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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 کمیته امنیت آب در شورایعالی امنیت ملی تشکیل شد

غرب کشور و درصد منابع آبی ایران در ٧٠ایران از نظر تعاریف علمی در شرایط فوق بحرانی آب قرار دارد. این در شرایطی است که 

دعوای آب در خاورمیانه .ای دارددرصد منابع آب در شرق وجود دارد، بنابراین منابع آبی غرب کشور برای ایران اهمیت ویژه٣٠تنها 

به عراق رسید. عبدالستار مجید، وزیر کشاورزی کردستان عراق به سد سردشت ایران اعتراض کرده و مدعی شده است که این سد 

کردستان عراق را کمتر کرده است. او به این موضوع اکتفا نکرده و دولت عراق را به بستن جریان آب سرازیر شده  درصد سهم آب٨٠

روز از سفر حمید  ١٢دهد که تنها از کردستان، به مناطق مرکزی و جنوبی عراق تهدید کرده است. این موضوع در شرایطی رخ می

سال است که ٤٠شود و ترکیه حدود گذرد. موضوع به همین جا ختم نمیمنطقه می چیان، وزیر نیرو به سردشت و آبگیری سدچیت

نیروگاه  ١٩سد روی دجله بسته و قرار است  ٨سد روی فرات،  ١٤اندازی مگاپروژه گپ گیرد و با راهحقابه ایران و عراق را نادیده می

ها در خاورمیانه عامل بروز خشکسالی در کشورهایی مانند بهآبی بسازد. حاال نظرات کارشناسی بر آن است که تجاوز به حقا -برق 

ی رسد گفته مایران و بروز ریزگردها بوده است. البته ماجرای دعوای آبی منطقه به کشورهایی مانند ارمنستان و افغانستان هم می

ع آب وزارت نیرو هم با تأیید هدایت فهمی، کارشناس مناب.های گذشته دیپلماسی آبی قوی نداشته استشود ایران در طول سال

دهد: ایران از نظر تعاریف علمی در شرایط فوق بحرانی آب قرار دارد. این در توضیح می« شهروند»ضعف دیپلماسی آبی ایران به

 درصد منابع آب در شرق وجود دارد، بنابراین منابع آبی غرب٣٠درصد منابع آبی ایران در غرب کشور و تنها ٧٠شرایطی است که 

های کشور کاهش داشته و درصد بارش١٠طور میانگین سال اخیر به١٥دهد: در او ادامه می.ای داردکشور برای ایران اهمیت ویژه

ای ایران کمتر شده که این کاهش در مناطق غربی ایران چشمگیرتر بوده است و در کرخه و کارون با های رودخانهدرصد جریان٢٥

دهند که موضوع آب به شورایعالی امنیت ملی رسیده و کمیته امنیت آب حاال نمایندگان مجلس خبر می.رو هستیمتهدید جدی روبه

 .در این شورا تشکیل شده است

 ایران در شرایط فوق بحرانی آب

ت و شک اسطور ذاتی خدهد که شرق کشور بهریزی آبفای وزارت نیرو توضیح میاما در رابطه با وضع منابع آبی، معاون دفتر برنامه

درصد ٨٥به گفته هدایت فهمی، .درصد منابع آب در شرق کشور قرار دارد٣٠درصد منابع آب در غرب کشور است، ٧٠که درحالی

سال ١٥که در فهمی با اشاره به این.درصد در مناطق مرطوب قرار دارد١٥خشک واقع شده است و فقط کشور در مناطق خشک و نیمه

درصد جریان ٢٥دارد: اثرات این موضوع موجب شده که تا درصد کاهش رخ داده، اظهار می١٠بیش از  هااخیر در متوسط بارش

طوری که در کارون و کرخه با کاهش جدی ویژه در مناطق غربی کشور چشمگیر است، بهای کاهش یابد که این کاهش بهرودخانه

به گفته فهمی، در ایران آب تجدیدشونده که قبال میزان .کشور استدر منابع آب مواجه هستیم که این یک تهدید برای منابع آبی 

میلیارد متر ١١٤هایی حتی تا میلیارد متر مکعب رسیده و در سال١١٦طور متوسط به شده، بهمیلیارد متر مکعب عنوان می١٣٠آن 

میلیارد متر مکعب مصرف آب ٧باالست و کند که مصرف آب در کشور بسیار حال عنوان میاو درعین .مکعب هم کاهش یافته است

درصد آب تجدیدپذیر ٤٠کننده هم بخش کشاورزی است. به گفته فهمی، اگر کشوری تا ترین مصرفدر کل کشور است که عمده

گر از درصد آب تجدیدپذیر را مصرف کند، در شرایط تنش آبی قرار دارد. ا٦٠تا  ٤٠خود را مصرف کند، شرایط قابل قبولی دارد. اگر 

دهنده شرایط فوق بحرانی درصد به باال نشان٨٠درصد آب تجدیدپذیر را مصرف کند، در شرایط بحران آبی است و مصرف ٨٠تا  ٦٠

 .کند، در شرایط فوق بحرانی قرار دارددرصد منابع آب تجدیدپذیر را مصرف می٨٨است و حاال ایران که 
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 متر رسید ٥٧٠ها در ایران به عمق چاه

متر  ٣٠٠متر و در شهریار  ٤٥٠متر، در رفسنجان  ٥٧٠کردوانی، پدر کویرشناسی ایران هم گفته است که سطح آب در جهرم پرویز 

 .ها شاید بهتر بتوان ضرورت تشکیل کمیته امنیت آب را درک کردپایین رفته است. حاال با توجه به این صحبت

