون تمرکز از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن به وزارت بازرگانی احتمالی در نامه

های ادغامی و ، پس از تصویب یک فوریت الیحه تفکیک وزارتخانهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .را یادآور شدند

 مرکزت قانون در کشاورزی جهاد وزارت به محوله وظایف شود،می بینیپیش تشکیل وزارت بازرگانی، در صورت تصویب این الیحه

ای به علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی نوشته اتحادیه سراسری کشاورزی نامه ١٠ای روس.دوباره به وزارت بازرگانی برگردد

ها خطاب به علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی ایران آمده در نامه این اتحادیه.و تبعات لغو قانون تمرکز را متذکر شدند

توسط نماینده  ٩٦خردادماه  ١٧که در تاریخ « ی از ساختار دولتاصالح بخش»است: در ارتباط با الیحه پیشنهادی دولت تحت عنوان 

دولت تقدیم مجلس شد، در مورد لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و تبعات آن توجه حضرتعالی را 

های مختلف گیری در حلقهیمـ یکی از مهمترین مشکالت بخش کشاورزی از دیرباز تعدد مراکز تصم1:نمایدبه نکات ذیل جلب می

  .آن بوده است

ـ همانطور که استحضار دارید چرخه تأمین کاال آن هم در بخش کشاورزی از مزرعه و حتی قبل از آن شروع و تا مصرف مردم در 2

ه زنجیره مای بدون توجه به مصالح ههای مختلف آن به چند مسئول و تصمیمات سلیقهشود، سپردن مسئولیت حلقهسفره تعریف می

  .کننده و کشور داشته استهای سنگینی برای تولیدکننده، مصرفهمواره موجب آسیب جدی بوده است که هزینه

 ها جدی گرفتهنظران بخش کشاورزی، این موضوع توسط دولترغم درخواست مکرر فعالین و صاحبـ با توجه به این مشکل علی3

ک ضرورت طرح تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را پس شد تا اینکه نهایتاً مجلس به عنوان ینمی

  .ها کار کارشناسی مصوب و جهت اجرا ابالغ نمودهای فراوان و ماهاز فراز و نشیب

ه اجرایی قانون تمرکز نامـ دولت دهم که اساساً مخالف قانون مذکور بود اقدامی جهت اجرا انجام نداد و نهایتاً در دولت یازدهم آیین4

  .های ذیربط ابالغ شدخانهوظایف بخش کشاورزی تهیه و جهت اجرا به وزارت

های بخش بازرگانی در ابتدا وجود داشت و رغم اینکه مشکالتی برای اجرا به دلیل مقاومتـ در طول مدت اجرای این قانون علی5

وزارت جهاد کشاورزی استقرار یافت، شاهد اتفاقات خیلی بهتری در مقایسه با سازوکار اجرایی آن در  ١٣٩٣تقریباً از ابتدای سال 

 :توان به موارد زیر اشاره نمودایم از آن جمله میگذشته بوده

  .های وارداتی نظیر ذرت و کنجاله سویاهای مورد نیاز تولید مخصوصاً نهادهـ تثبیت قیمت نهاده٥ـ1

  .هادر خصوص تأمین نهادهـ به حداقل رساندن رانت و مفسده ٥ـ2

  .های مناسب برای کاالهای کشاورزی تولید داخل به منظور محدود نمودن واردات و حمایت از تولید داخلـ در نظر گرفتن تعرفه٥ـ3

  .رویهـ ممانعت از واردات بی٥ـ4

مرغ زمینی، لبنیات، مرغ و تخمبهای صادراتی برای کاالهای کشاورزی از جمله سیـ توسعه صادرات و در نظر گرفتن مشوق٥ـ5

  ...و

سازی سیستم مدیریتی برای های جاری و همچنین چابکسازی دولت و کاهش هزینهـ آثار مثبت این قانون در کوچک٥ـ6

  .گیری به موقع کامالً مشاهده شده استتصمیم

دهد و مشخص بودن مسئول بحرانی خود را نشان میهای اجرایی که معموالً در مواقع ـ از بین رفتن دعواهای مرسوم بین دستگاه٥ـ7

  .هاهای نظارتی مردم و رسانهپاسخگویی به همه دستگاه
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رغم همه دستاوردهای مذکور که نتیجه یک طرح اصولی است و الزاماً نقش مدیریت فردی تأثیر کمتری در آن دارد، ممکن ـ علی6

گیری ساختار اداری مناسب آن در که به دلیل نو پا بودن قانون و عدم شکلهایی هم وجود داشته باشد است در اجرای قانون ضعف

  .بدنه بخش کشاورزی بوده است، لیکن به این خاطر نباید موضوع مهم مدیریت یکپارچه بخش کشاورزی را به هم ریخت

ط به لغو قانون تمرکز وظایف های بخش کشاورزی موضوع مربونظران و تشکلرساند صاحببا توجه به موارد فوق به استحضار می

دانند و تقاضا دارد این موضوع کالً از الیحه پیشنهادی بخش کشاورزی و واگذاری آن به وزارت بازرگانی را به مصلحت این بخش نمی

  .دولت حذف شود

newstext.php?nn=http://www.farsnews.com/١٣٩٦٠٣٢٢٠٠١١٩٠ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۰تاریخ: 

 اعتراض تولیدکنندگان کشاورزی به تشكیل وزارت بازرگانی + تصویر نامه
واگذار شد، اما طرح احیای مجدد وزارت از زمان اجرای طرح انتزاع، وظایف بازرگانی حوزه کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی 

 .بازرگانی، نگرانی تولیدکنندگان این عرصه را برانگیخته است

ای سرگشاده، اعتراض خود را به ریاست مجلس شورای اسالمی، اعالم به گزارش ایانا، جمعی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی در نامه

رر تواند به ضاستای حمایت از بخش کشاورزی ندانسته و معتقدند که این طرح میکردند. آنها تشکیل دوباره این وزارتخانه را در ر

تولید و تولیدکننده تمام شود. درست مانند زمان قبل از اجرای طرح انتزاع که بازرگانی محصوالت کشاورزی، یک متولی خاص 

 داد.ف قرار میهای به وجود آمده، در بیشتر مواقع، سرمایه کشاورزان را هدنداشت و ناهماهنگی

 در این نامه آمده است:

 برادر گرامی جناب آقای دکتر الریجانی 

 ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

 سالم علیکم 

 ١٣٩٦خردادماه  ١٧که در تاریخ  "اصالح بخشی از ساختار دولت"احتراماً، در ارتباط با الیحه پیشنهادی دولت محترم تحت عنوان 

لس گردید، در خصوص لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و تبعات توسط دولت محترم تقدیم مج

 نماید:آن توجه حضرتعالی را به نکات ذیل جلب می

 های مختلف آن بوده است.گیری در حلقهترین مشکالت بخش کشاورزی از دیرباز تعدد مراکز تصمیم. یکی از مهم١

چرخه تأمین کاال آن هم در بخش کشاورزی از مزرعه و حتی قبل از آن شروع و تا مصرف مردم در  . همانطور که استحضار دارید٢

ای بدون توجه به مصالح همه های سلیقههای مختلف آن به چند مسئول و تصمیمشود، سپردن مسئولیت حلقهسفره تعریف می

 کننده و کشور داشته است.تولیدکننده، مصرفهای سنگینی برای زنجیره همواره موجب آسیب جدی بوده است که هزینه

ها جدی گرفته نظران بخش کشاورزی، این موضوع توسط دولترغم درخواست مکرر فعاالن و صاحب. با توجه به این مشکل علی٣

زی کشاور عنوان یک ضرورت طرح تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادشد تا اینکه نهایتاً مجلس محترم بهنمی

 ها کار کارشناسی مصوب و جهت اجرا ابالغ نمود.های فراوان و ماهرا پس از فراز و نشیب

نامه اجرایی قانون تمرکز . دولت دهم که اساساً مخالف قانون مذکور بود اقدامی جهت اجرا انجام نداد و نهایتاً در دولت یازدهم آیین٤

 ربط ابالغ گردید.های ذیرتخانهوظایف بخش کشاورزی تهیه و جهت اجرا به وزا

های بخش بازرگانی در ابتدا وجود داشت و دلیل مقاومترغم اینکه مشکالتی برای اجرا به. در طول مدت اجرای این قانون علی٥

ایسه با سازوکار اجرایی آن در وزارت جهاد کشاورزی استقرار یافت، شاهد اتفاقات خیلی بهتری در مق ١٣٩٣تقریباً از ابتدای سال 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:ایم از آن جمله میگذشته بوده

 های وارداتی نظیر ذرت و کنجاله سویا.های مورد نیاز تولید مخصوصاً نهادهتثبیت قیمت نهاده -٥-١

 ها.به حداقل رساندن رانت و مفسده درخصوص تأمین نهاده -٥-٢

 منظور محدود نمودن واردات و حمایت از تولید داخل.االهای کشاورزی تولید داخل بههای مناسب برای کدر نظر گرفتن تعرفه -٥-٣

 رویه.ممانعت از واردات بی -٥-٤

 ...مرغ وزمینی، لبنیات، مرغ و تخمهای صادراتی برای کاالهای کشاورزی ازجمله سیبتوسعه صادرات و در نظر گرفتن مشوق -٥-٥
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سازی سیستم مدیریتی برای های جاری و همچنین چابکسازی دولت و کاهش هزینهکوچکآثار مثبت این قانون در  -٥-٦

 موقع کامالً مشاهده شده است.گیری بهتصمیم

داد و مشخص بودن مسئول های اجرایی که معموالً در مواقع بحرانی خود را نشان میاز بین رفتن دعواهای مرسوم بین دستگاه -٥-٧

 ها.های نظارتی، مردم و رسانهدستگاهپاسخگویی به همه 

رغم همه دستاوردهای مذکور که نتیجه یک طرح اصولی است و الزاماً نقش مدیریت فردی تأثیر کمتری در آن دارد، ممکن . علی٦

 آن در گیری ساختار اداری مناسبدلیل نوپا بودن قانون و عدم شکلهایی هم وجود داشته باشد که بهاست در اجرای قانون ضعف

 بدنه بخش کشاورزی بوده است؛ لیکن به این خاطر نباید موضوع مهم مدیریت یکپارچه بخش کشاورزی را به هم ریخت.

های بخش کشاورزی موضوع مربوط به لغو قانون تمرکز وظایف نظران و تشکلرساند صاحببا توجه به موارد فوق به استحضار می

دانند و تقاضا دارد این موضوع کالً از الیحه پیشنهادی ازرگانی را به مصلحت این بخش نمیبخش کشاورزی و واگذاری آن به وزارت ب

 دولت حذف گردد.
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 هابرنامه و سیاست 
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۳تاریخ: 

 توان بازار را از وزارت جهاد کشاورزی گرفتنمی
کند، اما مخالفان این طرح روز به روز افزایش یافته و از زوایای ریزی میدر حالی که مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی برنامه

 .کنندمختلف، آن را نقد می

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: جدایی بخش بازار از وزارت جهاد امروز در گفتیکی از پژوهشگران اقتصاد کشاورزی 

 توان بخش تجارت را از وزارتخانه متولی تولید گرفت.شود و نمیکشاورزی، امری غیرمنطقی تلقی می

یت به این نتیجه رسیدند که با اجرای طرح های گذشته، با بررسی زوایای مختلف، در نهاریزان در سالکوهسار خالدی افزود: برنامه

 وار، حفظ شود.انتزاع، حوزه بازار را به وزارت جهاد کشاورزی متصل کنند تا مدیریت تولید به صورت زنجیر

شته درصد کشاورزان، تسلطی بر این حوزه ندا ٨٠کم وی با اشاره به اینکه کشاورزان، ارتباط چندانی با بازار ندارند، اظهار کرد: دست

ناطق دلیل سنتی و منزوی بودن در مدهد که بهپایی تشکیل میبرداران خردهو تنها روی تولید متمرکز هستند؛ زیرا بیشتر آنها را بهره

ه غیر از آنهایی شان بتوانستند کاری از پیش ببرند و تقریبا تمام محصوالتخواستند، نمیاند. اگر هم میروستایی، با این مقوله بیگانه

افتد.این پژوهشگر ادامه داد: به همین دلیل قرار بر این شد که تمامی ها میه مشمول خرید تضمینی است، به دست دالالن و واسطهک

وظایف بخش بازرگانی کشاورزی، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود تا از هم گسیختگی از بین برود و بین واردات و صادرات 

ولی، گذار و متقبول ایجاد شود؛ زیرا تا پیش از آن، هماهنگی برای این منظور وجود نداشت و سیاستمحصوالت مختلف، منطقی قابل 

رح پذیر نیست، تأکید کرد: طیکی نبودند.خالدی با بیان اینکه حمایت از تولید کشاورزی، بدون توجه به حوزه تجارت خارجی، امکان

ویژه در زمان برداشت محصول، جلوگیری شود؛ بنابراین رویه بهداد تا از واردات بیانتزاع، بخش بازرگانی را در اختیار کشاورزی قرار 

 کند.ای را ایجاد کرده که تولید تا مصرف را مدیریت میطرح نامبرده، زنجیره

شاورزی نیست ها در بازار داخلی در اختیار وزات جهاد کوی یادآور شد: این در حالی است که هنوز ابزارهای الزم برای کنترل قیمت

ک ای قیمت یو این وزارتخانه به طور مستقیم در آن دخالت نداشته است. به همین دلیل، وقتی برخی سودجوها با شانتاژهای رسانه

دانند. در صورتی که مسئوالن کشاورزی، از وجود ها وزارتخانه را مقصر میدهند، برخیمحصول مانند گوشت را در بازار افزایش می

ته، های گذشدهند.خالدی بیان کرد: اگر وظایف بازرگانی از کشاورزی جدا شود، طبق تجربه سالازه کافی در کشور خبر میدام به اند

واهد کش خافتد که با کشاورز و کشاورزی هماهنگ نبوده و بیشترین خسارت، متوجه کشاورز زحمتاین مقوله به دست کسانی می

. البته های گذشته، بچربدوان برای تشکیل وزارت بازرگانی پیدا کرد که بر ادغام آن در سالتبود.وی معتقد است: هیچ استداللی نمی

ای جهت ناکارآمد جلوه دادن وزارت جهاد کشاورزی بدانند، اما باید قبول کرد که هنوز زمان برای شاید برخی مشکالت بازار را بهانه

 اینها به متولیان مربوطه فرصت داد./ ارزیابی این موضوع، کافی نیست و باید بسیار بیشتر از

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٠١٢/%D٨٦%٩%D٨٥%٩%DB%٨ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 وزارتخانه ۳اختیارات موافقت مجلس با فوریت الیحه تفكیک وظایف و 
های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس با فوریت بررسی شدن الیحه تفکیک وظایف و اختیارات وزارتخانه

به گزارش ایانا از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی امروز )یکشنبه( پارلمان .ورزش و جوانان موافقت کردند

 .وریت الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب نرساندنددوف

نماینده حاضر در صحن علنی با دوفوریت الیحه تفکیک  ٢٣٨رأی ممتنع از  ٤رأی مخالف و  ١٠٤رأی موافق،  ١٠٥وکالی ملت با 

 .تجارت و همچنین تشکیل سازمان ملی جوانان مخالفت کردند وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و ٢وظایف و اختیارات 

فوریت الیحه مذکور نماینده حاضر در صحن علنی با یک ٢٣٩رأی ممتنع از  ٧رأی مخلف و  ٧٩رأی موافق،  ١٢٤سپس نمایندگان با 

رسازی و صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه راه و شه ٢در صورت تصویب نهایی جزئیات این الیحه، وظایف و اختیارات .موافقت کردند

و همچنین به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی « مسکن و شهرسازی»و « راه و ترابری»های تفکیک شده و به ترتیب وزارتخانه

های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی تفکیک شده و وزارت در اقتصاد کشور وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه

سازی اقدامات همچنین با تأیید نهایی جزئیات الیحه مذکور، به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ.شودتشکیل می« بازرگانی»

 .شودجمهوری تشکیل میهای مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاستدستگاه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٩١/%D٨٥%٩%D٨٨%٩%D٨%A٧%D٨١%٩ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

 های گذشته با لغو قانون انتزاع/ در اجرای قانون انتزاع کارشكنی شدتكرار چالش
 کردند و این امر کشاورزانگیر متعددی در حوزه مواد غذایی و کشاورزی اعمال نظر میهای تصمیمتصویب قانون انتزاع سازمان پیش از

به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن امروز در .رو کرده بودو تولیدکنندگان را با چالش متعددی روبه

های تعاونی های کشاورزی در واکنش به الیحه دولت برای احیای وزارت بازرگانی و امکان رؤسای اتحادیهنشست خبری که با حضور 

لغو قانون تمرکز)انتزاع( برگزار شده بود، گفت: یکی از نتایجی که قانون انتزاع به همراه داشت این بود که طی دو سه سال اخیر قیمت 

های گذشته وجود داشت.رضا ترکاشوند افزود: پیش از اجرای این قانون آنها نسبت به سالها ثابت بود و کمترین نوسان را در نهاده

ها را با قیمت باال ها را با ارز مرجع وارد کنند و این نهادهصورت انحصاری نهادهتوانستند با اجازه وزارت بازرگانی بهافراد خواص می

های اجرای قانون انتزاع عالوه بر جلوگیری از واردات بی دلیل و انحصاری، تعرفهکننده قرار دهند.وی تأکید کرد: با در اختیار مصرف

های مورد نیاز در نظر گرفته شد تا محصوالت مشابه خارجی با قیمت پایین وارد نشود و تولیدکننده داخلی مناسبی برای واردات نهاده

ه انتقاداتی که از وزارت جهاد کشاوزی درباره نحوه تنظیم بازار گذاری میهن در پاسخ بآسیب نببیند.رئیس اتحادیه سراسری مرغ تخم

دانند، اما کشاورزان و شد، ادامه داد: هرچند برخی وزارت جهاد کشاورزی را در انجام وظایف خود ناموفق میاین وازرتخانه می

 .باید نسبت به گذشته سنجید تولیدکنندگان این حوزه معتقدند وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است چرا که همه چیز را

اجرا  طور کاملترکاشوند در پایان از منتقدان خواست بیشتر در ارزیابی شرایط موجود تأمل کنند و اظهار کرد: قانون انتزاع هنوز به

 کنند./کارشکنی مینشده است و کسانی هستند در مقابل اجرای این قانون

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٥٧/%D٨%AA%DA%A٩%D٨ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

و ذرت در کشور با کند/ تولید بذر کیفی سبزی، صیفی های مدرن احداث میترکیه در جنوب ایران گلخانه

 ایهای ترکیهکمک شرکت
 های مدرن و تولیدای را برای احداث گلخانهنامهای تفاهمهای ترکیههای روستایی و کشاورزی ایران با شرکتاتحادیه مرکزی تعاونی

ی روستایی و هامدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی.بذر کیفی محصوالت سبزی و صیفی و ذرت در جنوب کشور به امضاء رساند

عنوان راهکاری برای مدیریت ای بهوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر، افزود: توسعه واحدهای گلخانهکشاورزی ایران امروز در گفت

های فعال در حوزه آب جنوب کشور مطرح است از این رو از سال گذشته مذاکراتی با شرکتویژه در مناطق کمو کاهش مصرف آب به

 مند شویم.نه کشور ترکیه داشتیم تا از توان علمی، تکنولوژی آنها بهرهگلخا

های مدرن و همچنین جذب ای برای احداث گلخانهنامهشده منجر به امضای تفاهمهای انجامنژاد افزود: پیگیریمحمدرضا رئیسی

 گذاری این کشور برای تولید بذر سبزی و صیفی و ذرت در کشور شده است.سرمایه

ها ای است که با این شرکتنامهای کشور ترکیه بخشی دیگری از تفاهمبیان کرد: اطالع از آخرین روند تولید محصوالت گلخانه وی

های روستایی و کشاورزی ایران، ترکیه را یکی از کشورهای موفق در صادرات محصوالت امضاء رسید.مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

ای موضوعی بود که با های کشور ترکیه در جهت صادرات محصوالت گلخانهمندی از برنامهداد: بهرهکشاورزی برشمرد و ادامه 

ای از نژاد اظهار کرد: فعالیت مشترک در حوزه صادرات محصوالت گلخانههای ترکیه ای مطرح و مورد بحث قرار گرفت.رئیسیشرکت

 ای مورد بحث قرار گرفت.های ترکیهرکتنامه با شهای بود که طی روند امضای تفاهمدیگر خواسته

گذاری و مساحت در نظر گرفته شده برای احداث گلخانه ها و تولید بذر این محصوالت وی در پاسخ به این پرسش که حجم سرمایه

های کتگذاری و محدویتی برای واگذاری زمین وجود ندارد و به هر میزان که شرچقدر است، یادآور شد: هیچ سقفی برای سرمایه

نژاد در پایان گفت: تبادل کارشناسان ایران و ترکیه و تبادل ای مایل باشند زمین در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.رئیسیترکیه

های آوردهکننده فرساز تحول کشاورزی در جنوب کشور را فراهم کند و دو کشور ایران و ترکیه تأمینتواند زمینهتجربیات دو کشور می

 المنافع، افغانستان، عراق و روسیه شوند./ورهای مشترکغذایی کش

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٥٠/%D٨%AA%D٨%B١%DA%A٩%DB%٨C% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

 کشاورزان از نمایندگان مجلس مخالفت با لغو قانون انتزاع استانتظار 
دارند  پذیر از نمایندگان خود انتظاردهند این قشر آسیباند را کشاورزان تشکیل میبخش بزرگی از کسانی که به نمایندگان رأی داده

خبرنگار ایانا، مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت به گزارش .کند مخالفت کنندکه در مجلس با لغو قانونی که منافع آنان را تأمین می

های کشاورزی در های تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران امروز در نشست خبری که با حضور رؤسای اتحادیهو هماهنگی تعاونی

گذاری ت: لغو قانون انتزاع و واواکنش به الیحه دولت برای احیای وزارت بازرگانی و امکان لغو قانون تمرکز )انتزاع( برگزار شده بود، گف

 .رو کندتواند دوباره واردات محصوالت کشاورزی را افزایش و تولیدکنندگان این حوزه را با مشکل روبهآن به وزارت بازرگانی می

ت تالش ه همراه داشاهلل بنار با تأکید بر اینکه ما مخالف احیاء وزارت بازرگانی نیستیم، افزود: از نتایجی که اجرای این قانون برحمت

های تولید با هدف بهبود شرایط تولید و بازار محصوالت کشاورزی بود.وی تأکید کرد: این اتفاق خوب زمینه افزایش برای ایجاد زنجیره

 یسطح تولید، تنوع محصوالت، امکان تثبیت بازار و در نهایت بهبود شرایط معیشتی کشاورزان را فراهم کرد.مدیرعامل اتحادیه مرکز

سازی های روستایی و کشاورزی ایران ادامه داد: شاید بتوان به جرأت گفت نتایج اجرای این قانون یکپارچهنظارت و هماهنگی تعاونی

وری، های دولت در چرخه تولید و تجارت محصوالت متنوع کشاورزی بود و آثار قابل توجهی در افزایش بهرهگریو کاهش تصدی

های کیفی و کمی در عملکرد این بخش مهم در طوری که شاهد رشد و توسعه شاخصدی داشت؛ بهکاهش واردات و رشد اقتصا

 وری دانست.ترین نتایج لغو قانون انتزاع را توقف اجرای قانون بهرهاقتصاد کشور بودیم.بنار همچنین یکی از مهم

می کند نمایندگان مجلس با لغو قانون انتزاع مخالفت  وی در پایان نمایندگان مجلس را مخاطب قرار داد و بیان کرد: تدبیر اقتضاء

کنند، چرا که بازپسگیری قانون انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی و سپردن آن به وزارت بازرگانی به معنای بازگشت بخش کشاورزی 

 به مشکالت گذشته است./

ttp://www.iana.ir/fa/news/h٤٤٩٦٣/%D٨%A٧%D٨٦%٩%D٨%AA 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

های کشت و صنعت گذاران و کارآفرینان برای احداث مجمتعهای بلوکی به سرمایهای سهامواگذاری اجاره

 های مرزیمدرن در مناطق طرح جامع رودخانه
 .های تولید باید افزایش یابدبرداری و ایجاد زنجیرههای بهرهوری در بخش کشاورزی با ارتقای نظامجهاد کشاورزی گفت: بهرهوزیر 

گیری های مرزی بر لزوم بهرهبه گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در نشست بررسی اجرای طرح جامع رودخانه

ر های نوین آبیاری دهای فرعی، زهکشی و سامانهطرح تاکید کرد و افزود: با توجه به اجرای شبکه مناسب از اراضی تحت پوشش این

وری کشاورزی در این مناطق های تولید، بهرهبرداری و ایجاد زنجیرههای بهرههای مرزی باید با ارتقای نظامطرح جامع رودخانه

وی ایجاد مجتمع های کشت و صنعت .ال در مناطق اجرای این طرح تولید شودافزایش یابد و بهترین محصوالت با راندمان تولید با

مدرن در این مناطق را ضروری عنوان کرد و افزود: اراضی ملی که طرح جامع رودخانه مرزی در آن اجرا می شود برای بهره وری 

وزیر جهاد .ی به صورت اجاره واگذار شودبیش تر الزم است به صورت سهام های بلوکی به سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش خصوص

های کشت و صنعت با ایجاد زنجیره تولیدات زراعی، باغی و دامی ضمن ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تولید کشاورزی بیان کرد: مجتمع

ویی برای تواند الگمی کنند و موفقیت آنهاالتحصیالن بخش کشاورزی و سایر افراد جامعه را فراهم میتر، زمینه اشتغال فارغباکیفیت

های مرزی بر حجتی با قدردانی از روند و نحوه اجرای طرح جامع رودخانه.های تولید باشدهای سهامی زراعی و تعاونیسایر شرکت

ویژه در مناطق غرب و شمال غرب ها و همچنین توجه به اسکان عشایر بهضرورت اتخاذ تدابیر الزم برای رفع تداخل ارضی در استان

استان کشور ارائه و اعالم شد که  ١٠های مرزی در در ابتدای این نشست گزارشی از وضعیت طرح جامع رودخانه.شور، تاکید کردک

 درصد پیشرفت داشته است ٣٢قرارداد منعقد شده و اجرای آن  ٤٠٧تاکنون برای اجرای این طرح 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٩٤/%D٨٨%٩%D٨%A٧%DA%AF% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۰تاریخ: 

 گذاری دولت یازدهم در بخش کشاورزیرونق تولید و رشد اقتصادی با افزایش سرمایه
اقتصادی مورد توجه دولت یازدهم بوده و توسعه این حوزه به صورت ویژه در های ترین بخشبخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم

های مهم دولت یازدهم است و دولت رسانی دولت، توسعه بخش کشاورزی یکی از اولویتبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع .دستور کار قرار گرفت

میلیون تن گندم مازاد بر نیاز داخلی و خودکفایی در تولید این کاالی استراتژیک های فراوانی به دست آورده است. تولید سه در این حوزه موفقیت

ترین بندهای های دولت یازدهم در این حوزه تنها یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه کشاورزی است.یکی از مهمبه عنوان ویترین موفقیت

سال گذشته از نظر کارشناسان به  ٤است و افزایش تولید محصوالت کشاورزی در های اقتصاد مقاومتی مربوط به تامین امنیت غذایی سیاست

ها های اقتصادمقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. دستیابی به این موفقیتهای مهم حرکت بخش کشاورزی در مسیر سیاستعنوان یکی از نشانه

 گذاری میسر است.و ادامه این روند هم قاعدتا با افزایش سرمایه

 گذاری در بخش کشاورزیاثرات مهم افزایش سرمایه

حجم  ٩٥ماهه سال  ٩محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این باره با بیان اینکه با اجرای برجام، در 

سرمایه  ٩٥ه سال ماه ٩در »برابر شد؛ گفت:  ٣٠٠حدود  ٩٣های مستقیم خارجی بخش کشاورزی نسبت به سال سرمایه گذاری

نزدیک به دو میلیون  ٩٣میلیون دالر بود این درحالی است که در در سال  ٥٩٠گذاری های مستقیم خارجی بخش کشاورزی حدود 

گذاری مستقیم خارجی در بخش کشاورزی در سال ایم. میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی داشتهدالر در حوزه کشاورزی سرمایه

ها، پرورش ماهی در قفس و بخش دام صورت گرفته ها در حوزه گلخانهگذاریبخش عمده این سرمایه« الر بود.میلیون د ٨٦نیز  ٩٤

ساله و درخصوص بانک توسعه اسالمی  ١٠است. قبل از اجرای برجام در زمینه ارتباط با بانک جهانی در بخش کشاورزی یک وقفه 

ین آبیاری، طرح زهکشی اراضی کشاورزی گلستان، اجرای عملیات آب و خاک در ایم. پنج طرح احداث سامانه نووقفه دو ساله داشته

های اولویت دار وزارت جهاد ای از طرحهای مجتمع گلخانه اراضی تشکل های کشاورزی، پرورش ماهی در قفس و احداث زیر ساخت

های اتخاذ شده در بخش و سیاست گیریکشاورزی برای جذب تسهیالت مالی خارجی از طریق فاینانس هستند.نگاهی به جهت

های بکر در حوزه کشاورزی دهد دولت یازدهم با درک اهمیت قطع وابستگی غذایی از یک سو و شناسایی ظرفیتکشاورزی نشان می

گذاری منطقی در دستور کار قرار داده است. حمایت دولت از کشاورزان و از سوی دیگر توجه به توسعه این بخش را با یک سیاست

دهد دولت یازدهم پرداخت نوعی یارانه هدفمند به گندمکاران از طریق خرید تضمینی گندم با قیمتی باالتر از قیمت جهانی، نشان می

 های عملی موثر در این بخش برداشته است.به اهمیت مضاعف توسعه بخش کشاورزی واقف بوده و گام

میلیون دالر  ١٠٠هشت میلیارد و  ١٣٩٢ری بخش کشاورزی در سال براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران کسری تراز تجا

میلیون دالر بهبود یافته است. این دستاورد به دلیل افزایش تولید محصوالت  ٩٠به سه میلیارد و  ١٣٩٥بود که این رقم درسال 

ش است.آب و خاک یکی از ریزی منطقی دولت یازدهم در این بخکشاورزی و کاهش واردات بوده است و نشان دهنده برنامه 

رود که در توسعه ملی و افزایش درآمد تاثیر بسزایی دارد. در دولت یازدهم سرمایه های در کشاورزی به شمار میترین بخشزیربنایی

گذاری مناسبی در این بخش انجام شده که به گواه آمار در طول تاریخ بخش کشاورزی کشورمان بی سابقه بوده است. به اعتقاد 

وم کارشناسان کشاورزی عملکرد دولت یازدهم در بخش کشاورزی به شکوفایی در این بخش مهم و حیاتی اقتصاد کشورمان منجر عم

 کند./هم این مسئله را تایید می ٩٥شده و سهم باالی این بخش از نرخ رشد اقتصادی در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٣٧/%D٨%B١%D٨٨%٩%D٨%٩ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

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

 تعاون اسالمی عراق
 .خصوص در تهران و کیش فعال هستندپنج بانک خارجی در ایران و به دهد کهبررسی اطالعات بانک مرکزی نشان می

اند ها و نهاد پولی مجاز در ایران ثبت شدهبانک ٤٠به گزارش ایانا از اتاق ایران، در بخش نظارت بانکی سایت رسمی بانک مرکزی، 

ستاندارد چارترد، فیوچر بانک )المستقبل(، تعاون های ابر این اساس بانک .خوردبانک خارجی نیز به چشم می ٥که در این میان نام 

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

 .اندمرکزی اعالم شده

 بانک استاندارد چارترد

اکنون شعبه تأسیس شد و هم ١٩٦٩بانک استاندارد چارترد، یک شرکت چندملیتی خدمات مالی و بانکداری است، که در سال 

شود و خدمات آن عمدتأ در ها در بریتانیا محسوب میترین بانکاستاندارد چارترد، یکی از مهم .مرکزی آن در لندن مستقر است

 .بهمن( در کیش آغاز به کار کرد ١٢) ٢٠٠٦ت و شعبه این بانک از اول فوریه سال آسیا، خاورمیانه و آفریقا متمرکز اس

 (فیوچر بانک )المستقبل

با سرمایه گذاری مشترک بانک صادرات ایران، بانک ملی ایران و االهلی یونایتد بانک بحرین تأسیس  ٢٠٠٤بانک المستقبل در سال 

 .شد و هم اکنون دارای یک شعبه در کیش است

 (گذاری )مصرف التعاون االسالمی لالستثمارن اسالمی برای سرمایهتعاو

شعبه شامل اداره مرکزی و شعبه مرکزی در بغداد،کربال، نجف، سلیمانیه، بصره، اربیل، کاظمین، کوت،  ١١بانک تعاون اسالمی دارای 

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

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

رزی با هدف در نجف اشرف به ریاست مدیرعامل بانک کشاورزی برگزار شده بود. بانک کشاو ١٣٩٥لالستثمار( در چهاردهم اسفندماه 

های همکاری در حوزه بانکی با کشور عراق و همچنین احیا و توسعه توسعه 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؛ اتجاری ایران و اروپا، بانکی اروپایی است، لذا تحت مقررات و قوانین بانکی و نظارتی اروپا فعالیت می از آنجاکه بانک

اکنون در تهران نیز صاحب شعبه شده میالدی در جزیره کیش آغاز به کار کرده و هم ٢٠٠٥نخستین بانک خارجی بود که در سال 

 .ی نداردااست. این بانک در ایران هیچ باجه

 ونزوئال -بانک مشترک ایران 

میلیون دالر کار خود را آغاز کرد که هر یک از دو  ٢٠٠با سرمایه اولیه یک میلیارد و  ١٣٨٨بانک مشترک ایران و ونزوئال در سال 

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

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧٠٣/%D٩%BE%D٨٦%٩%D٨% 
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 برنامه و سیاست ها

 ایران اکونا – ۱۳۹۶خرداد / /  ۲۱یکشنبه , 

 قلم کاالی کشاورزی 1۶۲لزوم نصب شناسه برای 
قلم کاالی کشاورزی از یکم تیرماه برای کاالهای وارداتی و  ١٦٢قائم مقام خانه کشاورز گفت: اجرای دستورالعمل نصب شناسه برای 

به گزارش ایران اکونا به نقل از صدا و سیما، عنایت اهلل بیابانی ابالغ .از یکم آبان سال جاری برای کاالهای تولیدی الزامی است

دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه و نصب شناسه گروه کاالهای کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی را ضروری دانست و افزود: 

وارداتی و از یکم آبان ماه سال جاری برای  قلم کاالی کشاورزی از یکم تیرماه برای کاالهای ١٦٢اجرای این دستورالعمل برای 

وی در ادامه با بیان اینکه ایران از تنوع آب و هوایی بی بدیل برخوردار است، اظهار داشت: خوشبختانه .کاالهای تولیدی الزامی است

به بازار مصرف عرضه به دلیل اقلیم مناسب و شرایط جوی مساعد، انواع و اقسام محصوالت کشاورزی در این مرز و بوم تولید و 

قائم مقام خانه کشاورز با اشاره به این جمله زمینه بازار برای صادرات محصوالت کشاورزی ایران در دنیا وجود دارد، گفت: . .شودمی

 .کشورهای حاشیه خزر و خلیج فارس به شدت نیازمند محصوالت زراعی، باغی، دامی، شیالتی و ... این آب و خاک هستند

های نه چندان دور کشور م اینکه کیفیت محصوالت کشاورزی ایران در دنیا زبانزد عام و خاص است، اظهارداشت: در گذشتهوی با اعال

بیابانی در بخش دیگری از سخنان خود موانع صادرات محصوالت .محصول کشاورزی مقاوم نخست را در دنیا داشت ١١ما در صادرات 

ی های بازرگانی از سونظارتی، قوانین دست و پاگیر حاکم بر صادرات، عدم اجرای سیاست هایکشاورزی را شامل فقر نظارت دستگاه

های ذیربط در کشورهای دیگر و مواردی از این دست برشمرد و گفت: صادرات تولیدات کشاورزی در مسئوالن بازرگانی سازمان

 .م توجه جدی داشته باشندطلبد مسئوالن به این مهاقتصاد کشور بسیار نقش آفرین است بنابراین می

گیرد که به هیچ وجه پذیرفتنی وی افزود: در حال حاضر بهترین محصوالت کشاورزی به بدترین کیفیت روی ریل صادرات قرار می

قائم مقام خانه کشاورز با تاکید بر اینکه صادرات باید مبتنی بر رعایت استانداردهای الزم، کیفیت مناسب، بسته بندی مطلوب .نیست

 .و مواردی از این دست باشد، اظهارداشت: اهمیت و تأثیر صادرات کاالهای کشاورزی بر رشد اقتصادی کشور غیر قابل انکار است

های قابل توجه از اهمیت خاصی برخوردار ها و ظرفیتوی اضافه کرد: بخش کشاورزی در اقتصاد کشور به لحاظ برخورداری از قابلیت

 .تأمین مواد غذایی مردم و تهیه مواد اولیه برخی از صنایع دارد بسیار شایان توجه استبوده وبه لحاظ نقشی که در 

http://iranecona.com/٧٤٢٩٨/%D٨٤%٩%D٨%B٢%D٨٨%٩%D٨٥%٩- 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

 هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی اختصاص داد 9دولت 
های عامل برای خرید هزار میلیارد ریال تسهیالت به سازمان مرکزی تعاون روستایی از طریق بانک ٩هیات وزیران با اختصاص مبلغ 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت ،هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه .تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی موافقت کرد

های قدر و سوگواری موالی متقیان کرد با توجه به فرا رسیدن شبخود به ریاست جهانگیری معاون اول رییس جمهوری اعالم 

ها و مؤسسات دولتی در سراسر کشور ها، شرکتها، سازمانحضرت علی)ع(، مطابق سنوات گذشته زمان شروع به کار کلیه وزارتخانه

وزرای اطالعات و کشور گزارشی درباره در این جلسه، .شوددر روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه رمضان با دو ساعت تأخیر آغاز می

 .حوادث تروریستی اخیر در کشور و اقدامات اطالعاتی و امنیتی انجام شده در این خصوص به هیات وزیران ارایه دادند

 هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی 9اختصاص 

های عامل برای خرید ارد ریال تسهیالت به سازمان مرکزی تعاون روستایی از طریق بانکهزار میلی ٩هیات وزیران با اختصاص مبلغ 

 .تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی موافقت کرد

 آیین نامه اجرایی مربوط به تأمین اعتبار برای بازخرید کارکنان مازاد و بازنشستگی تصویب شد

ه های اجرایی را ببار برای بازخرید کارکنان مازاد و یا بازنشستگی در دستگاههیات دولت، آیین نامه اجرایی مربوط به تأمین اعت

های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری خود اعتبار برای بازخریدی کارکنان به موجب این آیین نامه، دستگاه.تصویب رساند

ربوط نسبت به انجام امور بازخریدی کارکنان مازاد و یا توانند طبق قوانین و مقررات ماند، میمازاد و یا بازنشستگی پیش بینی کرده

بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی و همچنین مکفی نبودن در صورت عدم پیش.بازنشستگی اقدام نمایند

های غیرمنقول مازاد در اختیار اییتوانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارهای اجرایی میاعتبار پیش بینی شده، دستگاه

 .خود برای این منظور استفاده کنند

 اقتصادی ویژه و صنعتی –بررسی مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری 

صنعتی و ویژه اقتصادی را مورد بررسی و تصمیم  – هیات وزیران در ادامه جلسه، تعدادی از مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری

و  ١٣٩٥و اصالحیه بودجه سال  ١٣٩٦صنعتی مربوط به سال  -های مناطق آزاد تجاری بر این اساس، بودجه سازمان.داد گیری قرار

های شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم و شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم اساسنامه

های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد د شده شامل صورت وضعیت مالی طرح تملک داراییهمچنین دیگر مصوبات یا.به تصویب رسید

، اصالح ١٣٩٤، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد چابهار برای سال مالی ١٣٩٤قشم مربوط به سال مالی 

یژه و منطقه ایجاد الیحه انزلی، صنعتی –د تجاری موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا، تعیین محدوده منطقه آزا

البالغه توسط سازمان منطقه آزاد کیش، اجازه توافق به سازمان اقتصادی الر، واگذاری دو باب غرفه تجاری به بنیاد فرهنگی نهج 

شمال استان بوشهر منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم درخصوص دعوای مطروحه و طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی کاشان، سمنان، 

 .و جزیره انزلی به تصویب هیات وزیران رسید

 های دولت از طریق واگذاری اسناد تسویه خزانهتهاتر مطالبات و بدهی

های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات خود از آنها، به هیات وزیران به منظور تسویه بدهی

 .هزار میلیارد ریال اقدام نماید ٥٠رایی اجازه داد نسبت به صدور اوراق تسویه خزانه تا مبلغ وزارت امور اقتصادی و دا
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هزار میلیارد ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و  ١٠همچنین تا سقف 

های تابعه باشد، بدون لحاظ موارد ها متعلق به ستاد مذکور و شرکت درصد از سهام آن ٣٠های وابسته به آن ستاد که حداقل شرکت

های مطالبات و بدهی.گیردنامه، تعلق میهای دولتی مندرج در این آیینمستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت

های هیات وزیران، مطالبات شرکت های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور تهاتر می شودبا تصویبهای دولتی با سازمانشرکت 

های دولتی با بدهی توسعه مسیر برق گیالن، انرژی گستر جم، افق توسعه انرژی طوس و مولد نیروگاهی تجارت فارس از شرکت

ریال  ٦٦١هزار و  ٥٢٣میلیون و  ٥٩٣میلیارد و  ٢٣٢٠سازی و امور مالیاتی کشور به مبلغ های خصوصیها به سازمانهمان شرکت

 .تهاتر شد

 های مسكن مهر اصالح شدمصوبه اختصاص اعتبار برای ایجاد تأسیسات عمومی پایگاه 

مهر  های مسکندولت با اصالح تصویب نامه مربوط به اختصاص اعتبار به وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد تأسیسات عمومی پایگاه

های مسکن مهر برای جلوگیری از حوادث غیرمترقبه و ات عمومی پایگاهبر این اساس، اعتبار الزم به منظور ایجاد تأسیس.وافقت کرد

آیین نامه اجرایی کمک به توسعه و ارتقای کاربرد .های همه گیر انسانی، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیردبیماری

کمک به سرمایه گذاری در راستای توسعه و فناوری اطالعات و ارتباطات کشور تصویب شدهیات وزیران آیین نامه اجرایی مربوط به 

 .های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را به تصویب رساندارتقای کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات کشور توسط شرکت

 آیین نامه اجرایی قانون دریایی ایران به تصویب رسید

در این آیین نامه، موضوعاتی همچون تعریف شناور، نحوه درخواست .صویب کردهیات وزیران آیین نامه اجرایی قانون دریایی ایران را ت

صدور گواهی نامه ثبت شناور و شرایط و مدارک الزم برای انواع شناورها، حق الثبت و سایر حقوقی که برای ثبت اسناد و مدارک 

های اعالم نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح.ستشناور باید پرداخت شود و نیز قوانین و مقررات مربوط مورد بررسی قرار گرفته ا

های نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نماینده خود را نمایندگان مجلسهیات وزیران ضمن اعالم نظر درخصوص تعدادی از طرح

 .برای پیگیری موضوع تعیین کرد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٢٢/%D٨%AF%D٨٨%٩% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۷تاریخ: 

 آمایش روستاها مشخص شد /های عامل تسهیالت اشتغال روستایی را پرداخت خواهند کرد؟کدام بانک
 .ملی تأکید کردرئیس مجلس بر فرصت شش ساله برای بازگشت منابع به صندوق توسعه 

میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برای  ١.٥خرداد، نشست بررسی الیحه برداشت  ١٦به گزارش ایانا از خانه ملت، عصر سه شنبه 

ایجاد اشتغال روستاها با حضور علی الریجانی، محمدرضا نعمت زاده، محمدباقر نوبخت، علی ربیعی، محمود حجتی، ولی اهلل سیف، 

ون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال، رئیس صندوق توسعه ملی و برخی روسای کمیسی

میلیارد دالر از  ١.٥علی الریجانی در ابتدای این نشست با بیان اینکه الیحه برداشت  .مدیران عامل بانک های کشور برگزار شد

روستایی ایده خوب و مناسبی بود، گفت: کلیات این الیحه در مجلس تصویب شد و صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال مناطق 

ما تالش کرده ایم که برای توسعه پایدار روستاها فکری شود، اما مسیر آن باید تعیین شود که این جلسه هم اندیشی تشکیل شده تا 

برطرف کنیم. رئیس مجلس تاکید کرد: سیاست کلی  مشخص شود که چگونه از این مسیر عبور کنیم، و ایرادات احتمالی الیحه را

میلیارد دالر از منابع  ١.٥الریجانی افزود: در این الیحه ذکر شده که  .این است که از صندوق توسعه ملی کمتر استفاده موردی شود

و سایر صندوق های صندوق توسعه ملی به صورت قرض الحسنه نزد بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق کارآفرینی امید 

هزار میلیارد تومان می شود،  ٥میلیارد دالر حدود  ١.٥وی با بیان اینکه  .مجاز قرار داده شود تا برای ایجاد اشتغال اختصاص یابد

هزار میلیارد تومان برای یک حرکت مهم تولیدی برای روستاها کفایت می کند یا بهتر این است که چند بانک  ٥ادامه داد: آیا این 

در ارائه تسهیالت دخیل شوند و دو برابر تسهیالتی که از صندوق توسعه ملی اخذ می شود، توسط بانک ها برای این منظور ارائه شود 

و به جای پراکنده کردن این تسهیالت، چند بانک که بیشتر با روستاها سروکار دارند، متولی پرداخت آن شوند. نکته ای که مشخص 

ین منابع در محل خود مصرف می شود یا خیر و این نگرانی وجود دارد که همانند وام های زودبازده چیزی نیست این است که آیا ا

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه تعداد بانک ها برای ارائه تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی باید مشخص  .عاید مردم نشود

وق را برای ارائه تسهیالت به مردم ارائه دهد که می توان سود آن را در سقف شود، یادآور شد: بانک عامل معادل تسهیالت صند

الریجانی افزود: تعداد بانک ها باید کامل مشخص شود و نباید برای تعیین بانک ها تا این حد الیحه باز گذاشته  .معینی تعیین کرد

بانک دیگر نیز برای  ٥سرمایه گذاری توسعه کشاورزی و شود. نوع بانک ها نیز باید مشخص شود و صندوق کارآفرینی امید، صندوق 

وی با بیان اینکه باید سود معقولی برای ارائه این تسهیالت در نظر گرفته شود، ادامه داد: اگر نرخ سود  .ارائه تسهیالت معرفی شوند

رای اسالمی با بیان اینکه باید رئیس مجلس شو.درصدی برای این تسهیالت در نظر گرفته شود، هیچ چیزی عاید مردم نمی شود ٢٠

میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی و ساماندهی آن برای توسعه روستاها مشخص شود، بیان  ١.٥یک متولی برای اجرای برداشت 

ف قکرد: باید معادل مبلغی که از صندوق توسعه ملی برداشت می شود، بانک ها نیز به همان اندازه تسهیالت ارائه دهند و همچنین س

الریجانی با تاکید بر اینکه نحوه و زمان استرداد  .تسهیالتی که ارائه می شود و همچنین سودی که دریافت می شود، مشخص شود

سال منابع باید به صندوق بازگردانده شود و اگر ممکن باشد  ٦منابع به صندوق توسعه ملی باید مشخص شود، تصریح کرد: پس از 

 .تاها ایجاد شود که این منابع به صورت دائمی در روستاها برای ایجاد اشتغال به گردش درآیدصندوق توسعه اشتغال در روس

در ادامه غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بحث ها و بررسی های فراوانی در کمیسیون برنامه و 

توسعه ملی صورت گرفت، گفت: یکی از بحث ها این است که آیا می  میلیارد دالر از صندوق ١.٥بودجه برای تصویب الیحه برداشت 

توان بر یک یا دو بانک همانند بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید تکلیف کرد که این منابع توسط این 

 زه تسهیالت ریالی پرداخت کنند، لذا تصویب شدبانک ها پرداخت شود، اما منابع ریالی آنها به این اندازه نبود که بتوانند به این اندا
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رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  .که دولت با کلیه بانک ها نشستی تشکیل داده و بانک های عامل را مشخص کند

ون وص در کمیسیشورای اسالمی با اشاره به نگرانی برخی نمایندگان مبنی بر تورم زا بودن این الیحه افزود: اصالحی در این خص

برنامه و بودجه انجام شد که بانک مرکزی منابعی که تبدیل به ریال می کند، موجب افزایش سهم دارایی های داخلی نشود و این 

ماه از سال تولید و اشتغال گذشته  ٢.٥محمدباقر نوبخت در ادامه با بیان اینکه  .منابع به تدریج تزریق شود که بار تورمی نداشته باشد

و باید سیاست ها به سرعت به سمت ایجاد تولید و اشتغال هدایت شود، گفت: معموال از صندوق توسعه ملی برای موضوع تولید  است

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: آیین  .و اشتغال در روستاها استفاده می شود و این مبلغ باید در حد متعارفی تعیین شود

  .ولت تعیین شود، چرا که تعیین برخی جزئیات، قدرت انعطاف اجرایی را از دولت سلب می کندنامه های اجرایی باید در د

در ادامه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید نسبت به فردی که این تسهیالت را دریافت می کند، 

ارائه شود، نمی داند که چگونه باید ایجاد اشتغال کند، البته  شفاف سازی شود، افزود: اگر این تسهیالت به مستضعف روستایی

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد:  .استثناهایی وجود دارد ولی برای ایجاد اشتغال باید در روستاها زنجیره تولید ایجاد شود

 .د یا کشت گلخانه ای ایجاد کننددر بخش کشاورزی می توان به روستاییان کمک کرد تا سیستم های کشاورزی را مکانیزه کنن

میلیارد دالر از صندوق توسعه  ١.٥غالمرضا کاتب رئیس فراکسیون حمایت از اشتغال نیز با بیان اینکه متولی اجرای الیحه برداشت 

و چه  می شودملی، سازمان برنامه و بودجه نمی تواند باشد، افزود: باید شفاف سازی شود که این تسهیالت به چه بنگاه هایی ارائه 

کشور نشان داده که اگر به بنگاه های بزرگ وام  ١٠٤وی ادامه داد: تجربه  .بانک هایی باید متولی پرداخت این تسهیالت شوند

پرداخت شود، اشتغال برای کشور ایجاد نمی کند، اما بهره وری دارد، اما اگر تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط داده شود، 

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه سازمان  .ل ایجاد می شودبرای کشور اشتغا

برنامه و بودجه نمی تواند متولی اجرای الیحه مذکور باشد، گفت: سازمان برنامه و بودجه می تواند سیاستگذار این الیحه باشد و 

وی با بیان اینکه اگر این منابع یک جا آزاد  .کشاورزی می توانند متولی اجرای طرح باشندوزارتخانه هایی همانند وزارت کار یا جهاد 

شود، بازار پول را با مشکل روبرو می کند، افزود: کاهش نرخ تورم نتوانسته علی رغم مصوبات شورای پول و اعتبار ، نرخ سود بانکی 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: باید  .رو کردرا کاهش دهد، لذا نباید بازار پولی کشور را با چالش روب

محدوده پرداخت این منابع مشخص شود، چرا که گفته می شود تعدادی از شهرها این منابع را می بلعد و منبعی به مناطق روستایی 

د ارزش افزوده در روستاها در بخش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در این نشست با بیان اینکه باید برای ایجا .نمی رسد

کشاورزی تالش کرد، تصریح کرد: ایجاد اشتغال برای روستاها موضوعی فرابخشی بوده و منحصر به یک بخش نیست، اما یک ابهام 

اد وزیر جه .در این الیحه وجود دارد و آن اینکه به جز محدوده قانونی شهرها، تمامی مناطق می توانند مشمول این الیحه شوند

کشاورزی افزود: تجربه ها نشان داده است که در چنین مواردی که ابهام وجود داشته منابع به کدام منطقه هدایت می شود، لذا باید 

میلیارد  ١.٥علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: باید جهت دهی الیحه پرداخت  .از ابهامات در این زمینه کاست

دوق توسعه ملی به روستاها مشخص شود و در حال حاضر با انجام مطالعاتی آمایش روستاها مشخص شده که می دالر از منابع صن

توان روستاها را در بخش صنایع دستی، گیاهان دارویی، صنایع بسته بندی و گردشگری فعال کرد و از این طریق اشتغالی مناسب 

 برای روستاها فراهم کرد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧٥١/%DA%A٩%D 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 تكنیک های مدرن در کشاورزی باید استفاده شود/ بخش کشاورزی برای سند پاکستان اهمیت دارد
سرمایه گذارانی که به اقتصاد جهانی نگاهی کالن دارند بدون شک رشد جمعیت را در نظر می گیرند. با وجود اینکه اوج سرعت 

بوده است، رقم کلی رشد جمعیت با ظهور بازارها، در حال باال رفتن است.تخمین زده می  ١٩٦٢-٣گسترش جمعیت در سال های 

میلیارد نفر برسد. بر اساس این پیش بینی  ٩،٦به  ٢٠٥٠میلیارد نفر و در اواسط  ٨،٤ه کل جمعیت ب ٢٠٣٠شود که در اواسط دهه 

بخش کشاورزی اهمیت بسیار  "فرماندار سند پاکستان ، محمد زبیر گفت: .ها می توان گفت که طول عمر مردم بیشتر شده است

های جدید کشت برای محصوالت خاص و بهره وری از زیادی برای این استان دارد و با افزایش جمعیت نیاز فوری به اجرای روش 

نفره از تولید کنندگان در فرمانداری  ١٥وی این مطالب را خطاب به هیأت به گزارش ایانا از سایت نیشن، زمین برای تولید بیشتر است.

، انور علی ماری، میر ایجاز ، مطرح کرد. اعضای هیأت شامل رجا انصاری، رجا عبدالحق، زین انصاری، هامیر اونار ، یوسف راجپوت

علی تالپور ، رضا چاندیو ، مالک عبدالغفار، زاهد حسین نون، محمد موسی، قاری نور محمد، عبدالحق فول ، ارشاد علی فول و واحرد 

 solar tube-wells( خورشیدی )١علی فول ، بودند.در این نشست پرورش دهندگان ، مشکالت شان را همچون نیاز به چاه لوله ای)

 (، در دسترس نبودن آب برای کشاورزان پایین دست و فروش سموم دفع آفات تقلبی با فرماندار در میان گذاشتند.

سند ، یک استان کشاورزی حاصلخیز است و برای بهبود و افزایش بازده کشاورزی، ضروری است تا مواردی همچون "فرماندار گفت: 

های جدید از بذر و اعالم به موقع نرخ محصوالت کشاورزی در نظر گرفته شود. همچنین دسترسی دائمی آب و برق، تحقیق برای گونه 

 "استفاده از تکنیک های مدرن همراه با در دسترس بودن امکانات الزم می تواند به توسعه کشاورزی و رفاه کمک کند.

گناها در تامین آب برای کشاورزان پایین دست از تن"وی با تاکید بر برگزاری دوره هایی در زمینه تمیز کردن و تقویت آب، افزود: 

آفت کش های تقلبی که در استان به فروش می رسند، برای  "رجا عبدالحق از شرکت کنندگان در نشست ، گفت: "بین خواهد رفت.

ی برای تولید باید چاه لوله ای خورشیدی به منظور افزایش بهره ور "وی همچنین افزود: "محصوالت کشاورزی بسیار ضرر دارند.

تالپور یکی دیگر از شرکت کنندگان، درباره سرقت آب کانال های نارا و روهری، فرماندار را آگاه و "کنندگان در سند فراهم شود.

نرخ محصوالت مختلف "همچنین اشاره کرد که تولیدکنندگان پایین دست از سهم آب خود محروم شده اند.هامیر اونار گفت : 

عالم می شود و این تاخیر به مشکالت کشاورزان اضافه می کند. این درحالی است که طی پنج سال گذشه هیچ کشاورزی خیلی دیر ا

درباره حل این مسائل با مقامات "در ادامه فرماندار گفت:  "جلسه کمیته تخصیص آب تشکیل نشده است و این نقض قانون است.

 "مربوط صحبت می کند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

میلی متر از جنس تیوب یا لوله  ٢٠٠تا  ١٠٠( : نوعی چاه آب است که در آن از یک لوله بلند با عرض tube well چاه لوله ای ) -١

 استننلس استیل که به منبع آب زیر زمینی وارد شده است، استفاده می شود.

ww.iana.ir/fa/news/http://w٤٤٨٨٣/%D٨%AA%DA%A 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۰تاریخ: 

 نتایج یک پژوهش جدید نشان داد: تاثیرات کاهش یارانه بخش کشاورزی بر تولید و اشتغال
و اشتغال و درآمدخانوارها رخ دهد که در اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی چه اتفاقاتی در عرصه تولید نتایج یک پژوهش نشان می

به گزارش ایانا، در حال حاضر یارانه پرداختی به بخش کشاورزی در قالب یارانه های تولیدی و تجاری، یکی از اقالم مهـم .خواهد داد

سال هزینـه های دولت ها در تمامی کشورها از جمله کشورهای صنعتی، در حال توسعه و سوسیالیستی اسـت؛ بـه طـوری کـه در 

های اخیر با افزایش چشمگیر و قابل توجه این یارانه ها در کشورهای صنعتی، تـالش های بین المللـی بـرای کاهش آن آغاز شده 

است. بررسی یارانه ها در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد یارانه مصرف کننده به صورت بسیار محدود و عمدتاً جهت گیری 

نده پرداخت شده است. بیشتر کشورهایی که پرداخت یارانه را به صورت فراگیر انجام می داده اند، از دهه یارانه ها به سوی تولید کن

به دالیـل مختلفـی چـون پرهزینه بودن یارانه فراگیر در اثر رشد جمعیت و افزایش قیمت مواد غذایی، ناکارایی نظام توزیع  ١٩٨٠

در  .ولیدکنندگان محصوالت یارانه ای اقدام به هدفمند کردن یارانه ها کرده استدولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصوالت بر ت

این میان و حسب تداوم بحث هایی پیرامون لزوم پرداخت یارانه به بخش کشاورزی یا کاهش آن، محمدرضا کهنسال و زروار پرمه، 

اند که ایسنا آن را و اشتغال آن پژوهشی انجام دادههای بخش کشاورزی بر تولید دو پژوهشگر اقتصادی درباره تاثیر کاهش یارانه

اعمال آزادسازی  ١٩٩٥با اجرایی شدن موافقتنامه تعرفه و تجارت )گات(، در سال ":منتشر کرده و در مقدمه این پژوهش آمده است

 نامههای مهم گات، موافقتمههای مختلف اقتصادی در این موافقتنامه گنجانده شد. یکی از موافقتناها از بخشتجاری و کاهش حمایت

ها کننده این حمایتهای اعمال شده در زمینه تولید محصوالت کشاورزی و تأثیرات مختلکشاورزی بود. به دلیل گستردگی حمایت

نظیر، موضوع حمایت داخلی را نیز تحت پوشش قرار داد و تالش کرد تا در تجارت محصوالت، موافقتنامه کشاورزی در اقدامی کم

های داخلی به نحوی اعمال های انجام شده، آن است که حمایتمند کند.مبنای اساسی توافقهایی را نظامحد امکان چنین حمایت

های به عمل آمده از سطح مشخصی شوند که موجب انحراف تجارت و تولید نشوند و یا این آثار حداقل باشند. در صورتی که حمایت

درصد باشد، الزم  ١٦های به عمل آمده از بخش کشاورزی در کشورهای درحال توسعه بیش از بیشتر باشند، سهم مجموع حمایت

درصد از ارزش آن را در دوره اجرا کاهش دهند.با توجه به اینکه سازمان تجارت جهانی دارای  ١٣.٣است که این کشورها به میزان 

های مشترک منافع ها است و این رویهتوسعه یافتگی آن های مشترکی در روابط تجاری و اقتصادی کشورها بر اساس سطحرویه

فراوانی برای کشورهای عضو به همراه دارد، از این رو در سالهای اخیر دامنه شمولیت آن در سطح جهان گسترش یافته است، به 

کشور  ١٣ند و تنها کشور در حال انجام فرایند الحاق هست ٣١کشور عضو این سازمان بوده،  ١٤٩کشور جهان  ١٩٣طوری که از 

 های مهمی در راستایغیرمتقاضی الحاق به این سازمان هستند.در کنار تحوالت فوق در سطح اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران نیز گام

-١٣٦٨و با آغاز اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ) ١٣٦٠همسویی با اقتصاد جهانی برداشته است؛ به صورتی که از اواخر دهه 

ها و روابط خاص تجاری، بر مبنای آزادسازی بیشتر در بازارهای مختلف داخلی ، زمینه الزم جهت تنظیم یک سلسله سیاست(١٣٧٢

های بنیانهای تولیدی و بازسازی بنیان و تقویت ١٣٧٨تا  ١٣٦٨های انجام شد. اجرای دو برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی طی سال

های ناشی از جنگ، اقتصاد ایران را برای ورود به مرحله جدیدی که مستلزم پیوند تدریجی با اقتصاد جهانی است، بسیاری از خرابی

ش صادراتی اساساً با همین هدف گرا و جه، به اتکاء راهبرد توسعه یا برون(١٣٨٣تا  ١٣٧٩آماده کرد.سومین برنامه پنح ساله توسعه )

های حاکم شدن اصول اقتصاد بازار و ورود اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی به مورد اجرا درآمد و با تصویب قوانین جدید متعدد، زمینه

یاری و بسگذاری خارجی، لغنرخی شدن ارز، تصویب قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایههایی نظیر تکفراهم شد. اجرای سیاست

های های معادل، لغو انحصارات دولتی، ایجاد فضای رقابتی برای توسعه فعالیتاز مجوزهای وارداتی، تبدیل موانع غیرتعرفه یا به تعرفه
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های گیری از توانمندیبخش خصوصی و دیگر موارد مشابه، با هدف فراهم کردن شرایط حضور ایران در اقتصاد جهانی و متقابال بهره

رسد گریزی از روند های اخیر، این روند رو به کندی بوده ولی به نظر میاند. هر چند در سالالملل به مورد اجرا درآمدهبین اقتصاد

جهانی شدن و حضور ایران در سازمان تجارت جهانی نباشد. از این رو، بررسی آثار و تبعات پیوستن کشور به این سازمان از ضروریات 

های بسیار تأثیرگذار از روند الحاق ایران به سازمان تجارت، بخش کشاورزی ه در هر کشور است.یکی از حوزهگذاری هوشمندانسیاست

یت این بخش به دلیل نقش مهم آن در تأمین امنیت غذایی، اشتغال، صادرات غیرنفتی و ... روشن است. از سوی دیگر، اهم  است.

بوده است که اثر تحریفی بر تولید و تجارت داشته و بر اساس معیارهای این  هاییبخش کشاورزی از گذشته مشمول پرداخت یارانه

باید در یک بازه زمانی مشخص کاهش یابند. بنابراین پرسش اساسی این است که متغیرهای مهم بخش کشاورزی در سازمان می

های پرداختی بخش رد تأثیر کاهش یارانهشوند؟ به عبارت دیگر، هدف اصلی برآوها با چه تغییراتی مواجه میصورت کاهش یارانه

 هایی، دو رویکرد تحلیلاست.برای مطالعه چنین تکانه -از جمله تولید و اشتغال  -کشاورزی بر روی متغیرهای اساسی این بخش 

مومی مورد های اخیر رویکرد تعادل عدهد که در سالتعادل جزئی و تعادل عمومی وجود دارد. بررسی مطالعات انجام شده نشان می

های تولیدی، عوامل تولید و نهادهای اقتصادی و اجتماعی، ها با درنظر گرفتن بخشتوجه خاص پژوهشگران بوده است. این مدل

های اقتصادی ارائه خواهند داد. بر همین اساس مطالعات فراوانی در این زمینه صورت گرفته که برای های جامعی از سیاستتحلیل

، که با استفاده از مدل تعادل عمومی به بررسی ١٣٨٨بخت و سالمی در سال طالعات زیر اشاره کرد.مثال جوانتوان به منمونه می

یر اند که تأثاند. نشان دادههای بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن، بر خانوارها و متغیرهای اقتصادی ایران پرداختهحذف یارانه

بیشتر از خانوارهای روستایی است؛ به طوری که درآمد و مخارج خانوارهای شهری، بیش از ها بر خانوارهای شهری حذف این یارانه

یجه، های تولید و در نتها، هزینهشود. با حذف یارانههای اقتصادی مییابد و بدین ترتیب، منجر به کاهش نابرابریروستایی کاهش می

  ضمن افزایش تورم، کاهش اشتغال را نیز همراه دارد. یابد کهقیمت تمام شده کاالها و خدمات تولیدی افزایش می

خورشیدی به بررسی اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی بر تولید بخشی و رفاه خانوارهای  ١٣٨٤پیرایی و اکبری مقدم هم در سال 

فی ش کشاورزی، اثر مناند. نتایج بیانگر آن است که کاهش یارانه بخش کشاورزی بر تولید بخشهری و روستایی در ایران پرداخته

 گذارد.خواهد گذاشت. به عالوه این سیاست بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی، تأثیر منفی خواهد می

و به  آثار آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی را با استفاده از مدل تعادل عمومی مطالعه کرده ١٣٨٨پور و زیبایی هم در سال ذوقی

درصد منجر به کاهش عرضه محصول و سرمایه گذاری،  ١٠٠تا  ٥٠ها به میزان کاهش تعرفه در کل بخشاند که این نتیجه رسیده

افزایش کل صادرات، واردات، درآمد و مصرف خانوارها خواهد شد.به این ترتیب پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که: به دلیل تأثیر 

های دیگر به دلیل ارتباطات پسین و پیشین، مطالعه آن در چارچوب ر بخشگسترده کاهش یارانه بخش کشاورزی بر این بخش و سای

نامه های تعادل عمومی ضروری است.در بخش مباحث این پژوهش آمده است: کل حمایت از بخش کشاورزی بر اساس موافقتمدل

درصد  ٢٦.٣درصد یعنی  ١٠یش از هزار میلیارد ریال بوده است که ب ١٠٢بالغ بر   ١٣٨٨کشاورزی سازمان تجارت جهانی در سال 

های انجام شده از بخش کشاورزی مشمول تعهدات کاهشی خواهد شد. از ارزش کل تولیدات بخش کشاورزی است.از این رو، حمایت

هر هزار میلیارد ریال کاهش یابد. حال اگر این تکانه به میزان سهم  ١٣درصد یعنی  ١٣.٣ها بنابراین طی ده سال باید میزان حمایت

زیربخش در ارزش افزوده به بخش کشاورزی وارد شود)حمایت این بخش کم شود(، دارای تأثیرات باالیی بر بخش کشاورزی خواهد 

میلیارد ریال(دامداری،  ٦٨٠هزار و  ٨های محصوالت زراعی و باغی )بود.به این ترتیب که بیش ترین شوک وارده به ترتیب، به زیربخش

میلیارد ریال(، ماهی و سایر محصوالت آبزیان  ١٦٥میلیارد ریال(، جنگلداری ) ٤٨٣هزار و  ٤آن ها ) مرغداری و سایر محصوالت

 رد هاحمایت کاهش: گفت باید هم دیگر هایبخش سایر و کشاورزی بخش بر شوک این تاثیرات درباره میلیارد ریال( است. ٢٠٨)

هزار  ١٠ باغی و زراعی محصوالت تولید که طوری به داشت؛ خواهد کشاورزی بخش در تولید کاهش بر باالیی تأثیر کشاورزی بخش
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 ٣٠٤میلیارد ریال و ماهی و سایر آبزیان ١٧٨میلیارد ریال، جنگلداری  ٣٩٤هزار و  ٥میلیارد ریال، محصوالت دام و طیور  ٧٣٠و 

میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.بعد از زیر بخش صنایع غذایی، زیربخش خرده فروشی کشور از تکانه کاهش یارانه در بخش کشاورزی 

بود که و حاکی از  ١٣٨٣میلیارد ریال به قیمت ثابت سال  ٢٧هزار و  ٢بیشتر متاثر شده و میزان کاهش دریافتی آن به میزان 

هایی هستند که از کاهش در بخش کشاورزی بر این زیر بخش است.خانوارها یکی دیگر از گروه تأثیرگذاری شدید کاهش تولید

میلیارد  ٨٠٣ها در بخش کشاورزی متضرر خواهند شد؛ به طوری که کاهش درآمد خانوارهای شهری به میزان هشت هزار و یارانه

ها در درصد( خواهد بود.بنابراین، کاهش یارانه ٦٨رد ریال )میلیا ٤٠٨هزار و  ٣درصد( و خانوارهای روستایی به میزان  ٧٨ریال )

بخش کشاورزی به کاهش شکاف درآمدی بین خانوارهای شهری و روستایی کمک خواهد کرد. به نظر می رسد با کاهش یارانه 

د، کاهش تولید محصوالت کشاورزی، قیمت تمام شده محصوالت )هزینه تمام شده(، این بخش با افزایش مواجه خواهد شد که خو

 ها، خانوارهای شهرییابد و از آنجایی که مالک بیشتر این نهادههای تولید نیز کاهش میرا در پی دارد. در نتیجه، تقاضا برای نهاده

ها بیشتر از روستاییان کاهش خواهد یافت. به دنبال کاهش درآمدها، مخارج مصرفی خانوارها نیز کاهش پیدا هستند، درآمد آن

د که درصد کاهش در مخارج مصرفی خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی است.همچنین از آنجایی که عمده کنمی

ها، بیش تر است. بنابراین، خانوارهای ها نیز از حذف یارانهکننده کاالها و خدمات، خانوارهای شهری هستند، تأثیرپذیری آنمصرف

ارهای روستایی منتفع خواهند شد.بخش دیگر این مقاله به تاثیر کاهش یارانه بر اشتغال بخش ها بیش تر از خانوشهری از وجود یارانه

میلیارد ریال، تعداد  ٦٠٠هزار و  ١٣پردازد به این ترتیب که در مجموع در اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی به میزان کشاورزی می

های کشاورزی ایجاد شده است( ش ترین میزان بیکاری در زیربخشهزار ریال کاهش خواهد یافت. بی ٨٦شاغالن اقتصاد به میزان 

شوند با هایی که با بیش ترین کاهش در تولید مواجه میشود(.بخشدرصد این بیکاری در بخش کشاورزی ظاهر می ٧١بیش از 

میلیارد ریال در بخش  ٦٠٠ هزار و ١٣ها به میزان رو هستند.طبق این مقاله، اثر مستقیم کاهش حمایتافزایش بیکاری نیز روبه

های ، )دریافتی( ارزش تولید ) فعالیت١٣٨٣میلیارد ریال( به قیمت ثابت سال  ٥٣کشاورزی، در کل موجب کاهش شش هزار و 

درصد از این کاهش تولید  ٢٢های کشاورزی باال است و کشاورزی، صنعتی و خدماتی خواهد شد.کاهش حمایت در فعالیت زیربخش

فروشی، تولید انواع کود و آفت کش، خدمات حمل و نقل بار با فروشی و خردهزی روی خواهد داد. خدمات عمدهدر بخش کشاور

ها دارای باالترین پیوند است و از این دهد بخش کشاورزی با این زیربخشبیشترین کاهش دریافتی روبرو خواهند شد که نشان می

دهد.در بخش دیگر این مقاله درباره میزان ها را نیز تحت تأثیر قرار میاین بخش های بخش کشاورزی، دریافتیرو، کاهش در فعالیت

ها آمده است. در اثر این شوک، میزان های تولیدی صفر و اثرگذاری این شوک بر عوامل تولید و خانوارها و شرکتتغییرات فعالیت

کاهش خواهد یافت. کاهش  ١٣٨٣ال به قیمت ثابت سال میلیارد ری ٦١٤و  ١٨٠دریافتی نیروی کار روستایی و شهری به ترتیب، 

است.درآمد  ١٣٨٣میلیارد ریال به قیمت ثابت سال  ٤٣٩و سه هزار و  ٨٥٧درآمد مختلط و مازاد عملیاتی به ترتیب، پنج هزار و 

 ١٣٨٣ال به قیمت ثابت میلیارد ری ٤٨و هزار و  ٨٣٧دریافتی خانوارهای شهری و روستایی در اثر این شوک به ترتیب، هشت هزار و 

کاهش خواهد یافت. کاهش درآمد خانوارها به دو دلیل است: اوال، کاهش دریافتی عوامل تولید )خانوارها مالکان این عوامل ثانیاً، 

چنانچه در ادامه خواهد آمد، افزایش قیمت کاالها به دلیل کاهش تولید. نکته جالب توجه اینکه تأثیرپذیری خانوارهای شهری از 

روستایی بسیار بیشتر است. بخشی از این تأثیرپذیری به دلیل مالکیت بیش تر خانوارهای شهری در رابطه با نیروی کار و بویژه 

از سوی دیگر، در جامعه شهری میزان تأثیرپذیری خانوارهای ثروتمند از این شوک بسیار کمتر از خانوارهای فقیرتر  سرمایه است.