 تهدید آبی عراق علیه ایران

آبی سردشت اول تیرماه با حضور وزیر نیرو  - تر از گذشته شده است. در شرایطی که سد برقآب جدیای سرِ حاال دعوای منطقه

طور که وزارت نیرو عنوان کرده، این سد با حجم های کردستان عراق آغاز شد. آنگیریآبگیری شد، اما چند روز پس از آبگیری بهانه

هکتار از اراضی کشاورزی، تولید  ٧٨٠٠سردشت و بخش ربط و آبیاری  میلیون مترمکعب و با هدف تأمین آب شرب شهرهای٣٨٧

 .گیگاوات برق و صادرات به کشور عراق و کنترل و تنظیم منابع آبی حوضه احداث شده است ٤٢١ساالنه 

عراق  کردستان روز بعد از افتتاح و آبگیری سد سردشت، کردستان عراق به تهدید ایران دست زد و وزیر کشاورزی اقلیم ١٠اما حدود 

تهدید کرد در صورتی که ایران به بند آوردن جریان آب ورودی به اقلیم کردستان از طریق احداث سد ادامه دهد، اربیل جریان آبی 

رتبه ایرانی هشدار ما به مقامات عالی»عبدالستار مجید گفت: .رود، قطع خواهد کردهای مرکزی و جنوبی عراق میرا که به استان

شود، بند بیاورد، ما هم در مقابل در صورتی که ایران به هر دلیل هر دو مترمکعب آبی را که به اقلیم کردستان سرازیر می ایمداده

 «.یک متر مکعب از آب سرازیر شده به منطقه جنوبی عراق را بند خواهیم آورد تا آب الزم برای تأمین نیاز اقلیم را تأمین کنیم

ز اهداف اصلی احداث سد روی رودخانه زی بچوک در شهر سردشت را تأمین برق مورد نیاز ساکنان این که ایران یکی ا اما درحالی

شود، درصد از آبی که به آن سوی مرز سرازیر می٨٠کنند با احداث این سد، منطقه عنوان کرده، برخی مقامات کردستان عراق ادعا می

 .کاهش بارندگی کمبود آب در منطقه اقلیم کردستان را رقم زده است جاریسال کاهش یافته است. این درحالی است که در 

خواهد قبل از برگزاری رفراندوم استقالل، شود، تهدید آبکی کردستان عراق شیطنت مسعود بارزانی است که میهرچند که گفته می

لی بین کشورها مشخص است و قطعا کردستان های احتماطور صریح در مورد مسأله آب و نزاعالمللی بهباجگیری کند اما قوانین بین

 .تواند به صرف یک ادعا، سدسازی ایران را زیر سوال ببردعراق نمی

 دیپلماسی آب ایران ضعیف بوده است

و  های اخیر مسأله آبکنند که در سالکنند، تأکید میکه برخی کارشناسان انتقاداتی را به دیپلماسی آب ایران وارد میاما درحالی

 ایم. این دسته اززیست برای کشورمان اولویت کمتری داشته و به همین نسبت دیپلماسی قوی هم در این زمینه نداشته طمحی

 .ایمدهد که توجه بسیار کمی به دیپلماسی آب نشان دادهکارشناسان معتقدند که عملکرد ایران در مورد دیپلماسی آب نشان می

گوید: ما کشوری هستیم می« شهروند»وگو با ریزی آبفای وزارت نیرو در گفتن دفتر برنامهاما در همین رابطه هدایت فهمی، معاو

توانیم یک بام و دو هوا باشیم و باید به اصول اولیه معتقد شود، بنابراین در دیپلماسی آب نمیکه هم آب به آن وارد و هم خارج می

دست دارند را رعایت کنیم. این موضوع در هایی که مردم پایینحیطی و حقابهمهای زیستکه باید حقابهو پایبند باشیم. ازجمله این

که دیپلماسی فهمی با اشاره به این.ها ببندنددستیتوانند آب را بر پاییندنیا هم پذیرفته شده که کشورهایی که باالدست هستند، نمی

د: پیش بردن دیپلماسی آب معموال از طریق دستگاه دیپلماسی دارالمللی پیش برد، اظهار میهای بینآب را باید از طریق پروتکل

به گفته این مقام مسئول، .ای و شرایط کشورمان و مسائلی که در دنیا مطرح استگردد به مسائل منطقهشود و این برمیانجام می

ورالعظیم دست به تاالب هه در پایینکند و آبی کالنهرین را کنترل میای از آب بینسدهایی که توسط ترکیه ساخته شده، بخش عمده

 .تری داشته باشدیابد و بنابراین ایران باید در این زمینه دیپلماسی فعالرسد، بشدت کاهش مییا اروندرود می
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ا شرکت النهرین بوفصل مسائل آبی منطقه پیشنهاد کشورمان این است که کمیسیون مدیریت حوزه بینبه گفته فهمی، برای حل

 .هایی در جهت پیشبرد اهداف تمامی این کشورها اقدام کردکیه، عراق و سوریه تشکیل شود و با اتخاذ مکانیزمایران، تر

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧١١/%DA%A٩%D٨٥%٩% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

 تر استمیلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور/ آب در کشور، از نفت هم مهم 1٥غارت ساالنه 

 .شودمیلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور غارت می ١٥هزار حلقه چاه غیرمجاز، ساالنه  ٣٥٠با وجود 

رزی امروز در چهاردهمین گردهمایی ساالنه محققان و اعضای هیأت به گزارش خبرنگار ایانا، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاو

های ستادی و مراکز تابعه مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی که با حضور محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی، علمی بخش

 از محققان کشور برگزار اسکندر زند معاون تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فریبرز عباسی رئیس مؤسسه تحقیقات و جمعی

 شد، با اعالم این خبر گفت: استحصال بیش از حد از منابع زیرزمینی باعث کاهش سطح منابع آبی کشور شده است.