های کشاورزی و همچنین سهم پایین مصرف این کاالها در کل است و علت این امر شاید به سهم پایین این خانوارها در فعالیت

کاهش حمایت از بخش کشاورزی ابتدا میزان دریافتی عوامل تولید را کاهش می  گردد.بدین معنی که سیاستها برمیبودجه آن

یابد. کاهش قدرت خرید آن ها نیز دهد. از آنجا که خانوارها مالکان این عوامل هستند، در نتیجه قدرت خرید خانوارها نیز کاهش می
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ضا(. بنابراین، با کاهش قدرت خرید آن ها، میزان خرید شود )به دلیل کاهش تقاموجب تأثیرگذاری منفی بر فعالیت های تولیدی می

ه همراه های تولید را بهای تولیدی نیز کاهش می یابد؛ و در نتیجه، برای بار دوم کاهش دریافتی فعالیتعوامل تولید توسط فعالیت

 شود، تا نهایتاً به سمت صفر میل کند.دارد. این سیکل همچنان تکرار می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨١٦/%D٨٦%٩%D٨%AA%D٨%A٧ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

 9۳های کشاورزی طی سالگذاری خارجی و انتقال فناوریهای جدید در بخش جزئیات اقدامات جذب سرمایه

 95تا 
های اقتصادی و فنی ایران با تهیه و گذاری و کمکاالختیار وزارت جهاد کشاورزی در سازمان سرمایهصفایی، نماینده تامزهرا مؤمن

 اقتصادی جهادریزی و ها، عملکرد و اقدامات انجام شده معاونت برنامهتنظیم گزارشی اختصاصی برای ایانا در اشاره به اهم فعالیت

سو و اصالح نظام مدیریت تولید و تبادل تجربیات و انتقال گذاری و تأمین منابع مالی خارجی از یککشاورزی، جلب و جذب سرمایه

دانش نوین و فناوری جدید از سوی دیگر، مخاطبان جامعه کشاورزی را در جریان جزئیات این مهم با متن و جدول و نمودار قرار 

 :داده است

 زهرا مومن صفایی* -رگزاری کشاورزی ایران )ایانا(خب

با طلیعه پسابرجام، یکی از وظایف معاونت برنامه ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی، جلب و جذب سرمایه گذاری و تامین منابع مالی 

م ز سوی دیگر بوده است. اهخارجی از یک سوی و اصالح نظام مدیریت تولید و تبادل تجربیات و انتقال دانش نوین و فناوری جدید ا

االختیار وزارت متبوع به سازمان سرمایه گذاری و ها، عملکرد و اقدامات انجام شده در این رابطه از طریق معرفی نماینده تام  فعالیت

 فنی ایران به شرح زیر است:  کمک های اقتصادی و

 (FDIگذاری مستقیم خارجی) الف( سرمایه

 المللی  ها و موسسات بین نکب( تامین مالی از طریق با

 ج( تامین مالی از طریق فاینانس 

 اهم این اقدامات:

 (FDIگذاری مستقیم خارجی )الف( سرمایه 

تاکنون با رشد چشمگیری  ١٣٩٤( که تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور قرار دارد، از سال FDIگذاری مستقیم خارجی )سرمایه

میلیون دالر تصویب و  ٨٥ای بالغ بر طرح کشاورزی با سرمایه  ٨خورشیدی تعداد  ١٣٩٤ای که در سال  مواجه بوده است. به گونه

و  ١٣٩٣ها در دو سال  برابر شده است. اهم فعالیت ٤٠ میلیون دالر بود، بیش از ٢که حدود  ١٣٩٣جذب شد که نسبت به سال 

 به شرح زیر است: ١٣٩٤

جلسه از سطوح معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران  ٣٥برگزاری حدود -

به همراه برگزاری جلسات مستمر جهت مشاوره فنی  های تابعه برای تسهیل روابط بین بخشی تا مدیران ارشد ستاد و صف و سازمان

گذاری در بخش  پذیر داخلی برای بهبود روند اجرای پذیرش سرمایههای سرمایه  گذاران خارجی و شرکت برای توجیه سرمایه

 کشاورزی،

ه با بهره گیری از مشاوران و تامین مالی خارجی )فاینانس( در سطح مدیران ستاد و سازمان های تابع FDIبرگزاری دوره آموزشی -

 های اقتصادی و فنی ایران،  گذاری و کمک ارشد سازمان سرمایه

 مورد،  ١٥ها حدود  های سرمایه گذاری خارجی در استاننظارت و بازدید از طرح -

، ژاپن، کره، چین، لبنان، نیوزلند، آلمان، عربستان، اندونزی(گذاری و نمایندگان آن ها  های سرمایهجلسه با هیات ٣٠برگزاری -

 های سرمایه ، افغانستان، ترکیه، هلند، دانمارک، فرانسه، انگلیس، امریکا و....( و معرفی فرصتCICاسپانیا، کانادا، ایتالیا، کشورهای 

 گذاری خارجی در بخش کشاورزی، 
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سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با های  تهیه و تکمیل فرم استاندارد خالصه مشخصات پروژه جهت تعیین و معرفی فرصت-

های جهاد کشاورزی استان ها، معاونت های تخصصی و تشکیل کارگروه تخصصی سرمایه گذاری خارجی )تعیین  همکاری سازمان

 گذاری خارجی در استان ها، معاونت های تخصصی و سازمان های تابعه وزارتخانه(،  نمایندگان سرمایه

 متقاضیان سرمایه گذاری با همکاری واحدهای مرتبط بررسی و ارزیابی طرح های  -

 تهیه محتوی کتاب آشنایی با سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی  -

 مورد طرح بخش کشاورزی ١٥تصویب  -

( که در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی FDIگذاری خارجی )های مصوب دارای مجوز سرمایه  همچنین، طرح

معادل  ١٣٩٥مراحل قانونی اخذ مجوزهای الزم را به اتمام رسانده است. قابل ذکر است که حجم کل سرمایه گذاری در سال  ایران

 برابر شده است. ٦حدود  ١٣٩٤میلیون دالر است که نسبت به سال  ٥٨٩.٩

 تا کنون ١٣٩٥و  ١٣٩٤، ١٣٩٣مقایسه عملکرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سال های 

 میلیون دالر  سال عملکرد ردیف

 ٢ ١٣٩٣سال  1

 ٨٦ ١٣٩٤سال  2

 ٥٨٩.٩ ١٣٩٥نه ماهه سال  3

 ٦٧٨ جمع

مقایسه شده است.  ١٣٩٥و نه ماهه ١٣٩٤و  ١٣٩٣های در این جدول و نمودار زیر عملکرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سال 

های انجام شده توسط نماینده تام االختیار وزارت متبوع در سازمان دهد، و بر اساس بررسی  گونه که این اطالعات نشان میهمان

های اخیر از روند قابل  گذاری خارجی در بخش کشاورزی طی سالسرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، سرمایه 

 توجهی برخوردار بوده است.

 المللیها و موسسات بین  ب(تامین مالی از طریق بانک

از منابع مالی خارجی از محل خطوط اعتباری بانک های خارجی )انواع وام( و همچنین بانک ها و موسسات مالی بین المللی استفاده 

ای یکی از راهکارهای اساسی برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی بخش های خصوصی توسعه 

ت برنامه ریزی و اقتصادی با همکاری سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و دولتی است. در این راستا، معاون

( قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٢٨ماده)  ١المللی براساس تکالیف قانونی بند هایی را با بانک ها و موسسات مالی بین  نشست

میلیارد دالر خط اعتباری برای تامین مالی سرمایه گذاری های  ١٠ان مبنی بر مکلف نمودن به تامین منابع مالی حداقل به میز ٤٤

قانون  ٢٥و ماده  ٣ماده  ٩و اختیارات تصریح شده در مفاد بند  ١٣٩٥قانون بودجه سال  ٣بخش غیردولتی از خارج و مفاد تبصره 

(،  (AIIBگذاری زیرساخت آسیا رمایهبرنامه و بودجه داشته است. در این راستا، نشست های مستمری با نمایندگان سه بانک س

 برگزار گردیده است. (WB)( و بانک جهانی IDBبانک توسعه اسالمی )

 دار وزارتخانه عبارتند از:شده در راستای بانک پذیر نمودن طرح های اولویت  اهم اقدامات انجام

بر اساس جلساتی که با هیاتی مرکب از مشاور ارشد رئیس بانک، مدیر (: AIIBبانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا)  -1

های سرمایه گذاری بانک در تهران برگزار گردید؛ معرفی دقیق پروژه های زیربنایی دارای  تخصصی زیرساخت بانک، معاون عملیات

نموده بودند جهت تامین مالی آتی توسط بانک اولویت وزارتخانه که مجوزهای داخلی برای استفاده از منابع مالی خارجی را قبال اخذ 
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های مورد نظر آن وزارتخانه توسط سازمان  موصوف صورت پذیرفت. بهره مندی از منابع مالی خارجی منوط به اخذ تایید اولویت پروژه

ات امکان سنجی طرح قانون محاسبات و همچنین تدارک مطالع ٦٢برنامه و بودجه، اخذ مجوز های شورای اقتصاد، موافقتنامه ماده 

 به زبان انگلیسی است که در دستور کار معاونت قرار گرفته است. 

ساله با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه، مجریان طرح ای دودر نشستی که پس از وقفه  (:IDBبانک توسعه اسالمی) -۲

های اولویت دار وزارتخانه و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برگزار گردید، شرایط سرمایه گذاری و وضعیت 

نک توسعه اسالمی تشریح گردید؛ که مورد رضایت نمایندگان بانک جهت موجود طرح های اولویت دار وزارتخانه برای نمایندگان با

 تامین منابع مالی قرار گرفت. 

بر اساس بررسی های انجام شده در این نشست، تعیین گردید که تسهیالت پروژه ای این بانک عمدتاً به منظور نیازهای ارزی پروژه 

ولتی تعیین شده و بر اساس برنامه همکاری سه ساله کشورمان با بانک توسعه دار بخش د های تولیدی، عمرانی و زیر بنایی اولویت

میلیون دالر و سود و کارمزد آن به صورت  ١٠٠اسالمی، اعطا می گردد. سقف تسهیالت بانک توسعه اسالمی برای هر پروژه حداکثر 

ژه از جمله تهیه اسناد مناقصات جهت انتخاب پیمانکار، شناور یا ثابت است. با توجه به ضوابط و مقررات بانک، کلیه مراحل اجرایی پرو

(، مشاور ناظر، حسابرس طرح و برگزاری مناقصات مربوطه زیر نظر بانک صورت می پذیرد و پیمانکار و PMCمشاور مدیریت طرح )

 مشاور آن انتخاب نشده است.

ور نمایندگان بانک جهانی، مجریان طرح های سال با حض ١٠ای قریب به در نشستی که پس از وقفه  (:WDبانک جهانی ) -۳

دار وزارتخانه متبوع و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی برگزار گردید، ابتدا گزارش اقتصادی بخش کشاورزی  اولویت

ه ح گردید؛ کمورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و وضعیت موجود طرح های اولویت دار وزارتخانه برای نمایندگان بانک جهانی تشری

مورد توجه نمایندگان بانک جهت تامین منابع مالی قرار گرفت و مقرر شد پس از اطالع سازمان سرمایه گذاری مستندات الزم طرح 

 ها ارسال گردد. 

های خود را بر تقویت  سال گذشته در ایران، فعالیت ١٠جایکا، طی  (:JICAسازمان همكاری های فنی و بین المللی ژاپن) -۴

ای، کاهش فاصله میان جوامع شهری و روستایی، حفظ محیط زیست، مدیریت منابع آب و  ایع داخلی و آموزش های فنی حرفهصن

 پیشگیری از سوانح طبیعی متمرکز کرده است. 

 پروژه های عمده جایكا در جهاد کشاورزی به شرح زیر است: 

 گلستان،پروژه استقرار نظام مدیریت مشارکتی آب در استان  -

 مدیریت مشارکتی جنگل، -

 یک روستا یک محصول، -

 ترسیب کربن، -

 توانمندسازی زنان روستایی،  -

میلیون دالر متناسب با ویژگی های آن  ٩٩٩با اعتباری معادل  ١٣٩٥مورد از طرح های واجد شرایط نیز در سال  ٨در این خصوص 

 سازمان معرفی شده است.

ترک با بانک توسعه اسالمی، همکاری شیالتی فائو مابین ایران، عراق و کویت در چارچوب همکاری یکی از طرح های مش فائو: -5

سازمان شیالت ایران، عراق و کویت از  ١٧/١١/١٣٩٥/م ص به تاریخ ٣٥٤٥١های فائو موسوم به ریکوفی است. به استناد نامه شماره 

خورشیدی پس از اخذ نظرات  ١٣٩٥ری شده است. در سال ( پیگی ECOFIتوسط کمیسیون ماهیگیری منطقه ای ) ١٣٨٨سال 
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سه کشور در قالب یک پروژه همکاری سه جانبه تنظیم و از طریق دبیرخانه به فائو پیشنهاد گردیده و پس از آن کارشناسان فائو 

شنهاد توسعه اسالمی، پی مندی از تسهیالت و اعتبارات بانکضمن بررسی چارچوب پیشنهادی دبیرخانه ریکوفی، با هدف امکان بهره 

ارائه شده را در قالب طرحی با فرمت ها و چارچوب بانک مذکور تدوین و به بانک توسعه اسالمی ارسال نمودند. متعاقب آن از 

کشورهای ایران، عراق و کویت نیز درخواست کردند که با حمایت خود از این طرح زمینه الزم برای تخصیص اعتبار توسط بانک 

می را فراهم سازند. طرح ریکوفی بنا به گزارش ارسالی بانک توسعه اسالمی در مرحله نهایی پذیرفته شدن تا سپتامبر توسعه اسال

 قرار دارد.  ٢٠١٧

 ج(تامین مالی خارجی )فاینانس(

فرایند تامین مالی فاینانس، در خصوص اولویت دار بودن طرح ها، توسط این معاونت بررسی و فهرست طرح های اولویت دار وزارتخانه 

)هفت مورد( به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم گردید. همچنین بر اساس مصوبات نشست بررسی پروژه های متقاضی استفاده از 

در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، و کمیته راهبری تامین مالی خارجی پیشنهادات وزارتخانه در تسهیالت اعتباری خارجی 

طرح اولویت دار وزارت متبوع به وزارت امور  ٧دو مورد از طرح های ارسالی تصویب شد و در حال اخذ اصالحیه است. همچنین، 

زمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی وفنی ایران ارسال گردیده و اقتصاد و دارایی معرفی شده و تحت همین عنوان نیز به سا

طرح(، سازمان شیالت )یک طرح( و شرکت شهرک های  ٥مستندات الزمه بواسطه ترک تشریفات مناقصه در معاونت آب و خاک )

 .تاس (F.S)کشاورزی )یک طرح(، با شرکت های واجد صالحیت انجام و در مرحله تدوین طرح امکان سنجی 

مورد طرح های پیشنهادی وزارتخانه، که با پیگیری های مداوم و رایزنی با نمایندگان معاونت ها، اسناد الزمه از  ٢٩از سوی دیگر 

  .جمله مطالعات امکان سنجی و برآورد های فنی، مالی و اقتصادی طرح ها در حال تدوین توسط مشاورین ذی صالح است

ین کننده مالی و کنسرسیوم های متقاضی عملیات فاینانس از کشورهای چین، هند، آلمان، جلسه با شرکت های تام ٤٦تاکنون 

ها در بازه های زمانی متفاوت اسپانیا، عراق و ترکیه برگزار گردیده و به مجریان طرح ها به همراه شرایط مترتبه بر فاینانس طرح 

ن سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران همچنان در اطالع رسانی شده است و پیگیری اسناد درخواستی از سوی سازما

 دستور کار قرار دارد. 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٢٠/%D٨%AC%D٨%B٢% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۰تاریخ: 

یک جانشین محتمل برای آنتی بیوتیک/ترکیب اسیدهای عالی و فلزات جایگزین آنتی بیوتیک در کشف 

 مقابله با باکتری ها می شود
آنتی بیوتیک ها در درمان آلودگی های باکتریایی بسیار موثر هستند. اما استفاده گسترده از مواد آنتی بیوتیک در پزشکی و کشاورزی 

، سازمان بهداشت جهانی هشدار داد ٢٠١٤ت باکتری ها در مقابل آنتی بیوتیک ها شده است. در سال موجب افزایش فزاینده مقاوم

که بشریت به سمت دوران پسا باکتری حرکت می کند، دنیایی که در آن آنتی بیوتیک دیگر موثر نخواهد بود و حتی یک آلودگی 

ها در درمان آلودگی های باکتریایی بسیار موثر هستند. اما استفاده  آنتی بیوتیک.یک دقیقه ای هم می تواند یک زندگی را تهدید کند

گسترده از مواد آنتی بیوتیک در پزشکی و کشاورزی موجب افزایش فزاینده مقاومت باکتری ها در مقابل آنتی بیوتیک ها شده است. 

حرکت می کند، دنیایی که در آن آنتی ، سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که بشریت به سمت دوران پسا باکتری ٢٠١٤در سال 

 بیوتیک دیگر موثر نخواهد بود و حتی یک آلودگی یک دقیقه ای هم می تواند یک زندگی را تهدید کند.

به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی اکنون، پژوهش های امیدوارکننده که در آن، فلزات و اسیدهای آلی را به عنوان یک جایگزین 

نتی بیوتیک ها با هم ترکیب می کنند، در انستیتو تکنولوژی تکنیون راه اندازی شده است. این پژوهش به سرپرستی مناسب برای آ

 nature scientific reportsاستادیار آدد لووینسن در دانشکده پزشکی راپاپورت تکنیون انجام گرفته است و به تازگی در مجله 

شماری برای آنتی بیوتیک در سراسر جهان توسط پژوهشگران مورد آزمایش قرار گرفته  چاپ شده است.تا به امروز جایگزین های بی

است. دو مورد از این جایگزین ها فلزاتی چون نقره، روی و مس ) که در مصر و یونان باستان برای درمان عفونت و تصفیه منابع آب 

سید مواد غذایی هستند که به عنوان یک ماده نگهدارنده در صنایع مورد استفاده قرار می گرفتند(، و استفاده از اسیدهای آلی مانند ا

غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.لووینسن و تیمش، در پژوهش خود، اسیدهای آلی و فلزات را در یک غلظت پایین با یکدیگر 

 مونال و سودوموناس به شدت تاثیرترکیب و مشاهده کردند که این ترکیب در از بین بردن باکتری های بیماری زایی چون وبا، سال

گذار هستند، این ترکیب هم چنین می تواند باکتری هایی را که محصوالت کشاورزی مانند گوجه فرنگی، طالبی و سیب را مورد 

ها  نترکیب کردن این دو نوع ماده بسیار موثرتر از زمانی است که هرکدام از آ"حمله قرار می دهند نابود کنند.لووینسن می گوید: 

را جداگانه به کار بندیم، به این کار، مهار سینرژیک می گویند، از این ترکیب غلظت های بسیار پایین فلزات و اسیدهای آلی، می 

او اضافه کرد که غلظت پایین  "توان به عنوان نگهدارنده مواد غذایی استفاده کرد و آن را بر روی محصوالت کشاورزی اسپری کرد.

 د، پیام مثبت بسیار مهمی را برای سالمت انسان و محیط زیست در بر دارد. در ترکیب این موا

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٣٢/%DA%A٩%D٨%B٤ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

میلیون دز واکسن انتروتوکسمی در مؤسسه رازی کرمان در سال جاری/ اجرای طرح ملی  ۲۰بینی تولید پیش

 بررسی فون مار افعی شاخدار
میلیون دز واکسن  ٢٠رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب شرق کشور)کرمان( با اشاره به تعهد تولید 

میلیون دز از این واکسن در مؤسسه رازی شعبه شیراز وجود  ٢٥٠د انتروتوکسمی در سال جاری گفت: در حال حاضر امکان تولی

مؤسسه  ٩٥به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر امیرمحمد عزتخواه با اشاره به اینکه در سال .دارد

بود، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت میلیون دز واکسن انتروتوکسمی شده  ٢٠رازی شعبه جنوب شرق کشور)کرمان( متعهد به تولید 

میلیون دز واکسن انتروتوکسمی تولید و به سازمان دامپزشکی کشور  ٢٣تولید بیشتر این واکسن در شعبه کرمان، در سال گذشته 

ان میلیون دز از این واکسن در مؤسسه رازی شعبه کرم ٢٠تحویل داده شد.وی با بیان اینکه در سال جاری نیز متعهد به تولید 

 میلیون دز نیز در این شعبه وجود دارد. ٢٥هستیم، افزود: در صورت افزایش نیاز کشور، امکان افزایش تولید به میزان 

درصد از کل واکسن انتروتوکسمی تولیدی در کشور در مؤسسه رازی  ٣١رئیس مؤسسه رازی شعبه کرمان اضافه کرد: در حال حاضر 

مباحث مطرح شده، در آینده این واکسن تنها در مؤسسه رازی شعبه اهواز و کرمان تولید  شعبه کرمان تولید می شود که بر اساس

خواهد شد.وی با اشاره به طرح های تحقیقاتی این شعبه خاطرنشان کرد: در سال جاری بخشی از طرح های تحقیقاتی به صورت 

عی شاخدار استان کرمان نیز توسط مؤسسه رازی شعبه مشترک با دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود و طرح ملی بررسی فون مار اف

کرمان ادامه دارد.عزتخواه از طرح توکسین زایی واکسن های کلستریدیوم به عنوان یکی از طرح های جدیدی نام برد که در سال 

یکی  رازی شعبه کرمانجاری مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.وی تأکید کرد: تکمیل پروژه نیمه تمام ساختمان فرمانتور مؤسسه 

از مهم ترین اقدامات سال جاری محسوب می شود که با مساعدت مؤسسه رازی مرکز انجام خواهد شد، بر این اساس کیفیت و کمیت 

 تولید واکسن انتروتوکسمی در شعبه کرمان افزایش می یابد.

p://www.iana.ir/fa/news/htt٤٩٣٤/%D٩%BE%DB%٨C%D٨% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 تولید حیوانات آزمایشگاهی با بهترین کیفیت در مؤسسه رازی
ای تولید بر رئیس بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: این بخش

المللی بهره گرفته و سالیان زیادی است که تنها نماینده ایران در حیوانات آزمایشگاهی از بهترین کیفیت و استانداردهای معتبر بین

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر .انجمن بین المللی علوم حیوانات آزمایشگاهی محسوب می شود

حی با اشاره به تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی در این مؤسسه، اظهار کرد: حیواناتی نظیر موش، رت، هامستر، روزبه فال

خوکچه هندی و خرگوش در این بخش از مؤسسه رازی تولید و پرورش داده می شوند.وی افزود: در این بخش موش های آزمایشگاهی 

( پرورش NIHهمخون هستند که از نژادهای غیر همخون، دو نژاد مهم موش آزمایشگاهی ) در سه نوع غیر همخون، همخون و نیمه

، حساسیت زیاد آن به باکتری NIHداده می شوند.رئیس بخش حیوانات آزمایشگاهی مؤسسه رازی با بیان اینکه از ویژگی های نژاد 

تهیه و تولید واکسن سیاه سرفه است، ضمن اینکه این نژاد سیاه سرفه است، خاطرنشان کرد: یکی از موارد مصرف این نژاد در پروسه 

موارد استفاده زیاد دیگری نیز دارد. وی با اشاره به اینکه از نژادهای همخون دو نژاد مهم در این بخش پرورش داده می شوند، گفت: 

 ایمنی شناسی، ویروس شناسی و بیماری یکی از این نژادها در تهیه آنتی بادی های مونوکلونال اهمیت بسزایی داشته و در تحقیقات

 های انگلی به ویژه لیشمانیوز یا سالک و توکسوپالسموز، کاربرد وسیعی دارد. فالحی ادامه داد: نژاد دیگر این موش ها در برابر تومورها

ی و موارد ائین، اسکلرودرمنسبتاً مقاوم بوده و در تحقیقات بیماری های متابولیک، دیابت، چاقی، بیماری های قلبی عروقی، تصلب شر

دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. وی بیان کرد: در بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی، نژاد نیمه همخون برای 

در مراجع بین المللی به ثبت رسیده  Aتولید شده و با نام رازی  ١٣نخستین بار در کشور از تالقی موش های وحشی تا ادامه نسل 

ست که از نظر خصوصیات بیولوژیک و استفاده در تحقیقات خاص، خصوصاً تومورهای پستانی، نژاد منحصر به فردی محسوب می ا

شود.رئیس بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مؤسسه رازی افزود: از نژادهای رت آزمایشگاهی که در این بخش 

اشاره کرد که همگی از نوع غیر  NMRIو  Wistar ،Sprague Dawleyنژادهای مهم تولید و پرورش داده می شوند می توان به 

در مراجع  Aدر این مرکز تولید شده که مانند موش رازی  Aهمخون هستند، همچنین برای نخستین بار رت غیر همخون رازی 

در این مرکز تولید و پرورش داده می شوند، بین المللی به ثبت رسیده است.وی اضافه کرد: از نژادهای مهم هامستر آزمایشگاهی که 

 می توان به هامستر سوری اشاره کرد که در انواع رنگ های آلباینو، سفید، دارچینی و طالیی هستند.

در انواع رنگ های آلباینو، سفید، قهوه ای، مشکی،  Pirbrightفالحی با بیان اینکه خوکچه های هندی آزمایشگاهی این مرکز از نژاد 

گ و چند رنگ هستند، گفت: یک نوع جهش نژادی یافته از خوکچه هندی در این مرکز وجود دارد که فاقد مو بوده و به لحاظ دو رن

شباهت های زیاد پوست آن به پوست انسان، مدل بسیار مناسبی در تحقیقات مربوط به پوست خصوصاً سوختگی ها و ترمیم محسوب 

خرگوش آزمایشگاهی نژاد دوچ که یکی از مناسب ترین خرگوش های آزمایشگاهی از می شود. وی خاطرنشان کرد: در این بخش 

رئیس بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات نظر سایز و پاسخ به عوامل آنتی ژنیک است نیز تولید و پرورش داده می شود. 

لمللی، رین کیفیت و استانداردهای معتبر بین اآزمایشگاهی مؤسسه رازی تأکید کرد: این بخش برای تولید حیوانات آزمایشگاهی با بهت

نظیر استانداردهای فدراسیون انجمن های علوم حیوانات آزمایشگاهی اروپا تبعیت می کند و سالیان متمادی است که این مرکز، تنها 

 .امع داردبین المللی علوم حیوانات آزمایشگاهی بوده و ارتباط علمی تنگاتنگی با این مج نماینده ایران در انجمن

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٩٨/%D٨%AA%D٨٨%٩%D٨٤%٩ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

و تحمل به سرما از  بار/ زودرسیرقم جدید گندم، جو، نخود و عدس تا پایان امسال برای نخستین 8معرفی 

 های ارقام جدیدویژگی
گرم نرمال است، انتظار عملکرد خوبی نیز در رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: وضعیت جو در مناطق گرم و و نیمه

شده عرفیدرصد خسارت خواهیم داشت. ارقام م ٤٠تا  ٣٠دلیل سرمای زمستان های سرماخیز بهاین مناطق داریم؛ اما در استان

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور امروز در گفت.شان به سرما بهتر استحساسیت

ترویجی سه الین امیدبخش جو به پایان رسیده است، گفت: این ارقام تا پایان سال جاری  -زراعی و تحقیقی نژادی، بهتحقیقات به

ها از نظر پتانسیل تولید از ارقام شاهد تجاری موجود برتر د معرفی می شوند.دکتر صابر گلکاری افزود: این الینعنوان ارقام جدیبه

ها( را نیز دارند. از این ارقام، دو رقم بهاره خواهد بود و یک برگی و زنگهای مهم جو )لکههستند و ویژگی تحمل به سرما و بیماری

 رود.شمار میهای این ارقام بهرسی و تحمل به سرما از ویژگیرقم زمستانی.وی یادآور شد: زود

زیر کشت جو  ٩٥ - ٩٦رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با بیان اینکه یک میلیون هکتار از اراضی کشور در سال زراعی 

وبی نیز در این مناطق داریم؛ گرم نرمال است، انتظار عملکرد خرفته است، خاطرنشان ساخت: وضعیت جو در مناطق گرم و و نیمه

درصد خسارت خواهیم داشت. جو کالً به سرما حساس است و ارقام  ٤٠تا  ٣٠دلیل سرمای زمستان های سرماخیز بهاما در استان

، ارقام ارقام شان به سرما بهتر است.گلکاری با اشاره به معرفی ارقام جدید تا پایان سال تأکید کرد: در کنار اینشده حساسیتمعرفی

روند.وی با بیان شود و به زیر کشت میجدید گندم و نخود هم در دست بررسی است و تا آخر سال جاری مراحل نهایی آنها طی می

گیرد، ادامه داد: مؤسسه تحقیقات کشاورزی اینکه معموالً چهار تا پنج رقم جدید در هر سال معرفی و در اختیار کشاورزان قرار می

بار در کشور تا پایان سال هفت تا هشت رقم جدید گندم، جو، نخود و عدس معرفی می کند و از این لحاظ خستیندیم کشور برای ن

 رکورد جدیدی در مؤسسه به ثبت خواهد رسید./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٥٨/%D٨٥%٩%D٨%B٩% 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۳تاریخ: 

مرغ برای عدد تخم 1۰۰۰دالر مشوق، به ازای صادرات  5مرغ در سال/ دریافت هزار تن تخم ۲۰۰توان صادرات 

 تاجران ترک
بلند مدت برای این ای تواند سهم باالیی از ظرفیت بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد، اما تا زمانی که برنامهاگرچه ایران می

وگو گذار استان تهران امروز در گفتمدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخمرئیس هیأت.ها پایدار نخواهد بودمنظور تدوین نشود، موفقیت

ود خ مرغ مورد نیاز قطر، گفت: تولیدکنندگان ما اگر با تمام ظرفیتبا خبرنگار ایانا درباره فراهم شدن فرصتی جدید برای تأمین تخم

 مرغ را به هر جای دنیا صادر کرد.هزار تن تخم ٢٠٠توان در سال تا کار کنند، حتی می

رغ های مبرداری صادر شده، افزود: اکنون مرغداریای مجوز بهرهصورت فزایندههای قبلی، بهپور با اشاره به اینکه در دولتناصر نبی

 دهد. این در حالی است که، زیرا مازاد تولید به آنها اجازه کار بیشتر را نمیترین ظرفیت در حال تولید هستندگذار با پایینتخم

توانیم در قطر میلیون نفر را تأمین کرد.وی عنوان کرد: با این حال، نمی ١٢٠مرغ مورد نیاز برای ها تخمتوان با همین تولیدکنندهمی

ترکیه، اوکراین و حتی پاکستان در آنجا حضور داشته و به هر طریقی دلیل اینکه رقبای سرسختی مانند حضوری فعال داشته باشیم. به

ا کنار توانند ایران رراحتی میتر از ایران است و بهخواهند برنده بازار باشند. ضمن اینکه قیمت تمام شده آنها نیز پایینکه شده می

ج مرغ، پنانند ترکیه به ازای صادرات هر هزار عدد تخمبزنند.این نماینده بخش خصوصی ادامه داد: گذشته از اینها تاجران کشوری م

های نقدی و غیرنقدی دیگری است که دولت این کشور برای تجار، کنند. این سوای کمکها دریافت میدالر مشوق از طرف تشکل

ترین دالیل موفقیت آنها در پور برخورداری از برنامه مدون و منسجم برای کشورهای رقیب ایران را یکی از مهمتدارک دیده است.نبی

بریم. مصداق آن صادرات محصوالت کشاورزی دانست و اظهار کرد: امروز صادرات، یک علم است و متأسفانه ما کمتر از آن بهره می

هر  تومان در ٥٠٠هزار و مرغ سهالساعه و مقطعی مشاهده کرد. به عنوان مثال، امروز که قیمت تخمتوان در تصمیمات خلقرا هم می

توان آن را صادر کرد، اما فردا که چهارهزار تومان شود، تمام درها به روی تاجر بسته خواهد شد و بازاری که با کیلوگرم است، می

 مرغ، قراردادی بارود. این در حالی است که مثالً ترکیه وقتی برای صادرات تخمزحمات زیاد به دست آمده بود، یک شبه از بین می

رساند، حداقل یک ماه تغییر قیمتی در محصول خود نخواهد داد؛ حتی اگر این امر برای دولت آن کشور، هزینه در یعرق به امضا م

دلیل بهبود روند کارهای داخلی ایران مرغ صادر کنیم، بههزار تن تخم ٩٥توانستیم تا  ٩٤بر داشته باشد.وی تأکید کرد: اگر سال 

 درگیر آنفلوآنزا شد و ایران توانست از آن فرصت استفاده کند. نبود، بلکه در آن مقطع زمانی، ترکیه

گذار استان تهران در پایان یادآرو شد: بنابراین تا زمانی که برنامه مدون و ثابتی برای مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخمرئیس هیأت

، ها تغییر نکند، نه مشوق صادراتی و نه ادامه طرح انتزاعهتوانیم به استمرار صادرات، امیدوار باشیم. اگر نگاصادرات نداشته باشیم، نمی

 رسد.هیچ کدام به داد تولیدکننده نمی

/http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٩٠/%D٨%AA%D٨٨%٩% 
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 تولیدات باغی
 جوانخبرنگاران  – ۱۳۹۶خرداد  ۱۷تاریخ: 

 کدام کشورها انار ایرانی دون می کنند؟
 .تن انار تازه، از کشور صادر شده است ٦٣قریب به  ٩٦طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 ریالی ارزش و  ٣٦،٠٠٥ارزش دالری این میزان صادرات .است شده صادر کشور از تازه، انار تن  ٦٣قریب به  ٩٦ماهه نخست سال 

 .است بوده ١،١٦٧،٥٠٩،٠٥٤  آن

کشورطرف  ماه 

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 23,294 755,281,800 38,823 پاکستان 1

 3,000 97,260,000 5,000 افغانستان 1

 2,726 88,387,824 5,452 ترکمنستان 1

 6,985 226,579,430 13,970 مالزی 1

http://www.yjc.ir/fa/news/ ٦١١٧٧٨٨/%DA%A٩%D٨%AF% 
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 تولیدات زراعی
 فارس - ۹۶/۰۳/۱۹ : تاریخ

 هزار هكتار رسید  ۲۲۰شود/ سطح زراعت چوب به های آلوده جنوب تهران میکاریصنوبر جایگزین سبزی
هزار هکتار سطح زیر کشت زراعت چوب  ٢٢٠تا کنون  ٨٤از سال  :مجری طرح توسعه زراعت چوب در سازمان جنگلها و مراتع گفت

وگو با خبرنگار کشاورزی پور در گفتطالب امین .شودهزار هکتار به این رقم اضافه می ٧٥ثبت شده و در برنامه ششم توسعه 

های های صنعتی که چوب مورد نیاز خود را از جنگلاز بخش، در مورد اجرای طرح تنفس جنگل و نگرانی برخی خبرگزاری فارس

رسد سال پس از کشت نهال به ارزش اقتصادی می ٥بر است که تقریبا کردند، اظهار داشت: زراعت چوب امری زمانکشور تأمین می

های خاص خود را دارد، حساسیت و در دو سه سال اول دو راه وجود دارد، یکی آن که از طریق واردات نیاز را تأمین کنیم که آن هم

وی ادامه داد: باید مبادی ورودی کشور به مسائل  .راه دوم کشت علوفه در پای نهال کاری در سالهای اول و کسب درآمد است

 ایهایی برای ذخیره و دپوی چوب وارداتی و طی مراحل قرنطینهرو نشویم و سولهای مجهز شود، تا با مشکالت جدید روبهقرنطینه

هایی عنوان کرد که در برنامه ها و مراتع افزایش سطح زیر کشت چوب را یکی دیگر از طرحمشاور رئیس سازمان جنگل.ایجاد شود

 تا شده، آغاز شمالی هایاستان در ویژه به مردم توسط مرور به که زراعت چوب ٨٤ششم توسعه بر آن تأکید شده و گفت: از سال 

 .اندکشت زراعت چوب ثبت شده و برخی از مردم هم به شکل خودجوش وارد این طرح شده کتار سطح زیره هزار ٢٢٠ کنون

  .ندشده استفاده کنهای پربازده و سازگار با محیط زیست و اصالحوی توصیه کرد: آنهایی که تمایل به کشت چوب دارند، از کلونی

های شمالی که پر بارش هم ه دنبال آن هستیم که به جز استانب پور همچنین به کمبود آب شیرین در کشور اشاره کرد و گفت:امین

صنعتی برای زراعت چوب  شهری و پساب های غیرمتعارف مانند فاضالبهستند، در سایر نقاط کشور به ویژه نقاط گرمسیری از آب

شوند، گفت: این مسئله برای سالمت می هزار هکتار از مزارع جنوب تهران با آب فاضالب آبیاری ٧وی با اشاره به اینکه .استفاده کنیم

شهروندان مضر است و به دنبال آن هستیم، زراعت نهال صنوبر را برای تولید چوب جایگزین آن کنیم که مواد معدنی موجود در 

به گفته مجری توسعه زراعت چوب نهال اکالیپتوس، نهال گز و همچنین .خاک این منطقه برای کشت چوب بسیار هم مفید است

د که به کننها رشد میزارها و نقاطی که ماندآبای از خانواده صنوبر که بومی ایران نیز هست، قابل کشت در بیشهده به عنوان گونهپ

 که دهیم انجام چوب زراعت هکتار هزار ٧٥ که داریم تعهد وی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه .شوری آب هم مقاوم هستند

های منابع وی ارائه تسهیالت ارزان و در اختیار گذاشتن نهار رایگان از طریق نهالستان .نجام شده استهزار هکتار آن ا ١٠ امسال

ای در سه سال اول کشت نیز پوشش بیمه های طرح توسعه زراعت چوب عنوان کرد و گفت:طبیعی هر استان را از جمله حمایت

 هر در شودمی گفته و نشیندمی سال به ثمر  ٥ت چوب در هر مزرعه پس از به گزارش فارس، زراع.ایمها را هم بر عهده گرفتهمزرعه

های اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، مرکزی، زنجان، قزوین و اطراف تهران استان.است برداشت قابل چوب تن ٥٠ هکتار

های شمال و خطر کاهش تراکم جنگل به دلیل.های سبز شمالی برای زراعت چوب هستندها کشور پس از استانمستعدترین استان

ساله آغاز  ٥رویه چوب طرح تنفس جنگل با مصوبه مجلس از امسال طی یک طرح های کشور به دلیل برداشت بیتخریب جنگل

 .شده که طرح زراعت چوب برای تأمین نیازهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٣١٧٠٠١٣٨٧ 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 شوندهزار هكتار از مزارع سبزی و صیفی کشور کشت نشایی می 570
 .شودر به روش نشاءکاری کشت میهزار هکتار از مزارع سبزی و صیفی در کشو ٥٧٠تا پایان برنامه ششم توسعه 

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر ای و جالیزی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتمدیرکل دفتر محصوالت علوفه

های ریزیشوند که بر اساس برنامههزار هکتار از مزارع این محصوالت به روش نشاء کاری کشت می ٢٠٤گفت: در حال حاضر 

زمینی و برخی جز گندم، جو و سیبهزار هکتار خواهد رسید.حسین اصغری افزود: به ٥٧٠این سطح به  ١٤٠٠شده تا افق انجام

زودی های خوردن( برای سایر محصوالت امکان استفاده از روش نشاءکاری در کشت آنها وجود دارد و بهسبزیجات )عمدتاً سبزی

 جویی درترین مزایای کشت نشایی را صرفهکار گرفته خواهد شد.وی از مهمم این محصوالت بهاستفاده از این روش در کشت تما

ها، امکان انتخاب جویی در مصرف نهادهمصرف آب دانست و بیان کرد: کوتاه کردن دوره رشد گیاه، کاهش هزینه تولید با صرفه

کردن، پیش از هرس کردن محصول و کسب درآمد مناسب حاصل  ترین گیاه برای کاشت، عدم نیاز به تنک و وجینترین و سالمقوی

ر دلیل داشتن قابلیت کنترلی دصورت نوبرانه، ایجاد شرایط محیطی مناسب برای کاشت بذر و پرورش نشاء بهاز عرضه محصول به

 ست.ها روی خطوط کشت و تسهیل عملیات داشت از دیگر مزایای کشت نشایی اخزانه، رعایت دقیق فاصله بوته

شود، ادامه داد: با کشت نشایی جویی میاصغری در پاسخ به این پرسش که با کشت نشایی سبزی و صیفی چه میزان آب صرفه

جویی کرد.وی با تأکید بر اینکه در کشت نشایی این درصد از آب مصرفی را صرفه ١٥توان در هر هکتار حدود سبزی و صیفی می

های نوین در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: برای عملی شدن افزایش کشت نشایی حرکت روشمحصوالت استفاده از تجهیزات و 

های موجود و فراهم کردن شرایط الزم برای استفاده از ناپدیر است به همین دلیل ارتقاء سیستمبه سمت مکانیزه شدن اجتناب

ای و جالیزی معاونت زراعت وزارت ل دفتر محصوالت علوفهبینی شده است.مدیرکآالت و تجهیزات روز برای کشاوزران پیشماشین

شده در توسعه کشت نشایی سبزی و صیفی را افزایش کیفیت نشاءها عنوان کرد و یادآور شد: جهاد کشاورزی از دیگر اقدامات انجام

نشاءها  لیل افزایش کیفیتتولید نشاء استاندارد از ارقام مناسب برای توسعه کشت نشایی سبزی و صیفی ضروری است به همین د

اهی شده های تولیدکننده نشاء استاندارد و گوهای تولیدکننده مدنظر قرار گرفته است.اصغری با تأکید بر اینکه باید گلخانهدر گلخانه

افی یزان کبه تعداد کافی احداث شوند، اضافه کرد: این طرح زمانی بهترین نتیجه را خواهد داشت که نشاء استاندارد و مناسب به م

اورزان ربط به کشهای تولیدکننده نشاء استاندارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیدر اختیار کشاورزان قرار بگیرد، بر همین اساس گلخانه

 جهت تهیه نشاء کیفی معرفی خواهند شد.

 حفظ میزان تولید محصوالت جالیزی با وجود کاهش سطح

در کشور خبر داد و تأکید کرد: در حال حاضر سطح زیر کشت محصوالت جالیزی وی از کاهش سطح زیر کشت محصوالت جالیزی 

 کند.هزار هکتار کاهش پیدا می ٧٩٠هزار هکتار است که تا پایان برنامه ششم به  ٨١٦در کشور 

  د.شومیلیون تن مواد غذایی تولید می ٢٤.٨هزار هکتار سطح زیر کشت محصوالت جالیزی حدود  ٨١٦به گفته اصغری از  

اصغری با تأکید بر اینکه کاهش سطح با حفط میزان تولید خواهد بود، اظهار کرد: با وجود کاهش سطح زیر کشت، بر اساس 

 وری حفظ خواهد شد./شده حجم تولید مواد غذایی با بهبود بهرههای انجامریزیبرنامه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٦٩/٥٧٠%D-٨٧%٩%D٨%B 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۴تاریخ: 

درصدی آب مصرفی همراه  5۰شود/ کاهش وری تولید گندم آبی در کشور تدوین مینظام نوین کاشت و بهره

 افزایش سه برابری تولیدبا 
ندم وری تولید گهای شدید منابع آبی نظام نوین کاشت و بهرهبا توجه به نیاز روزافزون کشور به محصول گندم همزمان با محدودیت

 .شودآبی در کشور بر پایه نوآوری یک کشاورز نمونه در راستای افزایش ضریب امنیت غذایی و پایداری تولید گندم تدوین می

ه ؤگو با خبرنگار ایانا درباراجرایی طرح امروز در گفت -زاده، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو تیم مطالعاتی درضا عشقیحمی

میلیارد نفره  ٩رود برای تأمین غذای جمعیت حدود وری تولید گندم آبی در کشور، گفت: انتظار میتدوین نظام نوین کاشت و بهره

درصد افزایش یابد؛ بنابراین هر عاملی که بر مقدار و هزینه تولید گندم اثر بگذارد، امنیت  ٦٠برای گندم  ، تقاضا٢٠٥٠جهان تا سال 

دهد.وی بیان کرد: این طرح که بر پایه نوآوری یکی از کشاورزان غذایی بشر را در بسیاری نقاط جهان ازجمله ایران تحت تأثیر قرار می

ت، محورهای، کاهش آب آبیاری مصرفی، افزایش عملکرد دانه و کاه، کاهش بذر مصرفی نمونه در جنوب کشور در حال تدوین اس

زاده ادامه داد: با توجه کند.عشقیهای شیمیایی و کاهش عملیات خاک ورزی را دنبال میوری مصرف کودجهت کاشت، افزایش بهره

 هایغذای بیشتر همراه با رشد جمعیت استفاده از روشبه محدودیت منابع آب و خاک در کشور و افزایش روزافزون نیاز به تولید 

ویژه برای محصوالتی که نیاز آبی باالیی دارند )مانند گندم( ضرورت گذاری اولیه زیاد( بهنوین با راندمان باال )با وجود هزینه سرمایه

بع آب، ضروری است برای آبیاری دلیل محدودیت بیشتر مناخشک همچون ایران بهدارد.وی عنوان کرد: در مناطق خشک و نیمه

جویی در مصرف آب از مزایای دیگر این های آبیاری جدید با راندمان باال استفاده شود تا ضمن صرفهمحصوالت زراعی از سیستم

د: با شمند شد.این استاد دانشگاه یادآور ها شامل یکنواختی توزیع آب و امکان آبیاری اراضی دارای توپوگرافی نامنظم بهرهسیستم

توان با مقدار آب ثابت )نسبت به روش آبیاری سطحی یا ثقلی( سطح زیر کشت آبی را به دلیل های آبیاری میاستفاده از این روش

باال بودن راندمان سیستم حتی گاهی تا سه برابر افزایش داد و با مصرف مقدار آب کمتر نسبت به آبیاری متداول )آبیاری سطحی( 

بندی اقلیمی پیشنهادی برای ایران گندم های پهنهزاده، در حال حاضر بر اساس شاخصد کرد.به گفته عشقیمحصول بیشتری تولی

شود، بنابراین هر گونه تغییر در نظام تولید گندم باید با در نظر گرفتن شرایط در مناطق مختلف با شرایط اقلیمی متفاوت کاشته می

آغاز شده است، تأکید کرد: طرح  ١٣٩٥ - ٩٦ان اینکه اجرای این طرح از پاییز سال زراعی اقلیمی صورت پذیرد.وی در پایان با بی

وری تولید گندم آبی در کشور در حال تکمیل و بررسی نتایج آن در مناطق مختلف کشور است. مدت تدوین نظام نوین کاشت و بهره

 به پایان برسد. ١٤٠١رود در سال اجرای آن شش سال در نظر گرفته شده و انتظار می

 درصدی آب همراه با افزایش سه برابری تولید 5۰کاهش 

 وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکهوری تولید گندم آبی در گفتنظری، کشاورز نمونه و نوآور نظام نوین کاشت و بهرهحسین شاه

درصد از  ٥٠ین نوآوری کاهش مصرف آب به میزان ساز این نوآوری بود، اظهار کرد: در اوری بیشتر از امکانات موجود زمینهبهره

 ١١طور معمول از یک هکتار سطح زیر کشت گندم در کشور با مصرف ترین دستاوردها است.وی اضافه کرد: در حال حاضر بهمهم

هارهزار توان با کاهش مصرف آب به چآید، اما با اجرای این طرح میتن محصول به دست می ٩هزار مترمکعب آب حدود پنج تا 

 های ایننظری کاهش سطح زیر کشت همراه با حفظ میزان تولید را از دیگر شاخصتن تولید گندم داشت.شاه ٩مترمکعب حداقل 

کند هزار عدد کاهش پیدا می ٢٠٠نوآوری برشمرد و گفت: در این روش تعداد بوته از چهار میلیون عدد در هر هکتار به یک میلیون و 

 آید.زمین همان میزان محصولی را به دست آورد که از زیر کشت بردن تمام زمین به دست می سومتوان از یکو می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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این کشاورز نمونه در پایان تأکید کرد: با به پایان رسیدن بخش مطالعاتی طرح و اجرای آن در کشور میزان تولید گندم همراه با 

های باقی مانده زیرزمینی و تأمین امنیت غذایی کشور خواهد ظ آبکاهش سطح، سه برابر افزایش خواهد یافت و تأثیر بزرگی بر حف

 داشت./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٠٣٨/%D٨٦%٩%D٨%B٨ 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۳تاریخ: 

 الگوهای کاشت نامنظم، نتیجه بهتری را در بازده محصول به دنبال دارند
تراس های برنج معروف بالی، زمانی که از باال مشاهده می شوند، شبیه موزاییک های رنگی هستند، به دلیل این که بعضی کشاورزان 

ای متفاوتی این کار را انجام می دهند. نتیجه عمل کاشت را هماهنگ با یکدیگر انجام می دهند در حالی که بعضی دیگر در زمان ه

این الگوی نامنظم برای سیستم های ساخته دست بشر بسیار نادر است؛ این کار منجر بیشترین بازده محصول می شود، بدون اینکه 

د، شبیه موزاییک های تراس های برنج معروف بالی، زمانی که از باال مشاهده می شون.برنامه ریزی کلی در این مورد انجام شده باشد

رنگی هستند، به دلیل این که بعضی کشاورزان عمل کاشت را هماهنگ با یکدیگر انجام می دهند در حالی که بعضی دیگر در زمان 

های متفاوتی این کار را انجام می دهند. نتیجه این الگوی نامنظم برای سیستم های ساخته دست بشر بسیار نادر است؛ این کار منجر 

رین بازده محصول می شود، بدون اینکه برنامه ریزی کلی در این مورد انجام شده باشد. به گزارش ایانا از ساینس دیلی برای بیشت

درک اینکه چگونه کشاورزان اهل بالی تصمیم خود را برای زمان کاشت می گیرند، یک تیم از پژوهشگران به سرپرستی استفن 

ستفن ترنر)دانشگاه علوم پزشکی وینا، مرکز علوم پیچیده وینا( هردو اعضای هیات علمی خارجی لنسینگ )دانشگاه فناوری نایانگ( و ا

موسسه سنتافه، دو نوع متغیر را به عنوان مدل در نظر گرفتند: دسترسی به آب و تخریب بر اثر وجود آفات. کشاورزانی که در باالدست 

از آب برخوردار هستند درحالی که آن هایی که در پایین دست هستند  )رودخانه( زندگی می کنند این مزیت را دارند که همیشه

باید برنامه ریزی خود را با برنامه کشاورزان باال دست انطباق دهند.در این جا آفات وارد صحنه می شوند. زمانی که کشاورزان در 

دیگر بروند، اما زمانی که کشاورزان به طور  زمان های مختلف عمل کاشت را انجام می دهند، آفات می توانند از یک زمین به زمین

همزمان این کار را انجام می دهند، میزان آفات کاهش می یابد. بنابراین کشاورزان باالدست برای تقسیم آب انگیزه دارند؛ اینکه 

ت را نکه بتوانند عمل کاشکاشتن همزمان بتواند به وقوع بپیوندد. با این حال منابع آبی محدود هستند و آب کافی برای همه برای ای

همزمان انجام دهند وجود ندارد. در نتیجه این محدودیت ها، الگوی کشت نامنظم ظهور می کند که میزان برداشت محصول را به 

یافته قابل توجه این است که این وضعیت مطلوب، بدون برنامه ریزان مرکزی یا "حداکثر آن نزدیک می کند.لنسینگ می گوید: 

ه وجود می آید. کشاورزان به تعامل محلی می پردازند و دست به یک تصمیم گیری فردی آزادانه در مقیاس محلی می هماهنگی ب

زنند، تصمیمی که اعتقاد دارند میزان محصول آن ها را به بیشترین حد آن خواهد رساند. این سیستم جهانی اکنون، به بهینه ترین 

نظر علمی هیجان انگیز است این است که این مسئله در تضاد با مفهوم منابع مشترک  آنچه از"او می گوید:  "شکل کار می کند.

است، شرایطی که وضعیت بهینه کلی به دست نمی آید چراکه همه دنبال به حداکثر رساندن سود فردی خود هستند. این آن چیزی 

حدود بر روی زمین استفاده می کنند، هرکس بازده است که ما معموال تجربه می کنیم؛ زمانی که انسان های خودخواه از منابع م

این پژوهشگران فهمیدند که تحت این "فردی خود را به حد بهینه می رساند و شرایط مطلوب هرگز برای همه پیش نمی آید.

اشت وی کالگ"فرضیات، الگوی کاشت، نامنظم می شود که نیاز است توسط عکس های ماهواره ای تایید شود. ترنر توضیح می دهد: 

نامنظم در طبیعت فراوان است اما در سیستم های ساخته بشر نادر است. این الگوهای نامنظم، این سیستم را انعطاف پذیر از چیزی 

این سیستم به طور قابل مالحظه ای با ثبات است، دوباره باید تاکید کنم "ترنر می گوید:  "می کند که در غیر این صورت خواهد بود.

گونه برنامه ریزی! ثبات نتیجه یک فرآیند خود سازمان یافته کارآمد اما به شدت ساده است و این اتفاق بسیار سریع  که بدون هیچ

الگودهی فضایی اغلب در اکوسیستم به عنوان یک فرآیند "می افتد و ده سال زمان الزم نیست تا سیستم به این موقعیت دست یابد.

ورد بین موجودات زنده و محیط فیزیکی رخ می دهد اتفاق می افتد. لنسینگ توضیح می خود سازمان دهی شده که ناشی از بازخ

تراس های برنج صدساله بالی همچنین از بازخورد بین تصمیمات کشاورزان و محیط زیست که موجب گذار از مقیاس محلی "دهد: 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ند در طبیعی می توا-ه انطباق با یک سیستم انسانیبه جهانی می شود به وجود آمده اند. مدل ما برای نخستین بار نشان می دهد ک

زمین های کشت برنج بالی می تواند به عنوان مثالی که نشان می دهد تحت شرایط خاص این "خود سازمان دهی بسیار موثر باشد.

فاده باشد مورد است امکان وجود دارد که به وضعیت پایداری دست یافت که منجر به دست یافتن به حداکثر بازده برای تمامی افراد

 قرار گیرد، وضعیتی که درآن هر نفر تصمیم مستقل و آزادانه می گیرد.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٨٩/%D٨%A٧%D٨٤%٩%DA 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

 مرغداران، قبل از مجوز دامپزشكی، تاییدیه اتحادیه را بگیرند/ اما و اگرهای توزیع جوجه در بورس
های مربوط به تولید مرغ برای مدیریت تولید، نیاز به ابزارهایی دارند که بخشی از آنها را با کمک مسئوالن دولتی فراهم تشکل

 .رانکنند و بخشی دیگر را با کمک مرغدامی

عدم دخالت در مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی امروز در واکنش به اظهار نظر سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر 

ریزی، ابتدا به ایانا گفت: تمام حرف ما این است که مرغداران، قبل از اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی برای جوجه ریزیتعداد جوجه

افزود:  های مرغداری، بسیار زیاد است،از اتحادیه مربوطه تاییدیه بگیرند.محمدعلی کمالی، با اشاره به اینکه میزان ظرفیت فعلی سالن

دت افت ها به ششود که قیمتاگر قرار باشد به تولیدکنندگان اجازه داد تا با تمام ظرفیت خود تولید کنند، عرضه مرغ آنقدر زیاد می

 بینند و نگاهیکرده و در نهایت خود مرغداران متضرر خواهند شد.به گفته وی، وقتی برخی مرغداران تنها سود کوتاه مدت خود را می

کنند که چرا قیمت مرغ پایین است؟ متأسفانه الن به تولید ندارند، قطعاً خودشان متحمل زیان مالی شده و آنگاه اعتراض میجامع و ک

 شود که مرغداران متعهد نیز دچار ضرر و زیان شده و به قول معروف، تر و خشک با هم بسوزد.این باعث می

که میزان تولید باید به هر نحوی که شده، کنترل شود. البته تا حدودی سازمان  کمالی عنوان کرد: به همین دلیل اتحادیه معتقد است

کند، اما این همکاری در سراسر کشور اتفاق نیفتاده و کامل نیست. ضمن اینکه برای ارسال مرغ به دامپزشکی با اتحادیه همکاری می

روز  ٤٢ممکن است برخی مرغداران مرغ خود را بیش از  کشتارگاه هم چنین کنترلی الزم است؛ زیرا اگر این موضوع رعایت نشود،

 در سالن نگه دارند و در نهایت مرغی با وزن چهار یا پنج کیلوگرم به بازار عرضه کنند.

ال چیزی که سازمان دامپزشکی کشور دنب"وگو با ایانا گفته بود: پیش از این، مدیرکل دفتر طیور سازمان دامپزشکی کشور در گفت

هاست. بنابراین ورود در مدیریت تولید، جزو شرح وظایف این سازمان تلقی ث رعایت ضوابط بهداشتی در مرغداریکند، بحمی

 "شود.نمی

 قیمت جوجه، اجرای طرح کاهش سن و وزن کشتار را به حاشیه برد

سن و وزن کشتار در کشور، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی در پاسخ به پرسش ایانا مبنی بر وضعیت اجرای طرح 

دلیل افزایش قیمت جوجه یکروزه، مرغدار برای سرشکن کردن نرخ جوجه، وزن نهایی را افزایش داد تا نقش یادآور شد: متأسفانه به

 رو شد.هزینه این نهاده در هر واحد کیلوگرم را کاهش دهد. به همین دلیل، طرح با مشکل روبه

ها مانند فارس و اصفهان، در تالشند تا این موضوع را مدیریت کنند، اما هنوز طرح کاهش سن و نوی اظهار کرد: البته برخی استا

 کند.طور جدی دنبال نمیوزن کشتار در سراسر کشور عملی نشده است و سازمان دامپزشکی هم مسئله را به

 عرضه جوجه در بورس، مشروط است

دامه داد: این اتفاق خوبی است، اما به شرطی که چند نفر محدود برای باال بردن کمالی درباره توزیع جوجه یکروزه در بورس کاال ا

قیمت پایه جوجه، در بورس کاال نقش بازی نکنند و اجازه دهند روند بورس، واقعی باشد.وی در پایان تأکید کرد: با توجه به قیمت 

 تومان باشد./ ٦٠٠هزار و ه نباید بیشتر از یکتومان برآورد شده، حداکثر قیمت جوج ٢١٨هزار و شده جوجه که یکتمام

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٢٩/%D٨٥%٩%D٨%B١%D٨%BA%D٨% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۸تاریخ: 

 بورس کاال برای تنظیم بازار مرغروزه در درصدی جوجه یک1۰۰عرضه
روزه تولید اعضای این انجمن در بورس کاال درصد جوجه یک ٢٠تیر ماه ١٠قائم مقام دبیر انجمن جوجه یک روزه با بیان اینکه تا 

  .شودعرضه خواهد شد، گفت: به مرور کل تولید این انجمن برای تنظیم بازار مرغ در بورس عرضه می

روزه تولید اعضای این انجمن در درصد جوجه یک ٢٠فرد با بیان اینکه تا دهم تیرماه امسال مهر، سعید اصغریبه گزارش خبرگزاری 

شود، اظهار کرد: هدف انجمن، بورس کاال عرضه خواهد شد و به مرور کل تولید این انجمن برای تنظیم بازار مرغ در بورس عرضه می

هزار قطعه جوجه یک روزه  ٧٩٠ورس کاالی ایران است، ضمن اینکه در سال گذشته ورود و معامله کل جوجه یک روزه کشور در ب

ترین مشکل انجمن جوجه یک روزه با نهادهای نظارتی در بورس کاال عرضه و مورد معامله قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه عمده

این در شرایطی است  .کنندکمکی به انجمن نمی کند، نهادهای نظارتیاست، گفت: زمانی که قیمت جوجه و مرغ افزایش پیدا می

کند، از سوی دیگر انجمن جوجه یک روزه اصرار گذاری خارج میکه عرضه جوجه یک روزه در بورس کاال، این کاال را از شمول قیمت

ی هاعالوه بر مکانیزمهای مدرن و کارآمد مدیریت شود. به گفته اصغری فرد، دارد که شفافیت در این بازار حاکم و تقاضا با روش

کشف قیمت در بورس کاال، بازار جوجه یک روزه نیاز به رقابت تولیدکننده دارد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار مرغ در 

ت خواهیم تولید را در جهحالت تعادل قرار دارد، گفت: با توجه به اینکه همواره معضل قیمت در بازار وجود دارد و هر بار که می

های نوین و کارآمد برای تنظیم بازار، شویم، براین اساس به منظور استفاده از روشرو میهایی روبهکاهش نرخ باال ببریم با مخالفت

عرضه جوجه یک روزه در بورس کاالی ایران ضروری است. وی همچنین گفت: در حال حاضر موضوع جدی، ورود متقاضیان برای 

هایی از سوی خریداران و ا که به دلیل نوپا بودن عرضه گسترده جوجه یک روزه در بورس کاال، مقاومتخرید به بورس کاال است، چر

ها نیز به حداقل مرغداران گوشتی برای ورود به این فضا وجود دارد که به مرور با شفاف شدن مزایای بورس برای آنها، این مقاومت

مادر انجام هایی از سوی مزارع مرغیک روزه به بورس کاالی ایران نیز مقاومتفرد، پیش از ورود جوجه  رسد. به گفته اصغریمی

روزه مقام دبیر انجمن جوجه یکها از بین رفته است. قائمهای این طرح، مقاومتشد، اما به مرور زمان با آگاهی یافتن از مزیتمی

شود، عرضه کل جوجه یک روزه ت عادالنه و شفاف انجام میصورتاکید کرد: با توجه به اینکه کشف قیمت در بورس کاالی ایران به

 .کشور یعنی صددرصد تولید انجمن در بورس کاالی ایران ضرورت دارد و ما در حال رسیدن به این هدف هستیم

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧٧٧/%D٨%B٩%D٨% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۳تاریخ: 

ترین قطعه مرغ بومی توسط تسهیلگر زن روستایی / کمبود اعتبارات حمایتی از عمده ۲5۰۰۰پرورش 

 فرنگیمشكالت زنان روستایی/ پروژه ایجاد سایت الگویی کشت توت
تان سرا اسهای فومن و صومعهگفت: عمده مشکالت زنان روستایی شهرستانمعاون دفتر امور زنان روستایی و عشایری جهادکشاورزی 

گیالن کمبود نقدینگی و اعتبار است که باعث شده آنان نتوانند فعالیتی را شروع کنند. قرار شد نسبت به ایجاد صندوق اعتبارات 

 .رای آنان ایجاد شودخرد در این منطقه اقدام شود تا عالوه بر تأمین نیاز مالی اعضاء، اشتغال نیز ب

های زنان روستایی به گزارش ایانا از معاونت ترویج جهادکشاورزی، معاون دفتر امور زنان روستایی و عشایری در بازدید از تعاونی

هایی در روستاهای استان گیالن مشغول فعالیت سرا استان گیالن گفت: زنان روستایی با فراز و نشیبهای فومن و صومعهشهرستان

اند.فرح روز ایمانی افزود: مدیران عامل این تعاونی ها شدهها اغلب زنان با پرداخت حق عضویت، عضو این تعاونیستند. در این تعاونیه

 گیرند و برای آنها اشتغالاندازی کسب و کارهای مناسب اعضای تعاونی را به کار میها و قوه خالقیت خود با راهها با توجه به توانایی

کنندگان، کنند، پس از آشنایی با بازار و نیاز بازار و سلیقه مصرفهای کوچک کار خود را شروع میها با انجام فعالیتکنند. آنمیایجاد 

دهند.وی با بیان اینکه این دو تعاونی با استفاده از امکانات موجود از جمله منزل مسکونی و وسایل آشپزی به فعالیت خود ادامه می

نفر از  ١٨ها )تعاونی فرداساز( در روستای گیگاسر فومن قرار دارد که ه تشکیل داده بودند، یادآور شد: یکی از تعاونینفر ٣٠تعاونی 

کاری و تهیه سبزیجات آماده، پیاز سرخ کرده، های اعضاء تهیه ترشیجات، صنایع دستی، سبزیاعضای آن فعال بودند. عمده فعالیت

رورش مرغ محلی و تهیه مرغ پاک کرده و شکم پر و... بود.به گفته معاون دفتر امور زنان روستایی و کرده، پباقالی و نخودفرنگی پاک

عشایری جهادکشاورزی اعضای تعاونی با عشق و عالقه مشغول فعالیت بودند و محصوالت خود را در منطقه به فروش می رساندند. 