هزار حلقه چاه مجاز و  ٤٠٠هزار حلقه چاه در کشور حفاری شده است، افزود: از این میزان  ٧٥٠مراد اکبری با اشاره به اینکه علی

میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور  ١٥های غیرمجاز باعث غارت ساالنه هزار حلقه چاه غیرمجاز است که این چاه ٣٥٠بیش از 

هزار حلقه چاه  ٣٥٠هزار حلقه چاه مسدود شد، اما تا مسدود شدن  ٢٠هزار حلقه چاه و سال گذشته  ١٢شود؛ دو سال قبل می

میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص یافته  ٤٠٠هزار و  ٩ینکه امسال حدود غیرمجاز، فاصله زیادی وجود دارد.وی با بیان ا

کارگیری رسد که در صورت بههزار میلیارد تومان می ١٠ها به میلیارد تومانی استان ٦٠٠است، عنوان کرد: این میزان اعتبارات با اعتبار 

دهد؛ این در حالی است که تحول عظیمی در بخش کشاورزی رخ می های تحقیقاتی،یا استفاده از یک درصد این اعتبارات در بخش

های آبیاری هزار هکتار پروژه ٦٠٠تاکنون نکته قابل قبولی برای حل بحران آب ارائه نشده است.اکبری ادامه داد: ساالنه اجرای 

ها قرار دارد.وی ریشه مشکالت آبی مههزار هکتار اصالح، حاصلخیزی و بهبود خاک در برنا ٥٠٠های نوین آبیاری و ها و روششبکه

و  تر استهای گذشته دانست و بیان کرد: آب در کشور از نفت هم مهمرویه و مرتبط به سالکشور را ضعف در مدیریت، مصرف بی

 خاک شود.معاون آب ورو میطور قطع کشور در آینده با مشکالت جدی روبهاگر برای حل بحران آب تدابیری اندیشیده نشود، به

های گذشته تأثیری در برطرف کردن مشکل آب نداشته است، یادآور های تحقیقاتی در سالوزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه طرح

گیری از فناوری و دانش تکنولوژی جدید وری از منابع آب و خاک و پایداری این منابع، حفاظت کمی و کیفی و بهرهشد: ارتقاء بهره

سابقه دانست و تأکید شده در حوزه آب و خاک را در دولت یازدهم بیقان این بخش است.اکبری اقدامات انجاماز وظایف اصلی محق

های های نوین آبیاری در محدوده رودخانههزار هکتار و روش ٥٥٠های آبیاری زهکشی در خوزستان و ایالم به کرد: اجرای شیوه

 هزار هکتار از اراضی کشاورزی است. ٣٠٠های جدید تجهیز سال برای این روشگذاری امهزار هکتار رسیده که هدف ٢٢٠مرزی به 

شود، خاطرنشان درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می ٩٠وی در پایان با بیان اینکه بارها به اشتباه اعالم شده بیش از 

چهار میلیارد مترمکعب از اروندرود به خلیج  های شمالی به دریای خزر و حدودهای استانمیلیارد مترمکعب از آب ١٠ساخت: حدود 

ریزد، عالوه بر این تلفات پنج میلیارد مترمکعبی آب پشت سدهای کشور به همراه آب شرب و صنعت در مجموع معادل فارس می

 ر بخششود؛ این در حالی است که این منابع آبی دها به پای بخش کشاورزی نوشته میمیلیارد مترمکعب است که همه این ٦٠

 شود./کشاورزی استفاده نمی

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٩١/%D٨%BA%D٨%A 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 کنندههشدار برای سرانه آب شیرین ایران/ نگاهی به آمارهای نگران

م ترین عنصر حیات بشر، نگهدارنده سالمت اکوسیستاست. آب اصلی« آب»صبوری: تمامی ابعاد توسعه وابسته به دنیای اقتصاد، نیما 

و عامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادی است. گرچه نقش مهم این ماده حیاتی بر کسی پوشیده نیست اما در کنار این فواید، این عنصر 

مورد بالیای طبیعی  ١٠مورد از  ٩ت مربوط به آب همچون سیل، توفان و خشکی، مسوول همراه دارد. ساالنه مخاطرامخاطراتی نیز به

بیش از پیش مخاطرات مرتبط با آب را افزایش دهد و « وهواییتغییرات آب»شود بینی میدر جهان هستند. از طرفی پیش

 .آمده جدید، نیازمند راهکارهای جدید هستندها و مسائل پیشها را درخصوص منابع بسیار اندک آب بیشتر کند. چالشنااطمینانی

عنوان با همراهی افراد و نهادهای مرتبط، شراکت جدیدی را با  «جهانیبانک»، شنبه گذشته، ٢٠١٧بر این اساس در روز یکم ژوئیه 

ر نیم قرن همکاری اندازی کرد. در کنابه منظور ایجاد امنیت آب در جهان راه «(GWSP) و فاضالب مشارکت جهانی امنیت آب»

 اهداف توسعه پایدار»های آبی ، در برنامه جدید قرار است شرایط الزم برای تحقق آرمان«(WSP) و فاضالب برنامه آب»در 

(SDGs)» به بررسی «و فاضالب مشارکت جهانی امنیت آب»در کنار تبیین اهداف « دنیای اقتصاد»خصوص، فراهم شود. در این ،

  .پردازدمی« بانک جهانی»ای بع آبی ایران با استناد به پایگاه دادههای منابرخی داده

 «مشارکت جهانی امنیت آب و فاضالب»اهداف 

های مناسب قرار گرفته است. در این بر توسعه دانش و ایجاد ظرفیت« و فاضالب مشارکت جهانی امنیت آب»تمرکز اصلی پروژه 

مرتبط با منابع آب صورت پذیرد. « اهداف توسعه پایدار»ها به منظور دستیابی به تهای الزم از دولشود حمایتمشارکت سعی می

و برگزاری « بانک جهانی»های مالی فرد هر کشور، کمکهای منحصربهها به واسطه ایجاد دانش نوین جهانی، نظارتاین حمایت

های جدید به منظور آزمایش و ارتقای فرصت« اضالبو ف مشارکت جهانی امنیت آب»المللی ایجاد خواهد شد. در وگوهای بینگفت

ع آبی مرتبط با مناب« اهداف توسعه پایدار»سطح نوآوری نیز فراهم خواهد شد. در این رابطه، پنج اولویت اصلی که برای دستیابی به 

 :اند. این پنج اولویت عبارتند ازضروری هستند، شناسایی شده

های آینده است. در این رابطه های منابع آب در دسترس امروز، به نسلن یافتن از انتقال منفعتبه معنی اطمینا« پایداری» :پایداری

واسطه گذاری بلندمدت و پایدار حوزه آبی متمرکز است؛ نخست مدیریت پایدار برای منابع آبی بهمشارکت جدید، بر دو بعد سرمایه

 .های مناسب و کافیوهوایی و دوم ساخت و نگهداری زیرساختشدن و تغییرات آبتوجه به اثرات رشد جمعیت، سرعت شهری

های بشر تعلق دارد. با این حال تعداد زیادی از افراد در بسیاری از مناطق انتفاع همه از منابع آبی(: منابع آب به تمامی نسل)شمولیت 

 اند. برای اطمینان یافتن از مقابله با اینبهرهی بیوجود دارند که از منافع آب سالم و گاهی اوقات از مالکیت و کنترل این منبع حیات

های آبی و همچنین افزایش ظرفیت کارکنان نهادهای این مشارکت و کشورهای ها نیاز به دانش بیشتر درخصوص ذات نابرابرینابرابری

یز خدمات نیاز به نهادهای قدرتمند ن دهندگانها و ارائههدف به منظور دستیابی به نتایجی بهتر است. البته برای پاسخگو بودن دولت

ها و توسعه دسترسی و بهبود کیفیت خدمات تنها در شرایطی قابل دسترس و پایدار است که ترتیبات نهادی مشوق :نهادها.هست

در  ساسکنند. بر این امنابع الزم را فراهم کند. نهادها شامل قوانین رسمی و غیررسمی است که در قالب آنها موسسات فعالیت می

سعی خواهد شد قوانین و ساختارهای مشوقی بهتر درک شود تا فرآیند تغییرات تسهیل « و فاضالب مشارکت جهانی امنیت آب»

میلیارد دالر در زمینه  ١١٤، ساالنه حدود ٢٠٣٠، نیاز است تا سال «اهداف توسعه پایدار»تامین مالی: به منظور دستیابی به .شود

گذاری شده ها سرمایهگذاری شود. این مقدار بیشتر از آن چیزی است که در طول تاریخ در این بخشیهخدمات آب و فاضالب سرما

های باثبات، بسیار بیشتر از چنین مبالغی نیاز است. در است. همچنین به منظور دسترسی و مدیریت جهانی منابع آبی و زیرساخت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های تواند هزینهآب می»های آبی به منظور تحقق شعار د شرایط مالی بخشاین رابطه اتخاذ روش دوجانبه ضروری است؛ ابتدا بهبو

 .؛ و دوم استفاده از منابع مالی تجاری و غیردولتی«آب را بپردازد

رو خواهد بود. های مختلف روبههایی همچون شوکرو با محدودیتهای پیشپذیری: مدیریت منابع و تجهیزات آبی در سالانعطاف

هایی در تغییرات جوی و بالیای طبیعی شود و افزایش وهوایی باعث دگرگونیشود تغییرات آببینی میر است که پیشاین به آن خاط

مناسبی  هایوهوایی، به ابزارها و روشپذیری در مقابل شرایط آبگونه بالیا را به دنبال داشته باشد. در این رابطه به منظور انعطافاین

تواند در شرایط بحرانی های مختلف را دارد و میمات آبی منعطف توانایی الزم برای تطبیق با شوکبر این اساس خد .نیاز است

  .خدمات ضروری را به افراد جامعه ارائه دهد

 کننده ایراننگاهی به آمارهای نگران

ای این داده ستناد به پایگاههای آب و با ااش درخصوص حل بحرانالمللیبا شرکای بین «بانک جهانی»با توجه به مشارکت جدید 

است.  ٢٠١٥و  ٢٠١٤های نهاد، توجه به وضعیت آب در ایران ضروری است. البته آخرین آمارهای در دسترس این نهاد مربوط به سال

 ٩٦حدود  ٢٠١٥است. در سال « شدهدسترسی مردم به منابع آب تصفیه»بر این اساس، یکی از آمارهای ارائه شده در این پایگاه، 

 ٩٢در سطح  ١٩٩٠است که این درصد در سال  اند. این درحالیشده دسترسی داشتهدرصد از جمعیت ایران به منابع آب تصفیه