های خود در حال پیگیری مجوزهای الزم برای ل توانمند برای توسعه فعالیتاین تعاونی )تعاونی فرداساز( با توجه به داشتن مدیر عام

ساخت کارگاه بود.وی خاطرنشان ساخت: تعاونی دیگر به نام تعاونی پیشگام صومعه سرا در روستای کالشم پایین قرار داشت. این 

یت آنان تولیدات خانگی از قبیل: تهیه ترشیجات نفر در آن مشغول به فعالیت بودند. عمده فعال ١٨نفر عضو داشت که  ٣٠تعاونی هم 

خانگی، مربا، سبزی آماده، پاک کردن باقالی و نخود فرنگی، پرورش قارچ، فروش محصوالت کشاورزی منطقه، خرید و فروش جو و 

این راه درآمد خوبی برنج، توزیع کود و سم کشاورزان و همکاری با مرکز جهادکشاورزی دهستان، توزیع میوه شب عید و... بود که از 

 ترین مشکالت مطرح شده در اینها را از عمدهایمانی کمبود اعتبارات حمایتی، نداشتن کارگاه برای انجام فعالیتشد.عاید تعاونی می

ارهای بازکردند. عمده ترین بازار آن ها هم ها دانست و گفت: آنان با مطالعاتی که از بازار داشتند، نسبت به تولید اقدام میتعاونی

 .کردندهفتگی و محلی بود که زنان با حضور در این بازارها اقدام به عرضه محصوالت خود می

 فرنگی سایت الگویی کشت توت

ستان فرنگی در شهرمعاون دفتر امور زنان روستایی و عشایری جهادکشاورزی در ادامه با اشاره به پروژه ایجاد سایت الگویی کشت توت

فرنگی در سندیده زن تسهیلگر توسعه روستایی فارغ التحصیل رشته کشاورزی اقدام به ایجاد مزرعه پرورش توتصومعه سرا گفت: پ

های قبل است. در سال های الزم اقدام به این کار کردهاین شهرستان کرده است. وی با کمک مروج مسئول پهنه و دریافت آموزش

فرنگی در داخل گلدان های توتدلیل ضعیف شدن خاک، اقدام به کشت بوته به شد کهفرنگی بر روی زمین کشت میهای توتبوته

های آتی به کشت بر روی زمین ادامه خواهد داد و عالوه کرده است.وی افزود: همچنین او پس از انجام عملیات تقویت خاک در سال

اده از این سایت به عنوان سایت الگویی در روستا استف پردازد.وی با بیان اینکهفرنگی، به تولید بوته نیز میبر تولید محصول توت

گیرند، خاطرنشان ساخت: عمده مشکالت زنان روستایی این منطقه کمبود های الزم را در آن فرا میشود و روستاییان آموزشمی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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سال جدید و  این تسهیلگر درنقدینگی و اعتبار است که باعث شده آنان نتوانند فعالیتی را شروع کنند. پیشنهاد شد تا با پیگیری 

های الزم از طرف کارشناس مسئول امور زنان استان نسبت به ایجاد صندوق اعتبارات خرد در این روستا اقدام شود ارائه دستورالعمل

 عشایری تا عالوه بر تأمین نیاز مالی اعضاء، نسبت به ایجاد اشتغال برای آنها نیز اقدام شود. معاون دفتر امور زنان روستایی و

 شود.جهادکشاورزی گفت: در حال حاضر عالوه بر تولید توت فرنگی، تولید بوته نیز در این سایت الگویی انجام می

 قطعه مرغ بومی  ۲5۰۰۰پروژه پرورش 

د ایمانی در بازدید از پروژه پرورش مرغ بومی در شهرستان صومعه سرا نیز با اشاره به پروژه پرورش مرغ بومی توسط زهره مشه

با سه قطعه مرغ بومی شروع شده بود و او با پشتکاری که داشت  ١٣٨٤نیا زن تسهیلگر توسعه روستایی گفت: این پروژه در سال علی

 هزار قطعه ای شود. ٢٥بود با ادامه فعالیت خود صاحب یک مرغداری  توانسته

کند. این تسهیلگر روزانه هفت هزار تخم مرغ تولید می ها،وی ادامه داد: این مرغداری عالوه بر تأمین گوشت مورد نیاز رستوران

هزار قطعه مرغ بومی را نیز به عهده دارد.  ٢٥٠روزه و تحویل آن به خانوارهای روستایی استان پشتیبانی روستایی با تولید جوجه یک

 کند.ها، برای خرید و بازار رسانی آنها نیز اقدام میوی پس از تحویل جوجه

تفریحی در روستا و  –های این کارآفرین جوان روستایی این است که با ساخت مجموعه فرهنگی دیگر فعالیت به گفته وی از

نفر را فراهم کرده است. همچنین با ایجاد فروشگاه عرضه صنایع دستی زنان روستایی منطقه  ٣٨برداری از آن موجبات اشتغال بهره

است.معاون دفتر امور زنان روستایی و عشایری جهادکشاورزی در پایان افزود: یکی کمک شایانی به درآمد خانوارهای روستایی کرده 

از نکات مهم فعالیت تسهیلگر روستایی تکمیل زنجیره تولید از مرحله تولید تا بازار رسانی آن بوده است که باعث پایداری شغل در 

 مجموعه تحت پوشش وی شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٩٥/%D٩%BE%D٨%B١%D٩ 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

باران چین دوم را به تأخیر درصدی تولید چای خشک در سال جاری/ خرداد خشک و بی ۲۰بینی کاهش پیش

 شده استدرصد مطالبات چایكاران پرداخت  ۶۰انداخت/ 
دلیل کاهش بارندگی و خشکی هوا در خردادماه سال جاری درصدی تولید برگ سبز چای در چین نخست به ٩با وجود افزایش 

های چای شمال مدیر اجرایی سندیکای کارخانه.درصد کمتر از سال گذشته باشد ٢٠شود میزان چای خشک تولیدی بینی میپیش

شد، اما میزان برگ خرداد آغاز می ١٠طور معمول چین دوم باید از ایانا با اعالم این خبر گفت: بهوگو با خبرنگار کشور امروز در گفت

اند.به گفته حسن صادقی، میزان تولید برگ سبز چای در چین ها انقدر پایین است که کشاورزان هنوز اقدام به برداشت نکردهدر بوته

ری های کارگبا این شرایط کشاورزان تمایلی به برداشت چای و پرداخت هزینه درصد کمتر از سال گذشته است و ٥٠دوم سال جاری 

میلیارد تومان مطالبات چایکارن  ١٠٠درصد مطالبات چایکاران خبر داد و بیان کرد: از حدود  ٦٠و حمل و نقل ندارند.وی از پرداخت 

های چای شمال ه دارد.مدیر اجرایی سندیکای کارخانهها همچنان اداممیلیارد تومان آن پرداخت شده است و این پرداخت ٦٠حدود 

کشور با توصیف شرایط حاکم بر بازار چای داخلی، ادامه داد: بازار استقبال خوبی از چای بهاره داخلی داشت، اما مطابق هر سال با 

کند.سال و آبان ادامه پیدا می های مهرآغاز ماه رمضان و گرم شدن هوا بازار این محصول دچار رکود شده است و این رکود تا ماه

های چای کشور تولید شد که بیشتر آن مربوط به چین نخست بود، امسال هزار تن چای خشک دو کارخانه ٣١گذشته در مجموع 

 هزار تن چای خشک تولید شده است./ ٩نیز از چین نخست برگ سبز چای حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٠٨/%D٩%BE%DB%٨C%D٨%B٤%E٢% 
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 خرما
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۷تاریخ: 

 شودبافت خرما برگزار میالمللی کشت همایش بین
 .شودالمللی کشت بافت خرما توسط یکی از مراکز بیوتکنولوژی بخش خصوصی برگزار میهمایش بین

توسط مرکز بیو تکنولوژی دکتر رستگار برگزار  ٩٦تیرماه  ٢٠المللی کشت بافت خرما در تاریخ به گزارش خبرنگار ایانا، همایش بین

شود، کارشناسان ضمن بیان مرحله به حضور مدیران مرکز کشت بافت خرما از کشور عمان برگزار میشود.در این همایش که با می

 زایی و سازگاری ارائه خواهند داد.های استقرار، پرآوری، ریشهمرحله فر آیند کشت بافت خرما، گزارشی نیز از کلیه پروتکل

( بنابراین کلیه صفات والد نظیر مقدار True To Typeند )درختان خرمای حاصل از کشت بافت کامالً شبیه به والدین هست

شود.تولید نهال خرما با استفاده از روش کشت محصول؛ وضعیت رشد؛ مقاومت به بیماری و آفات به گیاهان تولید شده منتقل می

نهال شبیه به گیاه مادری وجود دارد، توان به موارد زیر اشاره کرد؛ امکان تولید انبوه ترین آنها میبافت فواید بسیاری دارد از مهم

توان در هر زمان و هر توان در مقیاس وسیع تولید کرد، تکثیر نخل خرما به روش کشت بافت را میهای کمیاب خرما را میواریته

مکان تولید د، ایابای کاهش میزمان تولید نهال به حد قابل مالحظهفصل انجام داد؛ بنابراین تحت تأثیر شرایط فصلی نیستند، مدت

های های نر پرگرده با ویژگیهای محیطی و همچنین تولید انبوه پایههای مقاوم به بیماری؛ شوری و تنشارقام ماده برتر و سالم؛ واریته

 ١٠٠متازنیایی مطلوب وجود دارد، نهال کشت بافت دارای سیستم ریشه توسعه یافته است، بنابراین درصد بقاء آنها در مزرعه حدود 

درصد است، نهال کشت بافت در هر زمان از سال قابل کاشت در زمین اصلی است، هویت نهال حاصل از کشت بافت مشخص و 

های تر و هزینه آن کمتر است، دلیل استفاده از گیاهان بدون آلودگی؛ خطر انتشار آفات و بیماریتضمین شده است، انتقال نهال راحت

های یک دست از نظر ساختار وجود ندارد یا بسیار نادر است، گیاهان حاصل از کشت بافت؛ باغ نخل از یک منطقه به منطقه دیگر

خ المللی کشت بافت خرما تا تاریکنند.مهلت ثبت نام در همایش بینژنتیکی و ظاهری؛ رشد سریع و ثمردهی زود هنگام را تولید می

توانند برای کسب اطالعات بیشتر به سایت میمندان به شرکت در این همایش است و عالقه ٩٦خردادماه  ٣٠

www.rastegarbiotech.com /.مراجعه کنند 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧٤٩/%D٨٧%٩%D٩ 
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 خدمات
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۱ : تاریخ

میلیارد تومان تسهیالت به فعاالن اقتصاد مقاومتی/سازماندهی نیرو با بسیج و منابع با  ۲۶۰۰پرداخت 

 های دولتیدستگاه
زایی به کارآفرینان از سوی این میلیارد تومان تسهیالت برای اشتغال ٢٦٠٠رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان این که تا کنون  

  .ت شده است، گفت: بسیج سازندگی در واقع امتداد مردمی دستگاههای دولتی استسازمان پرداخ

گفت: نظام اسالمی ایران یک نظامی برخاسته  بسیج سازندگی کشورسازمان ، سردار نعمان غالمی رئیس خبرگزاری فارسبه گزارش 

یکی از ویژگیهای  .از متن ارزش های الهی و یک نظام مردمی الهی است. این نظام الهی تحقق اهدافش با حضور مردم امکان پذیر است

ردم کشورمان تحقق اهداف نظام است. نظام اسالمی که آن را از دیگر نظام های کشورها متمایز کرده این است که خواست تمام م

این اتحاد رمز پیروزی مردم عزیز ما بوده است. بسیج سازندگی یکی از جلوه های مردمی نظام برای تحقق اهداف نظام اسالمی ایران 

جهادسازندگی  بعد از ادغام ١٣٧٩سردار غالمی، با اشاره به فلسفه تشکیل بسیج سازندگی عنوان کرد: مقام معظم رهبری در سال .است

با وزارت جهادکشاورزی، برای امتداد حرکت مردمی یا همان آبادانی ایران به دست مردم با یک نگاه جهادی و با ارزش مردمی، بسیج 

سازندگی را پایه گذاری و تصریح کردند که هدف از تشکیل بسیج سازندگی استفاده از نیرو و نشاط جوانان برای سازندگی کشور 

ت جوانان است. اوقات فراغت جوانان با توجه به وجود عشق معنوی و انگیزه برای خدمت به محرومان، در قالب یک دراوقات فراغ

کند. لذا با این نگاه این سازمان شکل گرفت که هم به گیرد که به پیشرف کشور کمک میسازمان به نام بسیج سازندگی شکل می

نان و کادرسازی برای انقالب که یک هدف ارزشمند و نورانی است. مقام معظم سازندگی کشور کمک نماید و هم به خودسازی جوا

 رهبری با ترسیم روشنی از راه بسیج سازندگی فرمودند که 

 .است نیرو و سازماندهی نیروها با بسیج و شناسایی عرصه و تامین منابع با دستگاه های دولتی

به گروه های جهادی را یکی از اصل های مهم خدمت رسانی به محرومان رییس سازمان بسیج سازندگی کشور یاری رساندن مردم 

دانست و خاطرنشان کرد: همه دستگاه های کشور که در حال خدمت به مردم هستند، باید طرح های کوچک را با کمک نیرو و نشاط 

رای خدمت رسانی به روستاها می جوانان جهادی اجرا کنند. این جوانان جهادی از نقاط مختلف کشور دور هم جمع می شوند و ب

روند. فعالیتهای عمرانی مانند احداث مسجد و مدرسه و شبکه بهداشت، کشاورزی، آبخیزداری، پزشکی و دندانپزشکی از عرصه های 

ت فعالیت جهادگران است. البته با توجه به گذر زمان و با توجه به نیازهای ضروری روستاهای محروم فعالیت ها و عرصه های خدم

سال در یک روستا تمرکز و خدمت رسانی دارند. گروه های جهادی  ٥رسانی توسعه پیدا می کنند و بعضا گروهی جهادی به مدت 

هزار خدمت پزشکی توسط پزشکان جهادگر انجام شده است. ویژگی کار  ١٤٠ما تخصصی شده اند. در تابستان امسال نزدیک به 

 .دگران متکی بر یاری مردم است و بسیج سازندگی منتظر کمک دولت نمی ماندبسیج سازندگی این است که عمده کار جها

وی افزود: بسیج سازندگی از نظر قانونی مشکلی برای گرفتن پروژه های کوچک ندارد زیرا این قانون به تصویب رسیده است و 

 .ندگی همکاری دارندهمچنین به وزارت خانه ها ابالغ شده است. همچنین بانک ها با فراغ بال با بسیج ساز

های اصلی و فلسفه تشکیل بسیج سازندگی است در این راستا یکی از ساختارهای برنامه غالمی افزود: محرومیت زدایی یکی از اولویت

گروه  ٦٠٠هزار و  ٦ریزی شده برای محرومیت زدایی و خدمت رسانی به محرومین تشکیل گروه های جهادی است که در حال حاضر 

کشور به ثبت رسیده اند. جوانان با توجه به عالقه خود برای حضور در اردوهای جهادی در یکی از گروه ها ثبت نام جهادی در 

طرح کوچک  ٥٤١٢به گفته رئیس سازمان بسیج سازندگی، در سال گذشته بیشتر از .کنند و به روستاهای محروم اعزام می شوندمی
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ت و این خدمت رسانی ها در حال توسعه است. جوانانی که به گروه های جهادی می در سراسر کشور توسط جهادگران انجام شده اس

پیوندند، در مسیری نورانی قدم می گذارند و از این گروه ها منقطع نمی شوند. رمز ماندگاری نظام ما در عالم وجود همین ارزش ها 

ظیفه داریم که نگاه جهادی باید گسترش یابد. حتی است. کاستی های دولت ها را جهادگران با تالش خود پوشش می دهند. ما و

نزدیک به یک  ٩٥ایرانی های خارج کشور در تعطیالت خود برای خدمت رسانی به محرومین به جهادگران می پیوندند. در سال 

 گسترش و ظرفیترییس سازمان بسیج سازندگی کشور در پایان با تاکید بر .هزار نفر به اردوهای جهادی اعزام شدند ١٣١میلیون و 

عظیم به امضای تفاهم نامه های متعدد با وزارت خانه ها اشاره کرد و بیان کرد: در بسیاری از عرصه ها با وزارت خانه ها تفاهم نامه 

های دولتی است. بسیج نیروهای تخصصی بسیاری در همه ایم زیرا اعتقاد داریم بسیج سازندگی امتداد مردمی همه دستگاهامضا کرده

روز  ٣میلیون قطعه طیور را طی  ١٤استان کشور  ١٣ینه ها دارد. سال گذشته با توجه به درخواست سازمان دامپزشکی کشور در زم

وی تاکید کرد: در این راستا در ایام عید با .واکسینه کردیم. در بیابان زدایی با جهاد و سازمان بنامه بودجه نیز تفاهم نامه داریم

هکتار را بیابان زدایی کنیم. بسیج سازندگی به دنبال اراده خدمت رسانی به  ٤٠٠هزار و  ٤توانستیم  سپاه استانی 14همکاری 

محرومین و جریان مردمی شکل گرفت. در پایگاه های بسیج واحد بسیج سازندگی داریم که جوانان عالقه مند می توانند برای خدمت 

امسال بسیج سازندگی در افزایش خدمات گسترش قابل توجهی خواهد داشت. غالمی گفت: .رسانی به این پایگاه ها مراجعه نمایند

ناحیه در شهرستانها مجهز خواهند شد. بسیج با توجه به گسترش و ظرفیت عظیم خود برای محقق کردن هر مطالبه  ١٥٠امسال 

یک کارنامه درخشان از خود به جای وی افزود: .ای که مقام معظم رهبری داشته باشند به موضوع ورود پیدا می کند و سعی می کند

بسیج سازندگی سعی کرده است که از دانش خوبی برخوردار باشد تا خدمت رسانی بهتر انجام می گیرد. در عرصه کارآفرینی  .بگذارد

ار هز ١٣١در مجموع  ١٣٩٥تا سال  ١٣٩٢و اشتغالزایی برای جوانان عالقمند فعالیت های گسترده ای انجام شده است. از سال 

میلیارد تومان تسهیالت به فعاالن اقتصاد مقاومتی  ٦٠٠هزار و  ٢کارگاه عرصه های اقتصاد مقاومتی راه اندازی کرده ایم و نزدیک به 

 .پرداخت شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=٠٣٢١٠٠١٦٠٤١٣٩٦ 
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 خدمات
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۰ : تاریخ

 درصد پول کشاورزان  ۶۰میلیون تن گذشت/ پرداخت  ۳خرید تضمینی گندم از 
استان کشور  ٢٤میلیون تن گندم به صورت خرید تضمینی تا به امروز از کشاورزان  ٣مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: 

، در مورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی یزدان سیف در گفت .درصد بهای آن هم پرداخت شده است ٦٠خریداری شده و 

استان کشور خریداری  ٢٤میلیون تن گندم از کشاورزان  ٣آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در کشور اظهار داشت: تا ظهر امروز 

 .هزار تن بوده است ٣٣٧که بیشترین حجم آن مربوط به استان خوزستان با رقم یک میلیون و  شده است

های بعدی از نظر حجم خرید تضمینی گندم در کشور هزار تن، استان 362فارس  هزار تن، ٥٦٦وی اضافه کرد: استان گلستان با 

هایی همچون اردبیل، گیالن، خراسان شمالی و یده و استانهستند و تقریباً کار خرید تضمینی در استان خوزستان به اتمام رس

به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گندم چهار استان .اندچهارمحال و بختیاری از امروز وارد خرید تضمینی گندم شده

سیف همچنین در مورد .شوداردبیل، زنجان، گلستان و خراسان شمالی از طریق روش قیمت تضمینی و عرضه در بورس خریداری می

درصد پول گندم به  ٦٠نحوه پرداخت پول کشاورزان اظهار داشت: منابع الزم برای این موضوع تأمین شده و در هنگام تحویل 

 .شود و مابقی ظرف مدت کوتاهی پرداخت خواهد شدکشاورزان پرداخت می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٣٢٠٠٠١٤٦٣ 
 

 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۳تاریخ: 

/ استفاده از عوامل بیولوژیک 9۶هزار هكتار برنامه مبارزه بیولوژیک و غیرشیمیایی در سال  8۰9اجرای 

 ها بر عهده دولت استدرصد هزینه ۶۰های کشور/ هكتار از مزارع و باغ ۲۶۰لید داخل تنها در تو
ای، محصول زراعی و باغی شامل برنج، پنبه، ذرت دانه ٢٦جمعاً روی  ١٣٩٦اجرای برنامه کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی در سال 

فی در داران، سبزی و صیداران، هستهنار، پسته، سیب درختی، انگور، دانه،مرکبات، چای، توت، ا فرنگی، سویا، نیشکر، نخود دیمگوجه

های غیرشیمیایی و بیولوژیک سازمان حفط نباتات امروز در کشمعاون آفت.بینی شده استهزار هکتار پیش ٨٠٩سطح بیش از 

ده از عوامل بیولوژیک تولید داخل اختصاص دارد، هکتار به استفا ٢٦٠وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه از این میزان سطح تنها گفت

خوار اروپایی ذرت، خوار برنج، کرم قوزه، کرم ساقهمنظور کنترل بیولوژیک آفات هدف همچون؛ کرم ساقهبه ١٣٩٦گفت: در سال 

ته و کرم سیل پسهای آرد آلود، شپشک استرالیایی، شپشک سفید توت، کرم سیب، کرم گلوگاه انار، پبرگخوار کارادرینا، شپشک

سیاهویی افزود: این عوامل شامل زنبور شود.علی عامریخوار نیشکر از هفت عامل بیولوژیک تولیدی در داخل کشور استفاده میساقه

 تریکوگراما، زنبور براکون، زنبور پروسپالتال، زنبور تلنموس، کفشدوزک کریپتولموس و ودالیا و بالتوری سبز هستند.

درصد عوامل مفید مذکور توسط بخش خصوصی تولید شده است، بیان کرد: کلیه مراحل  ١٠٠وی با تأکید بر اینکه در سال جاری 

یاهویی؛ سگیرد.به گفته عامریهای مرتبط با آنها نیز توسط بخش خصوصی انجام میبعد از تولید شامل انتقال، رهاسازی و عملیات

درصد نیز توسط کشاورزان تأمین  ٤٠های طرح توسط دولت و درصد هزینه ٦٠ک و غیرشیمیایی در اجرای برنامه کنترل بیولوژی

شود.وی در تشریح آخرین اقدامات سازمان حفط نباتات برای اجرای برنامه کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی با تأکید بر اینکه در می

ها، تاکنون عملیات کنترل بیولوژیک در سطح سیده از سطح استانهای رمراحل آغازین برنامه هستیم، اظهار کرد: بر اساس گزارش

صورت اشباعی کیلوگرم زنبور تریکوگراما به ٣٠میلیون عدد زنبور براکون و  ٤٥ها با استفاده از هزار هکتار از مزارع و باغ ٨٧بیش از 

های غیرشیمیایی و بیولوژیک سازمان حفط کشفتفرنگی به مرحله اجرا درآمده است.معاون آدر محصوالت برنج، نخود، انار و گوجه
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خوار که از اوایل خردادماه آغاز شده و در سطح حدود نباتات ادامه داد: در محصول برنج کنترل بیولوژیک علیه نسل نخست کرم ساقه

استفاده شده  میلیون عدد تریکوکارت در دو استان گیالن و مازندران ١.٥هزار هکتار اجرا شده و در این رابطه از  ١٥

 ٥٠٠هزار و های انار نیز در مرحله نخست رهاسازی علیه کرم گلوگاه انار در سطح حدود یکسیاهویی تأکید کرد: در باغاست.عامری

 ٤٥میلیون عدد زنبور براکون در سطح حدود  ٤٥هزار عدد تریکوکارت استفاده شده است. همچنین دراین مدت از  ٩٠٠هکتار از 

هزار هکتار از  ٣٠خوار نخود استفاده و تاکنون در سطح های کرمانشاه، ایالم، لرستان علیه کپسولمزارع نخود استانهزار هکتار از 

بینی کرد که تا پایان اجرای این برنامه در اوایل فرنگی نیز عملیات کنترل بیولوژیک آغاز شده است.وی در پایان پیشمزارع گوجه

میلیون عدد زنبور براکون و هشت میلیون عدد کفشدوزک  ٢٠٠کیلوگرم زنبور تریکوگراما و  ٦٠٠آبان ماه سال جاری، از بیش از 

 هزار عدد کفشدوزک ودالیا استفاده شود./ ٧٠٠میلیون عدد زنبور تلنموس و  ١٩کیلوگرم بالتوری سبز و  ٣٠کریپتولموس و 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٠٠٦/%D٨%A٧%D٨%AC%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 

برخی کشاورزان به دالیل متعددی موفق به ثبت نام در این سامانه نشدند. شرکت بازرگانی دولتی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی 

گندم داخلی توسط افراد سوجو یا حضور دالالن در اقدامی سریع دستور به صدور گواهی برای کشاورزان  فروش گندم خارجی به جای

 .ها کرده استجا مانده از ثبت سامانه توسط جهاد کشاورزی استان

م خارجی به ه فروش گندوگو با خبرنگار ایانا با تاکید بر اینکه تا امروز تخلفی دربارمعاون شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در گفت

 جای گندم داخلی گزارش نشده است، گفت: اقدام انجام شده بیشتر با هدف جلوگیری از تخلف احتمالی در این باره انجام شده است.

ا همعروفان از دیگر اهداف این اقدام شرکت بازرگانی دولتی ایران را حذف دالالن عنوان کرد و افزود: در برخی استانحسن عباسی

پراکنی درباره تأخیر در پرداخت مطالبات آنان، اقدام به خرید گندم با قیمت ها با سوءاستفاده از ناآگاهی کشاورزان و شایعهاسطهو

 کنند که شرکت بازرگانی با این اقدام از فعالیت افراد را متوقف کرده است.پایین از کشاورزان و فروش به مراکز خرید تضمینی می

 میلیون تن گذشت ۲.5از مرز  خرید تضمینی گندم

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. ٥٩٠میزان گندم تحویل گرفته شده از کشاورزان به دو میلیون و 

هزار هکتار دیم و دو  ٩٠٠میلیون هکتار از اراضی کشور گندم کشت شده که سه میلیون و معروفان ادامه داد: امسال در شش عباسی

هزار هکتار آبی است.معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان با تأیید کاهش گندم دیم در کشور تأکید کرد: این  ١٠٠میلیون و 

 وریادامه رشد گندم رخ داده است، اما با توجه به بهبود بهره دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی در ابتدای فصل کاشت وکاهش به

 کاهشی محسوسی در تولید گندم کشور نخواهیم داشت./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧١٥/%D٨%A٢%D٨%BA%D٨%A٧ 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۰تاریخ: 

های مرزی کشور/ مشارکت بخش خصوصی در اجرای برداران بخش کشاورزی در مناطق رودخانهآموزش بهره

 آموزشی -برنامه های ترویجی 
برداران بخش کشاورزی در مناطق رودخانه های مرزی کشور در نشست مشترک های دو جانبه در زمینه آموزش و ترویج بهرههمکاری

وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاون وزیر در امور آب و خاک مورد بحث و  معاون

برداران بخش کشاورزی در مناطق رودخانه های مرزی کشور های دو جانبه در زمینه آموزش و ترویج بهرههمکاری.بررسی قرار گرفت

و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاون وزیر در امور آب و خاک در نشست مشترک معاون وزیر جهادکشاورزی 

به گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در ستاد سازمان تحقیقات کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رویجی یاد کرد که در همه زمینه های بخش کشاورزی به معاون وزیر جهاد کشاورزی این سازمان را سازمانی تحقیقاتی، آموزشی و ت

صورت دانش بنیان و علمی فعالیت دارد. دکتر اسکندر زند با بیان اینکه این سازمان بویژه در زمینه جایگاه آموزش و ترویج در افزایش 

ت. وی ساختار سازی سخت افزاری و ها را بسیار مؤثر دانسوری مصرف آب به یافته های قابل قبولی رسیده است، این فعالیتبهره

 وری مصرف آب مهم خواند و برضرورت اجرای آموزش کشاورزان تأکید کرد.نرم افزاری را در افزایش بهره

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نقش تحقیقات را در زمینه استفاده بهینه از آب و خاک یاد آور شد و حضور 

ها را در ها و پروژهنگری در تعریف طرحی کشاورزی بسیار حایز اهمیت دانست. وی با اشاره به اهمیت کالنمروجان را در پهنه ها

حصول به موفقیت و اجرای آن، گفت: الزم است سه بخش خصوصی، دولتی و کشاورزان هر سه در کنار یکدیگر در اجرای پروژه های 

ظرفیت در قالب یک مجموعه هماهنگ و منسجم عامل مهمی در موفقیت این آموزش محور ایفای نقش کنند و استفاده از این سه 

آموزشی، نقش مروجان را  -فعالیت ها به شمار می رود.زند با بیان ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اجرای برنامه های ترویجی

کشاورزی با اشاره به اهمیت ارتقای  رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج.برداران بی بدیل توصیف کرددر انتقال دانش به بهره

ظرفیت های آموزشی مسئوالن پهنه در دستیابی به اهداف نظام نوین ترویج، حضور محققان حوزه ترویج را در پهنه بندی طرح های 

نشست معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز در این .تعریف شده و زمینه نظارت بر روند اجرای آن را تسهیل کننده دانست

ور شدن سیستم کشاورزی کشور الزم با اشاره به ضرورت انسجام معاونت های اجرایی در افزایش بهره وری بیان داشت: برای بهره

است همه منابع تولید از جمله کود، سم، آب، و ... همگی به تناسب و همگام با یکدیگر بهینه سازی شوند تا از این طریق افزایش 

با کارکرد بهتری نمایان شود.علیمراد اکبری نقش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را در نظام وری در این بخش بهره

 .برداری مهم خواند و آموزش کشاورزان مناطق مرزی را در نحوه استفاده از منابع آبی مرزی خواستار شدبهره

استان به عنوان  ١٢به آموزش کارشناسان جدیداالستخدام در معاون آموزش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز با اشاره 

یکی از اقدام های معاونت آموزش در سال گذشته، برگزاری دوره های آموزشی برای شش استان را هم اکنون در برنامه ریزی های 

 ذار دانست.صورت گرفته تشریح کرد.بصام با بیان اینکه این طرح به زودی اجرا خواهد شد، آن را بسیار تاثیرگ

برداران با محوریت نیازهای منطقه ای را از اهم اقدامات صورت گرفته وی تهیه دستورالعمل آموزش و برنامه ریزی برای آموزش بهره

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب نیز در این نشست با اشاره به فعالیت های انجام شده در راستای .در معاونت آموزش نام برد

 .خاک، تالش برای بهینه سازی مواد آلی خاک و نوسازی اراضی را در این زمینه اثر بخش دانست وریارتقای بهره

وری نام برد و نقش آنان را در گذار از مدیریت بازرگان کارشناسان آب و خاک را به عنوان یکی از اجزای تکمیل کننده سیستم بهره

بردارن را در کاهش قابل توجه مصرف آموزش های نرم افزاری به بهره سنتی مزرعه به مدیریت مدرن مهم ارزیابی کرد. وی اجرای
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آب در بخش کشاورزی موفق توصیف کرد و افزود: در زمینه ارتقای بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی الزم است از مشارکت 

ده از آن فرصت ارزشمندی مند شویم. ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه مهم و استفاآموزشی شرکت های فنی و مهندسی بهره

در این نشست مقرر شد کارشناسان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاونت آب و خاک برای اجرای هرچه  است.

های آموزشی و ترویجی، ضمن تشکیل کارگروه های کارشناسی، موضوع های مورد های مشترک در زمینه فعالیتمطلوب همکاری

 سپس از سوی معاونت های مربوطه اجرایی شود نظر را بررسی کنند و

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨١٣/%D٨%A٢%D٩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/44813/%D8%A2%D9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

101 
 

 خشكسالی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

102 
 

 دانه های روغنی
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۳تاریخ: 

 ادامه ممنوعیت خروج پیاز زعفران از کشور / گسترش صادرات فرآورده های دارویی زعفران با برند ایرانی
جابجایی پیاز زعفران فقط برای کشت زعفران در استان هایی که سابقه کشت و کار این محصول طی سنوات گذشته را داشته اند به 

 .ت محدود صورت می گیرد و خروج آن از کشور به ویژه مرزهای شرقی همچنان ممنوع استصور

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: در صورت مشاهده خروج پیاز زعفران 

زعفران به خارج کشور،نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با متخلفان از استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سایر مناطق تولید 

محمد علی طهماسبی افزود: موضوع قاچاق پیاز زعفران به سایر کشورها به طور مستمر از طریق معاونت .برخورد قانونی خواهند کرد

مبارزه با قاچاق کاال و ارز، نیروی انتظامی،  های امور باغبانی و توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، ستاد مرکزی

وی با بیان این که بسته های آموزشی الزم توسط سازمان های جهاد کشاورزی .مرزبانی کشور و سایر مراجع مرتبط پیگیری می شود

ش های الزم نیز به استان های مرزی در خصوص شناسایی پیاز زعفران دراختیار مرزبانان کشور قرار گرفته است، اظهار داشت: آموز

طهماسبی در عین حال افزایش تولید زعفران به منظور کاربرد عصاره ارزشمند .آنها داده شده و در سال جاری نیز در دست اقدام است

آن در صنایع دارویی را امری ضروری عنوان و تصریح کرد: ما می توانیم بخش عمده ای از این محصول را در قالب فرآورده های 

 .و با برند ایران به سایر کشورها صادر کنیم و این موارد جزیی از برنامه های ششم و هفتم توسعه اقتصادی کشور نیز هستدارویی 

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: گیاه زعفران عالوه بر مصرف عمده در صنایع غذایی به عنوان ادویه و چاشنی، در 

 .شتی نیز از ارزش باالیی برخوردار است و در این راستا باید تحقیقات بیشتری صورت گیردصنایع دارویی، آرایشی و بهدا

وی ادامه داد:ما نیازمند گسترش تحقیقات در این زمینه برای یافتن بازارهای جهانی به منظور اصالح الگوی صادرات محصول زعفران 

گسترش صادرات زعفران از طریق برگزاری نمایشگاه هایی که در  طهماسبی در پایان گفت:این معاونت در حال رایزنی برای.هستیم

خصوص صادرات انوع بسته بندی های این محصول و فرآورده های جانبی آن برگزار می شوند به منظور مصرف بیشتر زعفران ایرانی 

 است

fa/news/http://www.iana.ir/٤٥٠١٠/%D٨%A٧%D٨%A 
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 سالمت
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۰ : تاریخ

 از بیماری تب کنگو  یهای صنعتی برای جلوگیرلزوم ذبح دام در کشتارگاه
میلیارد تومان سم برای مقابله با کنه ناقل بیماری تب کریمه کنگو مصرف شده  ٤رئیس سازمان دامپزشکی گفت: تاکنون حدود 

ی که ، مهدی خلج با اشاره به اینکه سموموزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .است

کنیم، تا جایی که مصرف شده است از سال گذشته خریداری شده بود، افزود: برای خرید سموم مورد نیاز اقدام کردیم و تالش می

 .های مدیریت پیشگیری، از سموم کمتری استفاده شودامکان دارد برای رعایت ضوابط زیست محیطی با اجرای روش

اره مشاهده موارد بیماری در انسان ها، مبارزه با عوامل بیماری زا در بخش دام در وی گفت: بر اساس اعالم وزارت بهداشت درب

 .های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمانشاه، اصفهان و مازندران تشدید شده استهای استانها و شهرستانروستا

ز ها نیز اها توزیع کرده است و استاناستانرئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: تاکنون سازمان تمام سموم خریداری شده را در 

خلج گفت: جلوگیری از کشتار دام در کشتارگاه های غیرمجاز و کشتار در .اندمنابع استانی برای تامین سموم مورد نیاز اقدام کرده

ر سردخانه و یخچال به مدت ها، الزام رعایت اصول نگهداری گوشت دها و کنههای صنعتی، مبارزه با انگلهای غیر از کشتارگاهمکان

استان مورد  ٥ساعت از جمله اقدامات سازمان دامپزشکی کشور برای جلوگیری از شیوع بیماری تب کریمه کنگو به ویژه در  ٢٤

 .ها استفاده کنندوی افزود: گردشگران طبیعی بهتر است از پمادهای دور کننده کنه.گزارش وزارت بهداشت بوده است

روند، اگر در این مناطق گوشت قرمز تهیه زشکی کشور گفت: افرادی که برای تفریح به مناطق روستایی میرئیس سازمان دامپ

خلج تاکید کرد: ویروس بیماری تب کریمه .ساعت در یخچال نگه دارند، سپس مصرف کنند ٢٤کنند، حتما گوشت را به مدت می

نیست، بنابراین صاحبنظران جهانی برای پیشگیری از ابتالی به این کنگو در طبیعت پایدار است و براساس شواهد علمی قابل حذف 

 .بیماری بر آموزش عمومی تاکید دارند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٣٢٠٠٠١٣٥٤ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6خرداد ماه  ۱۷چهار شنبه 

 دمنوش هایی برای تقویت حافظه

 .تر داشته باشیدای قویکند تا حافظههای معرفی شده در این بخش به شما کمک میمصرف دمنوش <غذا و تغذیه

های هآشپزخانه یا گنجهای متمادی در فرهنگ ایران و ایرانی نقش داشته و تقریبا بخشی از این گیاهان همواره در گیاهان دارویی سال

 .کنندهای قدیمی از خواص زیاد آنها استفاده میها وجود داشته و مردم براساس آموزهاکثر ایرانی

به دم کرده و عصاره این گیاهان زده شده و شکل مدرن به خود  (Herbal Tea)شود که برچسب دمنوشاما حاال چند سالی می

ها و ها که هرکدام برای یک درد یا بیماری خوب هستند، امروز در بسته بندیی مادربزرگهاها همان جوشاندهگرفته است. دمنوش

ها لذت بی مانندی دارند و صرف نظر از شکل و نامشان، باید گفت که دمنوش.شوندها عرضه میای یا باز در فروشگاههای کیسهفرم

 .ی آشنایی با روش تهیه انواع مختلف آنها با ما همراه باشیدپس برا .کنندعالوه بر رفع مشکالت جسمی، روح آدم را تازه می

آید توان تغییری در عملکرد مغزی ایجاد کرد. به این معنا که هرکس با توانایی هایی به دنیا میبسیاری از ما بر این باوریم که نمی 

افراد  گیریم که برخیرا برای این مساله در نظر می ها باید زندگی کند. به نوعی تقدیر الهیکه تا پایان عمر با همان میزان توانایی

برحسب سرشت و خلقت خود حافظه خوبی دارند و از سوی دیگر فراموشی جزء جدایی ناپذیر زندگی بعضی دیگر از افراد است و 

د. توان تقویت کرها میناییاما باید بدانید این طور نیست. حافظه را هم مانند بسیاری دیگر از توا.توان برای بهبود آن کاری کردنمی

کنیم خالص ها اشاره میهای گاه و بیگاه خود با مصرف دمنوش هایی که در قسمت پایین به آنتوانید از شر فراموشیشما هم می

 .شوید

 دمنوش دارچین

های بهمن تا ماه های آن در فاصلهشود، گلهای آن بویی مطبوع استشمام میدرختچه دارچین همیشه سبز است که از همه قسمت

برگ این درخت، سبز و دارای گله هایی به رنگ سفید است که به عنوان ادویه در مواد غذایی هم مورد .شودفروردین ظاهر می

 .گیرنداستفاده قرار می

 خواص درمانی

سریع کننده جریان توان به عنوان محرک اعصاب، آرامش بخش، تقویت کننده معده، کاهنده درد کمر و مفاصل، تاز دارچین می

 .خون، نیرو بخش، تقویت کننده حافظه، افزایش دهنده فشار خون، ضد دلهره و ضد بوی بد دهان استفاده کرد

توان به افزایش کارایی هورمون کنید بیمار شده اید چای دارچین را فراموش نکنید، همچنین از خواص دیگر دارچین میاگر حس می

 .که مشکل دیابت دارند اشاره کردانسولین در بدن برای افرادی 

 موارد منع مصرف

 .مصرف دارچین برای زنان باردار مضر است

 .شودهای گوشه دهان و سوزش معده میها و ترکمصرف بیش از حد دارچین باعث التهاب یا ورم کردن پوست، زخم

 .شودکالت خونی و گردش خون میکند، اما مصرف بیش از حد آن باعث بروز مشدارچین از لخته شدن خون جلوگیری می

  طرز تهیه

دقیقه دم کنید و در صورت تمایل  ٢٠الی  ١٥درجه به مدت  ٨٠چند عدد چوب دارچین را در یک قوری به همراه آب در دمای 

 .توانید برای شیرین شدن آن از نبات استفاده کنیدمی

 .م دارچین تعدیل شودشود که طبع گراضافه کردن چند قطره آب لیمو ترش به آن باعث می
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 دمنوش زنجبیل

شود، آید و اگرچه معموال از زنجبیل به عنوان ریشه آن گیاه نام برده میهای بنفش به دست میزنجبیل از گیاه زرد رنگ دارای رگه

 .ولی در اصل قسمت مورد استفاده گیاه، ساقه متورم شده زیرزمینی آن است که ریزوم نام دارد

 خواص درمانی

ل به عنوان یک تقویت کننده حافظه، تقویت کننده معده، تقویت کننده قوای بدن، خون ساز و تنظیم کننده ادرار، برطرف زنجبی

کننده عطش، درمان اسهال ساده و خونی، کاهش چربی خون، باال بردن فشار خون، ضد ضعف اعصاب، ضد نفخ، ضد رطوبت مزاج، 

 .رودضد بلغم و ضد درد مفاصل به شمار می

 وارد منع مصرفم

زنجبیل برای افرادی که دچار زخم معده هستند، توصیه .شودزیاده روی در مصرف باعث ایجاد فشار خون و ضعف نیرو جنسی می

 .شود منع شده استشود و مصرف همزمان آن با مصرف دراوهای ضد انعقاد که برای رقیق شدن خون استفاده مینمی

 طرز تهیه

دقیقه بماند. سپس با کمی عسل  ١٠یک قاشق چایخوری زنجبیل در یک لیوان آب جوش ریخته و در ظرف را بگذارید تا حدود 

 .مخلوط کرده و میل نمایید

 دمنوش زعفران

 .شودی سه شاخه به رنگ قرمز متمایل به نارنجی میپرچم و یک مادگی است که منتهی به به کالله ٣های این گیاه دارای گل

 .قسمت مورد استفاده این گیاه انتهای خامه و کالله سه شاخه است که به نام زعفران مشهور است

 خواص درمانی

 .گیردهای مغزی مورد استفاده قرار میاین دمنوش برای تقویت حافظه و سلول

 .دکنه هضم غذا نیز کمک میدمنوش زعفران خاصیت اشتها آور داشته و در بهبود عملکرد دستگاه گوارش تاثیر دارد، همچنین ب

 .این دمنوش به علت فرح بخش بودن خاصیت ضد اضطراب و افسردگی دارد

 طرز تهیه

آب را در ظرف مناسبی بریزید و زعفران و عسل را اضافه و مخلوط کنید و در ظرف را گذاشته و اجازه دهید مواد روی حرارت متوسط 

 .دست آمده را از صافی عبور داده و در فنجان بریزید و سرو کنیددقیقه به آرامی بجوشد، سپس مخلوط به  ٥حدود 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=f٦adc٣ae٤٢bf٤٠٥b٩b٤dbc٩٢١ 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۸تاریخ: 

 دهدکاهش میقندی که قند خون را 
که نوآوری تکنیکی آن به شکل تلفیقی در زمینه گیاهان دارویی، فناوری « حبه قندهای پایین آورنده قند خون»طرح  :خبرآنالین 

 .زیستی و صنایع غذایی است، ثبت اختراع شد

 .میلیون نفر در جهان استداند که ساالنه عامل مرگ چهار سازمان بهداشت جهانی دیابت را شایعترین بیماری غدد در جهان می

میالدی کمتر از  ٢٠٠٠طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون جهانی دیابت، در حالیکه تعداد بیماران دیابتی در سال 

این تعداد  2035شود تا سال بینی میمیلیون نفر رسیده و پیش ٣٨٢به بیش از  ٢٠١٥میلیون نفر بوده است، این رقم در سال  ٢٠٠

نفر یک نفر مبتال به بیماری دیابت است و نیمی  ٢٠همچنین براساس برخی گزارشها، در ایران از هر .میلیون نفر برسد ٥٩٢قم به ر

ثانیه یک نفر در جهان به دلیل عدم آگاهی از دیابت و روش کنترل آن، جان خود را  ١٠دانند که دیابت دارند؛ هر از این تعداد نمی

ثانیه یک نفر  ٣٠هر « آورنده قند خونحبه قند پایین»هارات سیدمهدی رضوی خسروشاهی؛ مبدع طرح براساس اظ.دهداز دست می

دهد؛ انجمن دیابت ایران نیز گفته است که روند در جهان به علت عدم آگاهی از دیابت و روش کنترل آن، پای خود را از دست می

درصد و این روند روز به  ٩٧در منطقه خاورمیانه از جمله ایران حدود شیوع دیابت در ایران تحت کنترل نیست و شیوع این بیماری 

درصد ساکنان منطقه خاورمیانه از جمله ایران، دیابت بدون  ٤٨المللی دیابت طبق برآورد فدراسیون بین.روز در حال افزایش است

غذایی که حاوی کربوهیدات فراوان  در سالهای اخیر سبک خاص زندگی در شهرهای کشور، از جمله رژیمهای خاص.تشخیص دارند

 .هستند و نیز عادتهای روزمره همچون مصرغ قند و شکر به همراه چای، مصرف نوشابه و... به گسترش این بیماری دامن زده است

ایین پها، شکالتها، مکملهای غذایی و حتی حبه قند رژیمی به بازار عرضه شده است ولی تاکنون حبه قندهای تاکنون انواع نوشابه

آورنده قند خون ساخته نشده است؛ در این طرح سعی بر این است که با فرآوری گیاهان دارویی حبه قندهای پایین آورنده قند خون 

این مبدع در ارتباط با شرح .تولید گردد تا در صورت مصرف، نه تنها باعث افزایش قند خون نشده بلکه در کاهش آن نیز موثر باشد

شین گفت: قبال حبه قندهای کم کالری که رژیمی هستند، توسط یکی از شرکتها تولید شده است؛ نوآوری و وضعیت دانش فنی پی

آوری در اختراع ارائه شده توسط ما، در این است که این محصول عالوه بر فقدان قندهای محلول و در نتیجه امتیاز محصول و فن

وی افزود: به دلیل این ویژگی، .ابلیت پایین آوردن قند خون را نیز داراسترژیمی بودن، با داشتن عصاره هفت گیاه دارویی مهم ق

این مبدع خاطر نشان کرد: قبل از اجرای .محصول حاضر عالوه بر عموم مردم توسط بیماران دیابتی نوع یک و دو قابل استفاده است

ی گیری از گیاهان دارویی و از طرف دیگر با عصارهطرح تولید حبه قندهای پایین آورنده قند خون، از یک طرف با بررسی منابع علم

ها بر روی حیوان آزمایشگاهی، موثرترین گیاهان با مناسبترین دوز تاثیرگذار در کاهش قندخون تعیین خاص و تیمار این عصاره

ه شوند تا امکان تهیمی ها خشکگیری با دستگاه سوکسیله انجام شده و با دستگاه روتاری اواپراتور عصارهوی افزود: عصاره.شدند

ها با دوز مناسب با همدیگر ترکیب و سپس عصاره گیاه استویا به این فعال فناور با بیان اینکه عصاره.غلظت بهینه از آنها فراهم شود

س پهای حاصل با استفاده از کربن فعال رنگزدایی شده و سشود، گفت: ترکیب عصارهعنوان شیرین کننده طبیعی به آن اضافه می

د؛ کل محتویات شوبر روی ترکیب همبند کننده که متشکل از کربوکسی متیل سلولز، کربنات کلسیم و سوربیتول است، همبند می

 .های قند درآیندگیرد تا در فرم حبهدر مرحله بعد در قالب مخصوص ریخته شده و مورد پرس قرار می

اورد نهایی این طرح، تولید حبه قندهایی با منشا گیاهی با قابلیت رضوی خسروشاهی همچنین در بیان مزایای اختراع گفت: دست

رغم طعم بسیار شیرین فاقد ساکارز و هر نوع وی افزود: علی.پایین آورندگی قند خون است؛ این محصول دارای مزایای بسیاری است

ز طرف دیگر ارضای روانی در بیماران قند محلول دیگر بوده و از این رو مصرف آن از یک طرف باعث افزایش قند خون نشده و ا
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شود؛ با داشتن ترکیبات موثر مختلف با منشأ گیاهی و با مکانیسمهای متعدد آنزیمهای مختلف دیابتی را از لحاظ مصرف قند سبب می

باعث  طور موثری درگیر در متابولیسم قندها در بدن را مهار کرده و نیز منجر به تسهیل ورود گلوکز به درون سلولهای بدن شده و به

این مبدع گفت: با داشتن برخی مواد موثر، از سلولهای بتای لوزالمعده که مسئول ساخت هورمون .شودکاهش گلوکز )قند خون( می

کندو بنابراین قابلیت ضد دیابت دارد؛ در نهایت هم خواص مسهل دارد و مشکالت اجابت مزاج را در انسولین هستند محافظت می

 .دهدی کاهش میبیماران دیابت

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧٨٦/%D٨٢%٩%D٨٦%٩%D٨ 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۷تاریخ: 

 95میلیون دالر صادرات آبزیان در سال  5۰۰میلیون تن تولید و  1.۰7بی نیازی کشور از واردات پودر ماهی/ 
رئیس سازمان شیالت ایران گفت: با توسعه صید فانوس ماهیان کشور از واردات پودر ماهی برای صنعت آبزی پروری و طیور بی نیاز 

 .شدیم

هزار تن  ٧تا  ٥به گزارش ایانا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حسن صالحی با اشاره به اینکه میزان صید فانوس ماهیان در کشور 

هزار تن انواع فانوس ماهیان را صید کردند که با این  ١٥متری دریای عمان حدود  ٣٠٠بود، افزود: سال گذشته صیادان از عمق 

های سازمان وی گفت: توسعه صید فانوس ماهیان و پرورش ماهی در قفس از اولویت.در ماهی بی نیاز شدیممیزان صید از واردات پو

رئیس سازمان شیالت .هزار تن ماهی با روش پرورش در قفس تولید شد ١٤شیالت در کشور است بنابر این از سال گذشته تاکنون 

ها قفس مستقر در سواحل دریا ٥٠٠است که با استفاده از تمام ظرفیت  هزار تن ٢٣افزود: ظرفیت کنونی تولید ماهی در قفس حدود 

هزار تن  ١٤هزار تن میگو تولید و  ٢٣صالحی درباره شرایط تولید میگو در کشور گفت: سال گذشته .شاهد افزایش تولید خواهیم بود

هزار  ٧٠سال گذشته در مجموع یک میلیون و  وی میزان تولید آبزیان را در.نیز صادر شده است که رکورد جدیدی در این حوزه بود

رئیس سازمان شیالت .هزار تن نیز در مراکز آبزی پروری تولید شد ٤٧٠هزار تن ماهی از طریق صید و  ٦١٠تن اعالم کرد و افزود: 

میلیون  ١٠٠ت صالحی همچنین از صادرا.میلیون دالر صادر شد ٤١٢هزار تن انواع آبزی به ارزش  ١٠٣گفت: تا پایان سال گذشته 

 .میلیون دالر انواع محصوالت شیالتی صادر شد ٥٠٠دالری غذای آبزیان و ماهیان زینتی خبر داد و افزود: سال گذشته در مجموع 

کیلوگرم در سال گذشته به  ١٠.٢وی درباره میزان مصرف سرانه ماهی و محصوالت شیالتی در کشور گفت: مصرف سرانه ماهی از 

دهم کیلوگرم میزان  ٧رئیس سازمان شیالت ایران افزود: براساس برنامه ششم توسعه ساالنه نیم تا .ش یافتکیلوگرم افزای ١٠.٦

 .کیلوگرم برسیم ١٤یابد تا به عدد هدف یعنی مصرف سرانه آبزیان در کشور افزایش می

fa/news/http://www.iana.ir/٤٤٧٥٣/%D٨%A٨%DB%٨ 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۰تاریخ: 

 های کشورایجاد دوره کارشناسی پرورش ماهیان زینتی و مدیریت کسب و کار در دانشگاه
دانشجویان دوره های تولید و معاون آموزشی مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( گفت: با توجه به درخواست بخش خصوصی، تعاونی

کاردانی تقاضای طراحی و تدوین چند دوره کارشناسی ازجمله کارشناسی پرورش ماهیان زینتی و کارشناسی مدیریت کسب و کار 

در  )ره(معاون آموزشی مرکز آموزش عالی امام خمینی.کاربردی وزارت جهاد کشاورزی داده شد -به مؤسسه آموزش عالی علمی 

دانی های تولید و دانشجویان دوره کارگو با خبرنگار ایانا با بیان این مطلب گفت: با توجه به درخواست بخش خصوصی، تعاونیوگفت

تقاضای طراحی و تدوین چند دوره کارشناسی ازجمله کارشناسی پرورش ماهیان زینتی و کارشناسی مدیریت کسب و کار به مؤسسه 

ها در مؤسسه محمد عمویی با اشاره به مراحل تصویب این دورهبردی وزارت جهاد کشاورزی داده شد.علیکار -آموزش عالی علمی 

کاربردی وزارت جهاد کشاورزی و نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در وهله نخست در شورای  -آموزش عالی علمی 

 گیرد و پسضرورت ایجاد این دو رشته مورد بحث و بررسی قرار میکاربردی، اهمیت و  -ریزی درسی مؤسسه دانشگاه علمی برنامه

 شود.های تخصصی شیالت و مدیریت کسب و کار ارسال میاز تصویب در این شورا به گروه

گیرند و تعداد و اسامی واحدها را های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در نظر میهای تخصصی نیز چارچوبوی بیان کرد: گروه

توانند ها میریزی درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمام دانشگاهکنند. پس از ارسال و تصویب در شورای عالی برنامهخص میمش

با بیان اینکه در حال حاضر دوره کاردانی پرورش ماهیان  )ره(ها را دایر کنند.معاون آموزشی مرکز آموزش عالی امام خمینیاین رشته

شود، یادآور شد: دانشجویان دوره کاردانی خواستار ادامه تحصیل در این دو رشته ب و کار در این مرکز اجرا میزینتی و مدیریت کس

 ها را نیز برگزار کنیم./هستند و امیدواریم بتوانیم در سال آینده دوره کارشناسی این رشته

//www.iana.ir/fa/news/http:٤٤٨٠٥/%D٨%A٧%DB%٨ 
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 شكر
 فارس- ٩٦/٠٣/٢٠ : تاریخ

 کمبود کارخانه فراوری چغندر قند تا کی ادامه دارد؟ 
میلیون تن شکر مصرفی  ٢توانیم گویند، میچغندر قندی که کام کشاورزان را تلخ کرده است مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی می

این روزها چغندر تولیدی خوزستان پشت در  کشور را خودمان تولید کنیم، به شرط آنکه کارخانه فراوری آن هم ایجاد شود،

ردات شکر و تولید چغندر قند در ، ماجرای وافاطمه بیات - گروه اقتصادی - خبرگزاری فارس .های چغندرقند مانده استنهکارخا

رویه شکر و خروج ارز و است. یک زمانی شاهد واردات بی« افتد و یا از آن طرف بامیا از این طرف بام می»داخل، داستان همان مثل 

ای هندر پی آن ورشکستگی کارخانجات چغندر قند کشاورزان هستیم و زمان دیگر چغندر تولیدی روی دست کشاورز مانده و کارخا

برابر نیاز کشور شکر وارد شد، بسیاری از  ٣میلیون تن و  ٢که رقمی حدود  ٨٥تا  ٨٣های پس از سال.نیست که آن را فرآوری کند

کارخانجات از جمله کارخانه چغندر قند دزفول به عنوان بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه به تعطیلی کشیده شده و اکنون با گذشت 

وزارت جهاد کشاورزی طرح مطالعه آمایش سرزمینی کشت محصوالت .ان خوزستان همچنان با مشکل مواجهندسال، چغندرکار ١٠

های آب زیرزمینی و کمبود آب، در دستور کار قرار داد که های اخیر به دلیل افت سفرهبر از جمله چغندر قند را طی سالآب

رفت، از چرخه کشت حذف و شمال خوزستان به دلیل به شمار میهایی همچون خراسان که زمانی قطب تولید چغندر قند استان

وضعیت مطلوب برای انتقال زمان کشت چغندر قند از بهاره به پاییزه و کاهش مصرف آب تقویت شد، تا جایی که به گفته بهمن 

شود، فقط ستان انجام میهزار هکتار کشت چغندر قند که در شمال خوز ١٢دریکوندی دبیر نظام صنفی کشاورزان دزفول از مجموع 

هکتار آن مربوط به شهرستان دزفول است که به دلیل تعطیل بودن کارخانه چغندر قند دزفول کشاورزان آن با مشکالت  ٣٧٠٠

گوید: دو سال است که حرف از احیای کارخانه قند دزفول به میان آمده، اما هنوز هیچ بهمن دریکوندی می .رو هستندای روبهعدیده

گیرند،به ناچار محصول کشاورزان بین کارخانجات لیدی احیا نشده و حتی یک کیلوگرم چغندر قند هم از کشاورزان تحویل نمیخط تو

آباد، شهرکرد، اصفهان و همدان توزیع شده، اما برخی کارخانجات از جمله همدان از تحویل چغندر قند طبق بیستون کرمانشاه، اسالم

 .زنندقرارداد سرباز می

 شودهدی کارخانجات چغندرقند با کشاورزان/وقتی فرماندار واسطه تحویل محصول کشاورز میبدع

کند که کارخانه چغندر قند همدان طبق قراردادی که منعقد کرده، باید دبیر نظام صنفی کشاورزان دزفول به این نکته اشاره می

هزار تن بیشتر  ٢گوید به هیچ دلیلی و دقیقاً در فصل برداشت می هزار تن چغندر قند از کشاورز تحویل بگیرد که متأسفانه ٣روزانه 

تن چغندر قند را درب کارخانه تحویل داده اما کارخانه فقط  ٢١٠تواند تحویل بگیرد. کار به جایی رسیده که یکی از کشاورزان نمی

  .دیگر را هم تحویل دهیمتن  ١٠تن آن را قبول کرده و با کلی پیگیری و واسطه کردن فرماندار توانستیم  ٢٠٠

روز بیشتر برای برداشت محصول وقت ندارند و تاکنون هم حجم  ٥تا  3کند که با توجه به گرم شدن هوا کشاورزان وی اضافه می

هزار تن چغندر قند را از  5روزانه توانست زیادی از چغندر قند خراب شده است و اگر کارخانه قند دزفول احیا شده بود، می

 .کشاورزان تحویل بگیرد

زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه حجتی وزیر جهاد کشاورزی از کارخانه قند دزفول بازدید کرده و قول سال گذشته نعمت

ما میلیارد تومان اعتبار برای احیای این کارخانه اختصاص داده شد، ا ١٠ها احیای آن را دادند، تا جایی که از محل هدفمندی یارانه

 .ظاهرا کفاف بازسازی و نوسازی خطوط این کارخانه را نداد و همچنان درب این کارخانه به روی کشاورزان بسته است
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حجتی وزیر جهاد کشاورزی همچنین در جایی گفته بود که در راستای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از واردات کاالهای اساسی از 

ای برای فرآوری چغندر ن نیاز شکر داخلی وجود دارد، اما مشکل اینجاست که کارخانهمیلیون ت ٢جمله شکر، ظرفیت تأمین تمام 

ح بر به صالالبته برخی افراد از جمله عیسی کالنتری رئیس خانه کشاورز نیز کشت چغندر قند را به عنوان محصولی آب.نداریم

ت از گوید تنها با تغییر فصل کشموضوعی که حجتی می ندانسته و معتقدند باید کشت آن را در بسیاری از نقاط کشور محدود کرد،

زاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی و عضو عباس پاپی.بر بودن این محصول پایان دادتوان به آببهار به پاییز می

رای فرآوری چغندر کمیسیون کشاورزی مجلس هم در مورد وضعیت کشت چغندر قند و نبود کارخانه کافی در استان خوزستان ب

تواند محصول مکمل خوبی برای کشاورزان در کنار گوید: چغندر قند با توجه به وضعیت خاک کشور میقند به خبرنگار فارس می

  .کشت گندم باشد، به طوری که یک سال گندم کشت کرده و سال بعد چغندر به عنوان تناوب آن کشت کنند

 ا کی ادامه داردهای فراوری چغندرقند تکمبود کارخانه

ایم، تصریح جلسات زیادی را با دولت برای احیای کارخانه قدیمی قند دزفول و شوش برگزار کرده ٩٠وی با اشاره به اینکه از سال 

 هها برای احیای این کارخانکند: دولتمردان باالخره قانع شدند که این کارخانه احیا شود، اما اعتباری که از محل هدفمندی یارانهمی

 رچغند کارخانه دیگر نیز در شمال خوزستان ایجاد شود، تا پاسخگوی نیاز تولیدات ٥اختصاص یافت، جوابگو نبود. مضاف بر آنکه باید 

کند که قرار بود اردیبهشت امسال کارخانه قند دزفول اصالح و وارد مدار شود، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، تأکید می.باشد قند

اعتبار این اتفاق نیفتاد و یک ماه گذشته پس از بازدید دو وزیر صنعت و کشاورزی به همراه جهانگیری معاون اول اما به دلیل کمبود 

برداری کارخانه به این میلیارد تومان برای کارخانه دزفول به اعتبار مجدد مصوب شد و اختصاص یافت، اما بهره ١٠رئیس جمهور 

 دزفول گوید،می و کندمی اشاره همدان قند چغندر وی به بدقولی کارخانه .شودده میفصل کشت نرسیده و تا چند ماه آینده آما

 درجه با را محصول این کارخانه و کند افت شدت به قند چغندر عیار که شودمی سبب امر همین و رسیده درجه ٥٠ گرمای به اکنون

مان برداشت محصول وقت کم کردن میزان تعهدات این کارخانه ز در اکنون. شودمی تمام کشاورز ضرر به که کند خریداری ترپایین

  .دهدهزار تن آن را انجام می ٢هزار تن چغندر قند از کشاورزان تحویل بگیرد، اما فقط  ٣نیست، چرا که باید روزانه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٣٢٠٠٠٠٦٦٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960320000662


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

116 
 

 شیر و فرآورده ها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶خرداد  ۱۸تاریخ: 

 روسیه مشتری آب پنیر ایران
 .تن آب پنیر، از کشور صادر شده است ٢٥١قریب به  ٩٦طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 ارزش و  ٢٥٩،٩٥٠  ارزش دالری این میزان صادرات.تن آب پنیر، از کشور صادر شده است ٢٥١قریب به  ٩٦ماهه نخست سال 

   .است بوده ٨،٤٢٨،٥٥٨،٩٣٩  آن ریالی

کشورطرف  ماه 

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 80,020 2,593,794,055 75,440 پاکستان 1

 53,000 1,718,472,000 50,000 پاکستان 1

 1,698 55,079,724 2,425 آذربایجان 1

 63,600 2,062,420,800 60,000 ازبکستان 1

 31,800 1,031,263,400 30,000 افغانستان 1

 14,840 481,379,920 14,000 ترکمنستان 1

فدراسیون  1

 روسیه

20,000 486,149,040 14,992 

  
http://www.yjc.ir/fa/news/٦١١٧٨٤٢/%D٨%B١%D٨٨%٩%D٨%B٣% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۳تاریخ: 

 !برگشت محصوالت ایران از عمان بخاطر سموم
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی ایران، از مرجوع شدن بخشی از محصوالت باغی و جالیزی صادراتی ایران از رئیس اتحادیه ملی 

  .کشور عمان خبر داد و گفت: این محصوالت به دلیل نداشتن گواهی باقیمانده سموم توسط وزارت جهاد کشاورزی مرجوع شد

و قطر افزود: کشور عمان در یک ماه گذشته به دلیل باال بودن باقیمانده  درباره صادرات محصوالت کشاورزی به عمان 'سیدرضا نورانی'

سموم محصوالت کشاورزی ورود این محصوالت را از اردن ممنوع اعالم کرد که این اقدام فرصت خوبی برای حضور گسترده ایرانی 

کشاورزی از جمله باغی و جالیزی به این کشور وی اظهار داشت: این درحالیست که عمان صادرات محصوالت .ها در بازار عمان بود

نورانی افزود: متاسفانه در .را منوط به داشتن گواهی باقیمانده سموم دستگاه های ذیربط از سوی کشورهای صادرکننده کرده است

به سازمان ملی صادرات این محصوالت گواهی الزم از سوی وزارت جهادکشاورزی صادر نشده و این وزارتخانه صدور این گواهی را 

وی با ابرازتاسف از اینکه بخشی از محصوالت باغی و جالیزی .استاندارد ایران ارجاع داده است که تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم

ایران از عمان مرجوع شده است، گفت: انتظار داریم این مشکالت قانونی از طریق دستگاه های متولی برطرف و گواهی های باقیمانده 

از سوی مسئوالن ذیربط صادر شود تا کاالی صادراتی ما عالوه براین که توقفی نداشته باشد، بتوانیم به روز گواهی صادر کنیم سموم 

 امادگی صادرات به قطر داریم**.تا صادرات ما افزایش پیدا کند ، در غیر اینصورت خود به خود بازارهای مان را از دست خواهیم داد

این کشور از حوزه خلیج فارس است و در گذشته  :کنندگان محصوالت کشاورزی درباره صادرات به قطر افزودرئیس اتحادیه ملی صادر

روابط تجاری خوبی با این کشور داشتیم. در چند روز اخیر که مورد تحریم چند کشور عربی قرار گرفته است، در پی یافتن راهکارهایی 

نورانی گفت: ما طعم تلخ تحریم را چشیده ایم و نمی خواهیم .خود را گسترش دهیم هستیم که عالوه بر حمایت از آنان توان تجاری

وی افزود: در یکی دو هفته اخیر توانستیم از طریق هوایی و دریایی صادرات .مردم کشورهای مسلمان و همسایه این را تجربه کنند

وی درباره صادرات از مسیر .بندرعباس به قطر صادرات داریم خوبی به قطر داشته باشیم و روز گذشته از بندر دیر و تا پایان هفته از

هوایی گفت: این صادرات از فرودگاه های شیراز و امام خمینی )ره( به کشور قطر صورت گرفته است. بخش عمده این صادرات مواد 

ما اکنون به خیلی از کشورهای  وی ادامه داد:.غذایی، میوه و تره بار، سبزی و صیفی بوده است که این اقدام ادامه خواهد داشت

کانتینر یخچالی در مسیر بندرعباس به امارات،  ٥٠تا  ٤٠حاشیه خلیج فارس صادرات محصوالت کشاورزی داریم، به نحوی که روزانه 

بنادر خرمشهر به کویت و از بندر بوشهر به کشورهای غرب حوزه خلیج فارس عربستان سعودی، بحرین و کویت و قطر صادر می 

ساعت زمان  ١٢تا  ٨نورانی مسافت بندر بوشهر به کشورهای غرب حوزه خلیج فارس را کوتاه دانست و افزود: این مسیر بین .دشو

نورانی گفت: سال گذشته هزینه .می برد که مسیری کوتاهی برای صادرات است و می تواند کاالها را با کیفیت باال به مقصد برساند

عت، معدن و تجارت تعیین می شد . متاسفانه در یک تا دو سال گذشته یارانه برای حمل دریایی ذف صادرات دریایی ما از وزارت صن

 .روزه به امارات شد ١٥تا  ١٢شد و مقداری قیمت تمام شده ما برای صادرات گران تمام شد به طوری که مسیر صادرات 

 .دریایی حجم صادرات خطوط دریایی را افزایش بدهیم وی ادامه داد: باید تالش کنیم با تخصیص مناسب یارانه به حمل و نقل

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٨١/%D٨%A٨%D٨%B١%DA% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۴تاریخ: 

پایان سال/ آمادگی برای تأمین مواد ژنی مورد نیاز  رأس تلیسه هلشتاین تا ۲۰۰۰گذاری صادرات هدف

 کشورهای همسایه ازجمله قطر
های مولد، نیاز به واردات تلیسه داشت، اکنون روند صادرات این محصول در حالی که ایران تا همین سه دهه گذشته، برای تأمین دام

شود که تا به حال زایمان نکرده است. سه به ماده گاوی گفته میبه گزارش خبرنگار ایانا، تلی.با شتابی قابل توجه، رونق گرفته است

العاده زایی و تولید شیر آن به نحو مطلوبی استفاده کرد. تلیسه در صنعت دامپروری، از ارزشی فوقتوان از ظرفیت گوسالهبنابراین می

 ٦٠دهند، تا اواخر دهه نطور که آمارها نشان میشود.آهای اصلی واحد تولیدی محسوب میبرخوردار بوده و تقریباً یکی از سرمایه

رفت تا بتواند جمعیت دام مولد اصیل خود را به توازن رسانده و در نهایت از تولید آن، شمار میایران یکی از واردکنندگان تلیسه به