درصد است و در اکثر کشورهای پیشرفته این  ٩١درصد قرار داشت. همچنین میانگین جهانی دسترسی به منابع آب تصفیه شده 

شده دسترسی دارند(. یکی دیگر از آمارهای جمعیت این کشورها به منابع آب تصفیه درصد قرار دارد )تمام ١٠٠شاخص در سطح 

ایران « شیرین تجدیدپذیر سرانه منابع آب» ١٩٩٠است. در این راستا در سال « سرانه منابع آب شیرین تجدیدپذیر»مهم این پایگاه، 

هزار مترمکعب نزول کرد.  ١/ ٦با کاهشی چشمگیر به سطح  ٢٠١٤هزار متر مکعب قرار داشت، اما این مقدار در سال  ٥/ ٦در سطح 

هزار متر مکعب( قرار گرفت. در  ٦تر از سرانه جهانی )ایران بسیار پایین« شیرین تجدیدپذیرسرانه منابع آب» ٢٠١٤در واقع در سال 

نوعی شاخص اقتصادی منابع آب است که به « وری آببهره»گیرد، نهایت آخرین آماری که در این گزارش مورد بررسی قرار می

( بر کل منابع آب شیرین ٢٠١٠های ثابت سال صورت تقسیم تولید ناخالص داخلی کشورها )به قیمتشود. این شاخص بهمحسوب می

هایی ، این شاخص یکی از معدود شاخص«دسترسی به منابع آب تصفیه شده»شود. در کنار شاخص برداشت شده هر سال تعریف می

کشور )که همان سرانه آبی تولید ناخالص داخلی « وری آببهره»شورمان ایران در آن پیشرفت داشته است. بر این اساس است که ک

کننده این رسید. البته مساله نگران5به سطح  ٢٠١٤که این شاخص در سال قرار داشت، درحالی ٣در سطح  ١٩٩٧در سال  (است

 ٢٠١٤در کشورهای پیشرفته و حتی میانگین جهانی قرار دارد. در این راستا، در سال  تر از سطح آناست که این شاخص بسیار پایین

 !قرار داشت ١٣٨٦و این مقدار در کشوری مانند لوکزامبورگ در سطح  ١٣/ ٣جهان در سطح « وری آببهره»میانگین 

.iana.ir/fa/news/http://www٤٥٦٩٩/%D٨٧%٩%D٨%B٤%D٨% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

 بحران آب وارد مقوله امنیتی شده است

های توجهی به کمبود آب در کشور طی سالرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از بی

مقوله امنیتی شده است و ما ناگزیر شدیم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کمیته گذشته، گفت: بحران آب عمال وارد 

به گزارش ایسنا، عالءالدین بروجردی در بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس   .امنیت آب را تشکیل دهیم

ساماندهی حاشیه شهر مشهد، اظهار داشت: اضافه بر این  شورای اسالمی از حاشیه شهر مشهد با قدردانی از اقدامات انجام شده در

سال گذشته اینقدر به این مسئله  ٣٨تری وجود دارد که چرا در نکته که کار انجام شده در این نقطه بسیار عظیم بوده، نکته مهم

آب کم محدود بوده و جزء کشورهایتوجه هستیم. کشور به لحاظ منابع آبی بسیار توجه بودیم و در بسیاری دیگر از نقاط کشور بیبی

دنیا هستیم و بحران داریم و بحران آب عمال وارد مقوله امنیتی شده است و ما ناگزیر شدیم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

از  شود و آب سالم راهای کشور فاضالب وارد آب میخارجی کمیته امنیت آب را تشکیل دهیم، با این وجود در بسیاری از رودخانه

دهد دچار مشکل درصد مصرف کشور را تشکیل می ١٠وی افزود: در شرایطی که برای استفاده شرب و صنعتی که تنها   .بردبین می

کاری »که وی با بیان این  .رودهای ما و عدم اجرای قانون منابع آبی کشور دارد از بین میتوجهیهستیم عمال به دست خود ما و بی

این کار بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است، کار بسیار مهمی  :، تصریح کرد«گرفت یک الگوی ملی است که در کشف رود صورت

   .است و ما از همه مسئوالن خراسان رضوی که با یک اجماع منطقی و اصولی این کار را صورت دادند بسیار خرسندیم

مقاومت از سوی اهالی در هنگام ساماندهی »که ره به اینرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشا

 شان در این، خاطرنشان کرد: مردم این مناطق افرادی هستند که برای کسب درآمد و ادامه زندگی«این مناطق یک امر طبیعی است

د و هم مشکالت فراوانی درست زننزنند، هم به مردم ضرر میراهه است و هم به خودشان ضرر میکنند، اما این کجمناطق سکونت می

های کشور وضعیت مشابهی وی با اشاره به ضرورت اجرای کار مشابه در سایر نقاط کشور، عنوان کرد: در بسیاری از استان  .کنندمی

ا به هشود و همه اینها وجود دارد و عمال سیستم تصفیه فاضالب بسیار ضعیف است، همانطور که پسماندها تصفیه نمیدر رودخانه

توجه به زندگی افرادی که به هر حال آمدند و این ساخت و  .شوندطرف جایی که با سالمت مردم ارتباط مستقیمی دارد سرازیر می

ه شان حل شده کسازهای غیر اصولی را انجام دادند نیز حائز اهمیت است که مدیریت این افراد در حال انجام است و بیشتر مشکالت

افه کرد: با توجه به اهمیت جایگاه واالی مشهد به عنوان پایتخت معنوی جمهوری اسالمی ایران امیدوارم وی اض.قابل توجه است

مان را که در نشینی را در همه ابعاد مدیریت کنیم و بتوانیم مشهد عزیز و مقدسسال آینده معضل حاشیه ١٠بتوانیم ظرف پنج تا 

 .ل تحویل آیندگان دهیمسطح ملی برای همه ملت اهمیت دارد به بهترین شک

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٥٥/%D٨%A٨ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۹تاریخ: 

 آخرین وضعیت منابع آبی سدهای کشور

درصد پرآب  ٥٠سد بیش از  ١١٠سد بزرگ در کشور وجود دارد که از نظر تعداد  ١٧٠معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: 

به گزارش ایسنا، رحیم میدانی با بیان اینکه در حال حاضر میزان .درصد آب دارند ٥٠سد بیش از  ٧٨هستند و از نظر حجمی نیز 

میلیارد مترمکعب تخمین زده شده است، اظهار کرد: اگر میزان دما افزایش یابد قطعا این عدد پاسخگو  ٨٠مصرف آب کل کشور 

نخواهد بود. عالوه بر این باید به این مسئله نیز توجه کرد که جمعیت کشور رو به افزایش است. لذا در این شرایط باید به بهره وری 

ایم که در میلی متر بارندگی داشته ٢٣٣ها در کشور عنوان کرد: در مجموع بارندگیوی با اشاره به وضعیت .آب توجه ویژه ای شود

معاون وزیر نیرو ادامه داد: براساس .درصد کاهش روبرو شده است ١٤درصد کاهش یافته اما ورودی سدها با  ٢مقایسه با دراز مدت 

میلیارد مترمکعب میزان  ٤٠.٤الی است که سال قبل میلیارد مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده و این درح ٣٤.٦آخرین آمار 

با این وجود با مدیریت مخزن که صورت گرفت در حال حاضر ذخیره پشت سدها  .ورودی آب به مخازن سدهای کشور بوده است

خوب نیست، ها وی با بیان اینکه در برخی از استانها وضعیت بارش.مانند سال قبل است و تنها دو درصد تفاوت را نشان می دهد

درصد  ١٨درصد، ایالم  ١٦درصد، کرمانشاه  ٣٢درصد، کهگیلویه و بویراحمد  ٤٢تاکید کرد: در استان خوزستان نسبت به میانگین 

ها در کل کشور خوب ارزیابی می ها منفی بوده است. اما به طورکلی وضعیت بارشدرصد وضعیت بارش ١٧و آذربایجان غربی 

یش بینی هواشناسی برای تغییر دما گفت: براساس آخرین پیش بینی که در شورای عالی آب نیز مطرح شد میدانی با اشاره به پ.شود

درجه سانتی گراد شاهد افزایش دما خواهیم بود که این مسئله می  ١از تیرماه تا شهریور ماه در مناطق مختلف کشور شاهد نیم تا 

میلیارد مترمکعب آب شرب در سدها توزیع شده و  ١.٣به گفته وی تاکنون .تواند میزان مصرف آب را نیز تحت شعاع خود قرار دهد

 .میلیارد مترمکعب برسد ٦.٣شود که تا آخر سال به پیش بینی می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٤٩/%D٨% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

 آب شرب تجمع اعتراضی مردم، برای حفظ حریم چاه

هفته گذشته مردم کازرون در اعتراض به کاهش حریم چاه آب شماره یک این شهر، تجمع کردند. ناظر تاسیسات آبی کازرون معتقد 

 .شرب استاست: کمیسیون ماده پنج استان فارس در اقدامی غیر قانونی به دنبال تغییر حریم این چاه آب 

های زیرزمینی از اهمیت باالیی برخوردار است. برای ها، حفظ سالمت آببا توجه به وابسته بودن نیمی از منابع آب کشور به چاه

ریزان مورد توجه هایی برای این منابع تعیین شده که باید از سوی برنامههای آب نیز بر اساس قانون، حریمحفاظت از سالمت چاه

د. اما سید علی حسینی مهندس طراح و ناظر تاسیسات آبی کازرون در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: چاه آب شماره جدی قرار گیر

 ٢٧متر است.وی افزود: یک قطعه زمین  ١٧٠متری دارد که فرمانداری وقت به دنبال تغییر این حریم به  ٣٠٠یک کازرون حریمی 

رد که کاربری فضای سبز، پارک کودک و پارکینگ دارد. دو سال قبل فردی به نام رئیسی هزار متری، در مجاورت این زمین قرار دا

اند برای سال گذشته نتوانسته ٢٥با آگاهی کامل در باره اینکه این زمین در حریم چاه شرب قرار داشته و مالکان قبلی زمین نیز طی 

 "یگرام"نی ادامه داد: این مالک با استفاده از رانت و به کمک کند.حسیآن حکم تغییر کاربری بگیرند، اقدام به خرید زمین می

کند. فرماندار نیز دریک جلسه غیر قانونی کمیته تعیین حریم که فرماندار وقت و رئیس شورا درخواست تغییر کاربری زمین را می

کند.به گفته وی تعیین حریم طرح میمتر را م ١٧٠متر به  ٣٠٠شود، مسئله تغییر حریم چاه از برگزار می ٩٤آبان ماه سال  ١٨

ها این وظیفه به کمیته تعیین حریم های آب بر اساس مصوبه هیات وزیران به عهده کارشناسان وزارت نیرو است. در شهرستانچاه

کی و شای، آبفای استان، آبفای شهری، محیط زیست، دانشگاه علوم پزها متشکل از کارشناسان هشت اداره کل شامل آب منطقهچاه