امداران، روند تولید به سمتی برداری کند. خوشبختانه با تالش مستمر مسئوالن و دچه در امر شیرخام و چه از لحاظ گوشت، بهره

شورهای های مورد نیاز کتواند مواد ژنی و تلیسهتنها نیازی به واردات تلیسه هلشتاین نیست، بلکه ایران میهدایت شد که اکنون نه

گذاری طبق هدفوگو با خبرنگار ایانا گفت: نژاد دام کشور امروز در گفتراحتی تأمین کند.رئیس مرکز اصالحدیگر ازجمله قطر را به

صورت گرفته، قرار است تا پایان سال، حداقل دوهزار رأس تلیسه هلشتاین از کشور صادر شود.محمدرضا مالصالحی با اشاره به اینکه 

هزار رأس تلیسه هلشتاین ایرانی به کشورهایی اکنون آغاز شده است، افزود: در سال جاری تاکنون حدود یکصادرات این مواد ژنی، هم

 شوند.های شیری محسوب مید افغانستان، پاکستان و تاجیکستان صادر شده که اینها در کشورهای نامبرده جزو گلهمانن

وی تأکید کرد: کشور ما آمادگی الزم برای تأمین هر نوع موار ژنی مورد نیاز مانند تلیسه، اسپرم و جنین برای هر کشوری ازجمله 

توان صادرات در این بازار را به شدت رونق داد. ضمن اینکه دام ایرانی در این زمینه فعال شوند، میقطر را دارد؛ بنابراین اگر تاجران 

هایی از نژاد هلشتاین در مناطق نیمه کویری ایران، پرورش تر است و اکنون دامما از لحاظ شرایط اقلیمی به آب و هوای قطر نزدیک

تاجر ما  عنوان یک مزیت برایشور، از اینها گذشته فاصله کمی که ایران با قطر دارد، بهنژاد دام کیابند.به گفته رئیس مرکز اصالحمی

توان ظرفیت صادرات را به مقدار قابل توجهی افزایش داد. این در شرایطی است که برای صادرات محسوب شده و از این طریق می

 ها بسیار باالتر از اینهاست.هم پتانسیل اسپرم و جنین، هیچ محدودیتی وجود ندارد و در مورد تلیسه هلشتاین

ری های کشورهای پیشرفته مانند آمریکای شمالی براباکنون کیفیت مواد ژنی تولید شده در ایران با نمونهمالصالحی با بیان اینکه هم

های ها و آخرین روشگاهترین دستدرصد نیاز اسپرم داخلی توسط مدرن ٩٠عنوان مثال، در حال حاضر حدود کند، ادامه داد: بهمی

 ها الزم است.درصد واردات نیز برای چرخش ژنتیکی و جلوگیری از همخونی دام ١٠روز دنیا تولید شده و نزدیک به 

زودی شاهد تکرار های نژاد سیمنتال، در حال ورود به ایران است، بهوی در پایان بیان کرد: با توجه به حجم قابل توجهی که از گله

 ها درباره این نژاد در ایران خواهیم بود.یتهمین موفق

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٠٤٣/%D٨٧%٩%D٨%AF%D٨%٩ 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

 یک الشه دام ایرانی به قطر نرفته استدستی کرد/ حتی ترکیه در صادرات دام، پیش
پیمانانش احتیاج دارد. به راستی جایگاه شکی نیست که در حال حاضر، قطر به تأمین گوشت از کشورهایی به جز عربستان و هم

 ایران در عرصه تجارت با این کشور کجاست؟

م اد، به فکر توسعه تجارت با این کشور افتادند که یکی از اقالبه گزارش خبرنگار ایانا، تاجران ایرانی بعد از اتفاقاتی که برای قطر افت

مهم در این میان، گوشت قرمز و دام بود. این در حالی است که رقیب سرسختی مانند ترکیه که استراتژی قدرتمندی برای صادرات 

ارهای به وجود آمده استفاده محصوالت کشاورزی خود چیده است، دست از تالش برنداشته و از هر فرصتی جهت استفاده از باز

رسد. کند. اگرچه ایران توانست چند محموله الشه گوسفند را به قطر ارسال کند، اما خبرهای خوبی در این ارتباط به گوش نمیمی

از آنچه  ترزیرا ترکیه به تازگی برای خراب کردن بازار ایران، شروع به ارسال دام زنده به قطر کرده و محصول خود را با قیمتی پایین

کنند؛ دامی دالر عرضه می ١٢٠کند.به عبارتی تجار این کشور، هر راس گوسفند زنده را به قیمت متوسط که باید باشد، عرضه می

 روند. در حالی که طبق گفته تاجرانکه منشا آن از ترکیه نیست و کشورهایی مانند گرجستان تأمین کننده اصلی آن به شمار می

دالر قیمت داشته باشد؛ وگرنه تاجر ضرر خواهد  ١٣٠ام زنده با منشا اوراسیایی در قطر، حداقل باید به طور میانگین ایرانی، توزیع د

کم رود کمها برای استفاده از دام آنها نیست و در این میان، احتمال میها چیزی جز جلب رضایت قطریکرد. بنابراین هدف ترک

دهد که دولت ترکیه جهت حمایت همه جانبه از ن خارج شود.تمام این اتفاقات در حالی رخ میبازار صادرات الشه نیز از دست ایرا

ای در های قابل توجهی در نظر گرفته و عالوه بر آن حمل کاال توسط هواپیما برای تاجر ترک، هزینهصادرکنندگان این کشور، یارانه

نده، در همین راستا به ایانا گفت: پیش از این، برخی تاجران ترک به بر نخواهد داشت. البته رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ز

د، اما نشینی کننهای دام سبک را به جای قطر، به آنها بفروشند و تاجارن ایرانی از این کشور عقباین مجمع پیشنهاد دادند تا الشه

 روی آوردند.ها به صادرات دام زنده به قطر چنین پیشنهادی پذیرفته نشد و بنابراین ترک

 خبری که دالالن را به اشتباه انداخت

هایی های گوشت قرمز به قطر در ایانا منتشر شد. البته در متن این خبر تاکید شده بود الشهروز گذشته خبری مبنی بر ارسال محموله

ب ها این مطلرسد برخی رسانهیهای گرجی و ارمنی هستند، اما به نظر مشود، محصول ایرانی نیست و حاصل دامکه به قطر صادر می

ار طلب برای ایجاد تنش در بازرا به نقل از رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده، به درستی منتشر نکرده و گوش دالالن فرصت

ده که نتشر شها مای از خروجی این خبرگزاریاند.منصور پوریان در این باره به ایانا گفت: متاسفانه خبر مذکور به گونهرا تیز کرده

های تولید ایران به قطر ارسال شده است؛ اما همانطور که پیش از این نیز کند الشهاندازد و خواننده تصور میمخاطب را به اشتباه می

های وارداتی از ارمنستان و گرجستان بودند و حتی یک الشه دام ایرانی به های صادر شده به قطر، همگی محمولهگفته شد، الشه

قرمز  های داخلی گوشتای به دست دالالن داده تا دوباره بر طبل افزایش قیمترفته است.وی معتقد است که این اشتباه، بهانهقطر ن

ت شود که تأمین گوشبکوبند و جو بازار را که در روزهای اخیر به سمت آرامش در حرکت بود، خراب کنند. بنابراین باز هم تأکید می

های داخلی سهمی در این خصوص هایی با منشاء غیرایرانی است و دامتنها از الشه -ها فرصتی به ایران بدهندالبته اگر ترک-ها قطری

 ندارند./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٣٨/%D٨%AA%D٨%B١%DA%A٩ 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

هزار رأس  ۳۰۰های ارمنی و گرجی به قطر، به نام ایران/ اشباع بازار گوشت قطر با صادرات صادرات دام

 گوسفند در سال
های ارمنی و گرجی، به نام در حال حاضر دام :وگو با خبرنگار ایانا گفترئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران، امروز در گفت

منصور پوریان با اشاره به اینکه سرعت عمل تجار ایرانی در این باره برای صادرات گوشت قابل توجه .شودکشور قطر صادر میایران به 

ای به قطر صادر شده و قرار است فردا الشه ٧٠٠ای و یک محموله دو هزار و الشه ٧٠٠هزار و بوده، افزود: تاکنون یک محموله یک

های وارد شده از کشورهای همسایه مانند ای به این کشور ارسال شود.وی عنوان کرد: الشهالشه ٧٠٠هزار و نیز محموله دیگر یک

تومان فروخته  ٥٠٠هزار و  ٣٣رود، در کشور قطر، به نرخ هزار تومان در داخل به فروش می ٢٩ارمنستان و گرجستان که با قیمت 

رسد.به گفته پوریان، تن می ٦٦که میزان آنها از نظر وزنی، تا این لحظه به حدود  روندشود و البته به نام دام ایرانی به آن کشور میمی

ها صرفه اقتصادی ندارد و از طرفی تقاضای داخلی نیز به مقدار قابل توجهی دلیل باال بودن قیمتصادرات دام داخلی به قطر، به

بندی که از دو هفته قبل گوشت مورد نیاز خود را از طریق ههای بستکاهش یافته است. بنابراین درصد کشتار هم افت کرده و شرکت

کردند، دیگر تمایل چندانی برای خرید ندارند، زیرا کشش بازار کاهش یافته است.به گفته رئیس مجمع ملی مجمع تامین می

شود و بخشی از آن از طریق میهزار الشه گوسفند در آن طرف مرزها کشتار شده و به ایران صادر  ٢٠صادرکنندگان دام ایران، روزانه 

رود. البته قطر، کشور کوچکی است و شاید بتوان کل نیاز آن را با مصرف تبریز یا اصفهان، برابر دانست؛ مرزهای زمینی به قطر می

ترک هم در هزار راس گوسفند در سال، بازار آن را اشباع کند.پوریان معتقد است، اگرچه رقبای  ٣٠٠رسد ارسال بنابراین به نظر می

 ها هم موفقیتبازار قطر حضور دارند، اما مزیت ایران برای ارسال گوشت قرمز به این کشور بیشتر از ترکیه است. در مقابل، ترک

های داخلی مرغ، باالتر از مقداری است که مند نیست. زیرا قیمتبیشتری در صادرات مرغ به این کشور دارند که ایران از آن بهره

صادر کرد.وی با بیان اینکه بعد از فاجعه منا، ارتباط ایران با کشورهای عربی تقریباً به حالت تعلیق درآمد، گفت: این در  بتوان آن را

کرد. به عبارتی محصوالت کشاورزی را ای را برای ایران بازی میحالی است که قطر از این قاعده مستثنا بود و عمان نیز نقش واسطه

حدود  ٩٤های این نماینده بخش خصوصی در حالی است که سال فرستاد.صحبتکشورهای عربی دیگر، می خرید و بهاز ایران می

 نفر شتر از طریق ایران به قطر صادر شد./ ٣٥٠هزار راس گوسفند، چهارهزار راس بز و  ١٢نیز  ٩٥هزار راس گوسفند و سال  ٣٥

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٧٩/%D٨%B٥%D٨%A٧%D٨% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

 آمادگی برای صادرات مرغ به قطر
شت گوای تولید های زنجیرههای بخش کشاورزی برای صادرات محصوالت مختلف به قطر، انجمن ملی شرکتپس از آمادگی تشکل

، های سیاسیافتد، به غیر از اثرگذاریبه گزارش خبرنگار ایانا، معموالً تحوالتی که در منطقه اتفاق می.مرغ نیز به این جبهه پیوست

تواند برای برخی کشورها فرصت تجاری ایجاد کند. مناقشه پیامدهای اقتصادی نیز در بر دارد. برخی از این پیامدها از زوایایی می

 ترین فرصت پیش روی تولیدکنندگانای است. در همین راستا بزرگای از این اتفاقات منطقهپیمانانش با قطر، نمونههم عربستان و

نیاز غذایی را بر هر نیاز دیگری ترجیح  -هرچند تعدادشان اندک باشد-و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی قرار دارد. زیرا مردم قطر 

ای شده که با همه کشورهای عربی اطرافش جزیرهاکنون مانند شبهدانند. این کشور، همای میز هر نگرانیداده و این دغدغه را باالتر ا

لید ای توهای زنجیرههایی نظیر ایران و ترکیه است. در همین راستا انجمن ملی شرکتقطع رابطه کرده و چشم امید آن به سرزمین

 د را برای تأمین مرغ مورد نیاز قطر اعالم کرده است.وگو با ایانا آمادگی خوگوشت مرغ نیز در گفت

های هزار تنی تولید گوشت مرغ توسط شرکت ٣٧٠ای تولید گوشت مرغ با اشاره به وجود ظرفیت بالقوه های زنجیرهدبیر انجمن شرکت

وزن، هر تعداد مرغ کامل و  ها توانایی تولید گوشت مرغ متناسب با هر نوع سفارش خریداران از حیثای، گفت: این شرکتزنجیره

ها صورت سرد یا منجمد را دارد.به گفته علی صابری، با توجه به اینکه در این شرکتبندی، بهبندی شده با هر نوع چاپ و بستهقطعه

های کترپذیرد، مجموع فرآیند تولید قابل رهگیری است.وی عنوان کرد: تعداد شاز صدر تا ذیل تولید با یک مدیریت واحد صورت می

ها با توجه به عدد از آنها موفق به اخذ مجوز فعالیت شده و سایر شرکت ٢٧شرکت است که تاکنون  ٥٠ای در سطح کشور زنجیره

دارا بودن ساختار فیزیکی الزم در نوبت اخذ مجوز هستند.سخنان این مسئول بخش خصوصی در حالی است که پیش از این رئیس 

اگرچه رقبای ترک هم در بازار قطر حضور دارند، اما مزیت ایران برای ارسال "نده به ایانا گفته بود: مجمع ملی صادرکنندگان دام ز

ها هم موفقیت بیشتری در صادرات مرغ به این کشور دارند که ایران گوشت قرمز به این کشور بیشتر از ترکیه است. در مقابل، ترک

 /"باالتر از مقداری است که بتوان آن را صادر کرد. های داخلی مرغ،مند نیست. زیرا قیمتاز آن بهره

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٦٤/%D٨%A٢%D٨٥%٩%D٨% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 ایران به قطر منتشر شدفهرست اقالم کاالی صادراتی 
 .میلیارد ریال است ٢٢٣هزار و  ٣قلم کاالی صادراتی ایران به کشور قطر در سال گذشته معادل  ٥٠بر اساس اعالم گمرک، ارزش 

 .قلم کاالی کشاورزی و صنعتی از ایران به قطر صادر شده است ٥٠براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، در سال گذشته 

های وشپها به جز گبه از پشم یا از مو نرم )کرک( حیوان، کفپوشگزارش انواع کاالهای صادراتی به این کشور شامل کف براساس این

های پودر نشده موسوم به کلینکر، سیمان سفید سیمان.غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف بوده است

درصد به هم فشرده نشده از جمله سایر کاالهای صادراتی از ایران به این  ٤٠آهن کمتر از  بندی با خلوط، سنگ آهن هماتیت دانه

در بخش کاالهای کشاورزی هندوانه، مغز پسته تازه یا خشک، زعفران خرده نشده و ساییده نشده هم جزء کاالهای .کشور بوده است

هزار و  ٣هزار تن کاال به ارزش  ١١شته در مجموع یک میلیون و افزاید، در سال گذاین گزارش می.صادراتی به این کشور بوده است

 .میلیارد ریال کاال به قطر صادر شده است ٢٢٢

 میلیون دالر بوده است ١٠٣به این کشور معادل  ٩٥ارزش دالری کاالهای صادر شده در سال 

.ir/fa/news/http://www.iana٤٤٨٥٥/%D٨١%٩% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۴تاریخ: 

 کشور ۲۰به  1۴هزار طرح نیمه تمام در دولت یازدهم/ افزایش مقاصد صادراتی از  ۲۰تكمیل 
هزار طرح نیمه تمام  ٢٠تاکنون  ١٣٩٢شهریور مدیرکل دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از آغاز 

 .هزار نفر اشتغالزایی داشت ٣١٧هزار میلیارد ریال تکمیل و بهره برداری شد که برای  ٧٦٠با سرمایه 

در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و « سیدمهدی نیازی»به گزارش شامگاه سه شنبه تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

میلیون دالر با سرمایه گذاری  ٨٠٠طرح به ارزش هشت میلیارد و  ١٧٢ی اسالمی افزود: در دولت تدبیر و امید معادن مجلس شورا

نیازی تاکید کرد افزایش مقاصد .که بیش از هفت میلیارد دالر آن به مراحل اجرایی خود وارد شده است خارجی به تصویب رسید

دولت یازدهم بود و ادامه داد: کشورهایی که مقصد صادرات کاالهای تولیدی  صادراتی محصوالت داخلی از مهم ترین برنامه های

وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید کشورهای .افزایش یافت ١٣٩٥کشور در پایان سال  ٢٠به  ١٣٩٢کشور در سال  ١٤کشور بودند از 

سند همکاری با شرکت های معتبر  ١١٧امضای  این مسوول گفت:.اروپایی را به مقاصد صادراتی محصوالت تولیدی کشور اضافه کرد

مورد آن به مراحل اجرایی سرمایه گذاری وارد شده، از مهم ترین اقدام های دولت تدبیر و امید در بخش سرمایه  ٦٣خارجی که 

صاد ای اقتافزایش مقاصد صادراتی و جذب سرمایه خارجی از برنامه های تعیین شده برای دستیابی به سیاست ه.گذاری خارجی است

 ٤.٥درصد و در بخش بازرگانی مثبت  ٦.٥مثبت  ١٣٩٥به گفته وی، نرخ رشد بخش صنعت در سال .مقاومتی به شمار می روند

 .میلیون تن افزایش یافت ٦٨٠میلیون تن به بیش از  ٥٨٠نیازی افزود: در دولت یازدهم ظرفیت استخراج مواد معدنی از .درصد بود

هزار  ٢٩٤٠خردادماه اعالم کرد: پارسال دولت بدون کسری بودجه، منابع و مصارف را باالنس کرد و سخنگوی دولت بیست و سوم  

 .درصد، تحقق یافت ٩٦هزار میلیارد ریال آن یعنی  ٢٨٣٠میلیارد ریال برای بودجه پارسال کشور پیش بینی شده بود که 

 ٦.٣درصد رسید که بدون احتساب نفت رقم  ٨.٣به  ١٣٩٥رشد اقتصادی یک درصد بود که در سال  ١٣٩٤به گفته وی، در سال 

ماهه سال ٩تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در  .درصد کاهش یافت ٦.٨درصد به  ١١.٣درصد تحقق می یابد. تورم نیز از 

کمی بخش در چارچوب اهداف  ١٣٩٦ارزش صادرات صنعتی و معدنی برای سال .هزار میلیارد ریال بود ٩٣٠٠نزدیک به  ١٣٩٥

 .میلیارد دالر بود ٣٢این رقم  ١٣٩٣میلیارد دالر پیش بینی شده است؛ در حالی که سال  ٦١صنعت، معدن و تجارت 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٠٢٢/%D٨%AA%DA%A٩%D٩% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 بار به قطرتن میوه و تره 1۰۰صادرات روزانه 
بار به قطر صادر تن میوه و تره ١٠٠همتی از ارسال اولین محموله غذایی به صورت هوایی از شیراز به دوحه خبر داد و گفت: روزانه 

علی همتی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به تحریم  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.شودمی

های ارتباطی این کشور گفت: باید از فرصت پیش آمده برای توسعه صادرات استفاده کنیم و از این رو آمادگی قطر و مسدود شدن راه

 .ز و با هماهنگی با بندر بوشهر به کشور قطر صادر کنیمداریم مصالح ساختمانی را از شیرا

به  ٩٥میلیون دالر بود که در سال  ٧٢٣های مختلف به میزان در بخش ٩٤وی همچنین اظهار کرد: صادرات استان فارس در سال 

ایم.همتی با بیان اینکه در بحث اقتصاد درصد رشد داشته ٤٠میلیون دالر افزایش یافت که از نظر وزنی و ارزشی بیش از  ٤٣هزار و 

های ایم، گفت: سه طرح از طرحهایی کسب کردهمقاومتی در زمینه ارتقای توان تولید، توسعه صادرات و خدمات فنی مهندسی موفقیت

گذاری به میلیارد تومان سرمایه ١٠٠گانه کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی به استان فارس مربوط است که در مجموع با هزار و  ٥٠

نفر اشتغال در نیمه اول امسال  ٧٠٠میلیارد تومان سرمایه گذاری و  ٣١٠رسند از جمله طرح کربنات سدیم کاوه با برداری میبهره

 ٤٣٦یز با رنفر و همچنین سیمان خاکستری نی ٢٠٠میلیارد سرمایه گذاری و اشتغال  ٣٤٥ریز با رسد.فوالد نیبرداری میبه بهره

ها اشاره کرد.رئیس سازمان صنعت، معدن و هایی بود که وی به آننفر اشتغال از جمله طرح ٥٧٤میلیارد تومان سرمایه گذاری و 

 ٥٩٠هزار و  ٩٧پروانه با اشتغال  ٢١٤هزار و  ٤برداری در سطح استان فارس به های بهرهتجارت استان فارس اعالم کرد: تعداد پروانه

 ١٤٢برداری در حوزه صنعت صادر شد با میزان سرمایه گذاری سه هزار و پروانه بهره ٦١است.به گفته وی در سال گذشته  نفر رسیده

نفر خبر  ٥٩٣هزار و  ٧برداری از معدن با اشتغال پروانه بهره ٥٨١شغل ایجاد شد.همتی از صدور  ٣٠٨میلیارد تومان که دو هزار و 

درصد افزایش به بیش از  ٧٤نفر اشتغال داشتند که این آمار در پایان سال گذشته با  ٦٢٠معدن در حوزه  ٩٤داد و گفت: در سال 

واحد صنفی  ٦١٧هزار و  ١١هزار واحد صنفی در استان فارس داریم، گفت: سال گذشته برای  ١٤٠نفر رسید.وی با بیان اینکه  ١٨٠٠

 نفر مشغول به کار شدند. ٦٠٠حوزه روستایی صادر شد که دو هزار و بافی در کارت قالی ٥٢٢پروانه صادر شد. همچنین دو هزار و 

هکتار در رتبه ششم قرار  ٢٦٦هزار و  ٧های صنعتی با همتی گفت: استان فارس از نظر میزان زمین اختصاص داده شده به شهرک

های صنعتی مصوب واحد شرکت شهرک ٧٠گذاری است.به گفته وی تعداد دارد که تقریبا نیمی از این محوطه خالی و آماده سرمایه

میلیارد تومان تسهیالت برای  ٦١٩واحد فعال است.همتی با اشاره به پرداخت بیش از  ٦١در استان فارس وجود دارد که از این تعداد 

 ر دارد.میلیارد تومان اعتبار در رتبه نخست قرا ١١٥طرح و  ١٥٢کشاورزی با  رونق تولید گفت: در زمینه اعطای تسهیالت بانک

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٢٣٦٧٣/%D٨%B٥%D٨%A٧%D٨% 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۴تاریخ: 

توانند از راه دور بر زنبور عسل/ زنبورداران میگذاری فناوری مقرون به صرفه نظارت بر کندوهای سرمایه

 کندوهای زنبور عسل خود کنترل داشته باشند
Hivemind یک توسعه دهنده نیوزیلندی در زمینه فناوری نوآورانه و مقرون به صرفه نظارت بر کندوهای زنبور عسل سرمایه ،

(  Hive Strength Monitorحال راه اندازی یک ابزار نظارتی )در  theabk ،Hivemindبه گزارش ایانا از وبسایت .گذاری کرده است

( برای نظارت بر کندو های زنبور عسل است که می تواند داده هایی در مورد وضعیت کندوی زنبور عسل،  WiFiجدید با استفاده از وای فای )

برای کمک به بودجه  Indiegogoمچنین کمپینی به نام رطوبت کندو، تعداد زنبور عسل و دمای محیط را در اختیار زنبورداران قرار دهد. ه

 توسعه و شناساندن این ابزار به عالقه مندان، محققان و زنبورداران راه اندازی کرده است.

هجوم زنبور، کنه زنبور عسل به نام واروآ ، بیماری ها ، قارچ ها، درجه حرارت شدید به طور جدی این درحالی است که عواملی مانند 

روی کندو های زنبور عسل تاثیر می گذارند، و زنبورداران باید بتوانند نسبت به تغییر ات دما، رطوبت، و یا تعداد زنبور عسل، آگاهی 

نبورداران می توانند از راه دور بر کندوها ی زنبور عسل خود کنترل داشته باشند ، زHivemindداشته باشند. حال با آخرین نوآوری 

به طوری که با این ابزار ایده آل می توانند اقدام پیشگیرانه انجام داده و از سالمت و امنیت زنبور های عسل و کندوهای خود اطمینان 

مقیاس تجاری در سراسر جهان وجود دارند که اطالعات مفید و  داشته باشند.امروزه، نسخه های ماهواره ای در زمینه نظارت در

 ارزشمندی را از راه دور به ویژه برای زنبوردارانی که صدها کندو دارند فراهم می کنند. 

، یک راه حل مقرون به صرفه تری را ارائه کرده که Hivemindبا این حال، این ارتباطات ماهواره ای پر هزینه هستند، درحالی که 

با استفاده از وای فای، اطالعات را گزارش می کند. همچنین یک اپلیکیشن جدید برای گوشی های هوشمند ارایه کرده که به 

 زنبورداران امکان بررسی وضعیت کندوی شان را از طریق تلفن همراه و بدون نیاز به باز کردن کندو می دهد.

 معرفی شود. NZ Innovation awardsو  NZ Hi Techهای جایزه  این نوآوری توانست در سال گذشته به عنوان فینالیست

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٠٢٩/%D٨%B٣%D٨%B١%D٨٥%٩% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۷تاریخ: 

نوع جدید گل داودی/ افتتاح چهار واحد گلخانه تحقیقاتی جدید تا پایان خرداد/ تولید و  85۰دستیابی به 

پایانه صادرات گل و گیاهی  ۴بار/ ای برای نخستینهای شكارگر طبیعی برای کنترل آفات گلخانهعرضه بسته

 !اندازی نشدکه هرگز راه
های پژوهشی فناور محور و کاربردی برای رفع مشکالت تولیدکنندگان، هان زینتی انجام فعالیترئیس پژوهشکده ملی گل و گیا

 سازیهای تحقیقاتی، تجاریآوری امکانات مورد نیاز برای انجام تحقیقات، ارزیابی و نظارت بر پروژهبسترسازی، تجهیز و فراهم

های یقاتی و خدمات علمی به تولیدکنندگان و کارشناسان ترویج را از سیاستهای تحقهای تحقیقاتی، آموزش، ترویج و ارائه یافتهیافته

گو با خبرنگار ایانا با اشاره به تاریخچه ودکتر محمدرضا شفیعی امروز در گفت.اصلی پژوهشکده ملی گل وگیاهان زینتی برشمرد

با نام ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی محالت  ١٣٧٤فعالیت این پژوهشکده گفت: پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی در سال 

طرح ملی  ١٣٧٩یعی استان مرکزی تأسیس شد. در سال های تابعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبعنوان یکی از ایستگاهو به

بال آن کمیته دنریزی کشور تصویب و به)توسعه و تکمیل ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی محالت( در سازمان مدیریت و برنامه

برنامه راهبردی نخستین  ١٣٨٩فنی تحقیقات گل و گیاهان زینتی کشور تشکیل شد.وی بیان کرد: پژوهشکده در سال  -علمی 

اندرکاران بخش تولیدکنندگان و دست اندیشمندان، نفر از محققان، ٥٠تحقیقات گل و گیاهان زینتی کشور را با مشارکت بیش از 

ایستگاه یادشده به پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی ارتقاء یافت و در ششم خردادماه  ١٣٩٠گل و گیاه کشور تهیه کرد. در سال 

موضوع پژوهشکده در هیأت  ٩٢قت اصولی ایجاد پژوهشکده را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ کرد. در دوم آذرماه مواف ١٣٩٢

توسط وزیر وقت جهاد کشاورزی  امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج به تصویب رسید و در بیستم همان ماه مصوبه پژوهشکده

آذر ماه پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی ایران افتتاح شد.رئیس پژوهشکده ملی گل و   ٢٧مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت در 

همایش  ١٢گیاهان زینتی افزود: این پژوهشکده طی دوران فعالیت خود موفق به برگزاری و همکاری علمی و اجرایی در برگزاری 

هزار گونه و یک ٤٠٠داری بیش از آوری و نگهری، جمعگینوع جدید گل داودی حاصل از دورگ ٨٥٠تخصصی، دستیابی به بیش از 

های پژوهشی فناور محور و کاربردی برای رفع مشکالت رقم گیاهان زینتی کشور شده است.شفیعی انجام فعالیت ٦٠٠و 

اتی، های تحقیقژهآوری امکانات مورد نیاز برای انجام تحقیقات، ارزیابی و نظارت بر پروتولیدکنندگان، بسترسازی، تجهیز و فراهم

های تحقیقاتی و خدمات علمی به تولیدکنندگان و کارشناسان ترویج را های تحقیقاتی، آموزش، ترویج و ارائه یافتهسازی یافتهتجاری

های اصلی پژوهشکده ملی گل های اصلی پژوهشکده ملی گل وگیاهان زینتی برشمرد.وی عنوان کرد: از دیگر سیاستاز سیاست

 های علمی در مجالتهای علمی و مقالهنوشتهصورت گزارش نهایی، دستهای تحقیقاتی بهتوان به انتشار و چاپ یافتهوگیاهان می

ای هآموزشی، تأمین منابع مالی برای انجام پروژه -المللی، ارتباطات با مجامع علمی های علمی داخلی و بینپژوهشی و کنفرانس

ها و فضای سبز کشور در جهت رفع مشکالت فضای سبز های مشترک با سازمان پارکنجام پروژهتحقیقاتی و ارتباط و همکاری در ا

 ١٣گرفته در پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی اشاره کرد و ادامه داد: های صورتترین فعالیتشهرها اشاره کرد.شفیعی به مهم

گیری، دستیابی نوع جدید گل داودی حاصل از دورگ ٨٥٠از های تحقیقاتی مختلف، دستیابی به بیش مورد ثبت اختراع در بخش

فقره دانش فنی و  ١٥های رز، آنتوریوم، سوسن چلچراغ، ژربرا از طریق کشت بافت، دستیابی به به پنج مورد پروتکل تکثیر گل

فقره مقاله علمی و ترویجی  ١٦فقره مقاله انگلیسی در مجالت داخلی و خارج و چاپ و انتشار  ٥٣های جدید، چاپ و انتشار فناوری

فقره نشریه و دستورالعمل فنی و ترویجی، ارائه  ١٥های گذشته بوده است.وی چاپ و انتشار از دستاوردهای پژوهشکده طی سال
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جلد کتاب تخصصی )تألیف، ترجمه و گردآوری(، برگزاری و  ١٠های داخلی و خارجی، چاپ و انتشار فقره مقاله در همایش ٢٦٦

های پژوهشی، آموزشی و عملکرد پژوهشکده، مورد فیلم ٣٨مورد همایش تخصصی، تهیه  ١٢لمی و اجرایی در برگزاری همکاری ع

های کشاورزی، باغبانی، گل و گیاه و پژوهشی، مورد شرکت در نمایشگاه ٤٨های سیما، دستاوردهای جدید برای پخش در شبکه

ندگان تخصصی و دانشجویی و قرار گرفتن در قطب تولید گل و گیاهان زینتی و هزار نفر بازدیدکن ٦٠سازی بازدید بیش از زمینه

گرفته در این پژوهشکده نام برد.رئیس پژوهشکده ملی گل و گیاهان های صورتارتباط تنگاتنگ با تولیدکنندگان را از دیگر فعالیت

شت ماه گذشته تأکید کرد: برگزاری سمپوزیوم زینتی با اشاره به برخی دستاوردهای پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی در ه

در شهر رامسر  ١٣٩٦ماه سال اردیبهشت ١٤تا  ١١ترین رویداد علمی گل و گیاه کشور در عنوان بزرگهای زینتی بهالمللی گلبین

پوزیوم ر شد. در این سمالمللی باغبانی برگزابا محوریت پژوهشکده و با همکاری انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران و انجمن بین

نفر از  ٢٠طور اختصاصی در حوزه گل و گیاهان زینتی بومی از داخل کشور و نفر از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان فعال به ٨٠

اساتید و محققان برجسته خارجی از کشورهای پیشرو در حوزه گل و گیاهان زینتی )ایتالیا، بلژیک، ژاپن، مکزیک، شیلی، چین، 

 د، اندونزی، روسیه، بوستوانا، ترکیه و عراق( حضور داشتند.تایلن

 های کلی اقتصاد مقاومتی، شروع به کار احداثهای تحقیقاتی گل و گیاهان زینتی مبتنی بر سیاستبه گفته شفیعی، اجرای پروژه

برداری برسد(، به بهره ٩٦ایان خردادماه چهار واحد گلخانه تحقیقاتی جدید با جذب اعتبار از محل اوراق خزانه اسالمی )امید است تا پ

شناسی ایران )تهران(، دستیابی شده محالت در باغ ملی گیاههای داودی اصالحرقم گل ٦٠٠برگزاری موفق و مورد تحسین نمایشگاه 

برگزاری لید تجاری، های قابل ترویج در زمینه تغذیه بهینه گل ژربرا در توهای نوین در عرصه نانو، دستیابی به یافتهبه فناوری

، دستیابی به چندین رنگ و رقم جدید گل ٩٦ماه اردیبهشت ٢٥تا  ١٠رقم جدید گل زنبق اصالح شده پژوهشکده در  ٦٠نمایشگاه 

 رود.شمار میگرفته پژوهشکده بههای صورتپس از سه سال پژوهش از دیگر فعالیت ٩٥ماه فریزیا در بهمن

ای های شکارگر طبیعی برای کنترل آفات گلخانهسازی و آغاز تولید و عرضه بستهبار در کشور آمادهوی با بیان اینکه برای نخستین

ها های علمی با سازمان انرژی اتمی ایران در راستای اصالح رنگبا همکاری بخش خصوصی صورت گرفت، اضافه کرد: توسعه همکاری

ورامین و شمال ایران، برگزاری بازدید و جلسات کاری با گلکاران محالت، و ارقام جدید گل میخک، گالیل، زنبق، داودی، پوتوس، 

های میخک عاری از ویروس با همکاری بخش خصوصی برای جلوگیری از واردات، برگزاری سمپوزیوم گل و گیاهان دستیابی به کلون

 های پژوهشکدهو گیاهان زینتی از دیگر فعالیتدره زنجان در سوم خردادماه سال جاری با همکاری انجمن گل زینتی و دارویی در خرم

نامه بین پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی و دانشگاه سیدجمالدین اسدآبادی همدان، در سال جاری بوده است.شفیعی امضای تفاهم

اجرای کاشت  ستان،نامه بین پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرامضای تفاهم

آباد و نیز بوستان های داودی اصالح شده پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی محالت در باغ ملی زاگرس در خرمرقم گل ٦٠٠

نژادی گل و گیاهان زینتی در ، جذب دو نفر هیأت علمی در زمینه به٩٦ماه سالمت محالت برای برگزاری نمایشگاه داودی در آبان

 گل و گیاهان زینتی را از دیگر اقدامات پژوهشکده در سال جاری اعالم کرد. پژوهشکده ملی

شن ویژه شمعدانی، امپیها بهدلیل ممنوع شدن واردات یکسری گلکاران کشورمان یادآور شد: بهوی با اشاره به مشکالت پیش رو گل

کردند و االن برای حمایت از تولید داخلی ممنوع وچک وارد میهای ککاران گیاهچهمند هستند. قبالً گلکاران از این قضیه گلهو... گل

د و دست آیهای عاری از ویروس آن شناخته شود، سپس پروتکل آن بهبرد، باید پایهشده است. تولید داخلی شمعدانی اژدر وقت می

ت تی اظهار کرد: مسئله بعدی، مشکالهای مادری سالم، تکثیر شود.رئیس پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینپس از به دست آوردن پایه

 بندی وشود؛ اما در زمینه بستهیعنی گل باکیفیت نسبتاً خوب تولید می پس از برداشت تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی است؛

 ن گلشود، ایهای چرخدار )ترولی( حمل میهای گلدانی در کشورهای پیشرفته در قفسهحمل و نقل مشکل داریم. برای مثال: گل
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ها عقب کامیون یا وانت در شود؛ اما در ایران گلشود و کیفیت گل در آن جا حفظ میصورت ایستاده در قفسه چرخدار چیده میبه

شود!شفیعی با بیان اینکه در زمینه ارسال گل با هواپیما نیز تولیدکنندگان گل و گیاه مشکل دارند؛ هشت طبقه روی هم چیده می

باری برای حمل گل و گیاه در کشور موجود نیست، خاطرنشان ساخت: مسئله بعدی، مشکالت مالی تولیدکنندگان  زیرا اصالً هواپیمای

گیرد. مهم این است که از صاحبان واحدهای قدیمی کار قرار میشود؛ اما در اختیار افراد تازهگل و گیاه است. وام به آنها پرداخت می

را  آموختگان رشته کشاورزی و باغبانییت شود تا تولید و فعالیتشان را توسعه دهند و دانشکه دانش فنی و تجربه کافی دارند، حما

جذب این کار کنند.به گفته وی، مشکل دیگر تولیدکنندگان گل و گیاه در کشور، نبود واحدهای بزرگ تولیدی و تخصصی گل است 

ه است؛ زیرا عمدتاً واحدهای کوچک در این زمینه فعالیت دارند که باعث فاصله زیاد بین جایگاه تولید گل در کشور و صادرات آن شد

 کنند، در صورتی که اصولی این است که در یک واحد تولیدی یک نوع گل باید تولید شود.و چند نوع گل تولید می

ازار گل در گفت: برئیس پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی مشکل جدی تولیدکنندگان گل و گیاه را در کشور، بازار گل دانست و 

رسد. شود و با سازوکار سنتی به فروش میشدت سنتی است و گل روی کف بازار ریخته میکشور به سامان نیست و ساختار آن به

سال پیش چهار بازار گل یا پایانه  ٢٠شود. قرار بوده از اگر این بازار سامان یابد، بسیاری از مشکالت تولیدکنندگان گل برطرف می

 د.اناندازی نشدهکدام از آنها راهاندازی شود؛ اما متأسفانه به دالیل متعدد هیچگل در تهران، محالت، دزفول و شمال کشور راه صادرات

شفیعی با اشاره به اینکه این پژوهشکده باید بتواند مشکالت و موانع صادرات گل را برطرف کند، افزود: با تنوع زیاد گل و گیاه در 

د ها، معرفی ارقام جدیشود( و اینکه اینها مسائلی در زمینه تغذیه، انواع بیماریهزار گونه گل در کشور تولید میکشور )حداقل یک

هایی که تاکنون تکمیل نشده، اعتبارت ناچیز و... نیاز نفره پژوهشکده، امکانات محدود، آزمایشگاه ٢٠و... دارند و مجموعه محدود 

افزایش شش برابری  ١٤٠٤انداز بیان کرد: از طرفی هم در برنامه ششم توسعه و نیز افق چشم بخش تولید را برطرف نمی کند.وی

 ١٤٠٤هزار هکتار در  ٤٨هزار هکتار گلخانه در شرایط کنونی قرار است به های کشور دیده شده است؛ یعنی هشتسطح گلخانه

یز گذاری در این زمینه، بخش تحقیقات نرشد گلخانه و سرمایه گذاری کالن ملی. الزم است به تناسبافزایش یابد. این یعنی سرمایه

رشد و توسعه یابد و پاسخگوی نیازهای متنوع بخش تولید و اجرا باشد.شفیعی در پایان تأکید کرد: پژوهشکده در حال حاضر به 

ای ی دولت تأمین می شود، بودجهکه مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان است و از سو "و"درآمدهای خود وابسته است و غیر از بند 

 در اختیار پژوهشکده قرار نمی گیرد و در این باره به حمایت نیاز داریم./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧٤٤/%D٨%AF%D٨%B٣%D٨%AA%D 
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 گندم
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۲ : تاریخ

 نخستین محموله گندم صادراتی ایران به مقصد عمان ارسال شد
مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران گفت: نخستین محموله صادراتی گندم ایران از سوی ناوگان شرکت  

  .بندر امام خمینی)ره( را به مقصد عمان ترک کرد -خط ملی کشتیرانی کشور-حمل فله 

، علی اکبر غنجی گفت: با موفقیت طرح خودکفایی گندم قرار است به تدریج گندم صادراتی مانابه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

نظور نخستین محموله صادراتی گندم ایران روز یکشنبه پس از بارگیری در بندر امام کشور به مقاصد مختلف ارسال شود، به همین م

هزار تن ذکر کرد و در این باره  ٣٠وی حجم نخستین محموله صادراتی گندم را .خمینی)ره( ، این بندر را به مقصد عمان ترک کرد

رای این مهم به سمت بندر امام خمینی)ره( گسیل را ب Artin افزود: شرکت حمل فله کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، کشتی

مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی .داشت که امروز بارگیری این کشتی در این بندر به اتمام رسید و به سوی عمان حرکت کرد

مسیر شعار سال  این مهم گام بلندی در راستای راهبردهای کالن نظام اسالمی و در :این اتفاق را مهم ارزیابی و خاطر نشان کرد

وی در آخر اعالم داشت: شرکت حمل فله .جاری یعنی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اعالم شده از سوی مقام معظم رهبری است

 .کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران عالوه بر گندم آمادگی کامل برای حمل تمام محصوالت صادراتی کشورمان از طریق دریا را دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٣٢٢٠٠١١٦٧ 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۱۷تاریخ: 

 هزار تومان گران فروشی است ۴۲ها را شكست/ فروش شقه گوسفندی با نرخ گوشت وارداتی سد گرانی
 .با توجه به نوسانات اخیر قیمت گوشت، مسئوالن امر با توزیع الشه گرم وارداتی با نرخ مصوب درصدد کنترل و کاهش قیمت هستند

مدت هاست افزایش قیمت گوشت گوسفندی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

رسید که این به بازار به نظر میهای نو البته با عرضه بره.موضوعی چالشی شده که واکنش و انتقادات زیادی را به همراه داشته است

افزایش  هاداستان ادامه پیدا نکند، اما انگار دالالن به سبب سودهای هنگفت دست بردار بازار گوشت نیستند چرا که تا حدی قیمت

 .دهندها میاین در حالی است که مسئوالن امر با توزیع الشه بره گرم وارداتی با نرخ مصوب خبر از کاهش قیمت .یافته است

گفت: تا به امروز مقداری گوشت  صنعت، تجارت و کشاورزیعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار 

 .داخلی را به همراه داشته استگرم وارداتی با نرخ مصوب در میادین توزیع شده که همین امر کاهش هزار تومانی قیمت گوشت 

های ها و عرضه گوشتها تعطیل بودند و حال باید منظر ماند و دید که با آغاز به کار مرزوی افزود: با توجه به تعطیالت گذشته مرز

به مشتری  هزار تومان ٤٢به گفته ملکی هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ .رودگرم وارداتی بازار به کدام سمت و سو می

 .شودعرضه می

 توزیع الشه گرم وارداتی جهت تنظیم بازار کلید خورد ***

از آغاز توزیع الشه بره وارداتی  صنعت، تجارت و کشاورزیمنصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار 

یمت مصوب از ابتدای هفته خبر داد و گفت: از ابتدای هفته گوشت گرم وارداتی در کنار گوشت گرم داخلی به بازار عرضه شده با ق

 ٥٠٠هزار و  ٣١هزار تومان به توزیع کنندگان عرضه شده و درنهایت با قیمت  ٢٩های گرم وارداتی با نرخ به گفته وی الشه.است

های وارداتی از کشورهای ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان و پوریان ادامه داد: گوشت.تومان باید به دست مشتری برسد

هزار  ٧رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده از عرضه روزانه .استرالیا و گوشت منجمد گوساله از نیوزیلند وارد کشور شده است

لبته روزانه هزار الشه در بازارارومیه، قم، مشهد، کرج و اهواز عرضه شده است الشه گرم وارداتی در بازار تهران خبر داد و اضافه کرد: ا

 .که با استمرار روند توزیع نوسانات قیمت فروکش خواهد کرد چرا که تعزیرات نظارت جدی بر بازار دارد

 ٥٠٠هزار و  ١٣الی  ١٣نده با قیمت بنابراین هر کیلو دام ز :هزار تومانی دام زنده در میادین بیان کرد ٣وی با اشاره به کاهش نرخ 

 .هزار تومان درب قصابی گران فروشی است ٤٢شود که با این وجود فروش شقه گوسفندی با نرخ تومان در میادین عرضه می

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١١٧٣٧٠/%DA%AF%D٨٨%٩%D٨ 
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۱ : تاریخ

 شودهزار الشه گوسفند برای تنظیم بازار وارد می1۲تن گوشت به قطر طی دو روز اخیر/ روزانه  ۶۶صادرات 
  .الشه تازه گوسفندی به قطر ارسال شده است ٤٤٠٠روز گذشته  ٢رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده گفت: در  

در مورد آخرین وضعیت تأمین گوشت بازار داخلی، اظهار داشت:  ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی منصور پوریان در گفت

رجستان و هزار الشه گوسفند از مرز کشورهای گ ١٢تا  ١٠طی آخرین تصمیمی که در کارگروه تنظیم بازار گرفته شد، روزانه 

ها مستقیم زیرنظر شرکت پشتیبانی امور دام و نماینده تعزیرات و کارگروه تنظیم بازار توزیع شود که محمولهارمنستان وارد ایران می

 .شودو تحویل می

طریق وی با اشاره به اینکه برای کاهش قیمت گوشت بره در بازار، هدف وزارت جهاد کشاورزی این است که بخشی از نیاز را از 

درصد  ٣٠واردات تأمین کند، تصریح کرد: به دلیل افزایش قیمت گوشت در داخل و عدم عرضه از سوی دامداران هدف این است که 

به گفته رئیس شورای تأمین دام زنده طبق .گذاردگوشت گرم برده از منابع خارجی تأمین شود که تأثیر خود را بر بازار هم می

ای خارج از کشور در ارمنستان و گرجستان منعقد شده، تا یک سال ورود روزانه الشه گرم ادامه خواهد هقراردادی که با کشتارگاه

شود که آن ها تحویل داده میفروشیهزار تومان به عمده ٢٩پوریان در مورد قیمت گوشت وارداتی هم گفت: هر کیلو گوشت .داشت

 .کنندمیکننده عرضه تومان به مصرف ٥٠٠هزار و  31را به قیمت 

 کاهش قیمت گوشت گوسفندی در بازار *

هزار تومان کاهش یافت  ٣٤ها به وی در مورد تأثیر قیمت گوشت وارداتی بر بازار هم گفت: امروز قیمت شقه گوسفندی در کشتارگاه

 .رسد، ورود گوشت وارداتی بسیار خوب و مؤثر بوده استکه به نظر می

 تن دیگر در راه است 9۰/ تن گوشت گوسفند به قطر ۶۶صادرات  *

هزار و  ٢رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده همچنین در مورد ارسال گوشت به قطر هم گفت: طی دو روز گذشته در دو فقره 

شود و قرار است تن می ٦٦کیلوگرم، رقمی حدود  ١٥الشه گرم به قطر فرستادیم که به طور متوسط با وزن  ٧٠٠الشه و هزار و  ٧٠٠

رأس گوسفند زنده از طریق هواپیما به  ٢٠٠او همچنین از صادرات هزار و .هزار الشه دیگر تا هفته آینده به قطر ارسال کنیم ٦تا 

 .شودها از خارج از ایران تأمین و صادر میکشور عمان خبر داد و گفت: البته تمام این دام و الشه

کاهش  رسد، اکنون روبهبازار کشور روند افزایشی داشته که به نظر می به گزارش فارس، طی یک ماه اخیر قیمت گوشت گوسفندی در

همچنین طی یک هفته اخیر به دلیل اختالف کشورهای حاشیه خلیج فارس با قطر، عربستان، امارات و مصر صادرات مواد .است

 .را به قطر آغاز کرده است های غذایی از جمله گوشتغذایی به قطر را تحریم کردند و ایران در این میان ارسال محموله

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٣٢١٠٠١١٦٨ 
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۰ : تاریخ

تن گوشت قرمز  ۲۰۰تن گوشت قرمز قاچاق سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از کشف  ۲۰۰کشف 

  .توسط بازرسان اداره کل دامپزشكی در استان هرمزگان خبر داد
، قاسم خورشیدی از کشف گوشت قرمز قاچاق خبرداد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارزبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .و گفت: قاچاقچیان با جعل اسناد سعی در واردات آن به کشور را داشتند

ت اطالعاتی انجام شده، بازرسین اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: به دنبال اقداما

تنی دیگر از این مجموعه را  ٧٠تنی گوشت قرمز قاچاق را کشف و پس از بررسی و تحقیقات میدانی یک بخش  ١٣٠یک محموله 

 .تن رسیده است ٢٠٠ای دیگر شناسایی کردند که تاکنون مجموع کشفیات پرونده مزبور به در نقطه

ها با تالش و هوشیاری مأموران نظارتی اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان کشف شد، بیان داشت: با وی با بیان اینکه این محموله

بندی غیراستاندارد و همچنین تاریخ تولید مخدوش و احتمال زیاد فساد، در حال حاضر توجه به شرایط نامناسب نگهداری، بسته

سخنگوی ستاد مبارزه با .این محموله پلمپ شده و احتماال پس از طی مراحل قانونی معدوم خواهد شدهای محل نگهداری سردخانه

میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: این پرونده در تعزیرات  ٤٠قاچاق کاال و ارز با اعالم اینکه ارزش کشفیات مذکور بیش از 

  .های احتمالی دیگر این پرونده ادامه دارداسایی محمولهحکومتی استان تحت رسیدگی قرار دارد و تحقیقات برای شن

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٣٢٠٠٠١٣٢٦ 
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۷تاریخ: 

تولید گوشت قرمز در کشور تقویت می شود/ مجری ویژه برای ساماندهی زنجیره تامین و  زنجیره تامین و

 تولید گوشت قرمز تعیین می شود
وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت ایجاد و تقویت زنجیره تامین و تولید گوشت قرمز در کشور به منظور پایداری و اقتصادی کردن تولید 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در جلسه بررسی وضعیت .بازار تاکید کرد و جلوگیری از نوسانات قیمت ها در

زنجیره تامین و تولید گوشت قرمز در کشور که با حضور مدیران ارشد این وزارت و تشکل های تولیدی برگزار شد، تصریح کرد: با 

 -صورتی که برای راه اندازی و انجام یک فعالیت با محاسبات هزینه  رویکرد بازارمحوری در فعالیت های اقتصادی و کسب و کار، در

فایده اقتصادی ناچار به تامین مواد اولیه از خارج شوند این مساله توجیه پذیر است چرا که با این اقدام،امکان استمرار و پایداری 

قرمز،گفت: برخالف نظر کسانی که تولید گوشت وی با طرح این رویکرد در مورد تولید گوشت  .فعالیت اقتصادی فراهم خواهد شد

قرمز را فقط براساس میزان خوراک دام داخلی امکانپذیر می شمارند،با رویکرد یاد شده می توان نسبت به تامین مواد اولیه تولید از 

د گوشت قرمز کشور باید حجتی تاکید کرد: نگاه در زمینه تولی.خارج و تامین نیاز داخلی و همچنین صادرات گوشت قرمز اقدام کرد

تامین مواد اولیه با اولویت داخل و در صورت نیاز از خارج باشد تا در پرتو چنین نگاهی ضمن پایداری این فعالیت اقتصادی،امنیت 

وزیر جهاد کشاورزی توسعه زنجیره فعالیت های تولید گوشت قرمز را در راستای این رویکرد ضروری .غذایی کشور نیز تضمین شود

وان کرد و افزود: ایجاد و تقویت زنجیره تامین و تولید گوشت قرمز در کشور موجب پایداری تولید ،مدیریت تولید و مصرف و عن

حجتی خاطرنشان کرد: برای تقویت زنجیره تولید گوشت .جلوگیری از نوسانات قیمت در بازار و حذف واسطه های غیر ضرور می شود

ای قبل،حین و پس از تولید ایجاد تا طی آن مواد اولیه تولید فراهم و کاالی نهایی بدون واسطه های قرمز باید زنجیره ای از فعالیت ه

وی یادآور شد: در زمینه تولید گوشت مرغ، واحدهایی که نسبت به ایجاد زنجیره تولید از مرغ اجداد تا .غیر ضرور به بازار عرضه شود

اخیر قیمت جوجه یکروزه دغدغه ای برای تولید نداشتند ولی واحدهایی که نسبت محصول نهایی اقدام کرده بودند،در پی نوسانات 

حجتی تصریح کرد: باید در زمینه تولید گوشت قرمز نیز با .به ایجاد زنجیره اقدام نکرده بودند از این نوسانات تا حدودی متاثر شدند

 .زایش کارآمدی و اقتصادی کردن فعالیت ها گام برداشتایجاد زنجیره های تولید در مسیر اشتراک منافع واحدهای تولیدی و اف

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه بر لزوم تسهیل و تسریع در همه فرآیندهای صدور مجوز ایجاد زنجیره های تولید تاکید و اضافه کرد: 

 .ولید گوشت قرمز صورت گیرددر این مسیر باید همه گونه پشتیبانی های اداری و مالی از متقاضیان سرمایه گذاری در زنجیره ت

 .حجتی در این جلسه، تعیین مجری ویژه برای ساماندهی زنجیره تامین و تولید گوشت قرمز در کشور را نیز مورد تاکید قرار داد

در این نشست، روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان های اصفهان،تهران،خراسان رضوی،سمنان و مرکزی و همچنین نمایندگان 

 .های تولیدی گزارشی از روند اجرای طرح زنجیره تامین و تولید گوشت قرمز ارائه کردند تشکل

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧٧٠/%D٨%B٢%D 
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 مكانیزاسیون/ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

 های گیالن و مازندراندرصد برداشت برنج در استان 1۰۰مكانیزه شدن 
 .شودهای گیالن و مازندران تا پایان برنامه ششم توسعه مکانیزه میدرصد برداشت برنج در استان 100

د کشاورزی با اعالم این مطلب، افزود: به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جها

 برنامه های ارتقای بهره وری و توسعه مکانیزاسیون برای افزایش ضریب خوداتکایی کشور در تولید برنج اجرای می شود.

 درصد در گیالن به صورت مکانیزه انجام شد. ٧٠درصد کل برداشت در استان مازندران و  ٨١کاوه خاکسار گفت: سال گذشته 

درصد  ٨٠درصد و گیالن به  ٨٦درصد افزایش به  ٥ش بینی کرد امسال سطح برداشت مکانیزه این محصول در مازندران با وی پی

برسد.خاکسار، توسعه مکانیزاسیون در شالیزارهای استان های شمالی را از برنامه های طرح افزایش ضریب خوداتکایی برنج به منظور 

هزار هکتار کشت نشایی برنج صورت گرفته که از این سطح  ٢٣٨ت: امسال در استان گیالن ارتقای بهره وری دانست و اظهار داش

هزار هکتار کشت سنتی بوده است.وی با بیان این که سطح نشاء کاری این  ١٤٣هزار هکتار آن کشت مکانیزه و  ٩٥نزدیک به 

ن سطح، مکانیزه و مابقی به صورت سنتی کشت می هزار هکتار از ای ٣٨هزار هکتار است ،تصریح کرد:  ١٨٥محصول در مازندران 

هزار هکتار پرورش  ٥٣هزار هکتار کشت مجدد و  ٣٤در استان مازندران  ٩٥شود.خاکسار درباره کشت مجدد و رتون نیز گفت: سال 

ر یالن نیز درتون داشتیم و احتمال می دهیم امسال سطح هر دو کشت افزایش یابد.خاکسار افزود: سطح پرورش رتون در استان گ

هزار هکتار بود و پیش بینی می کنیم امسال سطح آن افزایش پیدا کند.وی پیش بینی کرد امسال با احتساب سطح  ٧٠سال گذشته 

 ٢٠٠هزارتن تا دو میلیون و  ١٠٠زیر کشت شالیزارها و همچنین کشت های مجدد و رتون در دو استان شمالی، بین دو میلیون و 

ست آید.مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعت، افزایش بهره وری به ازای مصرف هر هزار تن برنج سفید بد

متر مکعب آب را از دیگر برنامه های مهم در قالب طرح افزایش ضریب خود اتکایی برنج عنوان و پیش بینی کرد تا پایان برنامه ششم 

با مجموع اقدام ها  ١٤٠٤از این محصول تولید شود.وی گفت: امیدواریم تا سال گرم  ٥٠٠توسعه به ازای هر متر مکعب آب، بیش از 

گرم برسد.خاکسار یادآور شد: در استان های گیالن و مازندران در  ٧٠٠و برنامه ریزی ها، تولید برنج به ازای هر متر مکعب آب به 

تا  ١٢٠شود و این رقم در استان های غیر شمالی گرم برنج تولید می  ٣٦٠حال حاضر به ازای مصرف هر متر مکعب آب حداکثر 

گرم است.وی همچنین بر استفاده از ارقام جدید در اراضی شالیزی تاکید و اذعان کرد: ما برای افزایش تولید به ارقام جدید پر  ١٨٠

ارقام پر محصول در  محصول نیاز داریم که موسسه تحقیقات برنج روی آن کار می کند.خاکسار ادامه داد: سال گذشته سطح کشت

هزار هکتار رسیده است.وی سطح کشت ارقام پر محصول در  ٢٠هزار هکتار بود که با دو برابر افزایش امسال به  ١١استان گیالن 

 هزار هکتار عنوان کرد. ٧٠هزار هکتار و در سال جاری  ٥٠مازندران را در سال گذشته 

 تن بذر گواهی شده 1۲۰۶توزیع 

و محصوالت اساسی معاونت امور زراعت درباره توزیع بذرهای گواهی شده نیز اعالم کرد: امسال در استان های  مدیر کل دفتر غالت

 تن بذر گواهی شده میان تولیدکنندگان برنج توزیع شد. ٩٠٠تن و  ٥٠٠گیالن و مازندران به ترتیب 

 رانه نیز پرداخت کرده ایم.تومان یا ١٢٠٠وی افزود: برای هر کیلوگرم بذر گواهی شده بین یک هزار تا 

 تن بذر گواهی شده میان برنجکاران توزیع شود. ٢٥٠٠خاکسار در همین حال ابراز امیدواری کرد برای سال آینده 

 هزار تن بذر گواهی شده برنج هدفگذاری شده است./ ٨وی اذعان داشت: تا پایان برنامه ششم توسعه،توزیع بیش از 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٤٧/%D٨٥%٩%DA%A٩%D٨% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 ۳۰مرد توسعه کشاورزی و سدسازی/ نگاهی به زندگی خلیل طالقانی، وزیر کشاورزی ایران در دهه 
تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در تهران پشت  .در روستای طالقان به دنیا آمد ١٢٩٤اصغر، سال میرزا علی خلیل طالقانی فرزند

توانست بورس تحصیلی انگلیس را به دست بیاورد و راهی این کشور شود و در رشته مهندسی  1312سر گذاشت و پس از آن در سال 

های مهم در دوره وزارت کشاورزی او، احداث سد مردی که یکی از موفقیتساختمان با گرایش سدسازی، ادامه تحصیل بدهد. 

به گزارش ایانا از اتاق تهران، سرعت توسعه و ورود صنایع نوین ...امیرکبیر بود که به منظور تامین آب شرب و برق تهران ساخته شد

ه اند کهای مختلف افرادی بودهاین بین و در دهه سال گذشته به ایران اصال قابل مقایسه با دوران پیش از آن نیست و در ١٠٠در 

 اند، افرادی همچون خلیلها نقش موتور محرک توسعه را بازی کردهاند و به نوعی در برخی از دههتر و اثرگذارتری داشتهنقش کلیدی

له ساخت سد کرج نقش کلیدی های مختلف از جمکارهای بزرگی را انجام داد و در احداث طرح ٥٠تا  ٣٠های طالقانی که بین دهه

در روستای طالقان به دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در تهران  ١٢٩٤اصغر، سال خلیل طالقانی فرزند میرزا علی داشت. 

توانست بورس تحصیلی انگلیس را به دست بیاورد و راهی این کشور شود و در رشته  ١٣١٢پشت سر گذاشت و پس از آن در سال 

زمان با تحصیل در یک شرکت پیمانکاری هم مشغول به کار شد. ندسی ساختمان با گرایش سدسازی، ادامه تحصیل بدهد. او هممه

زمان با به ایران بازگشت و در دانشگاه تهران کارش را به عنوان استاد شروع کرد اما هم ١٣١٨با پایان یافتن دوران تحصیل در سال 

با تاسیس شرکت پیمانکاری  ١٣٢٥داد که نقش مهمی هم در پیشرفت او داشت؛ طالقانی در سال می تدریس کارهای عملی هم انجام

های پیمانکاری بود ولی بعد قصد رفتن به امریکا درگیر فعایت ١٣٢٩خود اولین کار مستقلش را در اهواز گرفت.خلیل طالقانی تا سال 

می )وزیر پست و تلگراف در زمان دکتر مصدق( مسیر او را تغییر داد. به اهلل معظاش سیفکالسیرا کرد که دیدار با دوست و هم

ها، پیشنهاد او با برادرش عبداهلل معظمی نماینده مجلس دیدار کرد؛ در آن زمان طرح ساخت سد گلپایگان به منظور مهار رودخانه

خلیل طالقانی به پیشهاد معظمی به عنوان مدیر  آبیاری مزارع و تولید انرژی توسط وزارت کشاورزی در دولت به تصویب رسیده بود.

ماه سد را طراحی کرد.  ٨کیلومتری را با اسب پیمود و در نهایت طی  ١٨فنی سد انتخاب شد. او برای یافتن منطقه مناسب، مسافتی 

پس از آن با متری که طرح آن از سوی شرکت امریکایی مهندسی طراحی و زراعت جاستین و کورتنی بررسی شد و  ٥١سد سنگی 

اصالحاتی مورد تایید قرار گرفت تا ساخته شود. این سد بعد از بند امیر )استان فارس( اولین سد مخزنی بود که در ایران احداث شد 

های ایران و در ساخت آن خلیل طالقانی نقش مهمی داشت. با ساخت این سد )به ظرفیت یک میلیون متر مکعب( که به دلیل تحریم

هکتار اراضی منطقه قابل کشت شد. در زمان احداث این سد خلیل  ٥٥٠٠سال به طول انجامید  ٦کردن نفت احداثش بعد از ملی 

ماه مسئولیت اداره وزارت کشاورزی را به عنوان وزیر برعهده داشت ولی بعد به  ١٨طالقانی عالوه بر مسئولیت احداث سد، حدود 

مرداد( بار دیگر به مسئولیت دولتی بازگشت و وزیر  ٢٨زاهدی )دولت بعد از کودتای  اصرار شخصی استعفا داد. البته او اواخر دولت

اندازی شده بود های عمرانی در کشور راهکشاورزی شد و همزمان مدیریت صندوق مشترک ایران و امریکا را که برای احداث پروژه

ال به عنوان وزیر کشاورزی و بعد وزیر مشاور کار کرد ولی س ٧به مدت حدود  ١٣٣٧تا  ١٣٣٠های دار شد. طالقانی در بین سالعهده

های اقتصادی خصوصی، از مشاغل دولتی کنارگیری کرد. او معتقد بود که کار سرانجام با تصویب قانون منع مداخله وزرا در فعالیت

 شود.اش همخوانی چندانی ندارد و باعث محدود شدنش میدولتی با روحیه

 رطرح مارشال و اصل چها

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

140 
 

پیمانانش شکل گرفت و جهان به دو بلوک کمی بعد از پایان جنگ جهانی دوم، جنگ سرد بین روسیه و متحدانش و امریکا و هم

شرق و غرب تقسیم شد، در همین زمان امریکا برای همکاری بیشتر با کشورهای اروپایی و جلوگیری از نفوذ کمونیسم به خصوص 

ن مارشال تصویب کرد. براساس اصل چهارم این طرح کمک به کشورهای جهان سوم )به در همسایگان روسیه طرحی را با عنوا

خصوص همسایگان روسیه( در اولویت امریکا قرار گرفت، اتفاقی که باعث شد مقامات امریکایی به مقامات ایرانی پیشنهاد کمک و 

آرا برسر کار بود و همین ( بود، دولت رزم١٣٢٩-١٣٢٨های شمسی )سال ٢٠همکاری برای توسعه دهند. در آن زمان که اواخر دهه 

گذاری امریکا براساس طرح مارشال و اصل های نظامی، فنی و سرمایهای را امضا کرد تا کشور از کمکنامهشد که او با امریکا توافق

هایی مانند اسهال خونی، مان بیماریهایی شامل مبارزه با ماالریا، آبله، درنامه برنامهچهارم آن، برخوردار شود. براساس این توافق

تیفوس، حصبه و... و بهبود وضعیت کشاورزی و تامین آب، ارتقای شرایط بهداشتی و آموزشی کشور، تاسیس کتابخانه، آزمایشگاه و... 

 ٢٠٠ «سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران»در دستور کار قرار گرفت. برای اجرای اصل چهارم طرح مارشال به نوشته کتاب 

مرکز بزرگ در شهرهایی مانند تهران، تبریز،  ١٠مشاور ایرانی به استخدام درآمدند و  ١٠٠کارشناس فنی امریکایی وارد ایران شدند، 

 ٢١٠اندازی شد.نخستین اقدامی که در این طرح انجام شد مبارزه با بیماری آبله از طریق واکسیناسیون شیراز، اصفهان، کرمان و... راه

میلیون دالر کمک فنی به ایران اختصاص یافت و کارهای مهمی انجام  ٩٢سال اجرای این طرح  ١٧بود. عالوه بر اینها طی  هزار نفر

رسانی به کیلومتری بندرعباس به این شهر، احداث تونل کوهرنگ برای آب ٨٠توان به انتقال آب شیرین از شد که از آن جمله می

آموزان به عنوان بورسیه به امریکا و... اشاره کرد. بخشی از این وزش عالی در ایران و اعزام دانشاصفهان، توسعه آموزش و پرورش و آم

شد ها به خصوص در حوزه توسعه و کشاورزی زیرمجموعه مدیریت خلیل طالقانی بود که از سوی او همیشه با جدیت دنبال میبرنامه

با حضور طالقانی  ١٣٣١آبان سال  ٢٠شاورزی داشته باشد. برای مثال در و البته همین باعث شد که دستاوردهای مهمی در حوزه ک

آالت و ای برگزار شد که خروجی آن نوسازی ماشین)وزیر کشاورزی(، زنگنه )مدیرعامل سازمان برنامه(، دکتر مصدق و... جلسه

مورد  آالتار دستگاه تراکتور و دیگر ماشینتجهیزات کشاورزی ایران از طریق منابع اصل چهار بود. براساس این مصوبه قرار بود هز

نیاز کشاورزی خریداری و در اختیار کشاورزان قرار بگیرد. البته اجرای طرح مارشال و اصل چهارم آن در کشور منتقدانی هم در بین 

کاری کارشناسان ها در کشور با همرجال سیاسی و نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا داشت. اما در این بین اجرای این طرح

امریکایی باعث رشد مدیران و مقامات کشورمان از جمله خلیل طالقانی شد. او ارتباط خوبی با ویلیام وارن مسئول اجرای اصل چهارم 

های های اداره و فعالیتهای ارزشمندی به دست آورد و با مدیریت امریکایی و سیستمدر ایران داشت و نزدیکی به او باعث شد تجربه

های عمرانی و... از سوی خلیل طالقانی به او دید بسیار ها و پروژهاندازی طرحای که بعدها در راهها آشنایی کاملی پیدا کند؛ نکتهآن

با حضور غالمحسین ابتهاج )شهردار  ١٣٣٣خرداد  ٢١های پایتخت در خوبی داد. به پاس خدمات اصل چهار در ایران یکی از خیابان

و  ١٣٤٦آذر  ٩گذاری شد. طرح مارشال م وارن )رئیس اصل چهار( و دیگر مقامات عالی به عنوان اصل چهار ناموقت تهران(، ویلیا

ها خلیل طالقانی چندسالی را به عنوان وزیر و بعد مشاور با مسئوالن اصل سال در ایران به پایان رسید، در طول این سال ١٧بعد از 

 چهار همکاری داشت.