ها مطرح استانداری گذاشته شده است.وی مدعی است: گرامی فرماندار وقت مسئله تعیین حریم را در جلسه کمیته تعیین حریم چاه

های متعدد توسط شورای تامین استان تثبیت شده و هر های مختلف با وجود درخواستکرده است. در حالی که این حریم در سال

متری آب شرب کازرون، ابالغ شده و بر حفظ آن تاکید شده بود. ابالغیه مقام معظم رهبری  ٣٠٠ا حریم هبار به ادارات و شهرداری

 .های آب نباید تغییر کندهم این است که حریم چاه

 تخلف شهرداری

وافقت ربط مناظر تاسیسات آبی کازرون افزود: شهرداری اگرچه با مسئله تغییر تعیین حریم چاه آب شرب کازرون توسط نهادهای ذی

کند. این کمیسیون استانداری فارس ارسال می ٥شود اما درخواست تفکیک زمین را بدون توجه به این مسئله به کمیسیون ماده نمی

کند و بدون استعالم از کمیته تعیین حریم آب، حریم چاه آب شرب کازرون را کوچک کرده و دستور تفکیک قطعه نیز تخلف می

دهد. این تخلف را انجام می ٩٥کند.وی ادامه داد: کمیسیون ماده پنج در تاریخ سوم خرداد سال را صادر می زمین موجود در حریم

ربط ارسال ای به تمام ادارات ذینامه ٩٥اردیبهشت ماه سال  ٢٧مدیر عامل آبفا که از قبل متوجه این مسئله شده بود، در تاریخ 

کند. اما کمیسیون ماده پنج به نامه مدیر عامل آبفا در حریم چاه آب کازرون اقدام می کرده و برای جلوگیری از تفکیک زمین موجود

دهد.به گفته حسینی مردم با اطالع از اقدامات غیر قانونی انجام شده، طومارهای مختلفی برای توقف تفکیک زمین نیز اهمیتی نمی

حلقه چاه  ١٨ها منعکس شد. زیرا آب شرب این شهر از طریق حریم چاه آب شرب شماره یک کازرون توسط مردم نوشته و در رسانه

 اند و آلوده شدن یک چاه، به مفهوم آلوده شدن کل آب شهر کازرون است.شود که روی یک سفره واقع شدهتامین می

لسه کرد: در دو ج وی با اشاره به تشکیل جلسه کمیته ملی حفاظت از منابع آب به پیشنهاد شورای شهر و فرمانداری کازرون، بیان

اند و حتی یک مرحله دستور برگزار شده، مسئوالن بخش آب به صراحت مخالفت خود را با تغییر حریم چاه آب کازرون اعالم کرده

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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توقف صدور پروانه تفکیک نیز صادر شد اما گویا هنوز هم بحث تفکیک زمین مطرح است زیرا یک دستگاه حفار به کازرون وارد شده 

 است.

 های کازرونن در حا  بررسی وضعیت حریم چاهمسئوال

حسین رضازاده نماینده کازرون در مجلس شورای اسالمی که از اعتراضات مردم این شهر نیز مطلع است، بر این باور است که اگر 

 هستند و قطعا مسایلاقدام غیر قانونی انجام شده باشد، جلوی آن گرفته خواهد شد.وی افزود: مسئوالن در حال بررسی این مسئله 

ها را نیز باید جوری تعریف کرد که سالمت آب شرب تامین شود.این نماینده مجلس با اشاره به کنند. حریمبهداشتی را رعایت می

ها پیش آغاز شده است، به برگزاری جلسات مشترک با استاندار و دستور وی برای بررسی بیشتر موضوع اینکه اعتراضات از مدت

تاکید کرد: اینکه گروهی معترض تغییر حریم باشند، معیار قانون نیست. مالک ما نظر متخصصان و کارشناسان است. آنها  خبرداد.وی

 دهند.نیز تعریفی از حریم چاه آب شرب دارند که اگر رعایت نشود، اجازه تغییر حریم نمی

شود. حریم ها انجام ایه همان باید در همه شهرها بررسیرضازاده ادامه داد: معیار قانون چیزی است که مشخص و مدون است و بر پ

 های آب شرب مشخص است و کازرون نیز از این قاعده مستثنی نیست.چاه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٧٥/%D٨%AA%D٨%AC 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 های آبریز کشورنیاز به تدوین قوانین جداگانه، برای مدیریت حوضه

یی نظیر هاگذرد. به اعتقاد کارشناسان برخی نقایص قانونی، امکان اجرای برنامهسال از تدوین نخستین نسخه قانون جامع آب می 17

ریزان سلب کرده است. اما مدیر کل دفتر شود را از برنامهوری بیشتر میبهرهبازار آب که منجر به هدایت این ماده حیاتی به سمت 

 .حقوقی شرکت مدیریت منابع آب معتقد است که نیازی نیست حتما کل شاکله قوانین آب کشور برای تشکیل بازار آب اصالح شود

ه برای سراسر کشور، نیازمند تدوین قانون بر اساس به اعتقاد غالمرضا مدنیان، برای مدیریت منابع آب ایران به جای قوانین یکپارچ

مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: .های آبریز هستیمشرایط محلی و حوضه

و  ٢٧جاد این ساختار، مواد برای تشکیل بازار آب نیازی نداریم حتما قانون جامع آب بنویسیم. مهمترین مغایرت قانونی ما برای ای

توان شرایط قانونی برای تشکیل بازار آب را فراهم کرد.وی افزود: قانون توزیع عادالنه آب است بنابراین با اصالح این دو ماده، می ٢٨