 سد امیرکبیر 

های مهم در دوره وزارت کشاورزی خلیل طالقانی احداث سد امیرکبیر بود که به منظور تامین آب شرب و برق تهران موفقیت یکی از

نقل شده است که باتوجه به طراحی سد گلپایگان احتماال طرح مطالعاتی « سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی»ساخته شد. در کتاب 

ه این سد از سوی پیمانکاران امریکایی )موریسون نادسن( احداث شده است. سد کرج با ظرفیت سد کرج نیز برعهده او بوده است؛ البت

ال کرد. این سد در سمیلیون مترمکعب اولین سد دوطاقه بتنی ایران بود که بخش مهمی از برق آن زمان تهران را نیز تامین می ٢٠٥

 . شاه به دلیل ساخت سد به خلیل طالقانی نشان افتخار داد.میلیون ریال به پایان رسید ٥٢٤میلیارد و  ٥با هزینه  ١٣٤٠
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 سازیکارخانه الستیک

( با همکاری شرکت امریکایی جاستین و ١٣٣٧طالقانی پس از اتمام سد گلپایگان، اولین مرکز مشاوره ایرانیان را )احتماال در سال 

سد دیگر. همچنین او زمانی  ٤سد و ساخت  ٦جمله طرح  های بسیار موفقی را طراحی کند ازکورتنی تاسیس کرد و توانست پروژه

گذاری مشترکش را با های دولتی استعفا داد همه وقتش را صرف فعالیت اقتصادی خصوصی کرد و اولین سرمایهکه از مسئولیت

انه در جاده به ثبت رساند. محل کارخ« گودریچ»سازی برای ساخت کارخانه الستیک ١٣٣٧خرداد سال  ٢٤شرکای امریکایی در 

 برای گذاریهدف. شد اندازیراه مربع متر هزار ٢٠ بنای زیر و مربع متر هزار ١٦٠ مساحت به زمینی در و بود سفیدتپه –ساوه 

تیک تویی الس هزار ٧٠٠ و رویی حلقه هزار ٩٠٠ ساالنه تولید بود، کشور سازیالستیک کارخانه نخستین که کارخانه این اندازیراه

گذاران اصلی این شرکت بود تا سال میلیون ریال سرمایه ثبتی داشت. خلیل طالقانی که از بنیان ٨٤٦ ١٣٥٢شرکت تا سال بود. این 

 دار و رئیس هیئت مدیره این شرکت و جان فرومل مدیرعامل بود.سهام ١٣٥٧

 بانكی برای صنایع و معادن 

های توسعه و نوسازی صنایع ایران داشت، قراردادی با یکی از بانکای برای گذاری گستردهدولت ایران که هدف ٣٠در اواخر دهه 

گذاران های اروپایی و مشارکت سرمایهمنعقد کرد تا با سرمایه آن بانک و تعدادی از بانک« توسعه و ترمیم»المللی وقت به نام بین

سال رؤسای ادارات بانک  ٥شده به مدت انجام ایرانی بتواند بانکی برای توسعه صنایع و معادن ایران تاسیس کند. براساس توافق

داران خارجی بودند. در اولین مجمع عمومی بانک؛ هشت مدیر خارجی و هفت مدیر ایرانی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب سهام

میلیون  ٦٠٠وام  گذاران خارجی ومیلیون ریال سرمایه ١٦٠میلیون ریال ایران،  ٢٤٠شدند و تصویب شد که این بانک با سرمایه 

خلیل طالقانی که عضو هیئت مدیره این بانک بود در جریان  ١٣٣٨ریالی و بدون بهره بانک مرکزی آغاز به کار کند. در نیمه مهر 

 سال این مسئولیت را برعهده داشت. ٤برگزاری جلسه هیئت مدیره به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شد و به مدت 

 ستاسیس کارخانه کاغذ پار

تهران( بود.  -جاده خرمشهر ١٥تپه )کیلومتر های صنعتی طالقانی، همکاری در تاسیس کارخانه کاغذ پارس در هفتاز دیگر فعالیت

تصمیم گرفت اولین کارخانه تولید کاغذ در ایران را تاسیس کند. هدف از احداث این  ١٣٤٧بانک توسعه صنعت و معدن در سال 

هزار  ٣٥نفر بودند که در سه شیفت کاری، ساالنه  ٨١٠گرمی بود. پرسنل آن  ٢٠٠تا  ٥٠های و چاپ کارخانه تولید کاغذهای تحریر

میلیون ریال بود و کارخانه  ٨١٢هزار متر مربع و سرمایه اولیه آن یک میلیارد و  ٤٠کردند. زیربنای کارخانه تن محصول تولید می

نیا از اعضای هیئت مدیره لیل طالقانی، علینقی فرمانفرمایان و پیروز نقیخ ١٣٥٢برداری رسید. در سال به بهره ١٣٤٩در اسفند 

دار کارخانه بود. این کارخانه بنا بر روایت طالقانی، با داشتن زاده مدیرعامل و طالقانی رئیس هیئت مدیره و سهامبودند. مهندس ملک

 ها شرکت ایران کالیفرنیا را در زمینیانی با مشارکت خارجیمیلیون دالر دارایی چهارمین شرکت بزرگ صنعتی در ایران بود.طالق ١٠

کرد. همچنین طالقانی شرکت هزار هکتار در خوزستان تاسیس کرد. این شرکت در زمینه کشت و صنعت فعالیت می ١٠به مساحت 

. در این شرکت مهندسان )اولین شرکت مهندسان مشاور ایران( را برای مشاوره در زمینه مطالعات نفت و گاز تاسیس کرد« مانم»

با همکاری مردم محلی و خلیل طالقانی در ده اوانک )روستای زادگاهش( اقدام به احداث  ١٣٤١ای فعالیت داشتند.در سال برجسته

ی هارساند و زمیننهر آب کرد. این نهر، آب رودخانه شاهرود )اطراف طالقان( را از طریق اراضی ده سفنجانی و ده کرود به اوانک می

ناسی شهای باستانشد. عالوه براین خلیل طالقانی که عالقه بسیاری به تاریخ ایران داشت، به پروژه پژوهشزراعی از آن سیراب می

های باستانی در حال احداث بود و با اجرای آن بخشی از زمین ١٣٤٥سد درودزن )داریوش( فارس نیز کمک کرد. این سد در سال 

 ٦خارجی و  ١٩شناسان داخلی و خارجی )گونه بود که تیمی از باستانرفت، ایندوشت به زیر آب میو تاریخی ایران و دشت مر

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

142 
 

باستانی،  هایشناختی را در این منطقه برای نجات محوطهایرانی( به سرپرستی دکتر ماری بی نیکول امریکایی کار مطالعات باستان

را دانشگاه شیراز و بخشی دیگر را شرکت خلیل طالقانی پرداخت کرد. بعد از  ماه، انجام دادند و بخشی از هزینه این طرح ٨به مدت 

 درگذشت. ١٣٧١پیروزی انقالب خلیل طالقانی از ایران رفت و در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٩٦/%D٨٥%٩%D٨%B١% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 جمهوریدانش آموخته کشاورزی به رئیس 1۶۲7نامه 
ای به مقامات عالی رتبه کشوری مشکالت به وجود آمده برای این قشر دانش آموخته بخش کشاورزی در نامه ١٦٢٧به گزارش مهر، 

 دادند و از مسئوالن مربوطه برای حل این مشکالت، انجام اقداماتی را خواستار شدند.را طی سالیان اخیر مورد اشاره قرار 

 :است شرح دانش آموخته بخش کشاورزی در انتهای آن آمده است، به این ١٦٢٧متن این نامه که نام 

 ریاست محترم جمهوری

 ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی

 وزیر محترم جهاد کشاورزی

 محترم علوم، تحقیقات و فناوریوزیر 

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشور

آموخته و هزار دانش ٤٠٠بردار و بیش از میلیون بهره ٥که مستحضر هستید بخش کشاورزی کشور با داشتن بیش از طوریهمان

 هایی است که بزرگترین اهرم مهندسی و تولیدی کشور است.دانشجو یکی از کالن بخش

 سیارب نقش تواندمی کشور برای ارزآوری صادرات، اقتصادمقاومتی، فزآینده، اشتغال ایجاد ارتزاق، تولید، بحث در بخش کالن این 

ده، بخش ش نامگذاری اشتغال و تولید مقاومتی، اقتصاد سال به انقالب معظم رهبر توسط که سالی در. نماید ایفا را چشمگیری و مهم

توانند جنبش بسیار بزرگی در بحث اشتغال و افزایش تولید و عدم وابستگی به بیگانگان و اقتصاد آن میآموختگان کشاورزی و دانش

های مختلف کشاورزی در ها و گرایشمتاسفانه طی سالیان اخیر، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته.مقاومتی ایجاد نمایند

های دانشگاه آزاد، پیام نور، علمی کاربردی و دیگر مراکز آموزشی مرتبط های دولتی از یک طرف و رشد افسارگسیخته واحددانشگاه

با کشاورزی از طرف دیگر سبب شد تا چندین هزاردانش آموخته کشاوزی بیکار در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

جامعه شده و به دلیل نبود شغل و اتالف  های مختلف بدون در نظر گرفتن بازار کار از طرف دولت، وارددکتری در رشته و گرایش

ای برای تعدیل جذب دانشجو و بازار عمر و وقت خود، سرگشته و سرخورده شوند. متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد و هیچ برنامه

م فراگیری به منظور به بعد از انقالب اسالمی و نیز ادغام جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی، هیچ گونه استخدا .کار آنان وجود ندارد

ها، مراکز ها و اداره شهرستانکارگیری بخشی از این فارغ التحصیالن در وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل جهاد کشاورزی استان

شور، های کشاورزی سطح کها و دانشکدهها و مراتع کشور، دانشگاهتحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی در سطح کشور، سازمان جنگل

های دولتی و های مربوطه، مراکز کشت و صنعت نیشکر و چغندرقند و نیز سایر نهادها و سازمانمان نظام مهندسی و مجموعهساز

هزار نفری  ١٠ها و همچنین استخدامی خصوصی مرتبط به کشاورزی انجام نشد. )به استثنای جذب موردی و اندک در برخی استان

 ناظران گندم در دولت دهم(.

 ها جرات کارآفرینی را از دانش آموختگان بخش گرفتبهره وامافزایش 

درصد در دولت یازدهم و دوازدهم  ١٨تا  ١٤درصد در دولت دهم به  ٧تا  ٤های مرتبط با کشاورزی از حدود همچنین افزایش بهره وام

اورزی به کمک تسهیالت دولتی را نیز سبب شد تا بسیاری از این دانش آموختگان جرات ورود به کارافرینی و تولید در بخش کش

نداشته باشند و این تنها کورسوی امید هم از بین برود.از طرفی، متاسفانه برخی از بازنشستگان نهادهای مرتبط با کشاورزی در سطح 

ند، وارد تکشور پس از بازنشستگی، با ثبت یک شرکت خصوصی و با استفاده از نفوذ و روابطی که قبالً در دوران مسئولیت شان داش

بخش خصوصی کشاورزی شده و فضای کار را برای یک دانش آموخته جوان و بیکار اشغال کرده و عمالً توان رقابت از کارآفرینان 
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این مشکالت در سطح کالن و کشوری سبب شده است تا این نیروی عظیم متشکل از جوانان تحصیل کرده و .شودجوان گرفته می

ای از آنان نشود. تنها فرصت شغلی که برای این دانش آموختگان جوان یلی بیکار شده و هیچ استفادهصاحب علم پس از فارغ التحص

 تعداد از کمتر  شود و نهایتاًوجود دارد، طرح نظارت جهاد کشاورزی است که هرساله نیز از ظرفیت جذب این بخش کاسته می

هزار تومان که نه تنها جواب گوی  ٢٠٠تا  ١٥٠حقوق ماهیانه حدود  ای مشغول به کار شوند، آن هم باارهاد هر در دست انگشتان

های شخصی یک فرد مجرد نیست، بلکه عرصه زندگی را بر ناظر متاهلی که گاهی تمام روز هفته را در جهاد کشاورزی مشغول هزینه

هادهای مرتبط با جهاد کشاورزی زحمت کند. این ناظران بدون هیچ گونه بیمه و خدمات حمایتی در این نباشد، تنگ میبه کار می

 .سال سابقه دارند ١٠تا  ٣کشند که بعضاً بین می

  مطالبه از مسئوالن 8

 و  کشاورزی جهاد ناظرین مختلف، تحصیلی مقاطع در بیکار آموختگاندانش از جمعی ما فوق، معضالت و مشکالت به توجه با لذا 

های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی مطالبات ذیل را در جهت ارتقای بخش کشاورزی کشور و حل مشکل دانشجویان رشته نیز

آموختگان بیکار کشاورزی و منابع طبیعی که سابقه نظارت تخصیص سهمیه استخدامی به دانش- آور خود خواستاریم:بیکاری سرسام

ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت در قالب یک طرح استخدامی فراگیر برای کلیه سازمانندارند، بدون در نظر گرفتن شرایط سنی و 

تخصیص سهمیه جذب به کلیه ناظرین کشاورزی و منابع طبیعی در قالب طرح  -جهاد کشاورزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ای هیفی بخش کشاورزی از طریق واسپاری تصدیگریایجاد اشتغال و توسعه کمی و ک -جدید تعیین تکلیف کلیه ناظرین بدون آزمون

بازنگری در مباحث آموزشی دانشگاه، -آموختگان کشاورزی و منابع طبیعیوزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی با عاملیت دانش

ویی در های دانشجهای مختلف کشاورزی و هدفمندی تحقیقات و پایان نامهافزایش دروس عملی، کاهش جذب دانشجو در گرایش

الزام به همکاری جهاد کشاورزی و دانشگاه و ایجاد سازوکارهایی برای جذب هدفمند دانشجو و -جهت نیاز امروز بخش کشاورزی

مطابق با نیاز کشور و به کارگیری تحقیقات دانشگاهیان در جهت توسعه بخش کشاورزی کشور، استفاده از ظرفیت اعضای هیئت 

های دانش قات کشاورزی در جهت تولید محصوالت کشاورزی در بخش خصوصی و حمایت از شرکتها و مراکز تحقیعلمی دانشگاه

بازنگری در نیروی انسانی جهاد کشاورزی و غربالگری در متخصص این وزارتخانه براساس توان علمی و عملی در -بنیان کشاورزی

 سایر و دانشگاهی آموختگان دانش حمایت از -مجموعههای زیر جهت استفاده از نیروی کار جوان در این وزارت خانه و سازمان

 رقابت یجادا و سازی خصوصی هایسیاسیت تحقق منظور به بهره کم تسهیالت اعطای با خصوصی بخش کارآفرینان و تولیدکنندگان

تولید کشور شوند و هم به رویه محصوالتی که در داخل کشور تولید میکاهش واردات بی -کشور کشاورزی بخش توسعه جهت در

های اقتصاد مقاومتی فرموده مقام معظم رهبری هستند و نیز تسهیل صادرات محصوالت زنند و هم مخالف سیاستآسیب می

 تولیدکنندگان بخش کشاورزی

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٧٤/%D٨٦%٩%D٨% 

 

 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/44874/%D9%86%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

145 
 

 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۳تاریخ: 

 های مرزیهای طرح والیت خوزستان و انتقال آب به دشت سیستان و حفاظت آببرداران پروژهآموزش بهره
های مرزی در نشستی با حضور برداران طرح والیت خوزستان و انتقال آب به دشت سیستان و حفاظت آبریزی آموزش بهرهبرنامه

 .زمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتمعاون آموزش سا

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، مدیر گروه تخصصی منابع طبیعی، آب و خاک با  -به گزارش ایانا از مؤسسه آموزش عالی علمی 

های استان انتقال آب از چاه بیان این مطلب اظهار داشت: در این نشست نخست معاون اجتماعی طرح سیستان در ارتباط با طرح

ش را برداران تحت پوشسیستان و بلوجستان به دشت سیستان توضیحاتی ارائه کرد و تأمین آب روستا و تأمین آب برای همه بهره

 متر مکعب آب در نظر گرفته شده است. ٧٠٠دو هدف اصلی از اجرای این طرح نام برد که برای هر هکتار ساالنه هشت هزار و 

( عملیاتی می شوند و همه امور بر عهده یک شرکت است. هر EPCها به صورت مطالعه، طراحی و اجراء )یی افزود: این پروژهمیرزا

دو ناحیه به یک مشاور کارفرما واگذار شده و هر ناحیه یک گروه مشارکت دارد. وی اعتبار طرح را که از سوی مقام معظم رهبری 

دالر اعالم کرد و یادآور شد: موضوع آبیاری تحت فشار مزارع و باغات و نیز آموزش کشاورزان و میلیون  ٥٠٠تعیین و ابالغ شده 

وری در دستور کار است. همچنین مجری آمادگی دارد تا تمامی اطالعات مورد نیاز مرتبط با این طرح برداران برای افزایش بهرهبهره

خاطرنشان ساخت: در پایان این نشست  گروه تخصصی منابع طبیعی، آب و خاکمدیر .را در اختیار کارفرما یا نماینده آن قرار دهد

بری در دشت سیستان و نیز اطالعات مربوط به نامه آبمقرر شد کلیه اطالعات و سوابق جامع و مفید طرح در خصوص نظام

 .برداران از سوی مجری در اختیار گروه مشاوران و برنامه ریزان آموزشی طرح قرار گیردبهره

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٧٦/%D٨%A٢%D 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 های نوگذاری در انرژیراهكارهای سرمایه
های انرژی خورشیدی و رفع مشکالت ناشی از قوانین و مقررات مخل برگزار گذاری در احداث نیروگاهاین نشست که به منظور سهولت سرمایه

حق مرتع مبنی بر عرضه مرتع رایگان برای احداث نیروگاه خورشیدی توسط »، «مشکالت ناشی از قرارداد اجاره زمین»شد، موضوعاتی همچون 

 ١٢دبیرخانه کمیته ماده .مطرح شد« مندی از تسهیالت بانکیو بهره PPA امکان به وثیقه گذاشتن قراردادهای» و « هاسازمان جنگل

های تجدیدپذیر را بررسی کرد. در این نشست که به منظور گذاری آسان در حوزه احداث نیروگاه انرژیهای سرمایهنشست کارشناسی، راهدریک

های انرژی خورشیدی و رفع مشکالت ناشی از قوانین و مقررات مخل برگزار شد، موضوعاتی همچون حداث نیروگاهگذاری در اسهولت سرمایه

 »و « هاحق مرتع مبنی بر عرضه مرتع رایگان برای احداث نیروگاه خورشیدی توسط سازمان جنگل»، «مشکالت ناشی از قرارداد اجاره زمین»

به گزارش دنیای اقتصاد از اتاق ایران، در این نشست  .مطرح شد« مندی از تسهیالت بانکیو بهره PPA امکان به وثیقه گذاشتن قراردادهای

دستورالعمل ضوابط » ٣٨ابتدا به طرح مشکالت ناشی از قرارداد اجاره زمین پرداخته شد؛ به این ترتیب که مفاد این قرارداد که موضوع ماده 

است، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیشنهاد « های غیرکشاورزیکشاورزی و تولیدی و طرحهای واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح

نخست اینکه  :با در نظر گرفتن موارد زیر مورد توافق اعضای جلسه قرار گرفت« های تجدیدپذیرتدوین یک نسخه قرارداد خاص برای انرژی»

ای که با استفاده از ه البته بنا به اظهارات نماینده سازمان امور اراضی، در بخشنامهسال افزایش پیدا کند ک ٢٠مدت قرارداد به سقف زمانی 

قرارداد و ایجاد شفافیت در  ٥موضوع دیگر مربوط به ماده  .تدوین شده، این موضوع به نحو دیگری لحاظ شده است ٤ظرفیت تبصره ذیل ماده 

، با موضوع فسخ قرارداد در صورت کشف معدن یا آثار باستانی و ٦ذیل ماده  ٦و  ٥ی بها بود. همچنین پیشنهاد حذف بندهانحوه محاسبه اجاره

محیطی که در بطن فعالیت در حوزه تجدیدپذیرها نهفته است نیز مطرح شد که ناظر بر رعایت برخی الزامات زیست ١٦و  ٧نیز حذف بندهای 

جبران خسارت ناشی از اجرای طرح عمرانی در محل نیروگاه نیز پیشنهاد  در نهایت در بحث .دو مورد اول مورد توافق همه اعضا قرار گرفت

گذار اعالم شود و اصالح متن قرارداد ارائه شد به ترتیبی که مراتب در مدت مشخصی پیش از اجرای طرح توسط دستگاه مجری به سرمایه

براساس این گزارش در ادامه جلسه موضوع حق مرتع .اب شودعنوان فرد مورداعتماد دو طرف انتخکارشناس دادگستری برای برآورد خسارات به

ها با شرط حفظ امکان چرای احشام در مرتع مطرح شد. در مبنی بر عرضه مرتع رایگان برای احداث نیروگاه خورشیدی توسط سازمان جنگل

ز که باید اقدام به تامین انرژی جایگزین کند از ها و مراتع اظهار کرد: این سازمان در مناطق فاقد برق و گااین خصوص نماینده سازمان جنگل

های خورشیدی که مرتع حفظ های احداث نیروگاهکند و در این راستا در نظر دارد از طرحهای تجدیدپذیر حمایت میهای توسعه انرژیطرح

و  PPA امکان به وثیقه گذاشتن قراردادهای در نهایت موضوع.مرتع دریافت نکندبرد، مبلغی بابت حقشده و امکان چرای احشام را از بین نمی

وری انرژی )ساتبا(، مشخص شد با توجه به های تجدیدپذیر و بهرهمندی از تسهیالت بانکی بررسی شد و با اظهارات نماینده سازمان انرژیبهره

های سنواتی ردیف مشخص برای آن در بودجهقانون حمایت از صنعت برق، محل تامین اعتبار این قراردادها تعیین و  ٦اینکه به استناد ماده 

پذیرد. برای حل این مشکل، حاضر صورت نمیشود، این قراردادها قابلیت گروگذاری برای دریافت تسهیالت را دارند، اما این اتفاق در حالمی

راهکار  نفعان موضوع تشکیل شده ور ذیمرکزی و همچنین رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران پیشنهاد داد کارگروه تخصصی با حضونماینده بانک

های تجدیدپذیر از محل صندوق توسعه ملی نیز موضوع اصالح نظامنامه مناسب را ارائه دهند. همچنین در راستای تأمین مالی برای اجرای پروژه

نوع تسهیالت ارزی و ریالی فراهم  صندوق ارزی و ریالی توسط نماینده صندوق مطرح شد، به نحوی که برای یک طرح امکان استفاده از هر دو

 .شود
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

 اساسنامه بنیاد خیرین طبیعت ایران تدوین شد
اساسنامه تشکیل آن مورد بحث و بررسی و اصالح قرار گرفت و جهت  "بنیاد خیریه طبیعت ایران"مؤسس با حضور اعضای هیات 

ریه بنیاد خی"به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی پیام طبیعت، جلسه تصویب اساسنامه .پیگیری روند ثبت قانونی به تصویب رسید

ها، مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل شد. اعضای هیات مؤسس ازمان جنگلهای مردمی سطبیعت در دفتر آموزش، ترویج و مشارکت

ماده  ٢٧بنیاد خیریه طبیعت ایران ضمن تبادل نظر و اصالح مواد، اساسنامه تشکیل سمن )سازمان مردم نهاد( خیریه مذکور را در 

همچنین در ادامه این جلسه، اعضای .ارائه گرددبه تصویب رساندند تا جهت پیگیری روند ثبت قانونی بنیاد مذکور، به مراجع ذیصالح 

اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس بنیاد خیریه طبیعت ایران تعیین شدند و یکی از اعضای هیات مدیره جهت انجام امورات 

گیری از توان بنیاد خیریه طبیعت ایران با هدف بهره.ثبت اساسنامه در اداره ثبت شرکت ها یا سایر مراجع ذیصالح معرفی شد

های المنفعه در عرصهنیکوکاران و ترغیب توانگران و عالقمندان طبیعت و در چارچوب اصول توسعه پایدار به انجام امور عام

فعالیت در زمینه حفظ، توسعه و حمایت از منابع طبیعی از .شودطبیعی در سطح کشور در قالب یک سمن خیریه تشکیل میمنابع

ی، ریزها، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت و مشارکت همگانی و بهبود آب و خاک و برنامهجامع بر این عرصهطریق اعمال مدیریت 

المللی، ارتباط و تعامل سازنده با مؤسسات خیریه ذیربط داخلی و های مردمی، دولتی و بیننگری و ساماندهی جلب کمکآینده

و راهکار جهت تصویب قوانین و مقررات حفظ و توسعه پایدار منابع طبیعی کشور و خارجی و استفاده از تجارب آنها، ارائه پیشنهاد 

 حمایت از گردشگری و اقتصاد سبز از دیگر اهداف عمده تشکیل بنیاد خیریه طبیعت ایران است.

http://www.iana.ir/fa/news/٩٤٤٩٤/%D٨%A٧%D٨%B٣%D٨%A٧ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۳ : تاریخ

 احیای وزارت بازرگانی ظلم به کشاورزان و تولیدکنندگان است
ها خواهد شد، گفت: قطعاً این کار ظلم به عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی به نفع وارد کننده 

، در مورد خبرگزاری فارس توانا خبری باشگاه اقتصادی خبرنگار با وگونژاد در گفتاهلل شریعتشمس. کشاورزان و تولیدکنندگان است

مسئله باشیم. ادغام و انتزاع  شود که ما به دنبال پاک کردن صورتاحیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: طرح این موضوع باعث می

م، اما ایدفعات این کار را انجام دادهوی افزود: تجربیات گذشته هم به ما نشان داده که ما به.ها مشکلی را حل نخواهد کردوزارتخانه

شریعت نژاد ادامه داد: در این زمینه باید کار کارشناسی بیشتری انجام شود. این کار محتاج بررسی بیشتر .توفیقی حاصل نشده است

وخطای دوباره نداریم. مشکالت جاری با کوچک ی کار باید بررسی شود چراکه ما فرصت آزموناست و باید تبعات کار و هزینه فایده

قدری قوی شود که ها حل شود باید سیستم نظارت بهشود و اگر بخواهیم مشکالت جاری در دستگاهرفع نمی هاکردن مجموعه

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به تصویب قانون تمرکز وظایف جهاد .مشکالت خود را نشان بدهد

این کار تازه  .بهتر این قانون در اختیار جهاد کشاورزی بگذاریمچه گفت: باید فرصت کافی را جهت اجرای هر ٩١کشاورزی در سال 

وخطا شروع شده است و نیازمند زمان جهت اجرا است و طرح دوباره مسئله تفکیک چیزی را حل نخواهد کرد و ما دائم در حال آزمون

 .ه تشکیالت هم مغایرت داردها چیزی حل نخواهد شد کما اینکه این مسئله با توسعهستیم. صِرف تفکیک وزارتخانه

ها وی در خصوص اثرات احیای مجدد وزارت بازرگانی در بخش کشاورزی افزود: احیای مجدد وزارت بازرگانی به نفع وارد کننده

شریعت نژاد گفت: متولی تولید و متولی بازار باید یک نهاد .خواهد شد، همچنین این مسئله باهدف اقتصاد مقاومتی هم مغایرت دارد

باشد، بخصوص در بخش کشاورزی. انصافاً وزارت جهاد کشاورزی باوجود جوان بودن قانون تمرکز وظایف، برای کنترل واردات خوب 

خواهیم این مقاومت را دوباره بشکنیم. قطعاً این عمل کرده است و آقای حجتی در این قسمت مقاومت خوبی کرده است. حاال می

وکار هایی که ما در حوزه تولید، اشتغال و توسعه کسبوی تاکید کرد: این مسئله باسیاست.دگان استکار ظلم به کشاورزان و تولیدکنن

 .داریم، کامالً مغایر است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٣٢٢٠٠١٧٣٠ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۳تاریخ: 

درصد تولید  ۴۶درصدی خرید گندم/ رشد  1۴۰وری/ افزایش بهبود عملكرد بخش کشاورزی با ارتقاء بهره

درصدی  7هزار هكتاری سامانه های نوین آبیاری و بهبود  ۴۰۰تامین ذخایر کاالهای اساسی/توسعه  /شكر

 راندمان
در دیدار سران قوا، مسئوالن و کارگزاران نظام و جمعی از مدیران کشور با رهبر معظم انقالب اسالمی، مهم ترین  رییس جمهور

تردید اگر همه در کنار هم پشت سر مطالبات مردم را رفع مشکالت اقتصادی بویژه اشتغال و بهبود معیشت برشمرد و اظهارکرد: بی

 .م بر مشکالت فائق آییمتوانیرهبر معظم انقالب قرار گیریم می

 :به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،متن سخنان حسن روحانی در این دیدار به این شرح است

بسم اهلل الرحمن الرحیمالحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین از خداوند بزرگ 

لةالقدر و لی»ما عنایت کرد: است، به« خیر من الف شهر»های قدر که ویژه شبتوفیق بهره از ماه مبارک رمضان و به سپاسگزارم که باز

و حج بیتک الحرام و قتالً فی سبیلک فوفّق لنا و صالح الدعاء و المسألة فاستجب لنا و إذا جمعت األولین و اآلخرین یوم القیامة 

واهم به همه ما توفیق دهد که از انبوه برکات این ماه بهره بگیریم و مشمول عنایات حق باشیم،تشکیل خاز خداوند متعال می.«فارحمنا

هم در چنین ایامی و در چنین ساعاتی از این ایام، فرصت مغتنمی را برای بنده ای متشکل از همه کارگزاران ارشد نظام آنجلسه

ن جمع مهم و محترم مطرح کنم،بهار امسال با بهار حضور با شکوه مردم در عرصه وجود آورده تا بتوانم سخنانی را متناسب با ایبه

چون همیشه در این عرصه هم خوش درخشیدند، در انتخابات پر شور و رقابتی ریاست نتخاب سرنوشت همراه بود، مردم ما هم

کنیم، می های دوران جمهوری اسالمی نگاهنشیبجمهوری تراز جدیدی را برای کشور به ارمغان آورد،اصوالً وقتی ما به تمام فراز و 

هر جا توفیق و پیروزی بوده است، در نتیجه حضور مردم حاصل شده است،این آحاد مردم بودند که برای استیفای حق حاکمیت بر 

فاع از انقالب و چه داشتند در راه دسرنوشت، انقالب کردند،این زنان و مردان ایران بودند که طی هشت سال جنگ تحمیلی، هر آن

گذشته امنیت و اقتدار کشور را با  دریغ فدا کردند،و این مردم صبور و فهیم ایران بودند که طی نزدیک چهار دههایران خالصانه و بی

های رأی را به سدّ دفاعی کشور تبدیل های رأی تضمین کردند و با حضور و مشارکت خود در انتخابات، صندوقحضور در پای صندوق

های مهم کشور، تصمیمات درست را اتخاذ کردند و به کارگزاران نظام مسیر درست اصالح امور را نشان ختند،مردمی که در بزنگاهسا

ترین های مهم کشور است، این مهمترین مؤلفه نظام اسالمی، همراهی و حضور آحاد مردم در تمامی اتفاقات و بزنگاهدادند،امروز مهم

جا بار دیگر، از تمامی مردم صبور، آگاه و بلندنظر ایران که با مشارکت خود در انتخابات ت،جا دارد در اینسرمایه سیاسی کشور اس

 ترین سرمایه کشور است، تشکر کنم،خیر، به همه مسئوالن کشور آموختند امید به آینده و آمادگی برای تغییر، بزرگ

 کنم،ی خود، انتخاباتی با رقابت و مشارکت باال را ممکن ساختند، تشکر میچنین از رهبری معظم انقالب که با سخنان و رهنمودهاهم

را  های انتخاباتی، خودترین پیام انتخابات اخیر بود، اکنون نوبت آن است تا با گذر کردن از فصل رقابتمشارکت باالی مردم، مهم

های سیاسی کشور را ها و جریانب دست تمامی گروهبرای کار و کوشش جهادی در جهت توسعه و آبادانی کشور آماده کنیم،اینجان

 ها و عملکرد دولت دوازدهم بپردازند،کنم که به نقد سازنده سیاستفشارم و از آنها دعوت میبرای کمک به پیشرفت کشور می

انه هیچ گروه و جریان دولت دوازدهم برای پیشبرد امور و برآورده کردن مطالبات مردمی، خود را از مشورت، همکاری و نقدهای مشفق

ا در دو طور ویژه خود رگونه که انتخابات ریاست جمهوری نیز نشان داد، مشکالت اقتصادی کشور که بهداند،هماننیاز نمیسیاسی بی

اند و طبیعتاً دستور کار اصلی دولت ترین مسائل شدهترین و عاجلدهد، تبدیل به مهممشکل اشتغال و معیشت مردم نشان می

سال آینده سر و سامان دادن به مشکالت اقتصادی کشور خواهد بود،شدت و عمق مسائل اقتصادی که محصول  ٤زدهم در دوا
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ای رسیده که بدون اجماع بین های گذشته است، امروز به نقطههای نادرست و انباشته شدن معضالت مختلف در طول دههسیاست

طور که در بیانات مختلف مقام ، سامان دادن به مشکالت امری نشدنی است،همانتمامی نیروهای کشور و بسیج کردن تمام نیروها

های کشور در مسیر بهبود شرایط های اخیر ایشان کامالً مشهود است، امروز باید تمامی سیاستمعظم رهبری و شعارهای سال

ها بایستی مسائل اقتصادی که ها و گروهگیری شوند،امروز تمامی نهادهای کشور، شخصیتاقتصادی و حل معضالت اقتصادی سمت

توان بدون انسجام و همکاری نهادهای مختلف با امروز با آن مواجه هستیم را مسائل کشور بدانند نه مسائل دولت دوازدهم،نمی

وز، رایط امریکدیگر در چارچوب قانون، انتظار داشت که اعتماد عموم مردم به حاکمیت افزایش پیدا کند،این در حالی است که در ش

چهارمین بهار و آخرین  ٩٦که بهار کشور نیازمند باالترین سطح سرمایه و انسجام اجتماعی برای پیشبرد امور است،با توجه به این

بینم صحبت خود سال خدمتگزاری دولت یازدهم به مردم شریف ایران است و در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم هستیم، الزم می

 هاینمایم و سپس به رئوس برنامهش در محضر شما ارائه کنم. ابتدا شرح مختصری از عملکرد دولت یازدهم را ارائه میرا در دو بخ

تری داریم، حتماً گذشت زمان های خود در گذشته قضاوت صحیحطور که ما امروز نسبت به انتخابپردازم،هماندولت دوازدهم می

 سی، فرصت بهتری برای قضاوت در مورد عملکرد دولت یازدهم را فراهم خواهد کرد،و فروکش کردن غبارها و هیجانات سیا

با این حال، الزم است عملکرد هر دولت را با توجه به شرایط ابتدایی شروع به کار آن، منابع در دسترس و شرایط پیرامونی آن در 

بیشترین میزان تورم در سالِ شروع به کار خود مواجه  های پس از جنگ تحمیلی، دولت یازدهم بادنیا سنجید،در مقایسه با دولت

 ٥١درصد بود و تورم خوراکی به  ٣٩، تورم نقطه به نقطه ٩٢بوده است،دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که در مرداد 

نرخ ارز بیش از سه برابر  ٩١و  ٩٠های الکه طی سنحویویژه بازار ارز حاکم بود، بهثباتی در بسیاری از بازارها به،بیدرصد رسیده بود

درصد افزایش یافت،دولت یازدهم در شرایطی سکان امور را  ٢٠طی یک روز حدود  ،٩١شد و حتی در مقطعی در مهر ماه سال 

 برد،، اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال، رنج می٩١تا  ٨٤های دست گرفت که برای یک دوره طوالنی، طی سالبه

تولدین دهه ها، ماین امر سبب شد تا خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریباً برابر صفر باشد،این در حالی بود که در همین سال

جز دولت یازدهم، سابقه بوده است،بهسال گذشته در کشور بی ٦٠در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند؛ امری که در  ٦٠

ر که این دولت دکار خود با رشد منفی اقتصادی مواجه نبوده است،در حالینگ تحمیلی تا به حال در شروع بههیچ دولتی پس از ج

ال که رشد اقتصادی در سطوریشرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور دو سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود،به

معنای واقعی کلمه ای شده بود، تحریمی که بهسابقهصد بود،کشور دچار تحریم بیدر ١.٩منفی  ٩٢درصد و در سال  ٦.٨، منفی ٩١

های که اداره کشور در سالگرفت،در حالیو بیمه را دربر می ها از صادرات و واردات تا نفت، بانکجنگ اقتصادی بود و همه حوزه

ای نفت در هزار بشکه ٩٥٨ولت یازدهم کار خود را با صادرات مندی از درآمدهای سرشار نفت انجام شده بود، دهپیش از آن با بهر

معنی واقعی ، در دو حوزه اقتصاد و روابط خارجی به١٣٩٢توانیم این را بگوییم که کشور در سال آغاز کرد،ما االن می ٩٢تابستان 

داشت،مردمی که خواهان تغییر در شیوه ای بود که فرصت آزمون و خطا وجود نگونهبرد،و شرایط کشور بهسر میکلمه در بحران به

اداره کشور بودند و به دولت یازدهم و رویکرد آن برای اداره کشور اعتماد کردند،مجموع شرایط گفته شده تغییر در شیوه اداره کشور 

را در  لیه کشورمانها و جنگ اقتصادی عکرد،دولت یازدهم در ابتدا مسئله تحریمبندی نسبت به مسائل کشور را ایجاب میو اولویت

دهی انتظارات مثبت اقتصادی نسبت به آینده، آرامش را چنین کوشید تا با اعمال انضباط اقتصادی و شکلاولویت خود قرار داد و هم

نیز چارچوب کلی اقدامات دولت  ٩٢های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در سال به اقتصاد بازگرداند،ابالغ سیاست

 ساز اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد،های ثباتتعیین کرد،دولت یازدهم در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی، سیاسترا 

کار این دولت، ثبات به بازار ارز بازگردد که این روند تاکنون ادامه داشته های اتخاذ شده باعث شد تا از اوایل شروع بهمجموعه سیاست

درصد و در  ١٥.٧به  ١٣٩٣که در پایان سال طوریدر مسیر کاهشی قرار گرفت، به ١٣٩٢نیز از نیمه سال چنین، نرخ تورم است،هم
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تورم باال باعث تشدید شکاف طبقاتی .رقمی شد بعد از بیش از دو دهه، تک ١٣٩٥درصد رسید و در سال  ١١.٩به  ١٣٩٤پایان سال 

پذیری اقتصاد ملی در برابر های باالی تورم، آسیبچنین، در نرخدهد،هممی شدت افزایششود و فقر و نابرابری را در جامعه بهمی

ترین اقدامات رو، کاهش نرخ تورم یکی از اساسییابد که برخالف اهداف اقتصاد مقاومتی است،از اینهای خارجی افزایش میتکانه

در خصوص رشد اقتصادی، دولت موفق .پذیر بودسازی اقتصاد کشور و کمک به معیشت اقشار آسیبدولت یازدهم در جهت مقاوم

ل پذیر کردن آینده برای فعاالن اقتصادی، تسهیبینیها از جمله بازگرداندن ثبات به اقتصاد کالن و پیشای از سیاستشد با مجموعه

 اهم کند،فر ١٣٩٣تجارت خارجی، بهبود فضای کسب و کار و سایر اقدامات، زمینه را برای رشد مثبت اقتصادی در سال 

به  ١٣٩٣رشد مثبت شد و در کل سال  وارد دوره ١٣٩٣فصل رشد منفی پیاپی، از ابتدای سال  ٨در نتیجه، اقتصاد کشور پس از 

و  ١٣٩٤ویژه سال و به ١٣٩٣ترین تمرین اقتصاد مقاومتی را در نیمه دوم سال درصدی دست پیدا کردیم،ما بزرگ ٣رشد اقتصادی 

گیری مجدد روند تورمی اقتصاد ای که مانع از تکرار تالطم ارزی و شکلگونهد قیمت نفت انجام دادیم، بهدر مواجهه با کاهش شدی

درصد نسبت به  ٤٣میلیارد دالر درآمد نفتی که  ٦٨با  ١٣٩١در واکنش به کاهش شدید قیمت نفت شدیم،اقتصاد کشور در سال 

 هم ریخت و تورم شکل بسیار نامناسبی به خود گرفت، بازار ارز به طور کامل دچار بحران شد.سال پیش از آن کمتر بود، به

درصد نسبت به سال پیش کمتر بود، اقتصاد ما از  ٤٠میلیارد دالر درآمد نفتی که  ٣٣، با حدود ١٣٩٤این در حالیست که در سال 

 روندهای مطلوب ادامه دادیم،آوری باالیی برخوردار بود و ما این کاهش شدید در درآمدها را با آرامش و تداوم تاب

این مهم در شرایطی حاصل شد که اوالً کشور در شرایط تحریم قرار داشت، ثانیاً ذخایر ارزی الزم برای مدیریت افت قیمت نفت و 

ا پشت رترین دوران رکود اقتصادی کشور بخشی به اقتصاد را در اختیار نداشتیم و ثالثاً، به تازگی یکی از سختهموارسازی و توازن

که طوریسر گذاشته بودیم،در چنین شرایطی، دولت موفق شد با تدابیر خود، آرامش بازار ارز و ثبات اقتصادی کشور را حفظ کند؛ به

آوری اقتصاد و کنترل منظور افزایش تابروند کاهش نرخ تورم در این دوره هرگز متوقف نشد،از جمله اقدامات مهم و مؤثر دولت به

که سهم درآمدهای نفتی از مصارف دولت حدود شده، جایگزینی درآمدهای مالیاتی با نفت در بودجه دولت بود،در حالیشرایط ایجاد 

 ٤١ای از حدود چنین، نسبت مالیات به اعتبارات هزینهدرصد کاهش یافت،هم ٣٣به حدود  ٩٤بود در سال  ٩٢درصد در سال  ٤٣

نیز آن را ادامه داد،سیاست دیگری که  ٩٥افزایش یافت،سیاستی که دولت در سال  ١٣٩٤درصد در سال  ٤٦به  ٩٢درصد در سال 

در مقابله با شوک کاهش قیمت نفت، به ثبات اقتصادی کشور کمک  ٩٤کار بست و در سال کار خود بهدولت از ابتدای شروع به

ه واردات و کاهش کسری تراز تجاری غیرنفتی کشور بود،کسری تراز شایانی کرد، سیاستگذاری در زمینه رشد بیشتر صادرات نسبت ب

میلیارد دالر در پایان سال  ٣به حدود منفی  ٩٢میلیارد دالر در سال  ٨تجاری غیرنفتی )با احتساب میعانات گازی( از حدود منفی 

شد و به حدود یک میلیارد دالر رسید،موفقیت تراز تجاری غیرنفتی برای اولین بار بعد از چند دهه، مثبت  ٩٤بهبود یافت،در سال  ٩٣

اقتصاد ایران در مقابله با شوک کاهشی در قیمت نفت در حالی بود که اکثر کشورهای نفتی با کاهش قیمت نفت، دچار نوسانات قابل 

 های نادرست ویاستهای اقتصادی منفی قابل توجهی را تجربه کردند،برخی از این کشورها نیز که ستوجه در بازار ارز شده و رشد

، سال به ثمر ١٣٩٥های چند صددرصدی دچار شدند،سال های بزرگ اقتصادی و تورمپوپولیستی را دنبال کرده بودند، به بحران

، اقتصاد «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»دهی به اقتصاد کشور بود. در سال های دولت یازدهم برای سامانتالش نشستن مجموعه

اجرایی شد و با اجرایی شدن آن، صادرات  ٩٥دی را در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برداشت،برجام در سال کشور گام بلن

ات را نداشت که مذاکرکس تصور آننفت کشور به مقادیر پیش از تحریم بازگشت و این دستاوردی بزرگ بود، چرا که نه تنها هیچ

 ای بود که امکان حضور ما بسیار سخت شده بود،گونهار نفت نیز بهنفتی بتواند به این نقطه برسد بلکه شرایط باز

زایش سرعت افبرد و رقبای ما تولید خود را کاستند، ما توانستیم صادرات خود را بهسر میکه بازار نفت خام در مازاد عرضه بهدر حالی

ر نفت را دوباره بازپس بگیریم،تولید نفت خام که داده و به باالی دو میلیون بشکه برسانیم و سهم از دست رفته کشور در بازا
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میلیون  ٢.٧شود، با بیش از یک میلیون و دویست هزار بشکه افزایش در روز، از حدود ترین کاالی تولید کشور محسوب میراهبردی

د در تولید و صادرات افزایش یافت،بهبو ٩٥میلیون بشکه در روز در سال  ٣.٩به حدود  ١٣٩٢بشکه در روز در پنج ماهه اول سال 

های نفتی نیز طی چهار سال گذشته اقدامات شود،بلکه در حوزه تولید گاز و فرآوردهتنها به نفت خام و میعانات گازی محدود نمی

برداری از مخازن گذاری و بهرهجهشی بسیار مناسبی انجام شده است،طی دولت یازدهم اولویت اصلی در حوزه نفت و گاز، سرمایه

های قبل از دولت یازدهم، میزان برداشت همسایگان ما از مخازن مشترک نفت و گاز نفت و گاز بوده است،در طول سال مشترک

بیشتر از ما بود اما با اقدامات انجام شده طی چهار سال گذشته، کشورمان توانست سهم خود در برداشت از مخازن مشترک را افزایش 

اندازی شده و به مدار آمده است،تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی فاز پارس جنوبی راه ١١قابل توجهی دهد،در دولت یازدهم 

میلیون متر مکعب در  ٥٧٥به  ١٣٩٢میلیون متر مکعب در روز در نیمه سال  ٢٨٠برابری ظرفیت از  ٢در دولت یازدهم با افزایش 

ر از این میدان مشترک شده است. این در حالی است که طی روز رسیده است که موجب پیشی گرفتن از میزان برداشت روزانه قط

میلیون  ١٠فاز به مدار تولید آمده بود،میزان تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی با حدود  ١٠سال قبل از دولت یازدهم، فقط  ١٦

ده است،صادرات محصوالت رسی ٩٥میلیون تن در سال  ٥٠.٢به  ٩٢میلیون تن در سال  ٤٠.٦درصد رشد از  24تن افزایش وحدود 

درصدی  ٣٣افزایش یافته است که نشانگر افزایش  ٩٥میلیون تن در سال  ١٧به بیش از  ٩٢میلیون تن در سال  ١٢.٨پتروشیمی از 

های وزرات صنعت، معدن و تجارت، طبق اعالم وزیر صنعت، معدن چنین طی چهار سال گذشته ذیل مجموعهدر این دولت است،هم

با .مرحله اجرا رسیده استمیلیارد دالر آن به ٧یلیارد دالر تصویب گردید که  ٨گذاری خارجی به ارزش طرح سرمایه ١٦٠و تجارت 

ثبت گردید  ٩٥درصد در سال  ٨نظیر باالی های دیگر اقتصاد، رشد کم و بهبود ایجاد شده در بخش ٩٥افزایش صادرات نفت در سال 

این تحوالت همراه شد با ایجاد اشتغال ساالنه حدود . . .های آینده است، انشاءاقتصادی در سالای از آغاز درمان و بهبود اکه طلیعه

که اصوالً قابل مقایسه نیست با دوران قبل که افزایش خالص اشتغال تقریباً صفر بود،این میزان  ٩٥و  ٩4های هزار نفر در سال ٦٥٠

اشتغال در دوران پس از جنگ قابل مقایسه است،طی چهار سال گذشته، در از خالص اشتغال ایجاد شده با بهترین عملکرد ایجاد 

های انقالب اسالمی، ترین آرمانعنوان یکی از مهمدرآمد به ها و ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از اقشار محروم و کمکنار رفع تحریم

یگیری اصولی و مبتنی بر قواعد درست، بهبود های اصلی دولت یازدهم بوده است،و دولت یازدهم کوشید با پمشیاز جمله خط

عنوان گام اول تحول در رسیدگی به قشر کم ملموس در معیشت خانوارهای کم درآمد ایجاد کند،اقدام مهمی که در سال جاری به

کمیته امداد طور متوسط سه برابری مقرری خانوارهای تحت پوشش درآمد و استقرار نظام تأمین اجتماعی انجام دادیم، افزایش به

منظور افزایش دسترسی خانوارهای کم درآمد به تسهیالت بانکی، امکانی را فراهم و اعالم چنین بهحضرت امام)ره( و بهزیستی بود،هم

از  عنوان تضمین، تسهیالت دریافت کنند،و حقوق بازنشستگان در هر سال بیشکردیم تا خانوارها بتوانند به پشتوانه یارانه نقدی به

منظور درصدی در حقوق خود را شاهد بودند،به ٧٩های اخیر افزایش ای که بازنشستگان عزیز طی سالگونهم افزایش یافت بهتور

درصد و حداقل  ٥٦حداقل مزد اسمی با افزایش  ٩٥تا سال  92بهبود در معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آنان، از ابتدای سال 

درصد  ٤١برابر  ١٣٩٢ـ1395های کننده طی سالکه رشد شاخص قیمت مصرفش یافت در حالیدرصد افزای ٦١دریافتی کارگران 

ترین رویکردهای متمایز دولت یازدهم در حمایت از اقشار کم درآمد، حمایت هدفمند در حوزه بهداشت و بوده است،یکی از مهم

سال گذشته با آن روبرو بوده، همواره  ٤الی که در درمان بوده است. در واقع دولت یازدهم تالش کرد که حتی در شرایط سخت م

را نه از مسیر پر سر و صدا و پوپولیستی توزیع پول بلکه از طریق ارائه انواع آرمان عدالت اجتماعی را با جدیّت پیگیری کند. اما آن

سال گذشته  ٤ت صورت گرفته در ها دنبال کرده است که در ادامه به برخی از اقداماخدمات اساسی و ایجاد دسترسی به زیرساخت

 ٣٧های درمانی از کاهش سهم پرداختی مردم از هزینه -طور هدفمندمیلیون نفر بستری به ١٧حمایت مالی حدود  -:شوداشاره می

میلیون نفر از  ١٠تحت پوشش قرار گرفتن قریب به  -درصد در مناطق روستایی و محروم ٣درصد در مناطق شهری و  ٦درصد به 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

154 
 

قلم  ٢٧٠افزایش پوشش بیمه داروهای مورد نیاز در بخش بهداشت از  -.اندی که تاکنون تحت پوشش هیچ بیمه حمایتی نبودهافراد

های بیمارستانی کشور افزایش چشمگیری داشته های جدید، ظرفیت تختچنین، با احداث بیمارستانقلمهم ٤٦٣قبل از طرح به 

هزار تخت موجود دولتی کشور اضافه  ٨٠هزار تخت به مجموع  ٢١ستان جدید با ظرفیت بیمار ٤٢٠که دولت یازدهم طوریاست، به

واحد بهداشتی روستایی موجود تعمیر و تجهیز  ١٢٧٠٠خانه بهداشت روستایی جدید احداث و تجهیز شده و 2000کرده است،

بندی باید پزشک داشته باشد و پزشک در آن توان گفت که هیچ روستایی وجود ندارد که طبق سطحاند. هم اکنون با افتخار میشده

درصد در  ٧٤و  ٩١به  ٩٢درصد در تیر ماه  ٥٥و  ٨٥روستا حاضر نباشد،افزایش پوشش گازرسانی سراسری و روستایی به ترتیب از 

نابع بودجه ( درصد تا پایان این دولت. این مهم بدون استفاده از م٩٥و دستیابی پوشش سراسری تقریباً ) ١٣٩٥اسفند ماه سال 

قانون رفع موانع تولید صورت گرفته است،دسترسی روستاها، مناطق کمتر توسعه  ١٢عمومی و تأمین مالی از طریق موضوع ماده 

هزار روستا افزایش یافته است،آبرسانی به روستاها و افزایش تعداد روستاهای  ٢٧یافته و محروم به اینترنت پر سرعت از صفر به بیش از 

میلیون نفر و افزایش تعداد انشعابات آب روستایی به میزان  ٤روستا با جمعیت بیش از  ٥٢٠٠ز شبکه مطمئن به میزان برخوردار ا

طور کامل طی این دولت خانوار کشور به ١٠هزار فقره در طی چهار سال گذشته صورت گرفت،برقرار کردن روستاهای باالی  ٨٦٠

درصد افزایش  ١٤٠رسیده که  ٩٥میلیون تن در سال  ١١.٥به بیش از  ٩٢یون تن در سال میل ٤.٨اتفاق افتاد،خرید تضمینی گندم از 

 ١.٦به  ١٣٩٢میلیون تن در سال  1.13داشته است،تولید سایر اقالم کشاورزی نیز رشد قابل توجهی داشته، مثالً تولید شکر از 

روز سال  ٢٣مات سبب شده است تا ذخیره گندم از درصد رشد داشته است،این اقدا ٤٦رسیده که معادل  ٩٥میلیون تن در سال 

ماه تأمین گردیده  ٦الی  ٣میزان حداقل چنین برنج، روغن و شکر نیز بهرسیده است. هم ٩٥به بیش از یکسال در پایان سال  ٩٢

 وری و صیانتاء بهرهزمان اقدامات مناسبی در راستای ارتقاست،بهبود در عملکرد بخش کشاورزی در حالی اتفاق افتاده است که هم

های دلیل برداشتهای متمادی است که با معضل آب مواجه است و بهدانید کشور سالکه میاز منابع آبی کشور انجام شده است،چنان

ای رسیده است. به همین خاطر دولت های گذشته، این معضل به نقطه تهدیدکنندهرویه از ذخایر آب زیرزمینی در سالغیرعلمی و بی

در سطح  ١٣٩٢تا  ١٣٦٩های نوین آبیاری از سال ازدهم از ابتدای کار خود رسیدگی به این معضل را در دستور کار قرار داد،سامانهی

هکتار اجرا شده است،راندمان کل آب مصرفی کشور  ٤٠٠،٠٠٠سال گذشته در سطح  ٣.٥هکتار اجرا شده بود و طی  ١،٣٠٠،٠٠٠

جویی شده است،با توجه به نیاز کشور به اشتغال در واحد درصد در مصرف آب صرفه ٧. یعنی درصد رسیده است ٤٤درصد به  ٣٧از 

سال گذشته معطوف به  ٤گذاری و تولید برای ایجاد شغل، بخش مهمی از انرژی دولت در ابعاد بزرگ و ضرورت افزایش سرمایه

ها، اد تحرک و ارتقاء رشد اقتصادی از طریق توسعه زیرساختافزایش تحرک اقتصادی و باال بردن رشد اقتصادی در کشور بوده است،ایج

منظور حمایت از صنایع کوچک و متوسط و با توجه به شود،بهبهبود در محیط کسب و کار و بهبود تعامل با دنیای بیرون میسر می

هزار میلیارد تومان در  ١٧بلغ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط به م ٢٤نقش این صنایع در ایجاد اشتغال، تأمین مالی بیش از 

های مربوط به فناوری اطالعات، زمینه برای به راه افتادن کسب و کارهای مبتنی بر ، صورت گرفت،با توسعه زیرساخت١٣٩٥سال 

ن بنیان، ضم های دانشاند،فعالیتکار شدهبنیان، تأسیس و مشغول بهشرکت دانش  ٢٠٠٠اینترنت مهیا شده است و تاکنون تعداد 

کرده در کشور ما دارد،امیدواریم که در برخورداری از ارزش افزوده باال، تناسب زیادی با ساختار عرضه نیروی کار جوان و تحصیل

کننده خدمات این نوع ها فراهم کنیم،و حتی در مقام صادرمان در این حوزهدولت دوازدهم جهش بزرگی در زمینه اشتغال جوانان

تی ای به خود گرفت، از جمله اقداماگر قرار بگیریم،توسعه خطوط ریلی طی چهار سال گذشته، شتاب فزایندهها به کشورهای دیشرکت

آهن تا پایان دولت یازدهم و کیلومتر از خطوط راه ٤٥٦افتتاح  -:توان به این موارد اشاره کردکه طی این چهار سال انجام شد می

های ترانزیتی های دارای اولویت از جمله اتصال مراکز صنعتی و تولیدی به شریانپروژه افتتاح -ها به شبکه ریلیاتصال مراکز استان

 کیلومتر از شبکه ریلی ٣٦٧بهسازی و نوسازی خطوط ریلی شامل  -المللی بار و مسافرو کریدورهای اصلی و بین
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 ٤٣و  (TEU میلیون ٥.٢انتینری )درصدی ظرفیت ک ١٤میلیون تن(،  ٢١٧درصدی ظرفیت اسمی ) ٢١در حوزه بنادر، افزایش 

میلیون نفر( را شاهد بودیم،در حوزه هوایی، عالوه بر نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور،  20)درصدی ظرفیت جایجایی مسافر دریایی 

اخت س های گردشگری از قبیلها نیز پرداخته شده است،عالوه بر این، زیرساختهای این حوزه و توسعه ظرفیتبه نوسازی زیرساخت

درصدی را تجربه کرده است،همین امر یکی از عواملی است که سبب شده  ٥٠افزایش  ٩٦تا پایان  ٩٢ستاره از سال  ٥و  ٤های هتل

 برابر بیشتر از رشد متوسط جهانی است، ٣درصدی را تجربه کند که  ١٢است تا گردشگری در ایران رشد 

های سمت عرضه نیروی کار های این بخش که تناسب زیادی با ویژگیویژگیچنین های کشور ما در حوزه گردشگری و همظرفیت

 کند،های آتی مطرح میگذاری کشور در سالهای سیاستعنوان یکی از اولویتدر کشور ما دارد، این حوزه را به

رده بوده و درآمد آن مستقیم کزاست بلکه این حوزه نیازمند نیروی کار تحصیلهای اشتغالنه تنها حوزه گردشگردی از جمله حوزه

تواند تبلیغات منفی علیه کشورمان را با حضور هایی است که میرسد،در عین حال حوزه گردشگری از جمله حوزهبه خود مردم می

 نواز خنثی کند،نواسطه و مستقیم گردشگران خارجی در کشور و آشنایی با فرهنگ غنی کشور و مردمان مهمابی

شود، گردشگران خارجی با تأثیر پذیرفتن از این این طریق فرهنگ ایرانی ـ اسالمی در بیرون از مرزها منتشر میکه به و ضمن این

 کند،شوند و از این طریق امنیت کشور نیز ارتقاء پیدا میفرهنگ، خود به عامالن اصلی انتقال این فرهنگ تبدیل می

نده و مثبت خود با دنیا را نه تنها از طریق گردشگری بلکه از طریق صادرات دنبال آن هستیم که تعامل سازهای آتی بهما طی سال

مند گذاری خارجی دنبال کنیم،و از طریق تعیین جغرافیای تعامل، از منافع اقتصادی مشارکت در اقتصاد جهانی بهرهو جذب سرمایه

ت که آمارهای کالن اقتصادی طی دوره دولنیم،با وجود آنتر و بهتر برای مردمان کشورمان فراهم کشویم و بتوانیم اشتغالی با کیفیت

ای نسبت به گذشته پیدا کرده است، با این حال این دولت و دولت آتی برای بهبود در وضعیت معیشت یازدهم بهبود قابل مالحظه

قتصادی فاصله وجود دارد، که های امردم دلخوش به آمار و ارقام نیست،هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب و بهبود در تمامی زمینه

این فاصله حتماً با تالش و کار جهادی در این دولت و دولت آتی با سرعت بیشتری طی خواهد شد،طی چهار سال اخیر، تالش اصلی 

 صترین مسئله کشور را تولید و اشتغال تشخیدرستی مهمطور که رهبری معظم انقالب بهدولت بر بازسازی شرایط اقتصادی بود،همان

 ترین اولویت و دغدغه دولت دوازدهم، ایجاد اشتغال است،نام آن قرار دادند،از نگاه اینجانب نیز، مهمدادند و امسال را به

تواند با آسودگی بیشتر ازدواج کند و ازدواجش تداوم داشته باشد،اشتغال کند، جوان ما میایجاد اشتغال است که درآمد ایجاد می

آورد،با این حال های اجتماعی کمتر شود،و اشتغال است که نشاط اجتماعی و سرزندگی به همراه مییبشود آساست که باعث می

های اخیر با دشواری پولی و مالی است،دستاورد تورم پائین که در طی سال دستیابی به اشتغال باال در درجه اول، نیازمند حفظ ثبات

گذاری داخلی و خارجی انگیزه کافی برای تی حفظ گردد،بدون وجود ثبات، سرمایهپولی و مالی حاصل شد، بایس و با رعایت انضباط

دنبال آن های اتخاذ شده پس از اجرایی شدن برجام، ما بهگذاری در کشور نخواهد داشت،از سوی دیگر، در تداوم سیاستسرمایه

ادراتی را فراهم کنیم و بتوانیم میزان صادرات کشور گذاری خارجی امکان دسترسی بیشتر به بازارهای صهستیم تا با افزایش سرمایه

های مشترک با دهها کشور هدف و حفظ و درصد افزایش دهیم،در زمینه گردشگری عالوه بر توسعه همکاری ٢٠تا  ١٥را ساالنه 

گری جمهوری نعت گردشهای کالن صدنبال آن هستیم تا با تدوین سیاستمرمت آثار و ابنیه تاریخی و توسعه اقتصاد صنایع دستی به

نفعان در سطوح حاکمیت، دولت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی، صنفی و علمی استراتژی واحد اسالمی ایران با مشارکت همه ذی

ها، اقدامات صورت گرفته طی چهار سال گذشته تداوم خواهد توسعه صنعت گردشگری را تدوین کنیم،در حوزه توسعه زیرساخت

لکوموتیو، سهم خطوط ریلی  ١٠٨٠واگن باری و  ٢٨٠٠دنبال آن هستیم تا با افزایش ناوگان ریلی به یلی، بهیافت،در حوزه توسعه ر

دنبال آن هستیم تا ایران را به چنین با اقدامات صورت گرفته در طی دولت یازدهم، بهدرصد افزایش یابد،هم ٣٠از حمل بار به سهم 

میلیون مسافر را از طریق  ٣٦، با افزایش حدود دو برابری ١٣٩٩کنیم و بتوانیم تا سال  یکی از مراکز فرودگاهی در غرب آسیا تبدیل
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چنین توسعه کسب و دنبال توسعه شبکه ملی اطالعات و همجا کنیم،در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات بهبهونقل هوایی جاحمل

ترابیت بر ثانیه برای چهار سال آتی  ٨٨ای باندی معادل کارهای مبتنی بر اینترنت هستیم، به همین منظور دسترسی به پهن

گذاری خارجی و دنبال آن هستیم تا از طریق جذب سرمایههای اقتصادی، در حیطه وزارت نفت، بهگذاری شده است،در بخشهدف

برداری از آنها را شتاب هرهبرداری کامل از آن توسعه میادین مشترک و بقراردادهای مشترک الوه بر فعال کردن ظرفیت داخل و بهره

فاهی های رهای آتی توسعه گاز را ادامه داده و در بنزین صادرکننده گردیم،در حوزه سیاستدنبال آن هستیم تا طی سالبخشیم،و به

ر دولت های طراحی شده، دای که با اجرای برنامهگونههای اجتماعی دولت دوازهم برنامه جامعی را تهیه کرده است، بهو حمایت

میلیون نفر از فقیرترین  ١٠سطح متوسط معیشت حدود  ١٣٩٩کن خواهد شد،و در پایان سال دوازدهم، فقر مطلق در کشور ریشه

برابر وضع موجود رتقاء خواهد یافت،در حوزه بهداشت، با رفع مشکالت و نواقص طرح تحول سالمت،  ٥افراد جامعه حداقل به میزان 

التحصیالن دانشگاهی از حالت آزمایشی به خواهد یافت،طرح کاروزی با هدف بهبود در اشتغال جوانان و فارغاین طرح ارتقاء و ادامه 

چنین در طی دولت دوازدهم توسعه گازرسانی به روستاها و شهرها ادامه خواهد یافت،در بخش سراسر کشور گسترش خواهد یافت،هم

برداری از منابع آب را دنبال خواهیم کرد و به همین ت غذایی کشور، ارتقاء بهرهکشاورزی، عالوه بر سیاستگذاری در جهت تأمین امنی

چنین، های آتی ما سیاست اصالح الگوی کشت و تعیین سقف برای محصوالت پر مصرف آبی را دنبال خواهیم نمود،هممنظور طی سال

محیطی مقابله  های زیستنترل گرد و غبار و آلودگییافته و پایدار جهت ک سازی بسترهای مناسب برای مقابله سازمانبا فراهم

های مسکن مهر، از طریق ایجاد مسکن اجتماعی، توسعه بازار برداری از پروژهخواهیم کرد،در حوزه مسکن، عالوه بر تکمیل و بهره

که، عزیزان من! خر آناندازی نهادهای ضمانتی در بخش مسکن، تحرک جدّی در این بخش ایجاد شود،سخن آرهن و تسهیالت و راه

هزار شغل در سال،  ٩٠٠درصد و ایجاد حدود  ٨های آینده، رشد اقتصادی براساس برنامه ششم، با درک نیازهای کشور در سال

گذاری شده است،دولت دوازدهم دستیابی به این اهداف را سرلوحه کار خود قرار داده و برای رسیدن به این اهداف، اصالحات هدف

های بزرگ در اقتصاد کشور سخت ر نحوه مدیریت اقتصاد کشور طراحی کرده است،دستیابی به این اهداف و انجام جراحیبزرگی را د

ها، متخصصان، نیروها و نهادها اما ضروری و شدنی است،اما دولت برای حرکت در این مسیر به همکاری و همفکری همه شخصیت

ها و میدوارم با همکاری و هماهنگی همه نهادها و قوای کشور و تحت هدایتاحتیاج دارد. دولت نیازمند همراهی همه است،ا

 .های رهبری معظم انقالب، بتوانیم به این اهداف دست پیدا کنیمحمایت
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۳تاریخ: 

 :گذاری خارجی وزارت امور اقتصاد و دارایی مطرح کردرئیس اداره تشویق و حمایت از سرمایه
دارایی آماده کمک وزارت امور اقتصاد و  /اهمیت استگذاران خارجی کممعافیت دائمی از مالیات بخش کشاورزی در جذب سرمایه

گذاران خارجی نشان داده است که قانون معافیت دائمی از به بازاریابی محصوالت کشاورزی استتجربیات گذشته در جذب سرمایه

گذاری به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس اداره تشویق و حمایت از سرمایه.مالیات بخش کشاورزی در رده نخست جلب نظر آنان قرار ندارد

های زیادی را برای جذب گذاری خارجی در بخش کشاورزی گفت: ایران مشوقمروز در نشست تخصصی جذب سرمایهخارجی ا

ای اشاره کرد.مریم های؛ مقرراتی، مالی، مالیاتی، گمرکی و منطقهگذاران خارجی دیده است که ازجمله آن ها می توان به مشوقسرمایه

معافیت دائمی از مالیات  ثبتی در جذب سرمایه گذران خارجی دارند و برخی دیگر مانندفرجی افزود: برخی از این مشوق ها تاثیر م

درصدی بخش کشاورزی از مالیات  ١٠٠گذاران خارجی ثاتیر کمی داشته اند.وی ادامه داد: معافیت بخش کشاورزی در جذب سرمایه

جی در نظر گرفته شده است، اما این مشوق در نگاه آنها، گذاران خارها در ایران برای جذب سرمایههایی است که سالازجمله مشوق

اهمیت کمتری نسبت به مسائل دیگر دارد.به گفته فرجی؛ بهبود محیط کسب و کار، اصالح فرآیند صدور مجوز و تسهیل در شرایط 

ذاری گو حمایت از سرمایهگذاران خارجی تأثیر بیشتری دارند.رئیس اداره تشویق گذاری مواردی هستند که در جذب سرمایهسرمایه

گذاری خارجی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: شناسایی خارجی با تائید اینکه حوزه کشاورزی در جذب سرمایه

های وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری گذاری در این حوزه و بازاریابی برای محصوالت کشاورزی از برنامههای سرمایهفرصت

خصوصی است.فرجی بیان کرد: این وزارتخانه آمادگی دارد تا در صورت معرفی کشور یا منطقه مورد نظر فعاالن صنعت بخش 

 هایکارگیری تمام توان خود در امر بازاریابی به آنان یاری برسانند.وی تأکید کرد: به محض اینکه پروژهکشاورزی و غذا با به

سد و مجوزهای الزم را دریافت کنند، روی سایت بازاریابی وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گذاری خارجی به مرحله تولید برسرمایه

های گیرد.فرجی در پایان با اشاره به همکاری خوب سفارتخانههای خارجی متقاضی قرار میگیرند و اطالعات آنها در اختیار شرکتمی

گذاری در ایران و مندان به سرمایهای ایران آمادگی الزم برای جذب عالقههایران در کشورهای خارجی، اظهار کرد: تمام سفارتخانه

 عرضه و بازاریابی محصوالت کشاورزی را در کشور هدف را دارند./
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

 ورود به بحث مدیریت تولید، جزو وظایف سازمان دامپزشكی نیست/ ناهماهنگی برخی مرغداران با اتحادیه
شکی سازمان دامپزریزی مرغداران گوشتی در سراسر کشور باید منطبق با ظرفیت واحد باشد و از نظر سازمان دامپزشکی، تعداد جوجه

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم مدیرکل دفتر طیور سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفت.کندتنها در امور بهداشتی انجام وظیفه می

در  هاست. بنابراین ورودکند، بحث رعایت ضوابط بهداشتی در مرغداریاین خبر گفت: چیزی که سازمان دامپزشکی کشور دنبال می

شود.فرشاد تهرانی با اشاره به اینکه مدیریت تولید از طریق مجموعه وزارت ت تولید، جزو شرح وظایف این سازمان تلقی نمیمدیری

شود، افزود: مسئوالن سازمان دامپزشکی نیز طبق قانون، به مرغداران دارای پروانه به اندازه ظرفیتی جهاد کشاورزی سیاستگزاری می

تواند بدون هیچ دلیلی جلوی آن را بگیرد. مگر اینکه واحد مورد نظر از لحاظ بهداشتی، مشکل داشته نمیدهد و که دارند، مجوز می

شود.وی عنوان کرد: طبق مدیریت تولید که وزارت جهاد کشاورزی به برخی ها اعمال میباشد که متناسب با آن مدت ممنوعیت

 ها صورت پذیرد. به عبارتیها در این بخشبندیهمچنین میزان سهمیه ریزی وها تفویض کرده، باید مدیریت در کمیت جوجهتشکل

آنها باید بر اساس میزان عرضه و تقاضا و قیمت محصول نهایی، برنامه تولید را کنترل کنند.مدیرکل دفتر طیور سازمان دامپزشکی 

ضا رسیده، بخش خصوصی از امکانات حاکمیت های مرغداران به امهای مختلفی که با تشکلکشور معتقد است: به واسطه تفاهمنامه

هرچند  شود.ها استناد میبرای مدیریت تولید بهره گرفته و بر این اساس، برای صدور مجوزهای بهداشتی، تنها به تاییدیه اتحادیه

مرغدار را مجبور به  تواندریزی بیش از ظرفیت، به واحدها ارائه دهد، اما از آن طرف هم نمیاین سازمان اجازه ندارد مجوز جوجه

گیرد که در عمل امکان ریزی بیش از ظرفیت توسط مرغداران انجام میریزی کمتر از ظرفیت کند. در برخی موارد جوجهجوجه

پذیر نیست. البته این واحدها در صورت مواجهه با تلفات، هنگام هزار واحد گوشتی( امکان ٢٥کنترل دقیق آن به دلیل تعدد واحدها )

 شود.رو شده و به همان میزان تخلف، از مبلغ مورد نظر کسر میاز سوی صندوق بیمه کشاورزی با مشکل روبه غرامت پرداخت

کند، اما متأسفانه برخی اعضا ریزی تعیین میبه گفته تهرانی، اگرچه اکنون اتحادیه مرکزی مرغداران، سهمیه هر واحد را برای جوجه

، پذیرند. به همین دلیل اگر مجوز سازمان دامپزشکیتصمیم اتحادیه مبنی بر کاهش ظرفیت را نمی شنوی نداشته واز این تشکل، حرف

 کنند.در واحدها کمتر از مقدار ظرفیت پروانه باشد، آنها لب به اعتراض گشوده و قبول نمی

د و این مدت، حداقل زمان الزم جهت روز است، مصداق دار ١٥حداقل آن ریزی هم که وی ادامه داد: همین مورد درباره فاصله جوجه

ی در ریزتواند مجوز بهداشتی جوجهریزی مجدد است؛ بنابراین سازمان دامپزشکی براساس دستورالعمل نمیآمادگی فارم برای جوجه

ل خارج شدن مدت زمان کمتر از این دامنه زمانی صادر کند.تهرانی عدم رعایت ضوابط در میان برخی از واحدها را یکی دیگر از دالی

د، بلکه کننها دانست و تأکید کرد: متأسفانه مرغدارانی هم هستند که نه تنها سهمیه را رعایت نمیکنترل مدیریت از دست اتحادیه

ریزند.سخنان این مقام مسئول سازمان دامپزشکی در حالی است که پیش از این تولیدکنندگان بیش از ظرفیت تعیین شده جوجه می

ریزی و مورد و بیش از سهمیه تعیین شده برای جوجهایانا گفته بودند که سازمان دامپزشکی، با ارائه مجوزهای بیمرغ گوشتی به 

 شود./ها در سراسر کشور میکشتار، مانع از اعمال مدیریت صحیح اتحادیه

r/fa/news/http://www.iana.i٤٤٩١٧/%D٨٨%٩%D٨%B١%D٩% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۰تاریخ: 

 پاگذاری در بخش کشاورزی و کشاورزان خردهتوسعه سرمایه
 فاطمه پاسبان. کارشناس کشاورزی 

گذاری در دالیل مهم نیاز به افزایش سرمایهگذاری دارد و این نیاز در حال افزایش است. از شرق : بخش کشاورزی، نیاز به سرمایه

توان به جمعیت در حال افزایش جهان و تغییر الگوی رژیم غذایی طبقه متوسط در بازارهای نوظهور به سمت بخش کشاورزی می

اساس برآورد فائو، ها، سبزیجات و...(. برعنوان مثال محصوالت لبنی، گوشت، ماهی، میوهغذاهای با ارزش غذایی باالتر اشاره کرد )به

میلیارد دالر در  ٨٠درصد افزایش خواهد یافت و برای تأمین این تقاضا حداقل  ٧٠در حدود  ٢٠٥٠تقاضا برای مواد غذایی در سال 

بخشی از این  .گذاری به وسیله بخش خصوصی صورت گیردرود عمده سرمایهگذاری مورد نیاز خواهد بود که انتظار میسال، سرمایه

پا هستند. این کشاورزان به دلیل کوچکی مقیاس تولید عمدتا با درآمد کم و به دنبال گذاران بخش خصوصی، کشاورزان خردهسرمایه

ند گذاری نیازمرو برای سرمایهاینهای مورد نیاز خود نیستند؛ ازگذاریتنهایی قادر به تأمین مالی سرمایهانداز بهآن نداشتن پس

نیاز  شود، اشاره به چهار گروهای تأمین مالی هستند. هنگامی که از تأمین مالی بخش کشاورزی صحبت میسیستم و نظامی بهینه بر

معامالت  (٢ها. مقیاسویژه کوچک( نیاز مالی کشاورزان و کارآفرینان به١مالی متفاوت است که بخش کشاورزی به آنها نیاز دارد: 

ایجاد علم و دانش و تحقیقات. رویکرد تأمین مالی کشاورزان و  (٤ختی و زیربنایی ( نیازهای زیرسا٣میان بازیگران زنجیره عرضه. 

مقیاس ها تمرکز بر بازیگرانی دارد که نیاز مالی دارند. کشاورزان و کارآفرینان کوچکمقیاسویژه کوچککارآفرینان بخش کشاورزی، به

ولید یا تنوع در تولید را برای خود فراهم آورده و توسعه دهند، نیاز مقیاس، برای اینکه امکان تهای تولید و عرضه کوچکمانند شرکت

آالت مکانیزاسیون تولید )از قبیل ماشین (ها )از قبیل بذر و کود شیمیاییمالی دارند. این رویکرد شامل تأمین مالی برای خرید نهاده

تأمین مالی بخش کشاورزی ممکن است تأمین مالی اعتباری ونقل( است. بندی و حملو تجهیزات( و بازاریابی )از قبیل فراوری، بسته

آالت و تجهیزات کشاورزی بوده یا بلندمدت برای تأمین مالی مدت برای خرید ماشینهای عملیاتی بوده یا میانمدت برای هزینهکوتاه

گذاری بخش در تأمین مالی و سرمایهتوانند سهم و جایگاه مهمی ها میخرید زمین باشد. در میان انواع منابع تأمین مالی، بانک

کشاورزی داشته باشند. در مطالعات به این نکته اشاره شده است که بخش بانکداری در کشورهای در حال توسعه سهم بسیار کوچکی 

ک کوچاز منابع تأمین مالی کشاورز را در مقایسه با سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است. این سهم 

همچنین در مطالعات نشان داده  .وکارهای آن محدود شودگذاری در کشاورزی از سوی کشاورزان و کسبشود که سرمایهباعث می

داشتن نها نبوده؛ بلکه تمایلپا کمبود نقدینگی بانکشده که عامل اصلی اعطای ناچیز وام به کشاورزان و خصوصا کشاورزان خرده

ه اعطای وام به بخش کشاورزی است. حتی در مواقعی هم که دسترسی به اعتبارات بانکی است، این ها به گسترش و توسعبانک

های گذاریها( بوده و کمتر اعتبارات به سمت سرمایهمدت )مانند اعتبارات برای خرید نهادههای کوتاهاعتبارات بیشتر به سمت فعالیت

های دولتی و منابع رسمی است. این اعتبارات از ن اعتبارات از محل بانکبلندمدت در بخش کشاورزی سوق داده شده و بیشتر ای

وکارهای کوچک را پوشش داده که عموما با هزینه باال محل اعتبارات رسمی و دولتی تا حدودی نیازهای مالی کشاورزان و کسب

صوالت مالی به بخش کشاورزی، کشاورزان های مؤسسات مالی برای ارائه محترین چالشعمده .)نرخ سود( برای این کشاورزان است

های معامالتی برای رساندن خدمات ( هزینه١توان در سه محور خالصه کرد: وکارهای کوچک بخش کشاورزی را میپا و کسبخرده

نند نکردن با توجه به خطرات خاص بخش، ما( ریسک بازپرداخت٢مالی به جمعیت روستایی به دلیل مسافت و راه و دوری روستا. 

برخوردارنبودن یا برخورداری کم مؤسسات مالی از دانش مرتبط با مدیریت مخاطرات  (٣مخاطرات بخش تولید، قیمت و خطرات بازار. 

این مطالعات برهای معامله و چگونگی ورود مشتریان کشاورزی به بازار خدمات مالی. عالوهخاص بخش کشاورزی، مدیریت هزینه
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هایی اثر بوده است و سیاستاثر یا کمها درباره رفع موانع ارائه خدمات مالی به بخش کشاورزی بیی دولتهادهد که سیاستنشان می

های تشویقی اعطای وام که برای ایجاد انگیزه برای اعطای وام به کشاورزان اعمال شده، کمترین اثر را داشته؛ چون این مانند سیاست

ای وام به بخش کشاورزی را مدنظر قرار داده و آنها را حل کند. به عبارت دیگر کمتر به ها نتوانسته موانع اصلی برای اعطسیاست

وکارهای کوچک بخش پا و کسبطراحی نظام و سیستم مطلوب و بهینه برای تأمین مالی بخش کشاورزی خصوصا کشاورزان خرده

 .کشاورزی در زنجیره عرضه محصول توجه شده است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٢٤/%D٨%AA%D٨٨%٩% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۰تاریخ: 

 شودنخستین همایش ملی شورورزی سوم آبان در یزد برگزار می
برداری پایدار و اقتصادی از منابع شور بر مبنای تولید و اشتغال طی روزهای سوم و شورورزی با شعار بهرهنخستین همایش ملی 

به گزارش ایانا از مرکز ملی تحقیقات شوری، با تائید مشاور عالی وزیر جهاد .شودچهارم آبان ماه سال جاری در یزد برگزار می

 بیرخانه این همایش در مرکز ملی تحقیقات شوری آغاز به کار کرد.کشاورزی و رئیس نخستین همایش ملی شورورزی، د

محمدحسن شریعتمدار طی احکام جداگانه ای دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس هیات امناء و هیات ممیزه وزارت علوم، 

حقیقات شوری را به عنوان دبیر تحقیقات و فناوری را به عنوان دبیر علمی این همایش و دکتر فرهاد دهقانی رئیس مرکز ملی ت

اجرایی همایش منصوب کرد.این همایش قرار است در روزهای سوم و چهارم آبان ماه سال جاری با شعار بهره برداری پایدار و اقتصادی 

 از منابع شور بر مبنای تولید و اشتغال در یزد برگزار شود./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨١٧/%D٨٦%٩%D٨% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

 با وجود رشد اقتصادی، وضعیت هنوز ناامید کننده است
دهد، علی رغم برخی از پیشرفت ها در شرایط کلی گزارش تهیه شده توسط دکتر شاهید جاوید بورکی که اقتصاددان است نشان می 

اقتصادی و همزمان با این که مهمترین بخش کشور به علت شوک های گاه و بی گاه و ساختار ضعیف، در یک نرخ پایین تر از متوسط 

ر شاهید جاوید گزارش تهیه شده توسط دکت.در حال رشد کردن است، کشاورزی در پاکستان بسیار ناامید کننده باقی مانده است

بورکی که اقتصاددان است نشان می دهد، علی رغم برخی از پیشرفت ها در شرایط کلی اقتصادی و همزمان با این که مهمترین 

بخش کشور به علت شوک های گاه و بی گاه و ساختار ضعیف، در یک نرخ پایین تر از متوسط در حال رشد کردن است، کشاورزی 

به گزارش ایانا از وبسایت تریبیون، این گزارش که توسط موسسه سیاست عمومی کننده باقی مانده است. در پاکستان بسیار ناامید

شاهید جاوید بورکی تهیه شده است، به فعالیت های کشاورزی در چند دهه گذشته همراه با دیگر مسائل اصلی اشاره کرد و گفت 

تنها  ٢٠١٦تا  ٢٠٠٦متوسط رشد تولید سالیانه درسال های بین رشد کشاورزی در یک دهه گذشته به وضوح کاهش داشته است؛ 

بوده است. با استثنای این رشد منفی، رشد کلی ارزش  ٢٠١٦تا  ٢٠١٥درصد درسال  ٠.٢درصد بوده است و از این میزان منفی  ٢

افزوده در سایر محصوالت  درصد در هرسال بوده است. ارزش ١،٥تنها  ٢٠١٦تا  ٢٠٠٦افزوده در محصوالت عمده در طول سال های 

 ٢٠١٦تا  ٢٠١٥درصد در سال  ١١،٣به  ٢٠٠٦تا  ٢٠٠٥درصد در سال  ١٤،٥ازجمله میوه ها، سبزیجان و دانه های روغنی از 

رسید.نگرانی های اصلی در مورد قیمت گذاری ها و سیاست گزاری هاست؛ قیمت آب، سیاست گذاری های مربوط به دانه ها، خدمات 

، خدمات مالی و بازاریابی. این گزارش برخی راه حل ها را به منظور فراتر رفتن از روش های سنتی و حل مسائل تحقیق و توسعه

اصلی به وسیله تکنولوژی های مدرن ارائه می کند تا بتوان بر کارآیی فرآیندها و رفتار سهامداران دولتی و بخش خصوصی افزود.راه 

کشاورزان با آن مواجه هستند باید تسهیالت اعتباری بخش دولتی مانند بانک های توسعه  حل سنتی برای مقابله با موانع مالی که

کشاورزی را گسترش دهد. این تسهیالت با چندین مشکل مواجه هستند که سودمندی آن ها را محدود می کند.براساس این گزارش، 

ات و اطالعات به راه حل هایی که بیشتر به سمت بخش تالش های سازمان های غیر دولتی و پیشرفت های اخیر در فن آوری ارتباط

های خصوصی گرایش دارند اجازه می دهد تا در مقابله با محدودیت های تامین مالی اقتصاد کشاورزی از جمله کشاورزان کوچک، 

به اعتبارات کوچک برای بازرگانان و وارد کنندگان اقدام کنند. برای مثال، طرح های اعتباری خرد، در فراهم کردن امکان دسترسی 

روستاییان فقیر موفق بوده است. اگرچه این طرح ها توسط سازمان های غیر دولتی آغاز شده اند ولی اکنون بانک های بخش خصوصی 

نیز در آن مشارکت دارند.گوشی های موبایل در میان طیف بسیار گسترده دستگاه های تکنولوژیکی که استفاده می شوند قرار دارند 

تانسیل بسیار باالیی برای ترویج بانکداری بدون شعبه در مناطق روستایی دارد. تامین مالی زنجیره ارزش مانند اعتبار تجاری، و پ

تامین مالی وارد کننده ها، کشاورزی قراردادی، اعتبار موجودی کاال و غیره، هم چنان یکی دیگر از ابزارهای مهم برای کمک به 

ارش نشان می دهد که علی رغم رویکرد سنتی نسبت به زیرساخت های روستایی از جمله شبکه ی کشاورزی تجاری است.این گز

راه ها، برق و آبیاری، پاکستان نیاز دارد که از این مرحله فراتر رود تا کشاورزی را دوباره در کشور به جنب و جوش درآورد.مراکز 

است در این زمینه راه حل باشند. مراکز خرید کشاورزی شامل  خدمات کشاورزی و یا مرکز خریدهای مربوط به کشاورزی ممکن

مغازه هایی هستند که برای کشاورزان کوچک خدمات فراهم می کنند. این مراکز خرید در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان و 

ز و قابل اطمینان در مورد بازارها، هند، در یک یا چندین زمینه با موفقیت به راه افتاده است.براساس این گزارش، اطالعات به رو

کشاورزان را قادر می کند تصمیمات بهتری در زمینه تولیدات بگیرند و هم چنین دولت بتواند سیاست گزاری های مناسبی را در 
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نون کشرایط نوسان بازار شکل دهد. این مسئله می تواند کمک کند که از اطالعات غنی مبتنی بر قیمت ها و هزینه هایی که هم ا

 در دسترس برخی آژانس های دولتی قرار دارند استفاده شود.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٤٨/%D٨%A٨%D٨%A٧ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۳تاریخ: 

 جستجو برای غذا یا اختالل در ردیابی مهمترین دالیل مهاجرت
های خلیج فارس های قاتل در آبهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه حضور نهنگمعاون سابق محیط

های خلیج فارس اعالم گونه در آبای غیر عادی نیست، جستجو برای غذا یا اختالل در ردیابی را مهمترین دالیل حضور این پدیده

فت: های خلیج فارس گهای منتشر شده از حضور نهنگ قاتل در آبسید محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار ایانا درباره فیلم.کرد

های آبچاپ اول آن در اختیار مخاطبان قرار گرفت، حضور نهنگ قاتل در  ١٣٨٩ما قبال هم در کتاب پستانداران دریایی که سال 

جنوبی ایران را گزارش کرده بودیم.این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز افزود: این گونه قبال در دریای عمان یا مکران دیده شده 

نیز حضور نهنگ قاتل در خلیج فارس توسط  ١٩٩١های بوشهر حضور آن گزارش شده است. در سال بود. این روزها حضور آن در آب

ای هکیلومتری سواحل بندرعباس، گزارش شده است.وی با اشاره به اینکه نهنگ قاتل گونه شاخص آب ٣٨نش در لیتربوک و همکارا

شود، گستره حضور این گونه را در مناطق قطبی و زیر قطبی تا استوا اعالم سرد و عمیق است و کمتر در مناطق ساحلی دیده می

حضور این گونه  (IUCN)های اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت ر اساس گزارشکرد.نبوی اضافه کرد: در کتاب پستانداران دریایی ب

هایی بینیم. گزارشهای کم عمق و گرم خلیج فارس کمتر میهای دریای مکران )عمان( تایید شده اما نهنگ قاتل را در آبدر آب

هزار نهنگ قاتل نزدیک  ٨٠المللی، های بینشنیز از حضور نهنگ قاتل در سواحل کشورهای عربی وجود دارد.وی گفت: بر اساس گزار

هزار از  ٢٠٠تا  ١٥٠٠نهنگ قاتل در شرق اقیانوس آرام،  ١٥٠٠نهنگ قاتل نزدیک قطب شمال و نروژ،  ٥٠٠تا  ٤٠٠قطب جنوب، 

 های ژاپن گزارش شده است.های ساحلی آمریکای شمالی و حدود دو هزار نهنگ قاتل نیز در آباین گونه در آب

ای نیستند و به صورت ها به صورت گلههای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در ایران نهنگسابق محیطمعاون 

های جنوبی ایران از نظر زنجیره غذایی برای اند.وی تاکید کرد: حضور نهنگ قاتل در آبهای کوچک گزارش شدهانفرادی یا گروه

ها باشد. البته در تمام دهنده وضعیت خوب منابع غذایی در این آبتواند نشان. حتی می آوردها مشکلی پیش نمیجانداران این آب

د. در شومناطق ساحلی خلیج فارس مشکالت زیست محیطی و آلودگی داریم اما از ساحل که دور شویم، شرایط زیستی مناسب می

ها و های قاتل از پستانداران کوچک، ماهیان کرد: نهنگها به آب دچار مشکل هستیم.نبوی بینزدیک سواحل به دلیل ورود آالینده

کنند و از آنجا که در ایران ذخایر ماهیان مرکب خوب است، احتمال مهاجرت این حیوان برای سرپایانی مثل ماهی مرکب تغذیه می

تر است، دو عاملی ناسببدست آوردن غذا وجود دارد.وی افزود: یکی از دالیل مهاجرت موجودات در طبیعت، رسیدن به شرایط م

های شمالی های قاتل در ایران گزارش نشده است. وقتی غذا در آبدارد. زاد و ولد نهنگزادآوری و غذا، حیوانات را به مهاجرت وا می

 یتر استوایی و زیر استوایی مثل خلیج فارس و دریاهای گرمهای قاتل به آبشود، چون این مناطق خیلی سرد است، نهنگکم می

های های قاتل تداخل قلمرویی با نهنگکنند.این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی با تاکید بر اینکه نهنگمکران مهاجرت می

 ای نادر توصیف کرد.های نزدیک ساحل خلیج فارس را پدیدهایران ندارند، حضور این گونه در آب

ها برای زادآوری و بازی کردن با ساحلی عمق بیشتری داشته و نهنگهای وی افزود: در مناطقی نظیر نزدیک خلیج مکزیک، آب

 کنند.ها به سواحل مکزیک سفر میآیند. ساالنه تعداد زیادی گردشگر برای مشاهده این صحنهنوزادان خود به این مناطق می

شود. ضمن آنکه چون در طق کمتر دیده میهای پستانداران دریایی در این مناتر بوده و گونههای ایران کم عمقنبوی یادآور شد: آب

های پستانداران دریایی توسط های ایران را ثبت کند، اندک مواردی که از حضور گونهها در آبایران مرکزی نداریم که حضور گونه

باشند یا  ها به دنبال گله ماهی به سواحل نزدیک شدهکند. در حالی که ممکن است نهنگشود، بحث ایجاد میمردم گزارش می

گ در های مختلف نهنسیستم ردیابی آنها دچار مشکل شده باشد و ناخواسته به ساحل نزدیک شده باشند.وی با اشاره به وجود گونه
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در مناطق ساحلی خورموسی، بندرامام و ماهشهر هم حضور نهنگ گوژپشت را  ١٣٦٣و  ١٣٦٢های جنوبی ایران گفت: در سال آب

ت، تر بازگشهای عمیقهم در کتاب پستانداران دریایی آمده است. در آن زمان نهنگ پس از مدتی به آب داشتیم. تصاویر مستند آن

های متعددی هم با ما دانستند باید با این نهنگ، چه رفتاری داشته باشند. تماسولی این مسئله مردم را نگران کرده بود و نمی

 هست و نباید به نهنگ کاری داشته باشند.داشتند که به مردم پاسخ دادیم در طبیعت همه چیز 

ای دیدیم و به نظرمان غیر عادی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: نباید در طبیعت هر گونهمعاون سابق محیط

 بود، نسبت به از بین بردن آن اقدام کنیم.

tp://www.iana.ir/fa/news/ht٤٤٩٧٣/%D٨%AC%D٨%B٣ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۰تاریخ: 

 ها از گرمایش جهانیپذیرترین بخشبخش کشاورزی آسیب
ها بر اثر بخش کشاورزی از آسیب پذیرترین بخشهای سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: الملل و کنوانسیونرئیس مرکز امور بین

گرمایش جهانی است و از این رو افزایش توانمندی سازگاری بخش کشاورزی با تغییر اقلیم به ویژه در کشورهای در حال توسعه، 

الملل و ینامور ب به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، مجید شفیع پور رئیس مرکزاصلی اجتناب ناپذیر است

های جهانی مقابله با تغییر اقلیم، های سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ضرورت همراه سازی این کشورها در برنامهکنوانسیون

وی ادامه داد: از سوی دیگر طبیعتا تخصیص منابع مالی .ها در تامین غذا استها از عدم آسیب به توانایی آناطمینان خاطر آن

های مالی بین المللی به کشورهای در حال توسعه منجر به قابل اعتماد و کافی از سوی کشورهای توسعه یافته و مجموعهمستمر، 

حصول اطمینان از جریان مستمر منابع مالی برای نیل به اقتصاد کم کربن و توسعه اقتصاد تاب آور در مقابل تغییر اقلیم در این 

ها، همچنین منبع درصدی وابسته به صادرات هیدروکربن ٥٠تا  ٣٠رد: برای ایران با اقتصاد پور اضافه کشفیع.کشورها خواهد شد

عظیم انرژی گاز در جهان، توافق پاریس و ضرورت حذف سوخت فسیلی و بسیار آالینده زغال سنگ و جایگزین سوخت پاک گاز به 

انرژی گاز است. وی در واکنش به نظرات مطرح شده جای آن، فرصتی بسیار مناسب برای کسب منافع اقتصادی سرشار در حوزه 

درباره توافق نامه پاریس و خروج یکجانبه ایاالت متحده آمریکا از این توافق نامه، گفت: تمایل ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای 

م مسئول افزود: اگرچه این مقا.خروج از توافق پاریس، بر خالف تصمیم مجامع علمی و تخصصی حتی در ایاالت متحده آمریکا است

گونه مکانیزم تنبیه یا تحریمی برای کشورها در نظر گرفته نشده است توافق نامه پاریس، سند الزام آور حقوقی نیست و در آن هیچ

 پذیر است و از این رو برایاین توافق، خروج از آن پس از سپری کردن دو بازه به ترتیب یک و سه ساله امکان ٢٨اما مطابق ماده 

 .ای چهار ساله سپری خواهد شدخروج هر کشوری از جمله ایاالت متحده آمریکا که پیش از این به توافق پاریس پیوسته بود، بازه

شفیع پور با اشاره به تعهد ایاالت متحده آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین انتشار دهندگان گازهای گلخانه ای در جهان برای کاهش 

 ٣، همچنین تامین سالیانه حداقل ٢٠٠٥نسبت به سطح انتشار خود در سال  ٢٠٢٥درصدی انتشار کربن تا سال  ٢٨تا  ٢٦حدود 

میلیارد دالر برای صندوق اقلیم سبز از منابع ملی خود طبق سند مشارکت اعالمی این کشور، بیان کرد: در حالی که کمتر از هشت 

متحده باقی مانده است، رئیس جمهوری این کشور اعالم کرده است که از پرداخت  سال از بازه زمانی اعالمی در سند مشارکت ایاالت

 .داندای منتشر شده نیز نمیدرصدی گازهای گلخانه ٢٨تا  ٢٦سه میلیارد دالر ساالنه پرهیز می کند و خود را مقید به کاهش 

درصدی ایاالت متحده  ١٨دآوری نقش حدود های سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یارئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون

غییر ای و مقابله با تدر انتشار کل گازهای گلخانه ای جهان، همچنین مسئولیت تاریخی این کشور برای کاهش انتشار گازهای گلخانه

قابل انکار  یقتی غیراقلیم وگرمایش زمین، وفق کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و فارغ از توافق نامه پاریس، گفت: تغییر اقلیم حق

 .است و از این رو تصمیم رئیس جمهوری آمریکا حتی در داخل این کشور نیز با واکنش های منفی بسیاری مواجه شده است

این مقام مسئول ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی کشورهای جهان به توافق پاریس و مقابله با تغییر اقلیم و آثار آن از جمله افزایش 

ای تواند مانع عزم جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهین، عنوان کرد: تصمیم غیر عقالنی و غیر منطقی آمریکا نمیدمای کره زم

و کاهش آثار تغییر اقلیم همچون سیل، سونامی، زیر آب رفتن جزایر، ذوب شدن یخ های قطبی، طوفان های گرد و غبار، خشکسالی 

های مطرح شده پیرامون ضرر اقتصادی ایران از توافق پاریس به دلیل وابستگی برخی صحبت پور دربارهشفیع.وکاهش بارندگی شود

 .پاریس نافی این موضوع است ها عربستان به توافقاقتصاد ایران به نفت، گفت: پیوستن همه کشورهای نفتی و در راس آن
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نیاز جهان  ٢٠٤٠لمللی انرژی صورت گرفته است تا سال وی ادامه داد: ضمن آنکه بر اساس برآوردهای جهانی که توسط آژانس بین ا

میلیون بشکه نفت  ٨٥ها اگر میزان مصرف امروز جهان را روزانه معادل ای که بنا بر تخمینبه نفت افزایش پیدا خواهد کرد. به گونه

ساله ایران  ٢٣ین به معنای فرصت میلیون بشکه نفت افزایش پیدا خواهد کرد و ا ١٠٥این رقم به  ٢٠٤٠خام در نظر بگیریم تا سال 

های سازمان حفاظت محیط زیست عنوان: حتی الملل و کنوانسیونرئیس مرکز امور بین.برای تامین حداکثری منابع ملی خود است

ین امکند و کشورها در کنار تالش خود برای تنیز افزایش تقاضا برای نفت، خاتمه پیدا نمی ٢١و حداقل تا پایان قرن  ٢٠٤٠پس از 

های تجدید پذیر همچون باد و خورشید، همچنان برای تامین بخش دیگر انرژی مورد نیاز بخشی از انرژی مورد نیاز از بخش انرژی

درصدی وابسته به صادرات هیدروکربن  ٥٠تا  ٣٠این مقام مسئول افزود: البته برای ایران با اقتصاد .خود نیازمند انرژی نفت هستند

ظیم انرژی گاز در جهان، توافق پاریس و ضرورت حذف سوخت فسیلی و بسیار آالینده زغال سنگ و جایگزین ها، همچنین منبع ع

شفیع پور تاکید کرد: .سوخت پاک گاز به جای آن، فرصتی بسیار مناسب برای کسب منافع اقتصادی سرشار در حوزه انرژی گاز است

ت تر، دستیابی به اقتصاد کم کربن و در نهایبه افزایش اشتغال، تولید پاک تواند منجرفرصت ایران برای تصرف بازار جهانی گاز می

وی از دیگر .المللی محیط زیست شودتامین منافع ملی در کنار مشارکت در توافقی جهانی و کسب جایگاه در عرصه دیپلماسی بین

در حال توسعه از منابع مالی، انتقال و توسعه مندی کشورهای حقوقی برای بهره -مزایای توافق پاریس را ایجاد بسترهای قانونی

ست شان دانهای ملیتکنولوژی و ظرفیت سازی به منظور خروج صنعت فرسوده، کاهش شدت انرژی و در نهایت حفظ منابع و سرمایه

ه روزآمد کردن و و افزود: توافق نامه پاریس سندی متوازن و متمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، ارتقاء سازگاری، کمک ب

های سازمان حفاظت الملل و کنوانسیونرئیس مرکز امور بین.بازسازی صنایع است و از این رو فرصتی ارزنده برای ایران نیز هست

محیط زیست یادآور شد: توافق پاریس به لحاظ حقوقی، توافقی شفاف و بدون ابهام است که کشورها را در صورت تالش برای مشارکت 

نتشار حمایت و پشتیبانی خواهد کرد و در صورت عدم مشارکت نیز برای آن ها تنبیه و تحریمی در نظر نخواهد گرفت و در کاهش ا

از این رو عقل حکم می کند ایران نیز از این فرصت برای حفظ منابع و سرمایه های ملی خود، همچنین تقویت منابع خود اعم از 

این مقام .ظور تامین بقا، امنیت، اشتغال و تولید بهتر و سازگارتر با محیط زیست بهره گیردمالی، تکنولوژیکی و نیروی انسانی به من

کشور تا هفته پیش این توافق  ١٤٨کشور مورد تایید قرار گرفته است و  ١٩٥مسئول با یادآوری این موضوع که توافق پاریس توسط 

کشور توافق پاریس  ١٩٣تند و به آن پیوستند، اظهار کرد: بالغ بر را رسما از طریق مجاری حقوقی و پارلمانی کشورهای خود پذیرف

کنند و از این رو خروج را در مقر عمومی سازمان ملل متحد امضاء کردند و اعالم کردند که مراحل پیوستن به این توافق را دنبال می

شفیع پور ادامه داد: در .یر اقلیم و گرمایش زمین باشدتواند مانعی برای عزم جهانی در زمینه مقابله با تغییک کشور از این توافق نمی

درصد مصر به آن هستند که افزایش میانگین دمای سطح زمین،  ٩٥که تمامی مجامع معتبر علمی جهان با اجماعی بالغ بر حالی

 های فسیلی مخصوصا زغالختویژه استفاده بیش از حد از سوتغییر اقلیم و در نتیجه آثار زیان بار آن در اثر عملکرد انسانی و به

اند که عالوه بر تالش به منظور کاهش انتشار کربن در سنگ است و حتی بر همین اساس کشورهای توسعه یافته متعهد شده

کشورهای خود، از کشورهای در حال توسعه نیز برای این امر حمایت کنند، اصرار برخی بر نفی تغییر اقلیم و خسارت بار خواندن 

طور نمونه یکی از حمایت هایی که مقرر شد بر اساس توافق پاریس کشورهای توسعه وی افزود: به.ه پاریس جای تعجب داردتوافق نام

یافته از کشورهای در حال توسعه یافته داشته باشند، اختصاص ساالنه یکصد میلیارد دالر به صندوق اقلیم سبز برای حمایت از تحقق 

های الملل و کنوانسیونرئیس مرکز امور بین.ای استعه در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانههای کشورهای در حال توسبرنامه

توافق نامه پاریس که برای افق زمانی پس  ٢ای هم به اهداف توافق پاریس داشت و گفت: در بند سازمان حفاظت محیط زیست اشاره

 ٢سعه یافته برای کنترل ازدیاد میانگین دمای کره زمین به زیر است، تالش مضاعف جامعه جهانی با رهبری کشورهای تو ٢٠٢٠از 

سال پیش؛ تالش برای افزایش  ١٦٧میالدی، چیزی در حدود  ١٨٥٠درجه سلسیوس نسبت به عصر انقالب صنعتی یعنی سال 
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 زم در مقابل تغییرات آب وآوری الای که ضمن برخورداری از تابتوانایی سازگاری کشورها در مواجهه با پدیده تغییر اقلیم به گونه

ای بدون تاثیر منفی و آسیب به ای خود با راهبردهای انتشار کم گازهای گلخانههای توسعههوایی از توانایی هماهنگ کردن برنامه

و  نتولید غذا یا بخش کشاورزی برخوردار شوند؛ همچنین حصول اطمینان از جریان مستمر منابع مالی برای نیل به اقتصاد کم کرب

وی توافق پاریس را تالش برای .آور در مقابل تغییر اقلیم، به عنوان سه هدف اصلی این توافق نامه ذکر شده استتوسعه اقتصاد تاب

 اجرای ارتقاء یافته کنوانسیون تغییر آب و هوا در راستای دستیابی به توسعه پایدار و فقر زدایی از جامعه جهانی دانست و افزود: توافق

نعکاس دهنده اصل عدالت، همچنین اصل مسئولیت مشترک لیکن متفاوت و متناظر با ظرفیت و توانمندی ها و شرایط ملی پاریس ا

کشورها است. یعنی کشورها با توجه به اولویت های توسعه ای خود، توانمندی ها و امکانی که برای مشارکت دارند برای اجرای این 

رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست .می کنند توافق نامه جهانی برنامه ریزی و تالش

خاطرنشان کرد: توافق نامه پاریس مبتنی بر اصل عدالت است. یعنی در این توافق تالش شده تا میان کسانی که بیشترین استفاده 

رمایش زمین را داشته اند و کسانی که از سهم کمتر جهانی، توسعه ای و اقتصادی از فعالیت های خود، همچنین بیشترین سهم در گ

این مقام مسئول افزود: توافق نامه پاریس توافقی .در گرمایش زمین و آسیب بیشتر از آن برخوردار هستند عدالت و توازنی ایجاد کند

ر زمینه های مختلف مالی، است مبتنی بر اعالم نیازها و عملکردها، یعنی کشورها باید در گزارش های ملی خود نیازهای خود د

فناوری و ظرفیت سازی نیروی انسانی را اعالم می کنند و کشورهای توسعه یافته نیز موظف به ارائه گزارش از نحوه چگونگی رفع 

الملل و رئیس مرکز امور بین.این نیازها و میزان منابع مالی و فنی که در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دادند، هستند

های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به سیاستوانسیونکن

درصدی شدت انرژی از طریق بهینه  ٥٠ها مورد تاکید قرار دادند، ضرورت کاهش و انرژی، گفت: آنچه رهبر انقالب در این سیاست

های ملی و کاهش آالیندگی ناشی از اتالف این رژی در کشور با هدف حفظ ذخایر و ثروتسازی و اصالح الگوی مصرف سوخت و ان

وی افزود: در همین راستا مقرر شد طی برنامه پنجم .منابع مهم و مصرف باالی سوخت و انرژی تا پایان برنامه ششم توسعه است

که برنامه پنجم توسعه کشور پایان یافت، این موضوع توسعه کشور، شدت انرژی به میزان یک سوم کاهش پیدا کند اما به رغم آن

چنان که باید، تحقق نیافت و از این رو تنها فرصت باقی مانده برای جلوگیری از ادامه روند هدر رفت و اتالف منابع انرژی کشور یا 

بخش عمده آن ناشی از همین الگوی  به عبارت بهتر ثروت ملی، مقابله با میزان باالی تولید انتشار گازهای گلخانه ای در ایران که

نادرست مصرف سوخت و انرژی است، همچنین شکل دهی اقتصادی تاب آور یا اقتصاد موسوم به اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد سبز یا 

ن به این مقام مسئول ادامه داد: حرکت در مسیر اقتصاد تاب آور یا اقتصاد کم کرب.اقتصاد کم کربن، برنامه ششم توسعه کشور است

معنای توقف روند توسعه، رشد و پیشرفت کشور یا ایجاد چالش های اقتصادی نیست بلکه این اقتصاد کمک کند تا رشد اقتصادی 

 .کشور به صورت پایدار و با کاهش اتالف و هدر رفت منابع ملی همراه شود

 اقدام کندایران در راستای حفظ منافع ملی خود باید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 

شفیع پور با بیان اینکه تحقق تاکیدات رهبر معظم انقالب نیازمند برنامه ریزی، اجرا و اعتبارات است، خاطرنشان کرد: ایران حتی 

فارغ از موضوع توافق پاریس، به منظور حفظ منافع ملی خود باید اقدامات مختلفی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و 

ه وری سوخت و انرژی داشته باشد، بنابراین نه تنها نمی توان توافق پاریس را باری اضافه یا اقدامی غیرضرور برای کشور باالبردن بهر

برشمرد بلکه باید به این توافق به چشم فرصتی نگاه کرد که در راستای برنامه های ملی به ایران کمک می کند تا هم از اعتبارات 

ای موفق و فعال در عرصه دیپلماسی جهانی و دانش روز در این زمینه بهره مند شود و هم بتواند چهره بین المللی، فناوری های نوین

های سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: از سوی دیگر، بر الملل و کنوانسیونرئیس مرکز امور بین.محیط زیست داشته باشد

حدود به مرزهای کشور، قوم یا ملتی نیست و البته در صدر تمامی کسی پوشیده نیست که امروز، محیط زیست و چالش های آن م
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این چالش ها موضوع تغییر اقلیم، پدیده گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی قرار دارد که تمام کشورهای جهان به نوعی با آن 

یایی ایران داشت و بیان کرد: کاهش ای هم به شرایط اقلیمی و جغرافشفیع پور اشاره.درگیر و شاهد اثرات روز افزون آن هستند

های گرد و غبار، کاهش بارندگی، خشکسالی برخی از اثرات تغییر اقلیم در ایران است که در کنار افزایش دمای بیش بارندگی، طوفان

ن حفاظت محیط های سازماالملل و کنوانسیونرئیس مرکز امور بین.های مهمی مواجه کرده استاز میانگین جهانی، کشور را با چالش

ای ای داشت و ادامه داد: سرانه انتشار گازهای گلخانهزیست اشاره ای هم به جایگاه ایران در جهان در تولید و انتشار گازهای گلخانه

ای هر فرد کشورهای بزرگ اقتصادی و توسعه یافته اروپایی همچون آلمان، توسط هر ایرانی در حالی با سرانه انتشار گازهای گلخانه

 .درصد اقتصاد جهانی را دارا است ١.١درصد جمعیت کره زمین و  ١.١فرانسه، ایتالیا و انگلیس برابری می کند که ایران تقریبا 

این مقام مسئول تاکید کرد: کاهش این میزان انتشار که بخش مهم آن ناشی از هدر رفت و اتالف انرژی در کشور است در واقع کمک 

گذاری در این حوزه، بازگشتی چند برابری برای کشور خواهد داشت. ضمن ی ملی است و هر نوع سرمایههابه حفظ منابع و سرمایه

 .آنکه اثرات مثبت کاهش جهانی میزان انتشار گازهای گلخانه ای، مقابله با تغییر اقلیم و گرمایش زمین، برای ایران نیز خواهد بود

همچون کاهش شدت انرژی،کاهش تولید و انتشار کربن، افزایش راندمان نیروگاه  های را در بخش هاییشفیع پور، این سرمایه گذاری

ها، افزایش راندمان پاالیشگاه ها، افزایش راندمان مراکز پتروشیمی، افزایش راندمان صنایع همچون فوالد، سیمان و مس دانست و 

واهد بود، بلکه تمامی این اقدامات منجر به رشد اقتصادی گفت: هیچ کدام از این اقدام ها به ضرر ایران و اقتصاد و توسعه ایران نخ

شفیع پور گفت: کاهش مصرف انرژی از طریق افزایش راندمان و .پایدار ایران در کنار حفظ منافع ملی، تولید و اشتغال خواهد شد

همچنین توسعه بهره وری و اصالح الگوی مصرف در بخش های مختلف همچون حمل و نقل، صنعت، ساختمان های مسکونی، 

استفاده از انرژی هایی با میزان انتشار کمتر کربن همچون گاز طبیعی، انرژی های تجدید پذیر خورشیدی و بادی از جمله راهکارهای 

کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای در ایران است که هیچ کدام نه تنها منجر به ضرر و زیان اقتصادی یا توسعه ای برای کشور 

این مقام مسئول تاکید کرد: انتشار کمتر .بلکه در کنار حفظ منافع ملی به رشد اقتصادی سبز و پایدار کشور کمک می کند نمی شود

به گفته وی، توافق پاریس فرصتی برای انتقال منابع .آالینده ها منجر به ارتقاء و بهبود کیفیت هوا به ویژه در کالنشهرها هم می شود

و انسانی است و ایران می تواند از طریق ایجاد ظرفیت در این زمینه در کنار رشد اقتصاد کم کربن در  فناوری و تکنولوژی، مالی

کشور به ویژه در بخش های صنعتی، نیروگاهی، نفت و گاز، صادرات بیشتر و به تبع آن درآمد بیشتری از محل صرفه جویی های 

 .داخلی داشته باشد

 ای منطبق بر سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری استهای گلخانهبرنامه ایران برای کاهش انتشار گاز

الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست به سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه رئیس مرکز امور بین

ه ویژه بیابان زایی، گرد و غبار ب محیط زیست هم اشاره کرد و افزود: مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر

ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیو اکتیو و توسعه آینده نگری، شناخت پدیده های نوظهور زیست محیطی 

 و و مدیریت آن، همچنین گسترش اقتصاد سبز با تاکید بر صنعت کم کربن، استفاده از انرژی های پاک، محصوالت کشاورزی سالم

ارگانیک و مدیریت پسماند، پساب ها با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی ها اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، اصالح الگوی 

تولید در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب، منابع غذا، مواد و انرژی به ویژه ترویج مواد سوختی 

توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیر فسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به ویژه در کالن سازگار با محیط زیست، 

شفیع پور گفت: همچنین در سیاست های .شهرها از جمله تکالیف مورد تاکید معظم له در سیاست های هفتم و هشتم ابالغی است

د و تقویت نهاد های منطقه ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی ، تقویت دیپلماسی محیط زیست با تالش برای ایجا٨، ٧و  ١٥

های هدفمند و تاثیر گذار دو جانبه، چند جانبه، منطقه ای و بین المللی در زمینه آب، توسعه مناسبات جلب مشارکت و همکاری

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

170 
 

بن و تسهیل انتقال و تبادل فناوری های بین المللی، حرکت در جهت اقتصاد کم کرمحیط زیست، بهره گیری از فرصت ها و مشوق

ای و مقابله با ها و نوآوری های مرتبط مورد تاکید قرار گرفته است که همگی با تالش ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه

شدن  شفیع پور ضمن اشاره به همگرایی ملی و عزم جدی تمام قوا برای اجرایی.تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین مرتبط است

ای، عنوان کرد: منافع اقتصادی اجرایی شدن این توافق در ایران برای بخش خصوصی و توافق پاریس و کاهش انتشار گازهای گلخانه

اجرایی  ٢٠٣٠( و تا ١٩٩٢گفتنی است، توافق نامه پاریس ذیل کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد ).دولتی کشور غیر قابل انکار است

درصد  ٨درصد غیر مشروط و  ٤شارکت ملی ج.ا.ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شامل دو بخش خواهد شد. برنامه م

 مشروط است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٤٤/%D٨%A٨%D٨%AE 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

 هااندازی دفتر اشتغال دانش آموختگان دو خواسته تشكلحضور در کارگروه زیربنایی دولت و راه
امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور در سازمان حفاظت محیط زیست، از منتخبان دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست 

ه های مردم نهاد در کارگروهای محیط زیستی خواستار حضور سازمانای به عنوان نماینده تشکلاین مراسم، بابک مغازهتقدیر شد. در 

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 ر ایانا، بابک مغازهبه گزارش خبرنگا.اندازی شوداین 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 ا چالشبا استقبال معاون اول رئیس جمهور مواجه شد.وی در این مراسم گفت: امروزه ب

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

 م.عت، روبرو هستیها، توجه ویژه به حیات وحش و خطر تنگناهای پیش روی روند توسعه مدارس طبیاند، تخریب جنگلمجوز گرفته

های گیری از انرژیآزارد، اهمیت بهرههای مردم نهاد ادامه داد: همچنین مشکالت ریزگردهایی که ریه ایرانیان را مینماینده تشکل

بر، های آبی، کشاورزی پرآبها و وضعیت این اکوسیستمهای فسیلی، معیشت مردم حاشیه تاالبنو، معضالت ناشی از مصرف سوخت

برداری های موجود با کشورهای همسایه، بهرهالگوی کشت و مکانیزه شدن سیستم آبیاری، دیپلماسی محیط زیست و چالش اصالح

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 .حفاظت محیط زیست انتظار داشت

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 توجکه به پشتوانه آرای میلیونی، بار دیگر کار خود را ادامه می خواهیم به عنوان نماینده دولت تدبیر و امیداز 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، .ه کنیدهای این حوزه، یکپارچهای اجرایی را برای تحقق این خواسته ملی و مسئولیتبخش

به .فصل مشخصی به محیط زیست اختصاص یابد و سازمان حفاظت محیط زیست و فعاالن مدنی در این امر، تنها گذاشته نشوند

ز ها ار استانهای خوبی در اکثها و مراتع حمایتهای حفاظت محیط زیست و جنگلهای مردم نهاد، سازمانگفته این نماینده تشکل

ها اند. در شهر همدان که اولین پایلوت شهر سبز جهان اسالم است، مدیر کل محیط زیست تعامل خوبی با تشکلها داشتهتشکل

ها وجود دارد، به بهترین نحو موانع رفع اندازی 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، بخشان کرد: اگر گاموی بی.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

باشند. هرچند آنها اجرای طرح تنفس جنگل را به چندین سال بعد موکول کردند اما در الیحه  توجه بیشتری به محیط زیست داشته

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 دگان شایسته در شورای شهر، افزود: امیدواریم سازمانمنابع طبیعی را فراهم کنند.وی با اشاره به انتخاب نمایند

گیری رهها بهترین نماد بههای اجتماعی با بنیاد محلی هم به آنها بپیوندند. زیرا این مجموعهدولت جدید بیشتر تقویت شوند و سازمان

هاد با گذشت دو دهه فعالیت به سمت تخصصی شدن های مردم نها گفت: سازماناین 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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 ط زیست امسالهای محیشخصیت حقیقی و حقوقی به عنوان برترین 11انتخاب 

یوسف رشیدی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر جایزه ملی محیط زیست نیز در سخنان خود به پیشینه 

آیین نامه اجرایی  ٤٦گیری جایزه ملی محیط زیست در کشور پرداخت.وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست به استناد ماده شکل

شورایعالی محیط زیست و به پاس قدردانی از تالش کسانی که  ٧٧ماه سال دی ٢٣یط زیست، مصوبه قانون حفاظت و بهسازی مح

و تاثیرات علمی و فرهنگی بسزایی در شناخت و توسعه دانش زیست محیطی در بین  در راه حفاظت از محیط زیست راهگشا بوده

لی محیط زیست اقدام کرده است.رشیدی ادامه داد: فرایند نسبت به اعطای جایزه م ٧٩اند، از سال اقشار مختلف جامعه داشته

آوری و غیره آغاز های علم و فنها، پارکها، پژوهشگاهدوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست با ارسال فراخوان به تمام دانشگاه

پرونده در دبیرخانه ملی  ٥١ا هپرونده در دبیرخانه جایزه ملی محیط زیست به ثبت رسید که از مجموع آن ١٦٧شد. در مجموع 

پرونده در بخش موسسات عمومی و  ٣١پرونده در بخش متخصصین،  ٥١ها، محیط زیست به ثبت رسید. از مجموع این پرونده

پرونده در بخش  ٣٣های مردم نهاد و پرونده در بخش سازمان ١٠های خصوصی، پرونده در بخش شرکت ٤٢های دولتی، سازمان

ها را طی پنج جلسه بررسی کرد و سه پرونده از وی گفت: مطابق با دستورالعمل اجرایی، کمیته علمی تمام پروندهسایر اشخاص بود.

 ٦های خصوصی، های دولتی، هشت پرونده از بخش شرکتبخش متخصصان، هشت پرونده از بخش موسسات عمومی و سازمان

 ایر اشخاص را برای بررسی بیشتر به هیات دوران معرفی کرد.پرونده از بخش س ٦های مردم نهاد و پرونده از بخش سازمان

های انجام شده توسط هیات داوران، یک نفر در بخش متخصصان، دو مورد در دبیر جایزه ملی محیط زیست ادامه داد: طی بررسی

عنوان برگزیدگان بخش موسسات عمومی و دولتی، دو شرکت خصوصی، سه سازمان مردم نهاد، سه نفر در بخش سایر اشخاص به 

های علمی و فنی خاصی داشته و بر اساس معیارهای انتخاب های انجام شده ویژگینهایی انتخاب شدند.به گفته وی برخی از فعالیت

ها نیز ممکن ها و فعالیتهای اول، دوم و سوم را ندارند و از طرف دیگر نادیده گرفتن ارزش این طرحهیات دوران، شرایط احراز رتبه

ت انگیزه ارایه دهندگان را برای شرکت مجدد در جایزه ملی محیط زیست، کاهش دهد. به همین دلیل هیات داوران از برخی از اس

 این افراد با اهدای لوح قدردانی کرد

 اعطای جایزه به پنج برگزیده با حضور معاون اول رئیس جمهور

رئیس جمهور، از پنج تن از برگزیدگان دوازدهمین دوره جایزه ملی در مراسم امروز، پیش از سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول 

محیط زیست، با حضور وی قدردانی شد.علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان برگزیده بخش موسسات عمومی 

اد کتر علیرضا کوچکی استهای خصوصی، دو دولتی، مجید صفدری مدیر عمال شرکت سهامی بیمه ما به عنوان نماینده بخش شرکت

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 شد.در بخش دوم برنامه، سازمان

ها و موسسات دولتی به محمد اسالمی معاون مهندسی و پدافند غیر عامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گروه شرکت در

ها و موسسات خصوصی نیز سید رضا کروبی از شرکت انتشارات فنی ایران مستحق دریافت جایزه جایزه تعلق گرفت. در گروه شرکت

نهاد، مرتضی اسالمی رئیس هیات مدیره و هانیه غفاری مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی و  های مردمشناخته شد. در گروه سازمان

علیرضا هاشمی از موسسه پرنده شناسی و پرنده نگری طرالن جایزه دریافت کردند. در گروه سایر اشخاص عبدالحسین وهاب زاده 

های هیات داوران همچنین لوح.جایزه دریافت کردند موسس مدارس طبیعت در ایران و محمدرضا کوهرنگ فعال در بخش گلخانه

های زیست کره تنگ صیاد و سبزکوه، حمید گاهتقدیر را به شایان شامحمدی از دانشگاه شهرکرد به دلیل مشارکت در ثبت ذخیره

های مرکز آموزشهای فرهنگسازی و مسئولیت اجتماعی، امیر علی دادرس از خدری از شرکت انتقال گاز به دلیل اجرای برنامه
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الکترونیکی دانشگاه تهران، خلیل اهلل کاظمی معاونت خدمات محیط زیست شهری شهرداری مشهد، محسن اسالمی زاده از شرکت 

مدیریت منابع آب ایران، سید نبی رسولی نماینده هیات امنای اثر طبیعی سرو ابرکوه، عزیزاهلل امین از شرکت امین گشت پردیس، 

ها، مهدی کریمی روزبهانی به دلیل اختراع سیستم تولید الکتریسیته از باد، احمد رضا لیل تالش برای تیمار سگکمیل نظافتی به د

های ژئوبوتانی، عاطفه مجتهدی عضو خانه محیط زیست و توسعه پایدار محرابیان استادیار دانشگاه شهید بهشتی به دلیل پژوهش

 می محیط زیست و خسرو اعتماد از جمعیت کویر سبز کاشان اعطا کرد.تبریز، میترا البرزی منش انجمن پایشگران حا

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧١٢/%D٨%AD%D٨%B٦%D٨٨%٩% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 آتش زدن عمدی جنگل ها چند سال حبس دارد؟
در زمینه جلوگیری از وقوع آتش سوزی امسال و سال های گذشته برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی برای همگانی به ویژه جامعه 

افرادی که به طور عمد عرصه های مدیرکل حفاظت محیط زیست ایالم گفت: .هدف شامل بهره برداران و کشاورزان انجام شده است

به گزارش ایرنا، مازیار سلیمان نژاد روز یکشنبه در نشست خبری .جنگلی را آتش می زنند به سه تا پنج سال زندان محکوم می شوند

ار هبا اصحاب رسانه و مطبوعات با بیان اینکه همه اقشار مردم و سئوالن در مقابل عرصه های طبیعی مسئول و موظف هستند، اظ

کرد: همچنین آتش زدن پس چرای مزارع بعد از برداشت توسط کشاورزان منع قانونی دارد و با متخلفان در این زمینه برابر قانون 

وی ادامه داد: در زمینه جلوگیری از وقوع آتش سوزی امسال و سال های گذشته برنامه های آموزشی و فرهنگ .برخورد می شود

وی افزود: به کشاورزان و بهره برداران .امعه هدف شامل بهره برداران و کشاورزان انجام شده استسازی برای همگانی به ویژه ج

آموزش های الزم در خصوص جلوگیری از بروز آتش سوزی ارایه شده و نیز موارد منع قانونی آتش زدن پس چرای مزارع و برخورد 

سلیمان نژاد یادآور شد: گروه های واکنش سریع توسط ادارات حفاظت .با کشاورزانی که اقدام به این کار می کنند، ابالغ شده است

محیط زیست استان ایالم برای شتاب در مهار آتش سوزی تشکیل شده که در صورت وقوع آتش سریع به محل اعزام و نسبت به 

ته اشاره کرد و گفت: تدقیق و وی در ادامه به برخی از اقدام های این اداره کل در سال گذش.مهار آن اقدام و مشارکت می کنند

تثبیت مرزی مناطق حفاظت شده، احیای تاالب ها با اجرای طرح های آبخیزداری و خشکه چینی و افزایش تامین آب تاالب ها از 

مدیرکل محیط زیست ایالم افزود: ایجاد کارگروه کمیته راهبردی گرد .مله اقدام های اداره کل حفاظت محیط زیست این استان است

غبار، ساماندهی گنجینه تاریخ طبیعی ایالم و بکارگیری آخرین روش های نوین زیست محیطی در این مکان، جمع آوری بانک ژن  و

حیوانات، مبارزه با قاچاق حیات وحش، مقابله با آتش و تسریع در مهار آن و شناسایی کانون های گرد و غبار از دیگر اقدام های 

نژاد اظهار کرد: ساماندهی پسماندهای عفونی بیمارستانی، پایش واحد های آالینده، آموزش و فرهنگ  سلیمان.اجرایی این اداره است

سازی زیست محیطی در بین اقشار مختلف مردم، جلوگیری از شکار حیوانات، اشاعه فرهنگ حفاظت از وحوش و مرمت شکار جانوران 

 .های انجام گرفته محیط زیست استان ایالم است به صورت خودجوش در بین مردم و روستاییان از دیگر برنامه

به گفته مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان ایالم، برگزاری مانور منطقه ای مهار آتش، کسب رتبه ممتاز مشارکت های مردمی 

ونی پسماندهای عفدر بین ادارات حفاظت محیط زیست کشور، اجرای کمربند سبز در مسیر زائران اربعین حسینی، نظارت بر امحای 

وی تکمیل گنجینه تاریخ طبیعی استان، وضعیت مطلوب سایت احیا و تکثیر گوزن زرد .و بیمارستانی از جمله این اقدام ها است

ایرانی، احیای تاالب ها، تیمار و مراقبت از وحوش زخمی، سنجش و پایش گرد و غبار، ترویج فرهنگ سه شنبه های بدون خودرو، 

رت ناشی از حمله پلنگ به دامداران خسارت دیده برای نخستین بار، انعقاد تفاهم نامه با استان واسط عراق در پرداخت بیمه خسا

 .خصوص حفاظت از منطقه مرزی کولگ را از دیگر فعالیت های این اداره کل برشمرد

a/news/http://www.iana.ir/f٤٤٨٨٧/%D٨%A٢%D٨% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 صنعت گردشگری تحت تاثیر آفتی خطرناک/مبارزه با آفات شمشاد به اقدامات نمایشی ختم شده است
خبرداد و گفت: این آفت به دلیل رئیس انجمن جنگلبانی ایران از طغیان آفت ابریشم باف ناجور در گردنه هزار چم جاده چالوس 

 .های تنفسی و پوستی برای انسان، اثر مخربی بر صنعت گردشگری خواهد داشتایجاد حساسیت

های هیرکانی و اثر آن روی صنعت هادی کیادلیری در گفتگو با خبرنگار ایانا درباره طغیان ابریشم باف ناجور در بخشی از جنگل

آید، حتی اگر گردشگر وارد گذارد زیرا در روزهای که باد میصنعت گردشگری خیلی تاثیر می گردشگری بیان کرد: این آفت روی

 شود.های آلوده عبور کند، به احتمال زیاد دچار بیماری پوستی میعرصه نشود و فقط از کنار محیط

 رزه با این مشکالت پوستی که ناشی از آفتگذارد. البته بهترین راه مباوی افزود: ایجاد این بثورات پوستی روی ذهن گردشگر اثر می

ابریشم باف ناجور است، گرفتن دوش آب سرد است.رئیس انجمن جنگلبانی ایران ادامه داد: ضایعات پوستی حاصل از ابریشم باف 

 کند.کند و اگر این بثورات خارانده شود، توسعه پیدا میناجور، خارش شدید در فرد ایجاد می

کند. این تارها هری ابریشم باف ناجور عنوان کرد: این حشره الروهای پشم آلودی دارد که تار هم درست میوی درباره مشخصات ظا

بافد. در زمان وزش باد، این تارها امکان جابجایی الرو را شبیه تار عنکبوت است و گسترش الروها به وسیله تارهایی است که می

کند.کیادلیری به روستاییان مجاور جنگل توصیه کرد: در صورت کوتاه را پرواز میکند. خود پروانه نیز مسیرهای خیلی فراهم می

های مرطوب استفاده ای با مشخصات ابریشم باف ناجور، برای حذف تارها از منازل و نظافت اماکن مسکونی، از دستمالمشاهده حشره

 کند.های تنفسی ایجاد میها و حساسیتت، بیماریهای خود را بعد از نظافت منزل بشویند زیرا این آفکنند. همچنین لباس

 های گیالن به دلیل طغیان ابریشم باف ناجورحذف کاج تدا از جنگل

های رئیس انجمن جنگلبانی ایران درباره میزان خسارات ناشی از طغیان این آفت بیان کرد: ابریشم باف ناجور را قبال هم در جنگل

دهد و آثاری های درختی از سوزنی برگ تا پهن برگ را مورد حمله قرار میهیرکانی داشتیم. این آفت، پلی فاژ است و همه گونه

های شمال این آفت را داریم اما فقط مکان طغیان آن تغییر آورد.وی افزود: در همه نقاط جنگلوجود میشبیه تاول در گیاهان به

ی نیز شهرت یافته است.رئیس انجمن جنگلبان "پروانه کولی"کند. به دلیل جابجایی زیاد پروانه ابریشم باف ناجور، این آفت به می

ها و روستاها به دلیل اینکه اکوسیستم تنک شده و درختان ضعیف اف پارکایران گفت: در مناطق گردشگری و توریستی یا اطر

ابد. یهای ضعیف و مناطق دارای نور و گرمای زیاد توسعه میکند. ابریشم باف ناجور دقیقا روی سایتهستند، این آفت طغیان می

روی الروهای دیگر به سمت سایر درختان را فراهم کند و زمینه پیشها، نور و گرمای محیط را بیشتر میالرو این آفت با خوردن برگ

ماند. پس از این دوره، کند، تا سه سال در محل طغیان باقی میای طغیان میکند.وی ادامه داد: وقتی ابریشم باف ناجور در منطقهمی

محل، قابل حذف از چرخه  گردد. یعنی این آفت پس از ورود به یکسال یکبار به صورت چرخشی آفت به محل طغیان باز می ١٠هر 

طبیعت نیست.کیادلیری گفت: در حال عبور از جاده چالوس در گردنه هزار چم متوجه طغیان آفت شدم. درختان این منطقه در حال 

ها کنند. مراتب را به سازمان جنگلحاضر پر از الروهای ابریشم باف ناجور بود. در حال حاضر الروها مراحل نهایی الروی را طی می

ذف کند. حهای گیاهی وارد میهای زیادی به گونهام.به گفته وی ابریشم باف ناجور آفت خطرناکی است که آسیبنیز گزارش کرده

های دست کاشت استان گیالن به دلیل طغیان این آفت بوده است.رئیس انجمن جنگلبانی ایران افزود: ابریشم باف کاج تدا در جنگل

کند. طغیان این آفت بیشتر در کند، درختان را ضعیف کرده و زمینه حمله آفات درجه دوم را فراهم می ای حملهناجور به هر منطقه

ند کهای ضعیف را پیدا میشود.وی عنوان کرد: آفت پس از ورود به جنگل، سایتمناطق دستکاری شده، تنک و ضعیف مشاهده می

یش یافتن درجه حرارت هوا، شرایط برای طغیان آفت فراهم شده است. گرما های اخیر با افزاشود. در سالو در این مناطق مستقر می
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ها کند.کیادلیری ادامه داد: افزایش ماده مغذی برگدهد و گیاهان را مستعد حمله آفت میها را افزایش میمیزان مواد مغذی در برگ

یابد و از خسارات ناشی از دشمنان طبیعی مصون می شود دوره تغذیه الرو کوتاه شود، در نتیجه قدرت باروری آن افزایشباعث می

شود، رود اما وقتی دوره تغذیه کوتاه میشوند. الرو این آفت به باران حساس است و به محض بارش باران ویروسی شده و از بین میمی

 ها قرار نخواهد گرفت.آفت در معرض تهدید بارش

 دیعدم توجه به طغیان آفات با وجود خسارات میلیار

نوع آفت در کشور طغیان  ٧٠تا کنون بیش از  ٧٥رئیس انجمن جنگلبانی ایران درباره وضعیت طغیان آفات در کشور گفت: از سال 

 اند.هزار هکتار مناطقی که آلوده شده است به دلیل طغیان آفات خارجی دچار خسارت شده ١٣٠کرده است. بیش از 

کرد اما معلوم نیست که چرا این اتفاق رخ نداده ین آفات خارجی را به کشور کنترل میوی افزود: سازمان حفظ نباتات باید ورود ا

است. این مسایل باید بررسی شود زیرا عمده مرگ و میر درختان مربوط به آفات خارجی است و طغیان آفات داخلی روی حذف 

باید اجازه ای داخلی نیز باید برنامه داشت و نآفات قرنطینهها تاثیر زیادی نداشته است.کیادلیری با تاکید بر اینکه برای کنترل گونه

های کشور نیز بر اثر طغیان آفات داخلی هزار هکتار از جنگل ٦تا  ٥بدهیم آفات یک منطقه به مناطق دیگر سرایت کند، ادامه داد: 

 ود.شهنوز به این مسئله توجه خاصی نمیاند. وی عنوان کرد: با وجود خسارات میلیاردی آفت در کشور، متاسفانه دچار خسارت شده

م ها است. به دلیل به هها، عدم تعادل در این اکوسیستمبه گفته رئیس انجمن جنگلبانی ایران علت اصلی طغیان آفات در جنگل

اند. تغییر اقلیم و مهاجرت حشرات های جنگلی، این مناطق مستعد حمله آفات و حشرات شدهریختن توازن جنگل و تنک شدن عرصه

های محیط زیستی پس از طغیان آفات در فراهم کرده است.وی اضافه کرد: به دلیل محدودیت نیز زمینه تخریب بیشتر جنگل را

توانیم به راحتی عملیات گسترده کنترل و مبارزه با آفت انجام دهیم. به همین دلیل سازمان ها، در مقایسه با کشاورزی نمیجنگل

ی نظیر پدافند غیر عامل نیز وارد عمل شوند. ضمن آنکه برای مبارزه هایها به تنهایی قادر به حل بحران نیست و باید مجموعهجنگل

با آفت باید اطالعات دقیق و کافی در کشور وجود داشته باشد که متاسفانه این اطالعات وجود ندارد. باید بررسی شود که چرا در 

های الزم را انجام دهند.کیادلیری بیان کرد: های مسئول باید در این رابطه بررسیکشور با کمبود اطالعات مواجه هستیم و دستگاه

های طبیعی کشور جدی گرفته نشده است. حتی اگر از بعد هنوز هم بعد از این همه بحث و جدال، مسئله طغیان آفت در اکوسیستم

تر توجه سئله بیشخسارات اقتصادی به مسئله آفات نگاه کنیم و به مباحث اکولوژی آن توجه نکنیم، جا دارد که مسئوالن به این م

دهد که از این محل، صدها کنند. به گفته وی، طغیان آفات باعث کاهش میزان تولید چوب در جنگل شده و مطالعات نشان می

 برداری چوب ازمیلیارد تومان خسارات اقتصادی به کشور وارد شده است.رئیس انجمن جنگلبانی ایران تاکید کرد: با حذف بهره

کنند، مثل ابریشم باف ناجور، مانع ریزی شود اما آفاتی که برای سالمت انسان مشکل ایجاد میشگری برنامهجنگل، باید روی گرد

توسعه صنعت گردشگری هستند.وی ادامه داد: در بحث ترسیب کربن از آنجا که ایران به مجامع جهانی در این رابطه تعهد داده است، 

آفات به صورت وسیع سبب از بین رفتن درختان شده و ما را از دستیابی به اهداف ای دارد. طغیان مسئله حفظ جنگل اهمیت ویژه

کند.کیادلیری گفت: در مسئله طغیان آفات جنگلی ما با ضعف در مدیریت مواجه هستیم البته این کاهش میزان انتشار کربن دور می

در میان افراد باالدستی و پایین دستی فراهم بالی کشورهای در حال توسعه است. تا مدیریت ما درست نشود، امکان گفتگو 

شود.وی در تشریح سخن خود عنوان کرد: کشورهای کمتر توسعه یافته از نظر آموزش مشکل دارند، اغلب نیروهای این کشورها نمی

وزش ، صرف آمگیرندهای کشورهای آفریقایی که در این گروه جای میآموزش ندیده هستند و تحصیالت ندارند. بیشتر دغدغه دولت

شود. کشورهای در حال توسعه نیروهای آموزش دیده دارند و از آنجا که کارشناسان آنها تا حدی با مسایل آشنایی دارند، جامعه می

توانند به توانایی مورد نظر برای حل مشکالت دست یابند. این کشورها در بحث مدیریت مشکل دارند و های کوتاه مدت میبا دوره

الن در این کشورها باید معطوف به حل مشکل مدیریت شود اما کشورهای توسعه یافته به دنبال کاربردی کردن تحقیقات دغدغه مسئو
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هستند.رئیس انجمن جنگلبانی ایران یادآور شد: ایران به عنوان کشوری در حال توسعه با مشکل مدیریت روبرو است. مدیرانی داریم 

 ریزی و مدیریت ندارند، کارشناسان زحمت کشبه لحاظ فنی ضعیف هستند و توانایی برنامه که بیشتر موهبتی هستند و از آنجا که

شوند. البته این روند طبیعی است زیرا یک مدیر ضعیف کنند و گاها این کارشناسان با غضب مدیران مواجه میو باهوش را تحمل نمی

ایرانی به اقرار کارشناسان فائو که برای مبارزه با شمشاد در دفتر فنی تواند با کارشناسان قوی کار کند.به گفته وی، کارشناسان نمی

د المللی، اطالعات بیشتری ندارنچالوس حضور یافته بودند، اطالعات زیادی در زمینه مبارزه با آفات دارند و کارشناسان این نهاد بین

 های ما وارد کرده است.ها نداریم، آفات خسارات زیادی به جنگلریزیکه در اختیار آنها قرار دهند. اما از آنجا که مدیریت در برنامه

کیادلیری عنوان کرد: در ایران همه تمرکز مدیران به روی کارهای نمایشی است. در بحث مبارزه با آفات شمشاد جز اقدامات نمایشی، 

هایی که برای م شده است و برنامهچه کار مفیدی انجام شده است؟ کنترل آفت صرفا در مناطقی که پیش چشم مردم بوده انجا

های رسند.وی افزود: باید اثرات برنامهای کاربرد دارند و به مرحله اجرا نمیهای رسانهشود، صرفا در مصاحبهمبارزه با آفت پیشنهاد می

م شده طبیعی فعالیتش ک شود و اگر آفت به دلیل شرایطها اجرا نمیپیشنهاد شده برای شمشاد را در طبیعت ببینیم اما این برنامه

گویند. در حالی که باید اثرات آفات در طبیعت را به ها سخن میهای جمعی از موفقیتباشد، بالفاصله مسئوالن در نشست با رسانه

ل ها شکهای مختلف مردمی برای کمک به مشکالت ناشی از آفات در جنگلای رصد کنیم.به گفته کیادلیری پویشصورت دوره

از نظر  هاکه این مسئله یک اقدام میمون و مبارک است. زیرا مردم نسبت به مسایل حساس هستند اما از آنجا که این گروه اندگرفته

ها ها زده شود. وی ادامه داد: سازمان جنگلهای غیر تخصصی در بین تشکلشوند، ممکن است حرفتخصصی و فنی پشتیبانی نمی

میلیون  ٤٠٠کل اعتبارات بخش حفاظت و حمایت برای چهار استان شمالی در سال گذشته دچار مشکالت اعتباری و ابزاری است. 

تومان بوده است که این اعتبار عالوه بر اینکه برای مبارزه با آفات باید صرف شود، هزینه کاداستر اراضی و غیره نیز از محل این 

 ١٠٠طبیعی از اعتبارات بخش حفاظت و حمایت در سال گذشته  اعتبارات باید پرداخت شود. به این ترتیب سهم هر اداره کل منابع

میلیون تومان بوده است که رقم کمی است.رئیس انجمن جنگلبانی ایران گفت: البته اگر مدیریت قوی و توانا داشته باشیم، قطعا 

 گیرد و با کمبود امکانات و اعتبار مواجه نخواهد شد.چنین مدیری حق خود را می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٧٥/%D٨%B٥%D٩ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

 طعم شیرین صادرات در بازارهای جهانی
بسیاری از کشورهای اروپایی به مقصد صادرات محصوالت غذایی ایرانی اضافه قائم مقام سازمان توسعه تجارت گفت: در سال گذشته 

محمدرضا مودودی مشاور وزیر صنعت معدن و .شودهای ایرانی به آمریکا نیز صادر میشدند تا جاییکه محصوالت لبنی و شکالت

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیتجارت و قائم مقام سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگار 

درصدی از جهت ارزشی داشته و  ٨نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد  ٩٥صادرات محصوالت صنایع غذایی در سال  :گفت ،جوان

گروه ویژه مانند روغن نباتی، فرآورده های لبنی، ماکارونی، قند  ٩وی در ادامه افزود: طی همین سال ، .ر گذشتمیلیارد دال ٢از مرز 

و شکر رشد چشمگیری در صادرات داشته اند، هر چند که در برخی از محصوالت مانند کمپوت و کنسرو شاهد کاهش صادرات 

 ایم رقبایجه افزایش کیفیت محصوالت ما در صنعت غذایی بوده و توانستهدرصدی در نتی ٨مودودی تصریح کرد: این رشد .ایمبوده

میلیون دالر  ٤٩٠میلیون دالری به  ٤٤٠عنوان مثال در بازار عراق از صادرات صنعتی را در بازارهای جهانی به عقب برانیم، به

شورهای اروپایی هم به مقصد صادرات محصوالت قائم مقام سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: در سال گذشته بسیاری از ک.ایمرسیده

وی در پایان با اشاره به تأثیرات .شودهای ایرانی به آمریکا نیز صادر میغذایی ایرانی اضافه شدند تا جاییکه محصوالت لبنی و شکالت

کشورهای اروپایی را یافته  برجام بر روی افزایش صادرات محصوالت غذایی گفت: برجام باعث شد تا محصوالت ایرانی اجازه ورود به

 .و شرایطی همچون بیمه و مسائل بانکی در روند برجام تسهیل شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٢٤١٣٠/%D٨%B٧%D٨%B٩%D 
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 نهاده
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۲ : تاریخ

 و افزایش صادرات فرآورده دامی حاصل اجرای قانون تمرکز است  ثبات قیمت نهاده
گذار میهن گفت: طی دو سه سال اخیر که قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی اجرا شده، شاهد رئیس اتحادیه سراسری مرغ تخم

  .ایممچون مرغ و تخم مرغ بودهها و کنترل واردات و همچنین توسعه صادرات محصوالتی هثبات در قیمت نهاده

های ، رضا ترکاشوند پیش از ظهر امروز در نشست خبری که با حضور رؤسای اتحادیهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

ت بازرگانی برگزار شده بود، گفت: یکی از مشکال تعاونی کشاورزی در واکنش به الیحه دولت برای تفکیک قانون تمرکز و احیای وزارت

، تا اندها هم به فکر برطرف کردن چالش نبودهگیر به ویژه برای مواد غذایی است و دولتهای تصمیمبخش کشاورزی، تعدد سازمان

ی وارد این بحث شد و آنکه مجلس طرح انتزاع، وظایف بازرگانی و الحاق به وزارت جهاد کشاورزی را ارائه کرد و به صورت چالش

مجلس به این نتیجه رسید که تمرکز تمام وظایف دراختیار یک وزارتخانه قرار گیرد، چرا که ما با یک ساختار ناقص در مدیریت 

وی با اشاره به اینکه اجرای قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی بارقه امیدی برای بخش تولید و  .بخش کشاورزی مواجه بودیم

ن است، تصریح کرد: اگر سیاستگذار یکی باشد، حاصل کار خروجی بهتری خواهد داشت، به عنوان مثال؛ یکی از کشورها کشاورزا

ساعت با هماهنگی معاونت  ١٢مرغ از ما کرده بود که پروتکل دامپزشکی مشترک نداشتیم، تنها در عرض کمتر از درخواست تخم

سازمان دامپزشکی مشکل حل شد، حاال فرض کنید قرار بود اول مجوز را از وزارت های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری

  .کشیدبازرگانی و خارج از وزارت جهاد پیگیری کنیم، مطمئن باشید، کمتر از دو سه ماه طول نمی

زمانی آقایان در وزارت بازرگانی ایم، افزود: یک ها هم بودهترکاشوند با اشاره به اینکه از طی دو سه سال اخیر شاهد ثبات قیمت نهاده

کننده قرار تومان در اختیار مصرف ٧٠٠کردند، ولی محاسبه آن با قیمت ارز آزاد بود و کیلویی وارد می ١٢٢٦ذرت را با ارز مرجع 

ه ارز مرجع به این طرف قیمت کنجاله و ذرت پس از آنک ٩٣گرفت که در سویا و کنجاله هم وضع به همین منوال بود، اما از سال می

های دولت کم کرده و به درآمد آن اضافه شد که این ناشی ای از هزینهحذف شد، ثابت شده و با قیمت یکسان وارد بازار شد و به گونه

گذاری میهن با اشاره به افزایش صادزات تخم رئیس اتحادیه سراسری مرغ تخم .از سیاستی است که وزارت جهاد اعمال کرده است

هزار تن افزایش  ٩٠هزار تن به  ٣٥مرغ حتی با وجود شیوع آنفوالنزای پرندگان از صادرات تخم ه سال اخیر گفت:مرغ طی دو س

  .هزار تن رسیده است ٨٠هزار تن به  ٢٠یافته و گوشت مرغ هم از 

m/newstext.php?nn=http://www.farsnews.co١٣٩٦٠٣٢٢٠٠١٠٧١ 
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 نهاده
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۱ : تاریخ

 درصدی کود با وجود تولید داخل/ خاک کشور با مصرف نابجای کود رو به زوال است 7۰واردات 
د کرد،ساالنه سه چهار میلیاردبیر انجمن تولیدکنندگان کود معتقد است، اگر دولت دست از سر بازار کود بردارد و فقط نظارت می 

خبرگزاری به گزارش خبرنگار کشاورزی  .درصد کود کشور باوجود تولید داخل وارد شود ٧٠کردیم، نه اینکه دالر کود صادر می

رویه کود و سموم کشاورزی بر سر مزارع است که ، یکی از مباحثی که طی چند سال اخیر همواره مورد بحث بوده، مصرف بیفارس

اثر بودن تولیدات کم ئلهمس.شویمهای زیرزمینی با آن مواجه میگاهی با مشکل باقیمانده سموم و یا آلوده شدن خاک و به تبع آن آب

داخلی در بخش کود و سم موضوعی است که معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی هم به آن اذعان داشته و این شائبه ایجاد شده که 

های تحریم واردات سموم برخی از تولیدات داخل به دلیل سختی باالی آب در کشور اثربخشی الزم را ندارد. از طرف دیگر طی سال

اثر چینی به کشور و افزایش مصرف تبعاتی را در پی داشته و این روزها تولیدکنندگان داخلی معتقدند، از تولید محصول ایرانی کم

وگو با خبرنگار فارس از مشکالت این صنف گفت و اینکه محسن سیروس دبیر انجمن تولیدکنندگان کود در گفت.شودحمایتی نمی

گویند تولیدات داخل در حوزه می :فارس.دهدر که باید و شاید بخش خصوصی را بازی نمیطوشرکت خدمات حمایت کشاورزی آن

کیسه از کود داخل  ٣شوند؛ چراکه کشاورز مجبور است ها ندارد و مجبور به واردات میکود و سم کیفیت الزم را در برخی از بخش

 گیرد، توضیح شما به عنوان نماینده تولیدکنندگانشی الزم را میرا پای یک محصول بریزد، اما در مشابه خارجی با مصرف اندکی اثربخ

های اخیر تحوالت زیادی در این حوزه رخ داده تولید کود در داخل کشور آغاز شده و طی سال 70از سال  :سیروسداخلی چیست؟

ارگرمی آنهایی است که واردات ها برای بازکند. این حرفاست و متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی توجه چندانی به این بخش نمی

 .گونه نیست که همه کودهای تولید داخل کیفیت پایینی داشته باشدوجه اینکنند و به هیچمی

اند. اثر بودن آن در جلسات مختلف با وزارت جهاد کشاورزی گالیه کردهبارها کشاورزان از کیفیت پایین کودهای داخلی و کم :فارس

در بازار کودهای مختلفی از جمله تولید داخلی و وارداتی وجود دارد که هریک  :سیروسضوع دارید؟شما چه پاسخی برای این مو

تواند کیفیت نداریم، اما این موضوع نمیگویم در تولیدات داخل، محصوالت بیممکن است کیفیت متفاوتی داشته باشد. من نمی

یت ببندیم و به سمت واردات کود برویم. حتی برخی از افراد اقدام به جعل، مان را بر روی تولیدات با کیفای بر آن باشد که چشمبهانه

های توزیع رسمی هم به فروش اند. حتی کودهای تقلبی در شبکهتقلب و سوءاستفاده از برندها برای فروش کودهای تقلبی کرده

اما رئیس وقت شرکت خدمات حمایتی  :سفار.رسد و تولیداتی که برند و نام مشخص دارند، در بازار قابل اطمینان هستندمی

ماه اخیر به ما گفت که اگر کشاورزان کود خود را از  ٢-٣ ها از جمله کود را برعهده دارد، در مصاحبهکشاورزی که امر توزیع نهاده

عب این ی در شخواهید بگویید که کود تقلبشعب رسمی این شرکت تهیه کنند، هیچ نگرانی از این موضوع نخواهند داشت و شما می

اعالم کرده که دولت وظیفه دارد شرایط حضور  وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون صراحتاً :سیروسرسد؟شرکت به فروش می

یعنی دولت این کار را نکرده؟ برای خرید  :فارس.ها از جمله کود فراهم کندتولیدکننده بخش خصوصی را برای حضور در بازار نهاده

طبق قانون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی باید از چرخه  :سیروساند؟ای برگزار نکردهموردنیاز کشاورزان مناقصهو تأمین کود 

یعنی شما  :فارس.ها از جمله کود و سم بیرون برود، اما متأسفانه تالش به تداوم حضور خود در بازار داردواردات و عرضه نهاده

خرد، پس از کجا نیاز کشاورزان های توزیع در بازار را از بخش خصوصی داخل نمیدهگویید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نهامی

کنند، یک بخشی از کودهای پتاس ها خریداری میکود اوره را از پتروشیمی :سیروسها وارداتی است؟شود؟ آیا همه نهادهتأمین می

 .کننداز کشور را از طریق واردات تأمین میدرصد کود مورد نی ٧٠کنند، ولی و فسفاته را هم از داخل خریداری می

 شود؟درصد واردات همه از نوع کودهایی است که در داخل تولید می ٧٠این  :فارس
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 .شودسوپر فسفات تریپل و انواع کودهای فسفاته در داخل هم تولید می :سیروس

 های شما با مشابه وارداتی تفاوت زیادی دارد؟آیا قیمت :فارس

ای به واردات قیمت کود وارداتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و تولیدات داخل به دلیل اختصاص ارز مبادلهتفاوت  :سیروس

 .های ما قابل رقابت خواهد بوداین محصول است و اگر ارز با نرخ آزاد به بازار برای واردات کود در نظر گرفته شود، قیمت

یعنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از شما کود  دهند،ها بازی نمیادهشما گفتید بخش تولید داخلی را در تأمین نه :فارس

 خرد؟ و مگر در کل چقدر نیاز مصرفی بخش کشاورزی کشور است؟نمی

همین االن قرار ایم، قرار شده تا بخش اندکی را از ما بخرند اما هایی که انجام دادهبا فشارهایی که وارد شده و پیگیری :سیروس

میلیون  ٢شود که میلیون تن کود برای بخش کشاورزی مصرف می ٤ساالنه  .هزار تن کود از خارج کشور وارد شود ۲۰۰است تا 

ها فقط کودهای اوره و میلیون تن دیگر آن کودهای فسفاته، پتاسه و کودهای نوترکیب است و پتروشیمی ٢تن آن کودهای ازته و 

که همیشه منافع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با منافع تولیدکنندگان داخلی نجاییکنند، اما از آآمونیوم فسفات را تأمین میدی

که بازار در دست شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی است، در تقابل بوده، به همین دلیل حجم زیادی از تولیدکنندگان کود از آنجایی

شتغال آن ممکن است، از بین برود. امسال سال اقتصاد مقاومتی های موجود در صنعت کود و همچنین امرور سرمایهاند و بهبیکار مانده

اند، چرا وزارت جهاد کشاورزی به دنبال واردات کود و رانت موجود در است و رهبری هم بر حمایت از تولیدکننده داخلی تأکید کرده

 .این حوزه است

 میلیون دالر از صندوق توسعه ملی را صرف واردات کود کردند 600

 کنید؟س اکنون شما تولیدات خود را در کجا عرضه میپ :فارس

توانیم بخشی از تولیدات خود را عرضه کنیم، اما وزارت جهاد کشاورزی دهیم میبا بازاریابی که در سطح کشور انجام می :سیروس

محل صندوق ذخیره  میلیون دالر از ٦٠٠که هم حمایت چندانی برای تقویت بنیان واحدهای تولیدی داخل نکرده است تا جایی

های بخش صنعت از جمله کود در این وزارتخانه اختصاص یافته بود، صرف واردات کود ارزی)توسعه ملی( که برای تقویت زیرساخت

 .افتاد، ما اکنون ساالنه سه، چهار میلیارد صادرات داشتیمشد و اگر این اتفاق نمی

 های خود سند دارید؟فتهاین حرف شما ادعای کمی نیست. آیا شما برای گ :فارس

 .هایم سند دارمتک حرفبله، برای تک :سیروس

 ها آیا ما صادرات کود داریم؟حاال با تمام این حرف :فارس

اما به دلیل مشکالت موجود، صادرات آزاد شد، هایی که انجمن انجام داد،یک زمانی صادرات کود ممنوع بود و با تالش :سیروس

 اند و اکنون صادرات ما در حد قابل قبولیاند که امکان ورود به بازارهای صادراتی را نداشتهآنقدر گرفتار بودهبرخی تولیدکنندگان ما 

 .نیست

 رندی ترک ها برای گرفتن فرمول و صادرات مجدد کود به ایران

یه رقیب جدی ماست. در بندی، کشوری همچون ترکدر بسیاری از محصوالت در منطقه به دلیل ضعف در بازاریابی و بسته :فارس

 حوزه کود، وضعیت ما به چه شکلی است؟ و آیا امکان ورود به بازارهای منطقه را داریم؟

ند و انفوذ این کشور به تولیدکنندگان ما مراجعه کردههای ذیما اطالع داریم نمایندگان وزارت کشاورزی ترکیه و شرکت :سیروس

 .را به کشور خود ببرند تا تولیدات را مجدد به ایران صادر کننداند فرمول و تکنولوژی تولید کود خواسته

 دولت حق فروش کود را ندارد
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برخی معتقدند کودهای تولیدی متناسب با نیاز و کمبود مواد معدنی خاک کشور نیست، به عنوان مثال ما در خاک کمبود  :فارس

 .خورانیمک میروی یا منگنز را داریم، اما مدام فقط کود اوره و پتاسه به خا

اند و این دو نوع کود های سال است که خاک کشاورزی کشور را با کود اوره و سوپرفسفات تریپل تغذیه کردهسال :سیروس

فرسایش مرور روبهبرد و هم خاک بههای زنده و مفید موجود در خاک را از بین میگذارد که هم باکتریپسماندهایی از خود به جا می

. در زوال استشود و روبهشود. ساالنه به همین دلیل رقم سنگینی از خاک کشور مستهلک میکه غیرقابل کشت میرود تاجاییمی

کشید. کرد، شاید کار به اینجا نمیگری میشد و دولت از دخالت در امر کود کنار رفته و فقط متولیکه اگر مرّ قانون اجرا میصورتی

 .ود بفروشدطبق قانون، دولت اصالً حق ندارد ک

 طبق چه قانونی؟ :فارس

 .شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی ٤جزء  ٣بند  :سیروس

 هایشود؟ مگر نه اینکه وظیفه این شرکت تأمین و تولید نهادهپس وظیفه شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی چه می :فارس

 کشاورزی است؟

در حقیقت کار به دست بخش خصوصی افتاده و تمام این مشکالت تا حدی سازی در این شرکت اتفاق بیفتد، اگر خصوصی  :سیروس

کنند، ما هم ها باهم جوینت شده و در شهرها زیر نظر یک شرکت واحد کار میطور که در تمام دنیا تعاونیشود و همانبرطرف می

 .کنندگان بخش خصوصی فراهم شودای برای فعالیت تولیدسازی شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی، زمینهامیدواریم با خصوصی

 ترس حذف از بازار عامل سكوت در برابر قانون شكنی

 پس چرا تاکنون هیچ کس به اجرایی نشدن قانون اعتراض نکرده است؟ :فارس

متأسفانه ترس از برخورد وزارت جهاد کشاورزی در شبکه و حذف از بازار باعث این امر شده است. در عین حال تحقیقات  :سیروس

وخاک و دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفته که کود سوپرفسفات ساده که هم فسفر خاک را تأمین سیار زیادی در موسسه آبب

 .کندسوپرفسفات تریپل وارد می کند و وزارت جهاد کشاورزی به جای مصرف این نوع کود،کند و هم فسفات را احیا میمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٣٢١٠٠٠٤٥٣ 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۴تاریخ: 

 درصدی کودهای کشاورزی / مواد اولیه کودهای کشاورزی از داخل تامین می شود 7۰رد ادعای واردات 
درصدی کود با وجود تولید داخل، اعالم کرد  ٧٠دبیر انجمن تولیدکنندگان کود مبنی بر واردات  وزارت جهاد کشاورزی با رد ادعای

 .که نهاده کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی از شرکت های پتروشیمی داخل تامین می شود

واکنش به خبر منتشره از دبیر به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در 

درصدی کود با وجود تولید داخل در خبرگزاری فارس با هدف روشنگری توضیحاتی  ٧٠انجمن تولیدکنندگان کود مبنی بر واردات 

 میلیون تن کامال ٢.٥کودهای گروه ازته که عمدتا شامل کود اوره می باشد به میزان :ارائه کرد.متن این توضیحات به شرح زیر است

این گزارش می افزاید: همچنین از کودهای .از طریق شرکت های پتروشیمی داخل تامین می شود و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد

درصد از تولید داخلی تامین و کود های سوپرفسفات تریپل،دی آمونیوم فسفات و سولفات  ١٠٠فسفاته، کود سوپرفسفات ساده 

این گزارش در ادامه با اشاره به این که .شرکت های داخلی،کسری تولید از خارج تامین می شودپتاسیم پس از خرید مجموع تولید 

کود کلرور پتاسیم تولید داخل ندارد و از خارج تامین می شود،تصریح کرده است:ارز تخصیصی از صندوق توسعه ملی صرفا به منظور 

 شرکت خدمات حمایتی قرار گرفته استتامین کسری کود مورد نیاز بخش کشاورزی از خارج در اختیار 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٠٤٧/%D٨%B١%D٨ 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۵تاریخ: 

 شودواحدهای امحای سموم و کودهای سنواتی در کشور ایجاد می
سرپرست دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه امحای کود و سموم تاریخ مصرف گذشته به عهده مصرف 

کننده و اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده این محصوالت است، از تالش سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوز به منظور 

کود و سموم تاریخ گذشته و رسوب آن در انبارها یکی از .در داخل کشور خبرداداحداث واحدهای امحا کننده محصوالت سنواتی 

مشکالتی است که باید برای آن راه حل مناسبی پیدا شود. امحای کودها و سموم شیمیایی که تاریخ مصرف آنها به دلیل واردات 

اصی ات شیمیایی خطرناک، تابع قوانین و مقررات خبیش از حد یا دالیل فنی دیگر گذشته، کار راحتی نیست. از بین بردن این ترکیب

 شود. زهرا جباری سرپرست دفتر آب و خاکاست و اگر این ضوابط رعایت نشود، سالمت آب و خاک با خطرات جدی مواجه می

اریخ مصرف اندازی واحدهای امحای کود و سموم تسازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار ایانا از نیاز ایران برای راه

سازمان حفاظت محیط  سرپرست دفتر آب و خاکگذشته خبرداد. وی افزود: ما نیاز داریم چنین واحدهایی در کشور ایجاد شود. 

زیست درباره چگونگی امحای این ترکیبات که حجم آن هر سال رو به افزایش است، بیان کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده این 

نین وی افزود: اگر افراد چوالت سنواتی خود هستند. آنها باید مراکز مجاز دفع پسماند را شناسایی کنند.ترکیبات مسئول امحای محص

های مختلف استعالم بگیرند.به گفته جباری، اگر توانند از ادارات کل محیط زیست استانمراکزی را در اختیار نداشته باشند، می

نداردها در هر استان وجود داشته باشد، این کودها به مراکز امحای داخل استان امکان امحای کود و سموم شیمیایی بر اساس استا

های شوند. در غیر این صورت دارنده این محصوالت سنواتی باید از طریق اداره کل محیط زیست استان خود، از استانارسال می

ال ها ارست سنواتی خود را برای امحا به سایر استانهمجوار که چنین امکاناتی را دارند، استعالم گرفته و با تدابیر خاص، محصوال

های الزم ایم که تمام اشخاص قبل از ارسال سموم سنواتی خود به مراکز امحای داخل، باید گزارشکند.وی افزود: اخیرا اعالم کرده

تدا باید از استان مقصد استعالم را به سازمان محیط زیست ارسال کنند. اگر قصد صدور محموله به خارج استان را داشته باشند، اب

ها نیز برای ما ارسال مقصد صادر کنند. رونوشت گزارش مربوط به این جابجایی گرفته و در صورت تایید، محموله خود را به استان

های کود های پذیرنده محمولهسازمان حفاظت محیط زیست گفت: ممکن است برخی استان خواهد شد.سرپرست دفتر آب و خاک

های واحدهای امحا کننده این محصوالت، مجوز دریافت محموله جدید برای این سموم سنواتی، به دلیل آالینده بودن فعالیتو 

کنیم. جهاد کشاورزی گیری میوی ادامه داد: ما چهار ماه یکبار درباره وضعیت امحای کود و سموم سنواتی گزارشواحدها صادر نکنند.

م از وضعیت مصرف، تولید، واردات و توزیع کودها و سموم و میزان محصوالت سنواتی اطالعات تجمیع نیز به عنوان متولی کود و س

شده در اختیار دارد.به گفته جباری در ایران امکان امحای محصوالت غیر کلره وجود دارد و در حال حاضر برخی افراد برای ایجاد 

یک  "ددت"اند.وی ادامه داد: به سازمان حفاظت محیط زیست داده هایی راواحدهای جدید امحای محصوالت سنواتی، درخواست

آالینده آلی پایدار است که بخشی از آن در انبارهای وزارت جهاد کشاورزی و بخش دیگر در انبارهای وزارت بهداشت وجود داشته 

بندی و به خارج از سموم خود را بستههای فنی و مطالعاتی این مرکز، است. سال گذشته این دو وزارتخانه با همکاری فائو و کمک

ایران برای امحا صادر کردند. هماهنگی برای صدور این محموله، توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد.سرپرست دفتر آب 

د های افراسازمان حفاظت محیط زیست درباره چگونگی ایجاد واحدهای امحای کودها و سموم سنواتی گفت: ابتدا درخواست و خاک

های ارزیابی زیست محیطی آنها که در آن به نوع تکنولوژی مورد استفاده اشاره شده است به دقت بررسی شود. گزارشبررسی می

شود. البته بعد از صدور مجوز نیز ها به روز بودند، مجوز فعالیت برای یک واحد جدید صادر میشود. در صورتی که این تکنولوژیمی
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وی همچنین از شود تا از استانداردهای الزم فاصله نگیرد.شود و مدام خروجی این واحدها کنترل مییکار محیط زیست تمام نم

 تالش یک واحد امحا کننده کود و سموم شیمیایی غیر کلره در استان قزوین، برای ارتقای سیستم خود خبرداد. 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٦٦٣/%D٨٨%٩%D٨%A٧%D٨%AD 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۴تاریخ: 

 ۳.۳کشاورزان کشور قرار می گیرد/ های تجاری در اختیار نخستین کودهای زیستی تولیدی برای گلخانه

 میلیـارد دالر، ارزش بازار جهانی عوامـل کنترل زیسـتی
جات کشور، موفق به ها و مزارع صیفیگونه باکتری بومی از گلخانه ٤٠٠محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با جمع آوری و شناسایی 

به گزارش ایانا از پژوهشکده .گیاهی و ممانعت کننده رشد بیمارگرهای قارچی شدند های القا کننده رشدشناسایی انواع مختلفی از باکتری

بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دکتر اکرم صادقی، عضو هیات علمی بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اعالم این 

میایی در بخـش کشـاورزی که تبعـات زیسـت محیطـی و مخاطـرات اسـتفاده گسترده از سـموم و کودهـای شـی :مطلب خاطرنشان کرد

ه ک بهداشـتی بسـیار زیـادی را بـه همـراه دارد، ضرورت استفاده از کودها و سموم زیستی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. به طوری

درصد هم رشد دارد. ارزش ساالنه  ١٨.٨رد دالر رسیده که ساالنه میلیـا ٣.٣ارزش بازار جهانی عوامـل کنترل زیسـتی در حـال حـاضر به حـدود 

در اسناد باالدستی کشور ما هم بر تولیـد و افزایـش مصرف کودهـای  میلیون دالر برآورد شده است. ٨٠٠بازار جهانی کودهای زیستی هم حدود 

های متعددی در رز تاکید شده است که بر این اساس پروژههای هها و علفزیسـتی و آلـی و همچنیـن عوامـل کنترل زیستی آفات، بیماری

وی تصریح کرد: محققان بخش بیوتکنولوژی میکروبی .زمینه تولید کود و سموم زیستی در دستور کار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی قرار دارد

ای جاتی مثل خیار، گوجه فرنگی و فلفل دلمهیپژوهشکده با توجه به حساسیت و ضرورت مضاعف کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی در صیف

که به دلیل تازه خوری بیش از سایر ارقام کشاورزی با مشکل بقایای سموم و عوامل شیمیایی بیماری زا مواجه هستند تولید کودهای زیستی 

ها معموال های آنه فرنگی و خیار که بوتهاند. در تولید این محصوالت خصوصا گوجمورد استفاده در این محصوالت را در دستور کار قرار داده

شود. استفاده از کودهای بیولوژیک مناسب و دهند ناچارا از کود و سموم شیمیایی زیادی استفاده میماه در گلخانه محصول می ٩تا  ٨حدود 

به ویژه کودهای دامی شود. همچنین تواند موجب افزایش حجم و وسعت ریشه و در نتیجه باال بردن جذب مواد مغذی موجود در کود بومی می

کنند. در مجموع استفاده از کودهای های مورد استفاده به هضم بهتر کودهای آلی مانند کمپوست کمک میهای تولید شده توسط باکتریآنزیم

ها را های این نهادهها و هزینهزیستی راندمان کودهای شیمیایی و دامی مورد استفاده در گلخانه را افزایش داده و در نتیجه میزان مصرف آن

های موجود در کودهای زیستی استفاده از آن کشاورزان را از مصرف بی رویه سموم شیمیایی دهد. با توجه به اثرات ضد قارچی باکتریکاهش می

 ٢٩ونه باکتری مختلف از گ ٤٠٠صادقی خاطرنشان کرد: در مرحله نخست طرح .به عنوان عامل پیشگیری از بیماری گیاه بی نیاز خواهد کرد

ها بر رشد گیاه و افزایش حجم واقع در سه استان اصفهان، یزد و کرمان جمع آوری و بررسی شد. در مرحله بعد تاثیر این باکتری صیفی گلخانه

اسایی های بومی شنتریهای منتخب بر عملکرد و کیفیت محصوالت در مرحله بعد انجام خواهد شد. باکریشه بررسی شد. مطالعه تاثیر باکتری

( هستند. در مرحله Bacillus( و باسیلوس )Pseudomonas، سودوموناس )(Streptomyces)شده متعلق به سه جنس استرپتومایسس 

ه ژها برای افزایش پایداری کود زیستی در شرایط محیطی انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: در این پروو بسته بندی باکتری نهایی فرموالسیون

ها عرضه کنیم. مثال در مورد ارقامی مثل خیار که رشد طولی بوته تالش داریم کودهای زیستی را حسب نیاز کشاورزان در اشکال متنوع به آن

مناسب  شود که اختصاصا به افزایش حجم ریشه کمک کنند. همچنین با تهیه فرموالسیونهایی استفاده میچندان مد نظر نیست از باکتری

ها با سرعت خوبی در حال استفاده توام کودهای زیستی همراه با کودهای شیمیایی و دامی خواهد بود.صادقی با بیان این که این طرحامکان 

جاری در های تپیگیری است، ابراز امیدواری کرد که طی چند ماه آینده نخستین کودهای زیستی تولید شده برای استفاده آزمایشی در گلخانه

 زان کشور قرار گیرداختیار کشاور
http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٠٥٤/%D٨٦%٩%D٨%AE%D٨%B٣% 
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 نوغان
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۰تاریخ: 

مشترک برای اجرای های های پژوهشی کاربردی در حوزه کرم ابریشم و درخت توت / همكاریتوسعه فعالیت

 های کاربردی در صنعت نوغانداری و صنایع ابریشمها و پروژهطرح
ریزی کشور، رئیس دانشگاه گیالن و سرپرست مرکز در نشست مشترک رئیس امور پژوهشی و فناوری سازمان مدیریت و برنامه

برای  های مشترکم و درخت توت و نیز همکاریهای پژوهشی کاربردی در حوزه کرم ابریشتحقیقات ابریشم کشور بر توسعه فعالیت

به گزارش ایانا از مرکز تحقیقات ابریشم، به .های کاربردی در صنعت نوغانداری و صنایع ابریشم تأکید شدها و پروژهاجرای طرح

ریزی ریت و برنامهتر تحقیقاتی بین دانشگاه گیالن، امور پژوهشی و فناوری سازمان مدیهای گستردهمنظور ایجاد زمینه همکاری

افزاری طرفین برای های مشترک و استفاده از امکانات سخت و نرمکشور و مرکز تحقیقات ابریشم با هدف بررسی زمینه همکاری

اندیشی مشترکی با حضور رؤسا و کارشناسان های کاربردی در صنعت نوغانداری و صنایع ابریشم، نشست همها و پروژهاجرای طرح

براساس این گزارش، در این نشست ، طرفین با استقبال از .ای مورد اشاره در محل مرکز تحقیقات ابریشم تشکیل شدهارشد ارگان

های حُسن همکاری مرکز تحقیقات ابریشم کشور با دانشگاه گیالن و سایر مراکز پژوهشی در سطوح استانی و کشوری، بر لزوم همکاری

در آغاز این نشست .های تحقیقاتی مرکز و روند تولید تخم نوغان والد، بازدید کردندپیشرفت پروژهبیشتر تأکید و در ادامه از مراحل 

که عالوه بر رؤسای امور پژوهشی و فناوری سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه گیالن و مرکز تحقیقات ابریشم کشور، دکتر سید 

ن و برخی از کارشناسان خبره مرکز ابریشم نیز حضور داشتند، سرپرست ضیاءالدین میرحسینی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیال

های پژوهشی، وظایف حاکمیتی، حفظ و نگهداری تنها بانک مرکز تحقیقات ابریشم کشور گزارش کوتاهی از روند پیشرفت فعالیت

عدت مالی سازمان برنامه و بودجه کشور با ژن کرم ابریشم موجود در کشور و ... ارائه کرد. رضا صورتی زنجانی با تأکید بر لزوم مسا

های مرکز بویژه در های پژوهشی کاربردی در حوزه کرم ابریشم و درخت توت، برای واگذاری بخشی از فعالیتهدف توسعه فعالیت

وری سازمان دکتر قره یاضی رئیس امور پژوهشی و فنا.های دانش بنیان اعالم آمادگی کردتولید تخم نوغان والد به شرکت ٔ  زمینه

ریزی کشور نیز در این نشست در بخشی از سخنان خود به ارائه راهکارهایی برای برخورداری مرکز تحقیقات ابریشم مدیریت و برنامه

پاس دکتر رضی ریاست دانشگاه گیالن نیز ضمن تشکر و قدردانی از مسئوالن مرکز ابریشم به.کشور از اعتبارات تحقیقاتی پرداخت

 مابین اعالم کرد.مندی خود را برای توسعه ارتباطات پژوهشی فیداوم آن با گروه پژوهشی دانشگاه گیالن، عالقههای مهمکاری

گذار مرکز تحقیقات ابریشم کشور و استاد در ادامه این نشست نیز میر حسینی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیالن، بنیان

 .سال اخیر ارائه داد ١٥های مشترک دانشگاه و مرکز در ارشی از همکاریبرجسته اصالح نژاد کرم ابریشم در کشور، گز

اندیشی، قره یاضی، رضی و همراهانشان از بخش های بانک ژن، پرورش ارقام والد برای تولید انبوه تخم نوغان در پایان این نشست هم

 ات ابریشم کشور بازدید کردند.های پژوهشی مرکز تحقیقهیبرید موردنیاز کشور، مراحل اجرا و پیشرفت فعالیت

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٣١/%D٨%AA%D٨٨%٩%D٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 تولیدکننده زعفران در کوزوو، کشاورزی پایدار را برگزید
ترین صنعت در کوزوو کشاورزی است، اما رشد بخش اقتصادی با نبود تجهیزات، تخصص فنی، کشت دانیم که بزرگمیهمه ما 

 .شده مدیریت مزرعه، با رشد چشمگیری همراه نبوده استهای منسوخمحدود محصوالت زراعی و شیوه

، Caber، شرکتی در روستای Saffron Team، مالک شرکت "Nexhmedin Kahrimani"سایت یوروپا، به گزارش ایانا از وب

از منطقه زوبین پوتوک کوزوو ، این مطالب را گفت.وی اشاره کرد برای غلبه بر این چالش ها، کشاورزان در کوزوو به حمایت مالی 

ها در ن بخشتریهزار یورو از صندوق توسعه دریافت کنم. تولید کشاورزی یکی از نویدبخش ٤٨نیاز دارند همانند من که توانستم 

، با توجه به داده های آژانس آمار کوزوو ، کشاورزی سومین عامل تاثیرگذار در تولید ناخالص داخلی ٢٠١٤کوزوو است. در سال 

درصد از تولید ناخالص داخلی کوزوو را به  ١٤.١درصد از نیروی کار و  ٢٥، این بخش حدود  ٢٠١٢کوزوو بود. همچنین در سال 

، ٢٠٢٠-٢٠١٤چنین وزارت کشاورزی،جنگلداری و توسعه روستایی کوزوو، برنامه کشاورزی و توسعه روستایی خود اختصاص داد. هم

اتحادیه اروپا و سیاست مشترک کشاورزی راه  IPA IIهای مالی اتحادیه اروپا( ، را در راستای مقررات )کمکMAFRDتحت 

طرح های کشاورزی منطقه کوزوو شمالی متمرکز شد. یکی از این اندازی کرد. به دنبال این روند حمایت های صندوق توسعه روی 

یک "این محصول "دهد: توضیح می Kahrimaniمحصوالت کشاورزی که حمایت صندوق توسعه را در پی داشت زعفران بود.

م، محصولی و مناسب با آب و هوا و خاک کوزوو است و برای کشاورزانی همچون من که شرکت کوچکی دار "محصول با ارزش باال

زعفران ادویه ای است که به عنوان محصول معروف منطقه مدیترانه و خاور میانه شناخته شده و در میان "رود.ایده آل به شمار می

ترین ادویه های جهان جای دارد. این درحالی است که دارای مواد مغذی قابل توجهی است و با توجه به ترکیبات شیمیایی گران

، موفق به خرید تخم Saffron Teamانی متعددی دارد. با حمایت مالی از صندوق توسعه، این شرکت کوچک، پیچیده، خواص درم

کارگر فصلی و خرید یک اجاق گاز مدرن برای خشک کردن گل زعفران شد. همچنین کشت یک محصول  ٢٠زعفران، استخدام 

در کوزوو با انجام کشاورزی  Saffron Teamروه کوچک جدید و زیستی، به تقویت توسعه کسب و کار، کمک کرده است.موفقیت گ

پایدار، همراه با تولید سازگار با محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی در برابر استفاده از سموم شیمیایی در گیاهان، به دست آمده 

در آن زعفران کشت می  درصد طبیعی به کشت زعفران اقدام می کنیم، زمینی که ١٠٠ما به شیوه ای "است.این کشاورز گفت: 

کنیم، توسط درختان احاطه شده و این بدان معناست که هیچ آلودگی خارجی نمی تواند روی توسعه زعفران تاثیر گذارد و این 

کنیم، در حالی که برداشت به صورت دستی و با محصول توسط طبیعت محافظت می شود. همچنین ما از کود طبیعی استفاده می

صدها هزار گل زعفران در یک قطعه یک هکتاری در خارج از زوبین  Saffron Teamدر دو سال گذشته، "ود.شدستکش انجام می

گرم زعفران در سال  ٥٠٠( کاشته است. همچنین این شرکت در نظر دارد تا به تولید حدود هزارو  Caberپوتوک در روستای کابر ) 

اساس احترام متقابل، صداقت و انصاف است. هدف ما این است که به  شیوه های کسب و کار ما بر"پیش رو دست یابد.وی گفت: 

من ": این کشاورز افزود"یک شریک قابل اعتماد برای همه مشتریان، تامین کنندگان و البته برای همکاران و کارکنان تبدیل شویم.

بل اعتماد تبدیل شوم . چراکه اعتماد، از شمال کوزوو هستم و در آن جا زندگی می کنم. شفافیت به من کمک کرد تا به فردی قا

پایه و اساس کار گروهی است. همچنین من در حال مذاکره با یک تاجر صربستانی از شمال کوزوو هستم، تا بتوانیم برای تولید روغن 

 /"زعفران با هم همکاری کنیم و این چالش بعدی ما خواهد بود.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٥٦/%D٨%AA%D٨٨%٩%D٩ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۰تاریخ: 

 ۲۰17انداز غذا در ایران و جهان چشم
منتشر کرد. این گزارش که دو بار در سال  «انداز غذاچشم»سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو( گزارش جدید خود را با نام 

دهد و وضعیت ها و تهدیدهای مربوط به آنها را مورد بررسی قرار میشود وضعیت هر یک از محصوالت کشاورزی و فرصتمنتشر می

 .کندکشورها را در رابطه با دسترسی به مواد غذایی تحلیل می

منتشر کرد. این « انداز غذاچشم»غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو( گزارش جدید خود را با نام دنیای اقتصاد، شادی آذری: سازمان 

ها و تهدیدهای مربوط به آنها را مورد شود وضعیت هر یک از محصوالت کشاورزی و فرصتگزارش که دو بار در سال منتشر می

رده بینی ککند. در این گزارش فائو پیشاد غذایی تحلیل میدهد و وضعیت کشورها را در رابطه با دسترسی به موبررسی قرار می

در شرایط مطلوبی خواهد بود چون تقاضا کمی کمتر  ٢٠١٧-٢٠١٨است که تعادل جهانی عرضه و تقاضا برای غذا در سال کشاورزی 

ی نزدیک به رکورد خواهد بینی شده تولید خواهد بود و این منجر به قرارگرفتن ذخایر موجودی مواد غذایی در سطحاز سطح پیش

 .شد

 وضعیت ایران 

میلیون تن گندم تولید  ١١/ ٥بالغ بر  ٢٠١٥عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده گندم جهان در سال بر این اساس، کشورمان ایران به

شود در سال بینی میمیلیون تن رسیده است و پیش ١٣/ ٥به  ٢٠١٦دهد این میزان تولید در سال کرده بود که برآورد فائو نشان می

میلیون تن در سال  ١/ ٣نیز تولید گندم ایران بدون تغییر در همین سطح باقی بماند. بر این اساس، واردات این محصول از  ٢٠١٧

 ٠/ ٢میلیون تن به  ٠/ ١افزایش خواهد یافت و صادرات آن از  ٢٠١٧-٢٠١٨میلیون تن در سال زراعی  ٢به  2016-2017زراعی 

شود ایران به همراه دیگر کشورهای آسیایی از جمله بینی میبر اساس اعالم فائو در بخش برنج پیش .افزایش خواهد یافتمیلیون تن 

خریداری کنند. فائو با اعالم اینکه میانگین تولید برنج کشورمان  2017چین، عراق، مالزی و عربستان سعودی برنج بیشتری را در سال 

میلیون تن و در  ١/ ٦به  ٢٠١٦میلیون تن بوده است، برآورد کرده که این میزان در سال  ١/ ٥لغ بر با ٢٠١٥تا  ٢٠١٣های طی سال

طور میانگین بالغ به ٢٠١٥تا  ٢٠١٣های بر این اساس، واردات برنج کشورمان طی سال.میلیون تن خواهد رسید ١/ ٧به  ٢٠١٧سال 

میلیون تن خواهد رسید. فائو  ١/ ٣به  ٢٠١٧میلیون تن رسیده و در سال  ١/ ٢به  ٢٠١٦میلیون تن بوده است که در سال  ١/ ٣بر 

بینی کرده است. در بخش همچنین افزایش واردات گوشت گاو را برای ایران در کنار کشورهایی همچون ژاپن و کره جنوبی پیش

شورهای شود در کبینی میاست پیش بینی شده است. فائو نوشتههای شیری افزایش تولید برای ایران پیشتولید شیر و فرآورده

پاکستان، ترکیه، ایران و عربستان سعودی شاهد افزایش تولید شیر و محصوالت شیری باشیم و در چین تولید این محصول برای 

 ١٦/ ٣بالغ بر  ٢٠١٥تا  ٢٠١٣های دومین سال متوالی دچار افت خواهد شد. بر این اساس، میانگین تولید غالت در ایران بین سال

شود این میزان بینی میپیش .میلیون تن افزایش یافته است ١٩به سطح  ٢٠١٦شود این تولید در سال میلیون تن بوده که برآورد می

تا  ٢٠١٣-٢٠١٤های زراعی میلیون تن ارتقا یابد. بر این اساس، میزان واردات غالت ایران طی سال ١٩/ ٢به  ٢٠١٧تولید در سال 

میلیون تن  ١٣به  ٢٠١٧-٢٠١٨شود در سال زراعی بینی میمیلیون تن بوده است که پیش ١٣/ ٦انگین طور میبه 2016-2015

میلیون تن بوده در سال زراعی  ٠/ ١بالغ بر  ٢٠١٦-٢٠١٧دهد صادرات این محصول که در سال زراعی کاهش یابد. برآوردها نشان می

همچون  ٢٠١٧-٢٠١٦های های روغنی میزان تولید ایران در سالش دانهدر بخ .میلیون تن افزایش خواهد یافت ٠/ ٢پس از آن به 

میلیون تن بوده  ١/ ٨برابر با  2016-2015میلیون تن خواهد بود، واردات این محصول اما در سال زراعی  ٠/ ٧گذشته در سطح 

 حصوالتبینی جهانی مپیش .میلیون تن افزایش خواهد یافت 2 /3است که در سال زراعی پس از آن به 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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میزان تولید جهانی گندم به کمتر از رکورد سال گذشته افت خواهد کرد، اما با توجه به  ٢٠١٧بینی فائو در سال بر اساس پیش

در سطح باالیی  ٢٠١٨-٢٠١٧موجودی کافی این کاال، بازارها با کمبود گندم مواجه نخواهند شد. عرضه جهانی برنج در سال زراعی 

ه است بینی کردشود تولید جهانی کمی رشد کند. در بخش تولیدات جهانی گوشت، فائو پیشبینی میحفظ خواهد شد چون پیش

که رشد تولید در اغلب کشورها، با افت تولید چین خنثی خواهد شد و نتیجه این خواهد بود که تولید جهانی برای سومین سال 

دی را تجربه خواهد کرد که حاصل تقاضای چین و افزایش درص ٢/ ٥متوالی دچار رکود خواهد شد. تجارت جهانی گوشت رشد 

افزایش خواهد یافت و در برخی کشورها قیمت این محصول  ٢٠١٧صادرات آمریکا و برزیل خواهد بود. تولید جهانی شیر در سال 

تظار دارد تولید جهانی بینی شده است. فائو انبرابر با یک درصد پیش 2017افزایشی خواهد بود.رشد تجارت محصوالت لبنی در سال 

های سیاسی در برخی بازارها موجب تضعیف رشد تجارت جهانی درصد افزایش یابد، اما نااطمینانی ١/ ١تا  ٢٠١٧ماهی در سال 

 .محصوالت دریایی خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧٩٥/%DA%٨٦%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۷تاریخ: 

 ۲۰17میلیون تنی تولید گندم در سال ۲۰فائو: کاهش 
میلیون ٢٠با کاهش  ٢٠١٧سال براساس اعالم سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو( میزان تولید گندم در  |فارس

میلیون تن با کاهش ٢٠فائو اعالم کرده است؛ به دلیل کاهش قیمت جهانی گندم، درمجموع رقمی حدود  .رو خواهد شدروبهتنی 

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 ٨١٢بینی کرده که با .رت یکی دیگر از غالت استراتژیکی است که فائو پیشاروپا و مراکش وجود دارد. ذ

 .میلیون تن برسد١٠٥١

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧٣٦/%D٨١%٩%D٨%A٧% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۳تاریخ: 

 پیوستند "نستله"زنان و کشاورزان جوان به پروژه 
پیوستند.  (Nescafe Plan) زنان و کشاورزان قهوه کار جوان در امبو )شهری در کنیا( به پروژه کسب و کار کشاورزی نسکافه نستله

 .با شرکت مواد غذایی ونوشیدنی نستله، همکاری می کند Coffee Management Services در این پروژه بازاریاب کنیایی

این طرح می  "ساله، که از اعضای این پروژه هستند، گفتند: ٣٥گریس انجورا و دانکن کامائو، ، The Starبه گزارش ایانا از سایت 

سواد باشد. چراکه فارغ التحصیالن زمان زیادی را برای یافتن تواند سرمایه گذاری پر سودی برای جوانان تحصیل کرده و نیمه با 

به باور آن ها، با آموزش و روش های مناسب "شغل صرف می کنند، درحالی که آن ها می توانند در بخش کشاورزی کار کنند.

آموزش دیده است ، وی گفت:  کشاورزی ، قهوه می تواند برای آن ها بیش از شغل های اداری ، درآمد تولید کند.انجورا، یک پرستار

سال پیش برای انجام کشاورزی قهوه، ترک کردم ، پس از آن با آموزش های کارشناسان کشاورزی نستله ،  ١٠من شغل ام را "

کامائو ، یک "کیلوگرم دانه قهوه ار هر بوته برداشت کنم ، که در حدود سه هزار کیلوگرم از نیم جریب است. ٢٠توانستم در حدو 

از زمانی که به این پروژه  "شک آموزش دیده است که پس از ناکامی در یافتن شغل به کشاورزی روی آورده است، وی می گوید:دامپز

کیلو گرم به بیش از دو هزار کیلوگرم افزایش یافته ، همچنین، درآمدم در حدود  ٥٠٠پیوستم، تولید قهوه در نیم جریب زمین از 

است. به گفته موریوکی رئیس این  (Murue Coffee Societyئو، عضو انجمن قهوه مورئو )کاما"هزار شیلینگ شده است. ٢٠٠

  شیلینگ پرداخت شد. ١٠٠انجمن ، در فصل گذشته،به اعضای انجمن برای هر کیلو 

ه د انجمن قهواین دو کشاورز روش های مناسب کشاورزی را توسط نستله آموزش دیده اند. انجورا و کامائو به تازگی در جریان بازدی 

به "گفت : ا پیتر کیماتسخنرانی کردند، ، پیتر کیماتا هماهنگ شده بود مورئو ، توسط تیم مدیریت ارشد نستله در کنیا که توسط 

 "درصد افزایش یافته است. ٧٥دنبال انجام این آموزش ها ، تولید قهوه تا 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٩٤/%D٨%B٢%D٨٦%٩%D٨%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

 آموزان کاناداییاختصاص بودجه در زمینه آموزش کشاورزی به دانش
مدارس ابتدایی و متوسطه جزیره پرنس ادوارد، با اختصاص بودجه از سوی دولت کانادا، فرصت بیشتری برای یادگیری آموزان دانش

 .های شغلی و اهمیت بخش کشاورزی، مواد غذایی خواهند داشتدرباره فرصت

و  Agriculture in the Classroom Canadaلورنس مکاولی وزیر کشاورزی فدرال کانادا به همراه کریستا رایت، مسول 

 شونددر عکس دیده می Montague Consolidatedآموران مدرسه دانش

(، با اختصاص بودجه از سوی دولت کانادا، فرصت بیشتری برای ١دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه جزیره پرنس ادوارد)

 ی، مواد غذایی خواهند داشت.یادگیری در مورد فرصت های شغلی و اهمیت بخش کشاورز

به گزارش ایانا از وبسایت گاردین، به تازگی نماینده بخش جزیره پرنس ادوارد و وزیر کشاورزی و مواد غذایی ، لورنس مکاولی ، اعالم 

مینه ، برای آموزش کشاورزی در ز Agriculture in the Classroom Canadaدالر به ٧٨٦هزار و  ٥٦٧کرد ، بودجه ای بالغ بر 

 توسعه و ارائه منابع آموزشی به مدارس سراسر کشور اختصاص داده شده است.

به گفته مکالی ، بخش کشاورزی و مواد غذایی یکی از صنایع کلیدی کانادا به شمار می رود و دارای فرصت ها ی بیشماری برای 

ند به رشد و پایداری صنعت کشاورزی کانادا کمک آموزش در مورد اهمیت کشاورزی به دانش آموزان می توا " وی گفت:جوانان است.

کند. این طرح می تواند اطالعاتی در مورد نقش مهم کشاورزی به دانش آموران ارائه و به ایجاد فرصت برای توانمند سازی رهبران 

از فوریه ، سازمان غیر انتفاعی است که  Agriculture in the Classroom Canada"آینده جوان در این بخش کمک کند.

 در سراسر کشور تشکیل شد. این سازمان منابع برنامه درسی را مرتبط با کشاورزی و مواد غذایی فراهم می کند. ٢٠١٥

ما از این همکاری خشنود هستیم " گفت: Agriculture in the Classroom Canadaکریستا رایت، هماهنگ کننده سازمان 

 "ه ارائه آموزش کشاورزی در سراسر کمک خواهد کرد.چراکه به ما در پیشبرد اهدافمان در زمین

 "این بودجه می تواند ما را در سرمایه گذاری و تامین ابزار دقیق، مناسب برای آموزش کشاورزی، مواد غذایی کمک کند."وی افزود:

ا کمک می کند و این درحالی میلیارد دالر ساالنه به تولید ناخالص داخلی کاناد ١٠٠گفتنی است، کشاورزی و صنایع غذایی بیش از 

 است که از هر هشت کانادایی ، یک نفر در این بخش مشغول به کار است.

 .و تولیدات صنعتی هستند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٣٠/%D٨%A٧%D٨%AE%D٨%AA% 
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 جهانی گزارشات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۴تاریخ: 

های سالمون جوان مفید هستند/ مطالعات جدید نور امیدی است ای برای ماهیهای کشاورزی جلگهزمین

 بس بر سر جنگ مداوم آب در کالیفرنیابرای آتش
منتشر شده است بر  plos one که در مجله "مزارع جلگه ای، زیستگاه جدیدی را برای ماهی های سالمون فراهم می کنند"مقاله 

مبنای تحقیقات پژوهشگرانی از گروه غیرانتفاعی ماهی قزل آالی کالیفرنیا، دانشگاه دیویس و دپارتمان منابع آبی کالیفرنیا بوده است. 

یار فعال ساین مطالعه شواهد بیشتری مبنی بر اینکه زمین های کشاورزی دره مرکزی کالیفورنیا که در زمینه تولیدات کشاورزی ب

مزارع جلگه ای، زیستگاه جدیدی را برای "مقاله .هستند میتوانند برای جمعیت ماهی های سالمون مفید باشند را فراهم می کند

منتشر شده است بر مبنای تحقیقات پژوهشگرانی از گروه غیرانتفاعی  plos oneکه در مجله  "ماهی های سالمون فراهم می کنند

یا، دانشگاه دیویس و دپارتمان منابع آبی کالیفرنیا بوده است. این مطالعه شواهد بیشتری مبنی بر اینکه زمین ماهی قزل آالی کالیفرن

های کشاورزی دره مرکزی کالیفورنیا که در زمینه تولیدات کشاورزی بسیار فعال هستند میتوانند برای جمعیت ماهی های سالمون 

تعجب برانگیز برخالف رویه کلی در ایالت کالیفورنیا حرکت می کند که مناقشه بر سر  مفید باشند را فراهم می کند.این هم افزایی

مدیریت آب و گونه های در معرض خطر بسیار معمول است. این مسئله به ویژه در دره مرکزی این ایالت دیده می شود که بیش از 

اول برای زمین های کشاورزی، خشک و تبدیل به  در درجه -زیستگاه اصلی جمعیت ماهی های بومی -درصد تاالب های سابق ٩٥

خاک ریز شده اند. جیکوب کتز که در بخش ماهی های قزل آالی کالیفرنیا فعالیت می کند و نویسنده ارشد این پژوهش است می 

ردم ا برای ماین مطالعه نشان می دهد که زمین های کشاورزی ای که اکنون توسط دشت های سیالبی اشغال شده اند نه تنه"گوید: 

در طول فصل تابستان غذا فراهم می کنند بلکه هم چنین می توانند منابع غذایی و زیستگاه برای ماهی های بومی چون سالمون در 

فصل زمستان فراهم آورند. کار ما نشان می دهد که ایالت کالیفرنیا همیشه نیاز ندارد تا بین زمین های کشاورزی یا ماهی های خود 

خاب کند. هر دو می توانند پررونق باشند، اگر از این شیوه های جدید به گونه موثری استفاده شود و برای مدیریت زمین یکی را انت

هزار ماهی سالمون پرورشی کوچک، با میانگین طولی کمتر از دو اینچ  ١٠به طور تخمینی حدود "ها از الگوهای طبیعت تقلید شود.

هکتاری اسکان داده شدند.  ٥ه ی بین برداشت برنج در پاییز و کاشت بهاره در یک زمین و وزنی حدود یک گرم، برای چند هفت

زیرنمونه های ماهی ها توسط برچسب های الکترونیک جداگانه مشخص شدند )شبیه تراشه هایی که برای مشخص شدن هویت 

ال کرد که میزان آن در میان داده هایی که تاکنون حیوانات خانگی مورد استفاده قرار می گیرد( تا بتوان نرخ رشد فردی انها را دنب

در آب شیرین کالیفورنیا ثبت شده است باالترین بوده است.تد سامر، دانشمند مسئول دپارتمان منابع آبی کالیفرنیا و یکی از 

تراتژیک حوالی دره با اتصال مجدد رودخانه ها به زیستگاه های جلگه مانند در مکان های اس"نویسندگان این پژوهش می گوید: 

مرکزی، ما پتانسیل کمک به بازیابی سالمون های در معرض خطر و دیگر ماهی های در خطر را برای رسیدن به سطوح خود کفایی 

یک تیم از پژوهشگران به بررسی این مسسله پرداختند که چگونه سالمون های جوان از زیستگاه های غیر  ٢٠١٢از سال  "داریم.

زمین های کشاورزی برنج در زمان های خارج از فصل استفاده می کنند. آزمایش ها شواهدی را فراهم کردند که کانالی از جمله 

زیستگاه های « بدل»نشان می دهد مزارع برنجی که در طول زمستان به شکل دشت های سیالبی مدیریت می شوند می توانند 

شان داد که زمین های کشاورزی که آب گرفتگی سطحی دارند کارکردی تاالبی را برای ماهی های بومی به وجود آورند.این تیم ن

 -شبیه سیل های طبیعی دارند که گاهی در سراسر دشت های سیالبی گسترش می یابد و غلظت بسیار متراکمی از زوپالنکتون ها

غذی، سالمون های جوان به سرعت را فراهم می کند. با خوردن این بی مهرگان فراوان و م -غذای مهم برای ماهی های سالمون جوان
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رشد می کنند، شانس زنده ماندن خود را برای مهاجرت به دریا و تبدیل شدن به ماهی های بالغ در طول سه تا پنج سال بهبود می 

 بخشند.

یت شده مدیر از ابتدای این پژوهش دست اول، تیم تحقیق به بررسی خود در رابطه با اینکه چگونه مزارع برنج و دیگر زیستگاه های

این مطالعه نشان می دهد که ما می "می توانند برای حمایت از پرورش ماهی های سالمون بهبود یابند ادامه داده اند.سامر گفت: 

توانیم با تمرکز بر راه حل هایی شروع کنیم که از مردم و ماهی ها حمایت می کند، به جای اینکه از راه حل های دیگر استفاده کنیم 

 «.ستبرد بزرگ ا-این یک بازی برد»ن جفرز از مرکز علوم آبخیزداری دانشگاه دیویس و نویسنده دوم این گزارش اضافه کرد ، کارسو

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٠٣٢/%D٨%B٢%D٨٥%٩%DB%٨C% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۹تاریخ: 

شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه می باال رفت/افزایش واردات جهانی مواد غذایی با وجود بازارهای 

 باثبات
بازیابی دوباره تولید ، در حالت متعادلی قرار داشت و توسط منابع فراوان گندم و ذرت و ٢٠١٧بازار جهانی مواد غذایی در ماه می 

، در حالت متعادلی قرار داشت و توسط منابع فراوان ٢٠١٧بازار جهانی مواد غذایی در ماه می .محصوالت دانه روغنی، تقویت شد

با این حال، افزایش هزینه های حمل و نقل و حجم بیشتر گندم و ذرت و بازیابی دوباره تولید محصوالت دانه روغنی، تقویت شد.

درصد  ١٠.٦تریلیون دالر امریکا، در سال جاری برسد، که  ١.٣باعث شد تا ارزش واردات مواد غذایی در جهان به بیش از واردات 

، در مراسم ٢٠١٧ژوئن  ٨به گزارش ایانا از وبسایت فائو، این مطلب را نمایندگان فائو  ، نشان می دهد.٢٠١٦افزایش را نسبت به سال 

یی فائو، اعالم کرد.همچنین، میزان واردات مواد غذایی کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای کم دوساالنه چشم انداز مواد غذا

درآمد با کمبود مواد غذایی و کشورهای در جنوب صحرای آفریقا، دارای افزایش بود که به دلیل حجم واردات بیشتر در گوشت، شکر، 

د که واردات برای همه گروه های مواد غذایی به جز ماهی، به دلیل رشد لبنیات و دانه های روغنی روی داده است.پیش بینی می شو

تقاضا در بازار داخلی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با افزایش رو به رو شود؛ که با رشد فزاینده ای در بخش آبزی پروری 

در ماه می افزایش یافت، شاخص قیمت مواد  محلی این کشورها همراه است.قیمت محصوالت مواد غذایی در جهان پس از سه ماه ،

درصد باالتر  ١٠درصد باالتر از ماه آوریل و حدود  ٢.٢واحد ایستاد، که این میزان  ١٧٢.٦غذایی فائو در ماه می به طور متوسط روی 

غذایی غالت، روغن  است.شاخص قیمت مواد غذایی فائو ، شامل شاخص وزن تجاری از پنج گروه اصلی کاالی مواد ٢٠١٦از ماه می 

یمت در ماه می ، افزایش ق های گیاهی، لبنیات، گوشت و شکر است که با توجه به قیمت در بازار بین المللی در نظر گرفته می شود.

این درحالی است که پیش بینی می شود قیمت های بین المللی گندم در برای همه گروه های غذایی، به جز شکر گزارش شده است.

ار باقی بماند، به خصوص در نیمه نخست فصل. در حالی که تولید نزدیک به رکورد محصوالت دانه درشت به احتمال زیاد حالت پاید

با رقابت شدید در میان صادر کنندگان عمده همراه باشد. همچنین انتظار می رود، عرضه برنج کافی باشد، هر چند ممکن است میزان 

تولید دانه های روغنی در سراسر جهان انتظار می رود با جهش رو به  صادر کنندگان کم شود.ذخایر به دلیل کاهش ذخایر برخی از 

همراه باشد، که این افزایش می تواند به دلیل میزان قابل توجه بازده برای سویا باشد که سهم جهانی  ٢٠١٦/٢٠١٧باال در کل دوره 

که رشد تولید گوشت جهان انتظار می رود که برای سومین سال  در این گزارش گفته شده بیشتری را به خود اختصاص می دهد .

دچار رکود شود، که این عمدتا به دلیل کاهش تولید در چین، است ، که انتظار می رود میزان واردات از ایاالت متحده و برزیل افزایش 

، داشته باشد که ناشی از میزان ٢٠١٧درصد رشد در سال  ١.٤در همین حال، میزان خروجی شیر در جهان انتظار می رود  یابد.

همچنین خالصه ای از آخرین عرضه و تقاضا فائو ، هشتم ژوئن منتشر شد، که پیش بینی می شود،  افزایش تولید در هند است.

 درصد افزایش خروجی ذرت ١.٤درصد باشد؛ این رقم تقریبا نزدیک به میزان انحراف  ٢.٢میزان ساالنه کاهش تولید جهانی گندم 

جهانی است که توسط امریکا جنوبی و جنوب آفریقا هدایت می شود. بر اساس این گزارش ارقام مذکور نشان می دهد که افزایش 

در حالی که کل خروجی جهانی غالت در حال حاضر پیش بینی می شود که با کاهش درصد در تولید برنج جهان روی می دهد. ٠.٧

  میلیون تن رسید. 584 2فائو برای ماه می اعالم کرد که میزان استفاده جهانی غالت به  میلیون تن برسد. 594 2درصدی ، به ٠.٥

همچنین پیش بینی شد ، با توجه میزان تقاضا )غالت( ، تولید با کاهش کوتاه مدتی همراه باشد، این درحالی است که ذخایر غالت، 

د.پیش بینی موجودی با توجه به حرکات قابل توجه در چین ، می ایست٢٠١٨میلیون تن در پایان فصل در سال  ٧٠٣روی مقدار 
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انجام می شود نشان می دهد که میزان ذخایر دانه درشت کاهش می یابد و این درحالی است که به ذخایر گندم و برنج افزده می 

 شود. ولی به طور کلی به نظر می رسد که یکی از این دو محصول دارای فراوانی عرضه باشد.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧٨٧/%D٨%B٤%D٨%A٧% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۷تاریخ: 

J OAA ارگانیک است/ انجمن ژاپنی کند/ این انجمن دنبال روابط بشری و جنبش از دولت کمكی دریافت نمی

 بخش کلیدی دنبال تغییر سبک زندگی است 9با 
که اخیراً به انجمن تحقیقات کشاورزی ارگانیک ژاپن تغییر نام یافته است، سازمانی  (JOAA)١انجمن کشاورزی ارگانیک ژاپن 

 .تأسیس شد ١٩٧١داوطلبانه و غیرانتفاعی است که در اکتبر 

که اخیراً به انجمن تحقیقات کشاورزی ارگانیک ژاپن تغییر نام یافته است، سازمانی  (JOAA)١پن انجمن کشاورزی ارگانیک ژا

تأسیس شد.به گزارش ایانا از وبسایت جی.او.آ.آاین انجمن شامل اغلب تولیدکنندگان  ١٩٧١داوطلبانه و غیرانتفاعی است که در اکتبر 

ارگانیک را گسترش دهند. بودجه این سازمان منحصراَ با حق عضویت و مصرف کنندگان آنهاست که می خواهند جنبش کشاورزی 

ها تأمین می شود و هیچ نوع کمک های مالی از دولت و شرکت ها دریافت نمی کند. آن ها از لحاظ اقتصادی کامالً مستقل اند و 

 هیچ گونه تبلیغات تجاری در خبرنامه های ماهانه خود ندارند. 

 پیشینه:

، زمانی که این انجمن تأسیس شد، ژاپن در میانه راه رشد اقتصادی سریع، فوق العاده و باورنکردنی بود، به طوری که ١٩٧٠در دهه 

درصد بود. روند شتاب زده صنعتی شدن، تخریب و آلودگی های زیست محیطی  ١٠نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص ملی آن ها بیش از 

شت. بیماری ها و مسمومیت های بسیاری در اثر استفاده از مواد شیمیایی صنعتی یکی پس از دیگری برای را برای آن ها به همراه دا

یکی از فاجعه بارترین موارد در این کشور بود. زمانی که بهره وری اقتصادی شعار اصلی کل  ٢میناماتاآن ها به وجود آمد. بیماری 

شیمیایی بود؛ کشاورزی متکی بر مواد شیمیایی بسیار تشویق می شد و زندگی بشر  کشور بود؛ مواد غذایی شان مملو از افزودنی های

و محیط طبیعی به شدت در حال آسیب دیدن بود.برخی از مصرف کنندگان، به خصوص در مناطق شهری، نگرانی بسیاری از بی 

مرغ، شیر و مواد غذایی فرآوری شده بدون  خطر بودن مواد غذایی داشتند و برای به دست آوردن مواد غذایی غیرآلوده؛ مثالً تخم

افزودنی های شیمیایی ایستادگی می کردند. از سوی دیگر، کشاورزانی که از مضرات کشاورزی شیمیایی بر بدن انسان و دام ها و 

دیگر با یک همچنین کاهش حاصلخیزی خاک آگاه بودند، شیوه کشاورزی ارگانیک را آغاز کردند. با تأسیس این انجمن چنین افرادی

متحد شده و در کارهایشان به یکدیگر کمک می کردند. در واقع انجمن به کمک همکاری های خویشاوندی و با هدف دنبال کردن 

بخشی از نسخه ژاپنی این انجمن است و به معنای اصول و  "(Yukiیوکی )"و سرمایه گذاری در پایه های کشاورزی تأسیس شد. 

یی پدیده های طبیعی وجود دارد. این موضوع منجر به این باور می شود که کشاورزان باید خود را با قوانینی است که در پس پویا

ری روابط بش"اصول و قوانین تطبیق دهند و در کارهایشان به یکدیگر کمک کنند. بعداً معنای دیگری هم به این واژه اضافه شد:

 ٢٠-٢٥هزار عضو دارد که ٣ن به وجود آید.این انجمن درحال حاضر که باید بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شا "ارگانیک

درصد آن ها کارآفرینان هستند. سایرین، اساساً مصرف کنندگانی اند که در میان آنان متخصصانی با درجه دکتری کشاورزی، پزشکان، 

کتابچه کشاورزی "، "سالمت و خاک"ه ای با عنوان اقتصاددانان، کارگران تعاونی ها، روزنامه نگاران و غیره وجود دارند. خبرنامه ماهان

و کتاب بسیار خوبی در  "نقشه کشاورزان ارگانیک در سراسر ژاپن"، "محصول منتخب مناسب کشاورزی ارگانیک ١٠٠"، "ارگانیک

دو بار در سال زمینه کشاورزی از جمله عناوین مهمی است که این انجمن منتشر می کند. گردهمایی های ماهانه برگزار می شود و 

واحدهای آموزشی برای افراد عالقه مند به یادگیری جنبش کشاورزی ارگانیک برگزار می شود. همچنین جلسه های خاصی با موضوع 

کشاورزی ارگانیک )گردهمایی هایی درباره تبادل فنّاوری و تبادل بذر( نیز برگزار می شود. به عالوه، کنفرانس عمومی ساالنه نیز برپا 
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د. تمامی این موارد به معنای ارتباط اعضاء با یکدیگر و گسترش جنبش کشاورزی ارگانیک است. هر شخصی که با اصول این می شو

 انجمن موافق است می تواند یکی از اعضای آنها باشد. 

 فعالیت های سازمان یافته بخش های مهم انجمن:

 ی تبادل دانش میان کشاورزان.بخش تولیدکنندگان: جلسات برنامه ریزی و گردهمایی های فن -

 بخش خودکفایی: اندازه گیری میزان خودکفایی مزارع ارگانیک و طراحی دستورالعمل های غذایی مناسب. -

 بخش سبک زندگی: تورهای برنامه ریزی و واحدهای آموزشی کوتاه مدت برای یادگیری و لذت از زندگی. -

 دل بذر و کارگاه های دوساالنه.بخش بذر: گردهمایی های منطقه ای درباره تبا -

 بخش شبکه بذر: حفاظت و ترویج بذر ارقام بومی و محلی. -

بخش علوم: کارهایی برای ایجاد همبستگی بین گروه های مردمی، جنبش های حامی مخالفت با اصالحات ژنتیکی و راه حل های  -

 تحقیقاتی برای مشکالت بیماری جنون گاوی. 

: تسهیل مبادالت درباره ساخت و ساز شبکه تی کی، استاندارهای (Teikei)٣ستاندارد ارگانیک و تی کی بخش دستورالعمل های ا -

 اولیه کشاورزی ارگانیک و ارتباطات مربوط به معیارهای صدور گواهینامه ها در زمینه کشاورزی ارگانیک.

ا سازمان جهانی جنبش کشاورزی ارگانیک بخش بین الملل: مسئولیت همکاری ها و تبادالت بین المللی شامل همکاری ب -
٤(IFOAM)  ٥و سایر متحدان بین المللی اش مانند جنبش انجمن حامی کشاورزی(CSA). 

بخش جوانان: برپایی سخنرانی ها، بازگشایی خانه ها و جلسه های منظم برای ارتباط با تولیدکنندگان جوان، دانش آموزان و  -

 کشاورزی ارگانیک.کارگران کشاورز عالقه مند به 

 توسعه سریع صنعتی شدن و نوین گرایی در کشاورزی ژاپن:

هزار میلی متر در سال( و چهار ٣تا  ٢٠٠به طور کلی، ژاپن در منطقه معتدل موسمی با بارندگی فراوانی واقع شده است )یکهزارو

درصد  ٨٠در آنجا محدود است. تقریباً بیش از درصد زمین هایشان را جنگل ها پوشانده اند و خاک قابل کشت  ٧٠فصل معین دارد. 

هکتار برای هر یک از آنان نیست. اما این زمین ها از تعداد بسیاری از رودخانه ها، سیالب  ٥/١از زمین های زراعی کشاورزان بیش از 

رع خشک کشت می شود ها و همچنین خاک های حاصلخیز بهره مند می شوند. ساالنه دو تا سه نوع محصول به طور متناوب در مزا

و گندم و سایر سبزیجات نیز پس از برداشت برنج در شالیزارها پرورش می یابد. پرورش سیزیجات متنوع، دانه ها و میوه ها افزایش 

می یابد. برنج محصول اصلی است و در سراسر این کشور کشت می شود. شالیزارها کاهش دهندگان سیالب ها و مخازن نگهدارنده 

 رزمینی اند. عملکرد آنها حفظ محیط زیست طبیعی، تجدیدنظر و ارزیابی مجدد آن است.آب های زی

جوامع روستایی سرزندگی خود را در طول جنگ جهانی از دست دادند. با این وجود، پس از جنگ، کشاورزان مجبور بودند مواد 

بودند. همچنین آنها خواستار افزایش بهره وری کشاورزی غذایی موردنیاز مناطق شهری را فراهم کنند زیرا با کمبود شدید غذا مواجه 

بودند. از سوی دیگر، صاحبان زمین ها ، بر اساس سیاست مشاغل، به کشاورزان دستور می دادند که زمین هایشان را رها کنند. در 

د های کشاورزی سنتی عالقه من نتیجه، تعداد بسیار زیادی کشاورزان مستقل در این کشور به وجود آمد. آنها به شدت به بهبود روش

، کشاورزی در سطح محلی پیچیده و اساساً خودکفا بود و زندگی ١٩٦٠بودند زیرا بهره وری کشاورزی را افزایش می داد. تا دهه 

ان یبه بعد، تأکید عمده بر رشد اقتصادی ژاپن و مناطق روستایی بود که قربان ١٩٦٠کشاورزان بیشتر متکی به خودشان بود. از سال 

جنگ بودند تا نیروی کار خود را در نواحی شهری تأمین کنند. اول از همه، کشاورزی مورد نیاز بود و قانون اساسی کشاورزی در سال 

در مقیاس بزرگ؛ تک محصولی؛ مکانیزه؛ مجهز؛ تخصصی؛ وابسته به مواد  "کشاورزی پیشرفته"به تصویب رسید. پس از آن،  ١٩٦١
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یلی فرض شد. در نتیجه کشاورزی ژاپن در معرض بحران عظیمی قرار گرفت؛ جوامع روستایی خسته شیمیایی و انرژی های فس

شدند؛ محصوالت با مواد شیمیایی، آنتی بیوتیک ها و سایر مواردی نظیر اینها آلوده شدند. همچنین آنان با مشکالت جدّی دیگری 

 نیز رو به رو شدند: 

 ی ادامه زندگی شان انتخاب کردند؛بیشتر کشاورزان مشاغل دیگری را برا. ١

 تعداد بسیاری کمی از مردان جوان به مشارکت در کشاورزی تمایل نشان دادند؛. ٢

 کشاورزان محصوالتی را که پول خوبی برای آنها پرداخت نمی شد پرورش نمی دادند؛. ٣

 باروری خاک به علت فقدان هوموس در آن از بین رفت؛. ٤

 محصولی در مقیاس بزرگ آسیب دید؛کشت پی در پی تک . ٥

 بیماری های گیاهی و آفات به طور متناوب به علت برهم خوردن تعادل اکولوژیکی به وجود آمدند؛. ٦

 انسان ها، محصوالت کشاورزی، خاک، هوا، آب های زیرزمینی، رودخانه ها و مسیل ها با مواد شیمیایی آلوده شدند؛. ٧

 غیرانسانی نگهداری می شدند؛ دام ها به روش های مصنوعی و. ٨

 مناطق قابل کشت کاهش یافتند؛ . ٩

نرخ خودکفایی مواد غذایی کاهش یافت )به ویژه در غالت( و مقادیر بسیار زیادی از غذای مورد نیاز دام ها از سایر کشورها وارد . ١٠

 می شد.

اری به این کشور وارد شدند. کاهش نرخ خودکفایی ، مقادیر عظیمی از محصوالت کشاورزی برای توقف عدم تعادل تج١٩٨٠در دهه 

 رسید.  ١٩٩١درصد، براساس مصرف کالری، در سال  ٤٦مواد غذایی ادامه یافت و به 

 توزیع محصوالت کشاورزی ارگانیک:

پدید آمد. انجمن، اصلی را برای راه اندازی نظام تی کی بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان (Teikei) "تی کی"،١٩٩٣در سال 

ایده ای برای ایجاد یک سیستم توزیع جایگزین است که به بازارهای متعارف متکی نیست. تی کی اشکال  "تی کی"به وجود آورد. 

انجام آن، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با مذاکره و تماس با  گوناگونی دارد، اما اساس آن یک سیستم توزیع مستقیم است. برای

یکدیگر به درک عمیق و متقابلی دست می یابند و هر دو گروه، نیروی کار و سرمایه را برای حمایت از سیستم های تحویل خود ارائه 

خانوار  ١٠تا  ٣ترین مصرف کنندگان بین می دهند. در این سیستم آنها یک سری ایستگاه هایی برای تحویل دارند؛ جایی که نزدیک 

محصوالت را دریافت کنند. جنبش کشاورزی ارگانیک ژاپن با سیستم تی کی آغاز به کار کرد. تی کی فقط ایده ای عملی نبود، بلکه 

 ی بیفتند. دگفلسفه پویایی بود تا مردم، هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان، از طریق روابط شان به فکر روشی بهتر برای زن

در ساختار بازار عمده فروشی ژاپن الیه های بسیاری از دالل های عمده فروش وجود دارد. آنها ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف 

کنندگان را قطع می کنند و اجازه نمی دهند هر یک از آنها ببینند چه اتفاقی در هر سوی این ارتباط می افتد. به همین دلیل 

و مصرف کنندگان عضو این انجمن رابطه بی همتایی به نام تی کی را ساختند تا حمایت متقابلی را با پشتوانه اعتماد  تولیدکنندگان

متقابل به وجود آورند. این انجمن، برای نگهداری این سیستم که راه حل های خالقانه ای برای جذب کشاورزان ارگانیک دارد و جمع 

کند. مصرف کنندگان می توانند محصوالت ارگانیک را از طریق بازارهایی که خودشان خلق  آوری و توزیع محصوالتشان تالش می

اورزی در کش "پایداری روش ها و مدیریت"می کنند به دست آورند. مسئله مهم این است که سیستم بازارهای متعارف پشتوانه ای از 

 ست که:اگانیک ندارد. دو نکته بسیار مهم در مورد بازارهای متعارف آن ا

نظام بازارهای متعارف همیشه ارزش های باالی محصوالت ارگانیک را تضمین نمی کند. قیمت های بازار بر اساس تعادل بین . ١

عرضه و تقاضا تعیین می شود و این موضوع به معنای آن است که هرچه کشاورزان بیشتری به تولید محصوالت ارگانیک روی می 
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ن محصوالت وارد بازار می شود، قیمت آنها کاهش می یابد. در حال حاضر، قیمت های باال در بازار به آورند و مقادیر بیشتری از ای

 دلیل کمبود عرضه است. 

نیاز مصرف کنندگان قابل اعتماد نیست. نیازهای مصرف کنندگان نامحدود است و آنها هرگز به این واقعیت توجه نمی کنند که . ٢

ت کشاورزی باعث می شود که پرورش دهندگان نیز روش غلطی را برای اقدامات کشاورزی خود یک راه غلط در انتخاب محصوال

انتخاب کنند. مصرف کنندگانی از این دست می خواهند که کاالهایشان هیچ گونه لکه های خورده شده توسط کرم ها را نداشته 

ن قیمت نیز باشد. به عالوه آنها می خواهند که مقادیر باشد، از لحاظ اندازه و شکل ظاهری خوب باشد، خوش طعم، بی خطر و ارزا

موردنیازشان در هر زمان و در همه جا آماده باشد. حرص و خودخواهی آنها برای تهیه چنین محصوالتی، قیمت ها را ناامن خواهد 

دهند. تقاضا برای محصوالت کرد و تولیدکنندگان را مجبور می کند تالش های غیرضروری برای اصالح موارد مرتبط با عرضه انجام 

 ارگانیک گران قیمت ناپایدار خواهد شد و رکود اقتصادی طوالنی مدت را به وجود خواهد آورد. 

در بازارهای متعارف که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کامال از یکدیگر جدا هستند، پایداری مدیریت کشاورزی ارگانیک نامشخص 

 شکل راه جایگزینی امیدوار کننده نشان می دهد. است. در اینجا، تی کی خود را به

 خالصه ای از اصول ده گانه تی کی:

 ایجاد روابط دوستانه و خالقانه، نه فقط شرکای تجاری صرف؛· 

 تولید با توجه به طرح های از پیش ترتیب داده شده با توافقی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان؛· 

 ده شده از سوی تولیدکنندگان؛پذیرش تمامی محصوالت تحویل دا· 

 تنظیم قیمت ها با در نظر گرفتن منافع متقابل؛· 

 تعمیق ارتباط متقابل و احترام و اعتماد متقابل؛· 

 مدیریت خود توزیعی از سوی تولیدکنندگان و یا مصرف کنندگان؛· 

 دموکراتیک بودن در فعالیت های گروهی؛· 

 مسائل مرتبط با کشاورزی ارگانیک؛ایجاد عالقه بیشتر برای یادگیری · 

 حفظ اعضای هر یک از گروه ها به تعداد مناسب؛· 

پیشرفت پایدار در مدیریت متقاعد کننده کشاورزی ارگانیک و زندگی با حفظ محیط زیست، حتی اگر حرکتی آهسته به سمت · 

 هدف نهایی داشته باشد.

 كا به خود:جنبش کشاورزی ارگانیک راهی برای خودکفایی محلی و ات

همان طور که گفته شد، تولیدکنندگان عضو جنبش تی کی تالش می کنند که تا آنجا که امکان پذیر است خودکفا شوند. مدیریت 

کشاورزان همراه با سایر موارد از جمله دام ها و تولید سبزیجات و میوه جات کار پیچیده ای است. اقدامات کشاورزی آنها به صورتی 

در جنبش تی کی متولد شد؛ به این معنا که  "خودکفایی محلی"ه آسیبی به محیط طبیعی وارد نشود. ایده است که هیچ گون

واحدهای مستقل محلی که اغلب مصرف کنندگان مواد غذایی نیز هستند، تولید و فرآوری را در این نواحی برعهده دارند. این ایده 

گروه مصرف کننده که با تولیدکنندگان محصوالت  ١٠٠٠تا  ٥٠٠که حدود به ایده تمرکززدایی بسیار نزدیک است. فرض می شود 

هزار خانوار ٥خانوار تا بیش از  ١٠ارگانیک در جنبش تی کی در ارتباط اند، در سراسر کشور وجود دارد. اندازه این گروه ها از کمتر از 

یادی از تعاونی ها نیز در سیستم توزیع مستقیم و یا است. در اغلب موارد تولیدکنندگان در همسایگی آنها هستند. تعداد بسیار ز

جنبش تی کی را فعال اند. به هرحال، جنبش تی کی با مشکالتی هم از زمان راه اندازی آن از سوی انجمن کشاورزی ارگانیک ژاپن 
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 پیر شده اند؛ اعضای کمیتهرو به رو به رو شده است. مصرف کنندگان با مشکالتی از قبیل موارد زیر رو به رو هستند: رهبرانشان 

رهبری باید تغییر کنند؛ و بسیاری از مصرف کنندگان به دلیل مشکالتی که برای به دست آوردن محصوالت ارگانیک دارند از این 

روش متنفر شده اند. علت اصلی کاهش مصرف محصوالت ارگانیک در ژاپن از سوی مصرف کنندگان، قیمت باالی این نوع محصوالت 

سه با قیمت های کشورهای اروپایی و امریکاست. تولیدکنندگان نیز با مشکالتی مواجه اند: رهبران تولیدکننده پیر شده اند؛ در مقای

بسیاری از آنها شکایت می کنند که پسرانشان همانند آنها موفق نیستند، زیرا دیگر به صورت مرسوم جزء خانواده های کشاورز 

 کاهش یافته، زیرا تعداد افرادی که این محصوالت را مصرف می کردند رو به کاهش است.  نیستند؛ مقدار مصرف این محصوالت
 با این وجود، اهمیت جنبش تی کی امروز بیش از هر زمان دیگری است، زیرا:

کشاورزی و حمله به استقالل کشاورزان و اتکاء به خودشان بیش از گذشته اهمیت یافته است که علت آن واردات بیش از پیش محصوالت · 

 مشاغل کشاورزی است؛

 باید هواداران بیشتری برای کشاورزی ارگانیک واقعی به منظور حل مشکالت زیست محیطی و حفظ ایمنی مواد غذایی به وجود آید؛· 

اشته یک نقش مهمی دبرای مصرف کنندگان بسیار مهم است که در ایجاد سیستم تقاضای مواد غذایی متکی به خود در جنبش کشاورزی ارگان· 

 باشند؛

 برتری تی کی می تواند کشاورزی را در موقعیت باالتر و بهتری در زندگی و جامعه قرار دهد و سبب پایداری جامعه شود؛· 

 ما باید این جنبه های مهم را به ذهن بسپاریم و تالش کنیم روش بهتری برای پذیرش گسترده تر تی کی در آینده بیابیم. 

 آینده انجمن برای جنبش تی کی:اقدامات 

اظ فنی، در ابتدا الزم است که تمامی اطالعات و تجاربمان از زمان تأسیس انجمن تا به امروز را گرد آوری کرده و مورد مطالعه قرار دهیم. از لح

ت وپایی و امریکا، که کشوری اسبسیار مهم است که شیوه های مناسبی برای کشاورزی ارگانیک متناسب با الگوی کشور ژاپن، نه کشورهای ار

 یدر منطقه جنوب آسیا با بارندگی های فراوان و اقلیمی متفاوت از کشورهای غربی، راه اندازی کنیم. همچنین باید از نقش مردم برای جستجو

 کنیم. ما باید به ارتباطاتروش های جایگزین برای زندگی بهتر کمک بگیریم و آنها را با روش های خودمان و دستاوردهای جنبش تی کی آشنا 

و اتحاد محکم بین گروه های تی کی عمق ببخشیم؛ بین گروه های مدنی، طرفداران محیط زیست و جنبش های مصرف کنندگان ارتباط مثبتی 

یار ا توجه به نقش بسبرقرار کنیم؛ به تبادل دانش بین تعاونی ها و شرکت های کشاورزی بپردازیم؛ و نهایتاً دولت، شهرداری و سایر مراکز را ب

مهم جنبش تی کی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، تحت تأثیر قرار دهیم. بنابراین ما تقاضا می کنیم که سیاست های حال حاضر سبب 

و  این روش ارتقاء صدای توسعه کشاورزی ارگانیک شود و این مسئله را در مرکزیت کشاورزی ژاپن قرار دهد؛ در حالی که ما به خوبی توانایی

توجه بیشتری به  IFOAMمدیریت کشاورزی ارگانیک در سطح سیاسی را شناخته ایم. ما فروتنانه پیشنهاد می کنیم زمان مناسبی است تا 

جنبش تی کی و خودکفایی محلی به عنوان مفهومی پایه داشته باشد، هرچند ما هم تالش طوالنی مدت و مداوم خود را در ایجاد و صدور سیستم 

 ای گواهینامه استاندارد کشاورزی ارگانیک انجام خواهیم داد.ه

 پانوشت:
1. Japan Organic Agriculture Association 

٢ .Minamata.یک بیماری سیستم اعصاب مرکزی است که در اثر مسمویت با جیوه به وجود می آید : 

٣ .Teikei به زبان ژاپنی به معنای مشارکت و عضویت در کسب و کار است. 
4. International Federation of Organic Agriculture Movement 
5. Community Supported Agriculture (CSA) movement 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧٥٧%D-/joaa٨%A٧%D٨%B٢%D-٨%AF 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۵تاریخ: 

 همكاری برای مقابله با رشد مقاومت میكروبی در برابر آنتی بیوتیک
به توافق رسیدند تا برای مقابله با رشد مقاومت میکروبی  ٢٠١٧می  ٢٧گروه بیست(، برای نخستین بار در ) G20 وزیران بهداشت

 .اقدامات ملی و منطقه ای آغاز شود ٢٠١٨همکاری کنند و قرار شد تا پایان سال در برابر آنتی بیوتیک ها 

به توافق رسیدند تا برای مقابله با رشد مقاومت میکروبی  ٢٠١٧می  ٢٧)گروه بیست(، برای نخستین بار در  G20وزیران بهداشت 

اقدامات ملی و منطقه ای آغاز شود.به گزارش ایانا از سایت  ٢٠١٨در برابر آنتی بیوتیک ها همکاری کنند و قرار شد تا پایان سال 

BusinessMirrorدر  ٢٠بود، چراکه تمام کشورها برای رسیدگی به این مشکل توافق کردند. گروه  ، این دستاوردِ موفقیت آمیزی

آغاز روی تجویز ضروری آنتی بیوتیک ها متمرکز شده و پس از آن تمرکزش را روی استفاده از آنتی بیوتیک در کشاورزی قرار می 

از حد  بودند، قابل درمان شده اند ، اما استفاده بیش تر کشندهدهد.با کشف آنتی بیوتیک ، بسیاری از عفونت های باکتریایی که پیش

از آنتی بیوتیک ها در مرغداری ها منجر به بروز گونه های مقاوم باکتری شده است. گزارش اتحادیه اروپا در سال گذشته نشان داد 

یک سال بودند. همچنین قرار  هزار مرگ ومیر در ٢٥عضو اتحادیه اروپا ، سویه های جدید باکتری مقاوم مسئول بیش از  ٢٨که در

البته باید همه ذی نفعان  در هامبورگ به بحث گذاشته شود. G20است این موضوع مهم در ژوئیه سال جاری در اجالس رهبران 

کشاورزی، مواد غذایی این موضوع را با جزئیات بیشتر و اقدامات الزم بین بخش خصوصی )در کل زنجیره عرضه( و دولتی انجام 

لبته روشن است که این تغییرات نمی تواند در یک دوره کوتاه مدت تاثیرگذار باشد.همچنین این تغییرات نیاز به مداخله دهند. ا

دولت دارد. قطعا دولت باید )به ویژه وزارتخانه های کشاورزی، صنعت وتجارت ، بهداشت و توسعه و رفاه اجتماعی و سازمان غذا و 

  نباید تنها از دولت انتظار داشت بلکه باید عموم افراد برای رفاه و سالمتی شان د ر این راه گام بردارند. دارو( اقداماتی انجام دهد ، اما

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٦٥٤/%D٨٧%٩% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۷تاریخ: 

اند/ تزریق ماده شوند پیدا کردههای هرزی که مانع رشد گیاه میدانشمندان راهی برای بیرون انداختن علف

 کندکننده تدخینی به درون خاک آفات را مدیریت میضدعفونی
قی بعضی ه می توانند به طور دقیپبا استفاده از ترکیبی از سموم ضدعفونی کننده تدخینی، دانشمندان دانشگاه فلوریدا باور دارند ک

با استفاده از ترکیبی از سموم ضدعفونی .گیاهان هرز را که در غیر این صورت مانع از رشد گیاه می شوند، از درون آن بیرون کنند

ورت مانع ن صکننده تدخینی، دانشمندان دانشگاه فلوریدا باور دارند که می توانند به طور دقیقی بعضی گیاهان هرز را که در غیر ای

به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی این پژوهشگران با همکاری دانشمندان موسسه از رشد گیاه می شوند، از درون آن بیرون کنند.

غذا و کشاورزی دانشگاه فلوریدا نشان داده اند که کشاورزان می توانند از مواد ضدعفونی کننده تدخینی در مکان های خاص استفاده 

ا اینکه بخواهند از تنها یک روش درمانی برای همه موقعیت ها استفاده کنند. برای مثال، به کار بردن مواد ضدعفونی کننده کنند ت

تدخینی در یک منطقه خاص که دانه های گیاهان هرز جوانه می زنند می تواند تعداد علف هایی را که رشد می کنند کاهش دهد. 

رورش دهندگان کمک خواهد کرد تا آفات موجود در مکان های مختلف به ویژه آنجایی که این پژوهشگران می گویند این روش به پ

موجودات بیشترین دردسرها را ایجاد می کنند مدیریت کنند.به عنوان یک قاعده، پرورش دهندگان برای کشتن آفات و عوامل 

مت پایینی بستر آن، می توانند آفات را مدیریت کنند. بیماری زا، با تزریق ماده ضد عفونی کننده تدخینی به درون خاک و در قس

در چندین سال گذشته، پژوهشگران دپارتمان علوم غذا و کشاورزی دانشگاه فلوریدا بر روی توسعه ی مناطقی که از این نظر مدیریت 

وم مفه"نشگاه فلوریدا می گوید: می شوند کار کرده اند.ناثان بوید، استادیار علوم علف های هرز دپارتمان علوم غذا و کشاورزی دا

مناطق تحت مدیریت در فلوریدا یک پدیده جدید است همان طور که برای سایر مناطق در سراسر ایالت متحده این گونه است ، 

برای کنترل علف های هرز، ما پیشنهاد می کنیم که این روش را در نزدیکی سطح خاک، جایی که این علف ها می رویند به کار 

بسیار مهم است که این علف های هرز را نابود کنیم چراکه آن ها می توانند جلوی رشد گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای و توت "برید.

فرنگی ها را در میان سایر محصوالت بگیرند. با توجه به پژوهش های گذشته ی دپارتمان علوم غذا و کشاورزی دانشگاه فلوریدا، علف 

درصد کاهش می دهد و می تواند بازده گوجه فرنگی  ٧٠بازده محصول فلفل دلمه ای را حدود  nutsedge)هرزی به نام علف زرد)

درصد کم کند.برای چندین سال، جو نولینگ، استاد کرم شناسی در مرکز تحقیقات میوه ها و آموزش دانشگاه فلوریدا، گری  ٥٠را تا 

بر روی توسعه مناطق تحت  -ر مرکز تحقیقات و آموزش ساحل خلیج هاهر دو د -ولد، استادیار بیماری شناسی گیاهی به همراه بوید

مدیریت برای استفاده از روش ضدعفونی کردن تدخینی در خاک کار کرده اند.در یک مطالعه جدید، پژوهشگران دپارتمان علوم غذا 

 و پتاسیم متان کنترل کردند.و کشاورزی دانشگاه فلوریدا، به سرعت علف های هرز را با ترکیبی از دی متیل، دی سولفید 

برای مثال به چمنزار خود فکر کنید، مکان هایی وجود دارد که علف های هرز در آن جا بدتر از سایر مناطق است، "بوید می گوید: 

اید بر ب یا مکان هایی که گیاهان در آن جا به خوبی رشد نمی کنند. اگر شما به دنبال یک چمنزار زیبا و سالم هستید، بنابراین شما

روی مناطقی که در آن جا مشکل وجود دارد تمرکز کنید. آنچه که ما آن را توسعه دادیم نیز یک مفهوم مشابه است. اگر شما علف 

های هرز را با روش ضدعفونی کردن تدخینی کنترل کنید، نیازی به استفاده از علف کش ندارید. کلید ماجرا استفاده بهتر از آفت 

 "آن می تواند کاهش کلی در استفاده از آفت کش ها باشد. کش هاست که نتیجه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧٤٦/%D٨%AF%D٨%A٧%D٩% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۱۶تاریخ: 

ci" مرکباتتالش برای مبارزه با بیماری لكه سبز  t rus  greeni ng" ای ویرانگر که باعث از دست بیماری /

 رفتن میلیاردها دالر شده است
درصد از  ٨٠که به  " citrus greening" محققان دانشگاه ایالتی کانزاس به تالش برای مبارزه با بیماری باکتریایی مرگبار به نام

 .دهندرفتن میلیاردها دالر شده، ادامه می درختان مرکبات فلوریدا آسیب وارد کرده و باعث از دست

 ٨٠(، که به ١)" 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.

، محققان با کمک مالی شش میلیون دالری از دپارتمان تحقیقات تخصصی کشاورزی ksre.k-state.eduبه گزارش ایانا از سایت 

آزمایشگاه تحقیقاتی  ١٠( ، همراه با  U.S. Department of Agriculture Specialty Crop Research Initiativeامریکا )

بسیج  " citrus greening "شگاه گرانادا در اسپانیا، برای مبارزه با بیمای لکه سبز مرکبات، دانشگاهی و دولتی ایاالت متحده، و دان

شده اند. این نوعی بیماری به صنعت مرکبات در فلوریدا تگزاس و کالیفرنیا آسیب وارد کرده است.این بیماری از تکثیر گونه باکتری 

در درختان مرکبات ایجاد می شود . این بیماری توسط حشرات بسیار Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas ،)به نام 

گسترش می یابد. هنگامی که درختی به عنوان میزبان ، که مکنده شیره )درخت( هستند Asian citrus psyllidsکوچک به نام 

باعث کمبود مواد مغذی انتخاب می شود، باکتری از طریق رگ های درخت حرکت می کند. این بیماری  )حشره( psyllidsتوسط 

 و آسیب رساندن به ریشه درخت شده ودر نتیجه میوه درخت کوچک و بدشکل می شود. 

 susan-brown)سوزان براون( 

دف ما از ه"سوزان براون، استاد برجسته دانشگاه در بخش زیست شناسی دانشگاه ایالتی کانزاس و محقق اصلی این پروژه ، گفت: 

و ارائه درمان های جدید برای مبارزه با حشراتی است که با تغذیه درختان مرکبات ، باکتری را به درختان  این پروژه پژوهش، توسعه

این درحالی است که بودجه جدید امکان کار بیشتر را به محققان پروژه می د هد، پروژه ای که دو سال پیش آغاز "منتقل می کنند.

تعامالت بین حشرات و باکتری و اثرات نوع درمان روی مرکبات دارد. از آن جایی که  شد. در این تحقیق، نیاز به دانش دقیق درباره

دسترسی به اطالعات در چنین سیستم های متنوع، دشوار است، توسعه یک پلت فرمی این اجازه را می دهد تا محققان برای دسترسی 

رکبات برای درک بهتر چگونگی مبارزه با این بیماری اقدام به اطالعات در مورد ژن ها، پروتئین ها و متابولیت حشرات، باکتری و م

، درگیرشدن چندین محقق دانشگاه ایالتی کانزاس، )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 

الیس، دانشیار دانشگاه ایالتی کانزاس و رئیس موقت دپارتمان ارتباطات و آموزش کشاورزی ومحقق اصلی این پروژه که جیسون 

بودجه به ما اجازه خواهد داد تا از  "تالش هایی برای تعامل با گروه های صنعت، دانشگاهی و مصرف کنندگان کرده است ، گفت:

 "، به منظور استفاده کارآمدتر تحقیقات برای تولید کنندگان مرکبات گام برداریم.آزمایشگاه به سمت گلخانه ها و درختان 

کشف  ٢٠٠٥خوانده می شود و برای نخستین بار در فلوریدا در سال  ”,greening"گفتنی است ، این بیماری به صورت اختصار 

یوه درختان آلوده برای خوردن مشکلی ندارند، این درحالی است که مشد و به سرعت در میان درختان مرکبات ایالت گسترش یافت.

، بررسی تولید کنندگان  ٢٠١٥اما تولید کاهش می یابد به طوری که باعث شده تا مرکبات کمتر در دسترس و گران تر باشد.در سال 

ز درختان توسط درصد ا ٨٠درصد از وسعت زمین ها )به جریب( و  ٩٠مرکبات که توسط دانشگاه فلوریدا انجام شد، نشان داد که 

میلیارد دالر ضرر ببیند. این بررسی نشان داد فلوریدا از  ١٠.٧این بیماری دچار صدمه شدند، که باعث شد تا صنعت مرکبات ایالت 
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شغل از دست داد. همچنین تولید  ٥١٣جریب مرکبات و هفت هزار و٢٠٠هزار و  ١٦٢میلیارد دالر درآمد،  ٧.٨، در حدود ٢٠٠٧سال 

 کاهش یافت. ٢٠١٤میلیون جعبه در سال  ١٠٤میلیون به  ٢٤٢نهایی از پرتقال به ت

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

)عامل لکه سبز  Liberobacter asiaticum: بیماری ناشی از باکتری های سخت کشت Citrus greening لکه سبز مرکبات-١

ها، باقی ماندن های آن موزائیک در برگ ها، زردی شاخهنشانه)عامل لکه سبز آفریقایی( در مرکبات که  L.africanumآسیایی( و 

ی اهای سبز روی میوه و زوال درختان است. باکتری های مزبور در بافت آبکشی درختان آلوده استقرار دارند و هر یک با گونهلکه

هند، آفریقای جنوبی و شبه جزیره یابند. یکی از پرخسارت ترین بیماری های مرکبات درجنوب شرقی آسیا، شبه قاره انتقال می

 عربستان است.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٧٢٠/%D٨%AA%D٨٤%٩%D٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۲تاریخ: 

 شوندها در آینده نزدیک حذف میکشبه وسیله لیزر/ علفهای هرز مبارزه با علف
رباتی که به طور خودکار علف های هرز را در یک حوزه شناسایی می کند و با یک پالس لیزری کوتاه با آن ها مبارزه می کند. 

 .ن ایده هوشمندانه بهره ببردکشاورزی پایدار که تا جایی که ممکن است از استفاده از علف کش ها اجتناب می کند، می تواند از ای

رباتی که به طور خودکار علف های هرز را در یک حوزه شناسایی می کند و با یک پالس لیزری کوتاه با آن ها مبارزه می کند. 

 د.رکشاورزی پایدار که تا جایی که ممکن است از استفاده از علف کش ها اجتناب می کند، می تواند از این ایده هوشمندانه بهره بب

به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی دکتر جولیو پاسترانا و تیم ویگبلز از موسسه زمین سنجی و اطالعات جغرافیایی در دانشگاه 

وابسته به وزارت امور اقتصادی و انرژی، پژوهشگران، توسعه این  EXISTبن، بر روی این مسئله کار می کنند. با کمک استارت آپ 

ی کار در مزرعه را پیش می رانند.کسانی که به دنبال یک برداشت محصول درست و حسابی هستند نیاز دارند تا ابزار کاربردی برا

علف های هرز را از بین ببرند تا محصوالت کشاورزی بتوانند بهتر رشد کنند. در کشاورزی ارگانیک، به دلیل سم و مواد شیمیایی 

ده است و گیاهان ناخواسته، باید با تالش فراوان وجین شوند. اگر پیش بینی های موجود در علف کش ها استفاده از آنها ممنوع ش

 دکتر جولیو پاسترانا و تیم ویگبلز صحیح باشد، این کار وقت گیر به زودی می تواند توسط روبات ها به دست گرفته شود.

 کنترل علف های هرز به وسیله لیزر، می تواند علف کش ها را حذف کند 

امپیوتر در آزمایشگاه فتوگرامتری) نقشه برداری از راه عکسبرداری هوایی( در موسسه زمین سنجی و اطالعات ارضی متخصصین ک

 ATVدانشگاه بن، در حال توسعه یک سیستم جدید هستند: با نصب دوربین بر روی یک روباتی که شبیه خودروی همه جارو یا 

رز ناخواسته در محصوالت مختلف، به طور خودکار شناسایی شوند و به روشی طراحی شده است یا بر روی یک تراکتور، علف های ه

روبات ها به وسیله لیزر با پالس کوتاه به برگ های گیاهان » که مشخص شده با آنها مبارزه شود. دکتر پاسترانا گزارش داده است که 

نی می براین اساس پیش بی»ویگبلز اضافه کرد «. دخودرو شلیک می کنند که این امر موجب تضعیف شدن نیروی بقا در آنها می شو

شود که ما بیش از این نیازمند استفاده از علف کش ها در زمین های کشاورزی خود نیستیم و درنتیجه محیط زیست حفظ خواهد 

یریل استچنیس د سقبل از شکل گرفتن استارت آپ، دکتر پاسترانا در روبوتیک و تکنیک های تفسیر اتوماتیک تصاویر، با استا«. شد

از موسسه زمین سنجی و اطالعات ارضی دانشگاه بن کار می کرد. دکتر پاسترانا دکترای او را در زمینه تشخیص و طبقه بندی علف 

های هرز به کمک مدل های آماری در دانشگاه الیبنیتس هانوفر تکمیل کرد و مدل اولیه ی روبوت را با کمک همکارانش ساخت. 

 گاه آخن مهندسی کامپیوتر خوانده است و سپس در یک شرکت در بخش توسعه نرم افزار مشغول به کار شده است.ویگبلز در دانش

را برای یک دوره یکساله در دانشگاه بن به همراه استارت آپ « تکنولوژی های اسکاردا»پژوهشگران اکنون استارت آپ خود به نام 

EXIST grant  اکنون زمان پیدا کردن سرمایه گذار و توسعه »به پیش می رانند. ویگبلز می گوید از وزارت امور اقتصادی و انرژی

این پژوهشگران هم چنین از کمک هزینه وزارت خانه برای خرید اقالم مورد نیاز برای راه اندازی نمونه «. برنامه کار استارت آپ است

 اولیه استفاده می کنند.

 های مختلف حمایت می کند. پروفسور استچنیس از این استارتاپ به شکل

پاسترانا و ویگبلز می توانند از آزمایشگاه های این موسسه استفاده و در آن جا با همکاران خود مشورت کنند. عالوه بر این، رودریگر 

افزار ، نرم EXISTوولف از بخش انتقال فناوری در دانشگاه بن به این استارت آپ کمک کرد تا برای استفاده از کمک های مالی 

هردو پژوهشگر عالقه مندند تا در میزگرد این استارت  "این کمک بسیار مفید بود."ارائه کند. دکتر پاسترانا با خشنودی می گوید: 

 آپ که توسط بخش انتقال فناوری به منظور منتفع شدن از تجارب سایر استارت آپ ها راه اندازی شده است، شرکت کنند.
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وید: او می گ "این ایده، ترکیبی از ربات های نوآورانه با موضوع پایداری فعلی است."فناوری می گوید:  رودیگر وولف، مشاور انتقال

پاسترانا در مورد مزایای تکنیک لیزری برای ماشین آالت جدید  "تحلیل بازارها و رقابت ها برای چنین برنامه ای کار معقولی است."

در بخش تبادل ایده دانشگاه بن، هر دو  "به دستیابی به کشاورزی پایدار است.هدف ما کمک "کشاورزی با اطمینان می گوید: 

 پژوهشگر جایزه بهترین ایده برای استارت آپ را دریافت کردند. 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٤٣/%D٨٥%٩%D٨%A٨%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 ژن تازه کشف شده، به گل دادن گیاهان در فصل بهار کمک می کند
نابع مزمستان زمان گل دادن گیاهان نیست، به همین دلیل است که این توانایی در بسیاری از گیاهان تکامل یافته است که قبل از اینکه از 

به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی از خواب بیدار شدن برای .گرانبهای خود برای شکوفه دادن استفاده کنند، صبر کنند تا برف ها آب شود

یند از گل نیازمند است. در این فرآ vernalization)گل دادن، همزمان با رسیدن روزهای گرم تر و بلند تر بهار به فرآیندی به نام بهاره کردن )

دادن جلوگیری می شود تا زمانی که گیاه احساس کند سرما به اندازه ی کافی کم شده است. پژوهشگران در دانشگاه ویسکانسین مدیسون ژنی 

 ترا شناسایی کرده اند که گیاهان را تا زمانی که فصل مناسب آن فرا رسد از وارد شدن به چرخه گل دادن حفظ می کند. این پژوهش ممکن اس

به پرورش دهندگان گیاهان و مهندسان کمک کند تا از محصوالت زراعی مواد غذایی و انرژی بیشتری به دست آورند.ریک آماسینو، استاد 

بسیار  -انواع گوناگون گندم ها مثال خوبی هستند -برای بسیاری از گیاهان"بیوشیمی و ژنتیک دانشگاه ویسکانسین مدیسون می گوید: 

اندن با ریشه دو"وی افزود: "فصل پاییز ریشه بدوانند ولی قبل از اینکه سرمای هوا شروع شود از گل دادن اجتناب می کنند. سودآوراست که در

یادی کارهای ز"در فصل پاییز، این گیاهان می توانند از پنجره ی گذر فصل ها، هنگامی که رو به بهار گشوده می شود هایت استفاده را بکنند.

 VRN1هایی که در گل دادن گیاهان دخالت دارند انجام شده است، از جمله کارهایی که بر روی گیاهان انجام شده است  برای شناسایی ژن

است که کمک می کند چرخ فرآیند بهاره کردن، با انگیزاندن گروه های دیگر ژن ها برای عمل کردن بچرخد. در این روش گل دادن در فصل 

فاق نیفتاد و علت آن نیز نامعلوم بود تا این که آماسینو و دنیل وودز، پژوهشگر فوق دکترا و سایرین آزمایشی را پاییز یا روزهای گرم زمستان ات

 "را در فصول سرد ساختگی در محیط سرد آزمایشگاه بررسی کردند. brachypodiumشروع کردند؛ یک گندم کوچک مدیترانه ای به نام 

رسیدن به فرآیندهای پیچیده ی بنیادهای "منتشر شد می گوید:  مجموعه مقاالت آکادمی ملی علومجله وودز، نویسنده اول این مطالعه که در م

 ماساسی ژنتیکی در بسیاری از گونه های محصوالت زراعی سخت است، بنابراین ما از یک گیاه کوچک با ژنوم فشرده به عنوان مدل استفاده کردی

این که چگونه نیاز به بهاره شدن در گیاه ایجاد می شود دست یابیم. آنچه ما به آن دست یافتیم ژنی تا به بنیان های مولکولی آن در رابطه با 

که قبل از دوره گل دهی، در گذار دوره ی  Brachypodiumگیاهان  DNAمقایسه "را تا زمستان می گیرد. VRN1است که جلوی ژن 

ش یافته که بدون گذراندن دوره انتظار معمول، گل می دهند، پژوهشگران را به به انواع گندمیان جه DNAهوای سرد به گرم دوام می آورند با 

در سایر  RVR1( می نامند هدایت کرد.آن ها انتظار دارند که VRN1)به دلیل نقشش در جلوگیری کردن از ژن  RVR1سمت ژنی که آن را 

روهی که در زندگی ما نقش بسیار بزرگی ایفا می کنند.وودز می گوید: گندمیان معتدل که نیاز به بهاره شدن دارند، به همان شکل عمل کند؛ گ

درصد کالری مصرفی ما در سرتاسر جهان را فراهم می کنند.  ٨٠بیش از  -از جمله ذرت، گندم، جو دوسر، گندم سیاه و دانه ی جو -گندمیان"

چیزهایی را که به طور مستقیم مصرف می کنیم مانند گوشت درصد کالری را تامین می کند. اما اگر  ٧٠برنج به تنهایی در بعضی کشورها 

اسینو آم"حیوانات، در کنار یکدیگر در نظر بگیریم، ما باز هم به گندمیان وابسته هستیم، روشن است که گندمیان چرخ جهان را می چرخانند.

بگیریم و آن را در گیاه ارزن  brachypodiumز را ا RVR1ما فکر می کنیم شانس خوبی برای این مسئله وجود دارد که ما ژن "می گوید: 

ر تاثیقرار دهیم، این کار زمان گل دادن آن را به تاخیر می اندازد. تاخیر ارزن در گل دادن در ابعاد گسترده ممکن است بازدهی محصول را تحت 

هفته سرما نیاز داشته باشد؟ چگونه  ١٦ایجاد کرد که به چگونه می توان این تغییر را درگیاه "آماسینو می گوید: "قرار داده و آن را بهبود بخشد.

وتاه یا کمی توان گونه ای دیگر از گیاه را به نوعی توسعه داد که تنها به دو هفته سرما نیاز داشته باشد؟ تفاوت ژنتیکی بین نیاز برای زمستان 

ه گل دادن می تواند در مورد این که آن ها چگونه کار می بلند چیست؟ گندمیان واقعا محصوالت با اهمیتی هستند و این مدل پژوهش دربار

 "کنند به ما اطالعات زیادی بدهد.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٨٨/%DA%٩٨%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 تصمیم گیری افزایش می یابدتوانایی کشاورزان در 
کشاورزان استرالیایی همواره با چالش هایی درباره چگونگی سطح آب در سدها و تخریب مراتع گوسفندان روبه رو هستند اما اکنون 

 .با استفاده از قابلیت های تجزیه و تحلیل ماهواره ای، به زودی آن ها می توانند بر این چالش ها غلبه کنند

در کوئینزلند استرالیا با استفاده از تکنولوژی دیجیتال نشان می دهد. که با استفاده  Proserpineمنطقه  ایی ازتوضیح عکس :نم

توانایی ارزیابی میزان پوشش گیاهی سبز را در منطقه فراهم می کند. عکس از  (NDVI)ازشاخص اختالف پوشش گیاهی نرمال 

Digital Earth Australia همواره با چالش هایی درباره چگونگی سطح آب در سدها و تخریب مراتع کشاورزان استرالیایی

گوسفندان روبه رو هستند اما اکنون با استفاده از قابلیت های تجزیه و تحلیل ماهواره ای، به زودی آن ها می توانند بر این چالش ها 

میلیون دالربرای بیش از دو سال به  ١٥.٣زیر استرالیا( غلبه کنند.به گزارش ایانا از سایت گاردین، در ماه مه، دولت ترنبال)نخست و

(، اختصاص داده است. این درحالی است که اکنون مجموعه ای از این طرح )مدل ١() Digital Earth Australiaارائه فناوری )

دید خورشید با جزییات بتا در حال حاضر در دسترس است ( دارای اطالعاتی همچون محاسبه تغییرات پیچیده جو، موقعیت و زاویه 

دقیق، همراه با تصاویر به روز به صورت رایگان قابل دسترسی برای عموم است.طراحی و توسعه توسط نهاد علوم زمین استرالیا 

(Geoscience Australia  ) با هماهنگی سازمانCSIRO ((و زیرساخت محاسباتی ملی )٢National Computational 

Infrastructure ()ی اولین بار هر دو هفته به ارائه دسترسی آزاد به داده های ماهواره ای سه دهه ، همراه با تصاویر جزییات (، برا٣

متر مربع ، که هر پنج روز به روز می شود، اقدام کرده است.مجموعه داده ها شامل شاخص اختالف پوشش گیاهی  ١٠مربوط به هر 

رنگ تغییرات پوشش گیاهی را در تصاویر نشان می دهد همچنین یک مدل  ( است که به کمک٥(و پوشش مقدار گیاه )٤نرمال )

جزر و مد که تصاویر تغییرات الگوهای جزر و مد ، را همراه با بررسی میزان آب از طریق مشاهدات و نظارت فضایی بر رودخانه ها 

سال گذشته، کشاورزان برای آگاهی  در(٦) NRM Spatial Hubدریاچه ها ، سدها فراهم می کند.براساس نتیجه گیری مطالعه 

میلیون هکتار با استفاده از داده های ماهواره ای به تجزیه و تحلیل وضعیت  ٥٠قابلیت پوششی گیاه، به مساحت بیش از  ٣٠٠از 

 وطپوشش گیاهی و ویژگی ها ی منطقه مورد نظر شان پرداختند. که آن ویژ گی ها شامل میزان خوراک در دسترس دام و نقاط مرب

،  این درحالی است که در یک نظر سنجیبه حرکت آب بود که می توانستند بر این اساس تصمیم گیری برای جابجایی دام بگیرند.

درصد از کاربران معتقد بودند که تکنولوژی پتانسیل این را دارد که به میزان قابل توجهی روی بهبود بهره وری و پایداری دارایی ٩٥

درصد از  ٧٠بیش از " ، ، می گوید: Geoscience Australi، رئیس بخش علوم زمین  Dr Stuart Minchinشان تاثیر گذارد.

گله داران معتقد بودند که این فن آوری به افزایش پایداری شان کمک کرده است و با این روش هم اکنون می توان در هر نقطه ای 

 "از کشور گله داری کرد.

 Fractional coverدر کوئینزلند استرالیا با استفاده از تکنولوژی دیجیتال. پوشش جزء به جزء) توضیح عکس: نمایی از سه رودخانه

(می تواند اطالعاتی را درباره مناطق پوشش گیاهی خشک یا در حال از بین رفتن و خاک فاقد پوشش و همچنین پوشش گیاهی 

شاره می کند که این فناوری قادر به نظارت بر چگونگی وی همچنین اDigital Earth Australiaزنده را فراهم کند. عکس از 

سرعت خشک شدن محصوالت است ، و این امکان را به کشاورزان می دهد تا برای میزان استفاده از آب و کود محصول تصمیم گیری 

یل رو به رو هستند، به این فناوری می تواند اطالعات مربوط به این که کدام چراگاه و مناطق با خطر س "افزود:  Minchinکنند.

کشاورزان ارائه کند که این اطالعات بر اساس پیش بینی آب و هوا همراه با تجزیه و تحلیل سطوح سیل در سال های گذشته فراهم 

شرکت های بیمه نیز عالقه مند به استفاده از شاخص های مبتنی بر ماهواره ای در مورد اطالعات "وی می گوید : "می شود.
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، معاون مدیر اجرایی گروه  Dr Graeme Kernich"تند تا بهتر بتوانند برای ارائه بیمه به مزارع اقدام کنند. خشکسالی هس

ما  این سازمان در برخی از مراحل اولیه توسعه این پروژه درگیر شده است. "( می گوید: ٧) CRCSIتحقیقاتی بخش بودجه دولتی 

هستیم و مایل هستیم تا این فناوری به عنوان یک وسیله برای صنعت محلی به کار گرفته در حال راه برنامه ریری برای ادامه کار 

گفتنی است این فناوری در حال  "شود، و قصد داریم به شناسایی مواردی که می توان از این تکنولوژی بهره برد، کمک کنیم .

خشکسالی، در سراسر کشور است. این فن آوری همچنین ی تصاویر پوشش گیاهی ، منابع آب، فرسایش ساحلی و اثرات سیل و توسعه

ایی، است تغییرات آب و هو -دارای پتانسیل قابل توجه در زمینه تجزیه و تحلیل در مورد بزرگترین تهدید برای کشاورزان استرالیایی 

، دانشمند در زمینه  Andrew Glikson، تهدیدی که در حال حاضر باعث کاهش بهره وری در مزرعه و پتانسیل گندم شده است.

دولت فدرال با  "، از دانشگاه ملی استرالیا می گوید:(paleoclimate علم:مطالعه تغییرات آب و هوا در مقیاس کل تاریخ زمین)

درزمینه ، منابع آب، مراتع و محیط های پوشش  Digital Earth Australiaمشاهده بهبود دقیق نظارت بر زمان واقعی با فناوری 

به تامین بودجه اقدام کرده است این کمک مالی در ، طبیعی، به عنوان مواردی که با تغییرات آب وهوایی در ارتباط هستند، گیاهی 

:اداره هواشناسی( ، دانشگاه ها و بخش  Bureau of Meteorology)CSIRO ،BOMزمینه تحقیقات از سوی مقامات دولتی، 

 این فناوری می تواند برای بخشی از داده های علوم زمین استرالیا"می گوید:  Minchi"های کشاورزی و معدن تامین می شود.

Geoscience Australia  مفید باشد ، این پروژه دارای کاربردهایی در نظارت بر طرح های کربن کشاورزی و همچنین تمرکز )

(، ٨)(Prof Abbas Rajabifardرد )پروفسور عباس رجبی ف"پروژه، روی راه هایی برای کمک به بهره وری کسب و کار است.

کاربرد این پروژه برای تغییرات آب و هوایی است "دانشگاه ملبورن ، می گوید :  های زیربنایی مکانی و مدیریت زمیندادهمدیر مرکز 

تصمیم گیری و راه اندازی پروتکل های استاندارد و مشخصات برای توسعه ابزارهای تحلیلی و برنامه های "و همچنین وابسته به 

 "است . "کاربردی

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

  نه استفاده از تصاویر ماهواره ای برای مشاهده زمین و ارایه اطالعات فعالیت می کند.سال در زمی ٣٠بیش از  -١

٢- Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation:  آژانس دولت فدرال در زمینه تحقیقات

 ع جامعه است.علمی در استرالیا است. نقش اصلی آن بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی صنعت، به نف

٣- National Computational Infrastructure  سازمان یکپارچه، با عملکرد باال در زمینه پژوهش کشور است. در زمینه ارائه:

  اولویت های ملی و پژوهشی درتمام رشته های علمی فعالیت دارد.

٤- normalised difference vegetation index :برای تجزیه و تحلیل اندازه گیری  شاخص گرافیکی است که می تواند

سنجش از راه دور، مورد استفاده قرا گیرد. به طور معمول اما نه لزوما از یک پلت فرم فضایی، و ارزیابی در مورد مشاهده میزان پوشش 

 گیاهی سبز یک منطقه بهره گرفته می شود.

٥- fractional vegetation cover  میزان رشد پوشش گیاهی در یک منطقه به کار می : سنجشی است که در مورد نظارت بر

 رود.

٦- NRM Spatial Hub : مرکزی است که با استفاده آخرین فناوری نقشه برداری در جهان یک ابزار مبتنی بر وب را فراهم می

 کند که اجازه می دهد تا مراتع استرالیا به گونه ای سودآورتر و پایدار مدیریت شوند.

 هدف توسعه تکنولوژی برای ارائه ابزار برای بهره برداری تجاری در صنعت استرالیا فعالیت می کند.این سازمان با  -٧
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عباس رجبی فرد: استاد و رییس دپارتمان مهندسی زیر بنا در دانشکده مهندسی دانشگاهملبورناسترالیاست. وی همچنین مدیر  -٨

 Center for Spatial Data Infrastructures and Land) های زیربنایی مکانی و مدیریت زمینمرکز داده

Administration (CSDILA)) است. 

مهندسی نقشه برداری در مقطع کارشناسی فارغ  ٔ  از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در رشته ١٣٦٩دکتر رجبی فرد در سال 

 Aerospace Survey and Earthم زمین )المللی تحقیقات هوافضا و علوبین ٔ  التحصیل شد. وی تحصیالتش را در موسسه

Science (ITC))  های موفق به اخذ گواهی فوتوگرامتری تولید و کارشناسی ارشد نقشه ١٣٧٢در هلند، ادامه داد و در سال

شگاه ، هردو با رتبه عالی، شد. رجبی فرد، تحقیقات مقطع دکتری خود را در دان١٣٧٣یکپارچه و تولید اطالعات جغرافیایی در سال 

مکانی، از این مقطع فارغ التحصیل شد.وی عالوه بر -های زیرساختی ژئوماتیکدر گرایش داده ١٣٨١ملبورن انجام داد و در سال 

 Australia Disaster، رهبر سازماندهی و آکادمیک پالتفرم مدیریت بالیای استرالیا )CSDILAریاست دانشکده و مدیریت 

Management Platform (ADMP)) ز است. این پالتفرم یک پروژه تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه ملبورن و شرکت آی نی

و عضو گروه  ١٣٨٦از سال  (Victorian Spatial Council(است. وی همچنین عضو شورای مکانی ویکتوریا ) (IBMبی ام 

 تحقیقاتی دپارتمان ژئوماتیک دانشگاه بوده است.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٠٣/%D٨%AA%D٨٨%٩%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۰تاریخ: 

تحقیقات جدید، تولید کنندگان روغن نخل را به مدیریت بهتر زمین و محصول مجهز می کند/تولید روغن 

 محیط زیستی سازگاری داردنخل با اصول 
پژوهشگران تکنیکی را توسعه داده اند که نوید بخش کمک به تولیدکنندگان روغن نخل است که بتوانند تولیدات خود را بهینه سازی 

به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی این پژوهش که توسط لنیک پاردون .کنند و تاثیرات زیست محیطی آن را کاهش دهند

 دکترا انجام شده است، بر عملکرد محصول، انتشار اکسید نیتروژن و آبشویی نیتروژن متمرکز شده است. دانشجوی

( چاپ شده است. یکی از نویسندگان این field crops research) پژوهش محصوالت زراعیاین یافته ها در آخرین شماره مجله 

درصد تقاضای  ٣٠نخل یک محصول غذایی مهم است، تقریبا حدود  پژوهش، پل نلسون دانشیار دانشگاه جیمز کوک می گوید روغن

این پژوهش یک ابزار ارزشمند خواهد بود و برای تصمیم گیری در مورد "جهانی برای روغن نباتی را تامین می کند.او می گوید: 

گیری به آن ها کمک می کند و این زراعت می تواند مورد استفاده قرار گیرد، به تولیدکنندگان اطالعاتی خواهد داد که در تصمیم 

بسیاری از تولیدکنندگان روغن نخل که ما با آن ها کار می "وی افزود:  "مسئله هم برای تولید خوب است و هم برای محیط زیست.

ونه گکنیم عالقه مندند که از نظر محیط زیستی درست عمل کنند، اما تا امروز برای آن ها دشوار بوده است که پیش بینی کنند چ

 "تغییرات در مدیریت می تواند تولیدات آن ها و تاثیرات بر محیط زیست را تحت تاثیر قرار دهد.

آقای پاردون و همکارانش تاثیرات مدیریت و شرایط محیطی در چرخه نیتروژن را با استفاده از داده های جمع آوری شده از سه 

ت در تولید و تاثیرات زیست محیطی مرتبط با شیوه های کشت مختلف را مزرعه شبیه سازی کردند.این شبیه سازی، همزمان تغییرا

پیش بینی می کرد، مانند کوددهی و کاشت گیاهان پوششی.دکتر نلسون می گوید که روغن نخل یک منبع بسیار مولد روغن نباتی 

 این مسسله را در ذهن داشته باشیمالزم است که "است که می تواند با یک روش سازگار با محیط زیست مدیریت شود.وی می گوید: 

که تولید همان میزان روغن نباتی از محصوالت جایگزین، به طور تقریبی نیازمند هفت برابر زمینی است که روغن نخل در آن پرورش 

انشمندان د می یابد. علم، نقش مهمی در بهبود تولیدات و پایداری کشاورزی مناطق استوایی بازی می کند. این پژوهش شامل تیمی از

 "استرالیا، فرانسه، خلیج پاپوا، گینه نو و اندونزی می شود که حجم بزرگی از داده های مورد نیاز را جمع آوری و تحلیل کردند.

این تکنیک به ویژه برای پرورش دهندگان روغن نخل سازگار با محیط زیست مفید است که بدون پاک سازی "او در خاتمه گفت: 

 "قت کامل و عادالنه با زمینداران و شیوه های خوب مدیریت زمین، تولید می شود.جنگل ها و با مواف

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٣٩/%D٨%AA%D٨%AD% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۳تاریخ: 

 جدید برای فراهم کردن آب آشامیدنی و کود از طریق هوااختراع فناوری 
، در حال (MIT) ، در موسسه تکنولوژی ماساچوست(1) (J-WAFS) آزمایشگاه جهانی امنیت غذایی و آب عبدالطیف جمیل

حصوالت ای که باعث افزایش تولید مسرمایه گذاری روی تحقیقات جدید در زمینه فراهم کردن آب و کود از هوا است؛ فناوری

(، در موسسه تکنولوژی ماساچوست ١) (J-WAFS)آزمایشگاه جهانی امنیت غذایی و آب عبدالطیف جمیل .کشاورزی می شود

(MITدر حال سرمایه گذاری روی تحقیقات جدید در زمینه فراهم کردن آب و کود از هوا است؛ فناوری ،) ای که باعث افزایش تولید

، از هفت پروژه جدیدی  African Farming and Food Processingش ایانا از سایت محصوالت کشاورزی می شود.به گزار

پشتیبانی می شود دو طرح عبارتند از برداشت آب و کود از هوا ؛ طرح نخست، توسعه فناوری است که  J-WAFSکه امسال توسط 

کرد. طرح دیگر ایجاد یک دستگاه خورشیدی برای می توان آب پاک و تازه را از هوا با استفاده از یک ماده خاص متخلخل استخراج 

  تبدیل نیتروژن اتمسفر)هوا(، آب و نور خورشید به آمونیاک است که می تواند برای بهبود رشد گیاه به خاک اضافه شود.

شیار دان Evelyn Wang  ،Gail E Kendall، دانشیار شیمی، و  Mircea Dincaبه عنوان بخشی ازپروژه استخراج آب از هوا، 

دپارتمان مهندسی مکانیک، با همکاری هم در نظر دارند تا یک دستگاه خورشیدی را بسازند که که می تواند آب را از هوا با داشتن 

، و  metal-organic framework (MOF)هر میزان رطوبت استخراج کند، که این کار با استفاده از یک چارچوب آلی فلزی )

)یک چارچوب آلی فلزی ( که می تواند برای تامین  MOFsاز توسعه  J-WAFSم می شود . بودجه خاص متخلخل انجا با یک ماده

 آب در مناطق دور افتاده، با کاهش قابل توجه هزینه های زیرساخت استفاده شود، پشتیبانی می کند.

John Lienhard  استاد آب و غذا در آزمایشگاه ،Abdul Latif Jameel  :ما باید برای پیشبرد نوآوری ها و "ماساچوست گفت

ایده های خالقانه برای ارائه مواد غذایی سالم و امن و احیا و گسترش منابع پاک و تجدید پذیر آب را ادامه دهیم . از طریق فن آوری 

جوامع، برای حفظ آینده  J-WAFSهای نوین و همکاری می توانیم از این پروژه های تحقیقاتی جدید حمایت کنیم ، چراکه 

  "پایداری شهرها، و رفاه اقتصاد ما در رویارویی با افزایش جمعیت، شهرنشینی ، و تغییرات آب و هوا کار می کند.

J-WAFS (توسط انجمن جمیلCommunity Jameel  و موسسه ماساچوست در سال )تاسیس شد.  ٢٠١٤J-WAFS  در

ذا و امنیت غذایی فعالیت می کند که می تواند با توجه به تغییرات راستای هماهنگی و ترویج پژوهش ها در زمینه ایمنی آب و غ

 سریع و گسترس جمعیت ، تاثیر مثبتی بر جوامع داشته باشد.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٩٨٨/%D٨%A٧%D٨%AE%D٨%AA% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۱تاریخ: 

 دامپزشكان آینده از صنعت تولید پشم دیدن کردند
دیدن کردند.  Esperance woolدامپزشکان آینده و دانشجویان صنعت پشم برای درک بیشتر از صنعت پشم ، هفته گذشته از 

 این تور بازدید که به تازگی برگزار شد، شرکت کردند در Curtin  ،Murdochو  Western Australia دانشجویان دانشگاه های

 دیدن کردند. Esperance woolدامپزشکان آینده و دانشجویان صنعت پشم برای درک بیشتر از صنعت پشم ، هفته گذشته از 

 شرکت کردند. در این تور بازدید که به تازگی برگزار شد، Curtin  ،Murdochو  Western Australiaدانشجویان دانشگاه های 

)در زمینه فروش  Primaries of WAبود؛ کسی که در ویکی همپسل به گزارش ایانا از فارم ویکلی، هماهنگ کننده این برنامه 

 Primariesپشم و دام فعالیت دارد( کار می کند، همچنین وی میزبانی دیدار دانشجویان دانشگاه علوم جانوری را از فروشگاه پشم 

(، بر ٢(و مرکز پشم غربی)١در حومه پرث، پایتخت ایالت استرالیای غربی( و آزمایشگاه آزمون پشم استرالیا )) Bibra Lakeدر 

بانویی است که در صنعت پشم به صورتی فعال کار می کند؛ صنعتی که مردان میانسال جمعیت همپسل عهده داشت.گفتنی است ، 

میدوارند که به عنوان دامپزشکان آینده، در زمینه پرورش گوسفند، ژنتیک همچنین این دانشجویان ا اصلی آن را تشکیل می دهند.

و یا در بخش های تحقیقات حیوانی کار کنند.این درحالی است که تنها چندنفر تجربه عملی کار با گوسفند دارند اما با برگزاری این 

)ارایه دهنده  agVivoسازماندهی تور توسط وزند.تور تعداد بیشتری از دانشجویان توانستند در مورد پشم گوسفند مطالبی بیام

در این رویداد دانشجویان در مورد کاربردهای عملی نگهداری و دو مرکز کشاورزی انجام شد. خدمات کشاورزی در استرالیای غربی( 

هم توضیحاتی داده و پرورش ، امنیت زیستی و رفاه حیوان مطالبی آموختند و همچنین درباره چند گزینه شعلی )در این زمینه( 

برای دانش آموزانی که از خانواده ی کشاورز هستند، درک این مطالب آسان تر است چراکه با آن بزرگ شده اند "همپسل گفت: شد.

، اما برای دانش آموزان شهری این طور نیست چراکه آن ها درکی از اینکه کشاورزان کارهای معینی را در زمان های خاص برای دام 

 "م می دهند ، ندارند. همچنین این برنامه با توجه به برنامه مطالعاتی دانشجویان برگزار شد.خود انجا

http://www.iana.ir/fa/news/٤٤٨٦٧/%D٨%AF%D٨%A٧ 
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 گزارشات جهانی
 اکونا ایران - ۱۳۹۶خرداد / /  ۲۱یکشنبه , 

 درصدی هزینه واردات مواد غذایی 1۰.۶افزایش 
درصد افزایش  ١٠.٦به میزان  ٢٠١٧سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( گزارش داد: هزینه واردات مواد غذایی در سال 

با  ٢٠١٧رغم ثبات در بازارهای جهانی، هزینه واردات مواد غذایی در سال ترین گزارش فائو حاکی از آن است که علیتازه.یابدمی

توسط این سازمان تحت ( ١٣٩٦خرداد  – ٢٠١٧براساس گزارش فوق که به تازگی )ماه ژوئن  .روندی رو به رشد مواجه شده است

منتشر شده است، در نیمه نخست سال جاری میالدی بازارهای محصوالت غذایی در « (Food Outlook) انداز غذاچشم»عنوان 

 .اندهای روغنی تقویت شدهوضعیت متعادلی قرار داشته و با عرضه فراوان گندم، ذرت و نیز افزایش مجدد تولید محصوالت دانه

تریلیون  ١.٣اد غذایی را در سال جاری میالدی به ونقل و نیز حجم باالتر واردات، هزینه جهانی واردات موهای حملافزایش هزینه

در این گزارش فائو پیش بینی کرده است که در .است ٢٠١٦درصد افزایش نسبت به سال  ١٠.٦دالر خواهد رساند که نمایانگر 

لیل قا به دیافتگی از جمله کشورهای فقیر دچار کمبود غذا و نیز کشورهای مرکز و جنوب آفریکشورهای با کمترین سطح توسعه

 .های روغنی، هزینه مواد غذایی با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافتحجم باالتر واردات گوشت، شکر، لبنیات و محصوالت دانه

ها حاکی از آن است که امسال شاهد افزایش هزینه واردات در تمامی انواع مواد غذایی بجز آبزیان باشیم. چرا که در بسیاری گمانه زنی

 .پروری محلی به تقاضای فزاینده در بازار داخلی آنان پاسخ داده استهای آبزیی در حال توسعه، رشد بخشاز کشورها

االخص المللی گندم، بهای بینبینی کرده است که قیمتکند پیشکه هر شش ماه یکبار منتشر می« انداز غذاچشم»فائو در گزارش 

های درشت منجر به تداوم رقابت شدید بین صادر کنندگان سابقه دانهلید تقریباً بیدر نیمه اول فصل زراعی، ثابت باقی مانده و تو

رغم کاهش ذخایر برنج در پی کاهش موجودی انبارهای عمومی برخی صادرکنندگان، شود که علیبینی میعمده خواهد شد. پیش

به  ٢٠١٧و  ٢٠١٦های روغنی در سال ولید جهانی دانهرود که تانتظار می.فراوانی در عرضه این محصول نیز به قوت خود باقی بماند

 ٢٠١٨و  ٢٠١٧های اولیه حاکی از آن است که بازارها در سال سابقه برسد. نشانهدلیل سطح چشمگیر برداشت دانه سویا، به رقمی بی

 .شودها مینیز از فراوانی عرضه برخوردار خواهد بود که عمالً موجب فشار بیشتر بر قیمت

رشد تولید جهانی گوشت نیز عمدتاً در پی کاهش تولید در چین که منجر به افزایش واردات از « انداز غذاچشم»گزارش  بر اساس

درصدی  ١.٤از رشدی  ٢٠١٧تولید جهانی شیر نیز در سال .شودآمریکا و برزیل خواهد شد، برای سومین سال متوالی دچار رکود می

تأثیراحتمالی نقدینگی بر نوسانات « انداز غذاچشم»گزارش .مند خواهد بودشود، بهرهناشی میکه عمدتاً از افزایش سریع تولید هند 

که وضعیت اعتبارات در جهان بر قیمت پایه  کندمی گیرینتیجه چنین و داده قرار بررسی مورد سال اخیر را نیز  ٢٠قیمت غذا در 

دهد که قیمت نیز نشان می( ١٣٩٦شاخص بهای مواد غذایی فائو در ماه مه )اردیبهشت .گذارندذرت، دانه سویه و گندم تأثیر می

واحد رسیده که نسبت به ماه  ١٧٢.٦جهانی مواد غذایی برای اولین بار در سه ماه گذشته میالدی افزایش یافته و به رقم متوسط 

شاخص بهای مواد غذایی فائو که بر اساس .دهدمی درصد رشد نشان ١٠درصد و نسبت به ماه می سال گذشته میالدی  ٢.٢آوریل 

ت های گیاهی، محصوالکند به پنج گروه کاالی اصلی شامل حبوبات و غالت، روغنالمللی را رصد میشاخص وزن تجاری، بازارهای بین

 .اندقیمت بودهبنابر گزارش فائو، در ماه مه هر پنج گروه کاالی اصلی شاهد افزایش  .شودلبنی، گوشت و شکر تقسیم می
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