ی تصویب به ای را به عنوان پیشنهاد براهای دیگری درباره قانون جامع آب دارم. وقتی دولت الیحهبه عنوان یک کارشناس دغدغه

دهد، پیشنهاد ما با خروجی و قانون مصوب مجلس، خیلی تفاوت دارد. اگرچه نمایندگان این حق قانونی را دارند که مجلس ارائه می

های خورد و غیر قابل انکار است، دخالت دغدغهبر خالف نظر کارشناسان دولتی، تصمیم بگیرند اما اتفاقاتی که در مجلس رقم می

ای با های محلی بر خالف مصالح ملی است و وقتی نمایندههای مجلس است.مدنیان ادامه داد: معموال دغدغهسازیممحلی در تصمی

 کند و این مسئله برای سراسر کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.موضوعی مخالف یا موافق است، نظر خود را در کل قانون اعمال می

یادی از عمر خود را درگیر مسایل حقوقی این ماده حیاتی بوده است، اعالم کرد: ایران های زدان آبی که سالوی به عنوان یک حقوق

وانیم های کوچک هستیم که بتنیازمند قانون جامع آب به مفهومی که در بردارنده همه مسایل کشور باشد، نیست بلکه نیازمند بسته

ید به آب با نگاه حل مسئله در مناطق مختلف توجه شود. البته به مناطق مختلف را با توجه به شرایط آنها مدیریت کنیم. در واقع با

ای ضروری است.مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران یادآور شد: یک قانون جامع نیز نیاز داریم اما قوانین منطقه

ها از نظر مصارف و منابع آبی، با ین حوضهحوضه آبریز داریم که ا ٦گذاری کنیم. ما در کشور ای قانونباید برای آب به شکل حوضه

یکدیگر متفاوت بوده و نیازهای آنها بر هم منطبق نیست.به اعتقاد وی باید برای ایران سه تا چهار الگوی قانونی به منظور مدیریت 

ا کرمان و خراسان منابع آب تعریف کنیم زیرا شرایط مناطق پرآب و کم آب باید با هم متفاوت باشد. ارزش آب در شمال کشور ب

ه ها دربارجنوبی یکسان نیست. با قانون یکسان مجبوریم همان قوانین شمال را در خراسان اجرا کنیم و اگر بخواهیم به شمالی

. قانون آب ایممدیریت آب امتیاز بدهیم، ناگزیر باید قانون را نقض کنم. مدنیان گفت: ما تاکنون برای آب یک الگوی ملی اعمال کرده

به صورت عادالنه تقسیم کنیم به  ٦٢به تصویب رسید. بعد تالش کردیم آب ملی شده را در سال  ٤٧حوه ملی شدن آن در سال و ن

این ترتیب قانون توزیع عادالنه آب با شعار تقسیم عادالنه این ماده حیاتی، نوشته شد. در حال حاضر همین قانون توزیع عادالنه آب 

ای که آب در شمال با ت. وی اضافه کرد: اصال عدالت چیست؟ آیا عدالت این است که با همان شیوهبرای ما مشکل ایجاد کرده اس

شود در کرمان، خوزستان و خراسان هم تقسیم شود؟ عدالت آن است که هر چیزی در توجه به وضعیت مطلوب منابع آبی توزیع می

ش ریزی بر اساس اصول آمایآبریز، منابع و مصارف تعیین و برنامههای جای خودش باشد. بهترین الگو این است که به اقتضای حوضه

دهد سرزمینی انجام شود.مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به این پرسش که آیا ضوابط موجود در ایران اجازه می

 هی نیست بلکه یک امر بشری است و بر اساسکه برای هر حوضه آبریز قانون جداگانه تعریف کنیم، این گونه پاسخ داد: قانون وحی ال

 سال طول بکشد. این مسئله نیازمند یک اهتمام ملی است.  ١٧شود. البته تدوین قانون هم نباید سنجی تعریف میظرفیت
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ه بوی تاکید کرد: وزارت نیرو به نمایندگی از سوی دولت، مکلف است بر اساس مسایل و شرایط کشور، آب را مدیریت کند. وقتی 

ود اما در ریزی و کنترلی خواهد بسازی، نهادسازی، برنامهوزارت نیرو یکسری تکالیف بدهیم، آن تکالیف مدیریتی، حاکمیتی، ظرفیت

ساله تدوین قانون جامع آب،  ١٧توان از ظرفیت مردم و بهره برداران هم استفاده کنیممدنیان درباره سابقه فضای اجرای قانون، می

تحقیقات آموزش و مدیریت وابسته به وزارت نیرو که در کرج واقع شده است، به نمایندگی از طرف وزارت نیرو،  توضیح داد: مرکز

های تخصصی واگذار کرده است. در واقع این موسسه صرفا یک واسطه بین وزارت نیرو و کسانی بوده تدوین قانون جامع آب را به تیم

هایی در خارج وزارت فزود: کار تدوین قانون جامع آب از ویرایش اول تا هشتم، توسط تیماند.وی اکه قانون جامع آب را تدوین کرده

اند.مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب نیرو انجام شده است. این افراد سابقه تدوین قانون داشته و یا در مجلس بوده

از قضات دیوان عالی به عنوان شورای مرکزی، تدوین قانون جامع ایران بیان کرد: محمد باقر نوبخت سخنگوی فعلی دولت و سلیمانی 

طی قراردادی با وزارت نیرو به عهده گرفتند. این گروه اقدام به تدوین پیش نویس قانون جامع آب کردند.  ٧٩آب کشور را در سال 

توقف شد بعد از آن در وزارت نیرو برای مباحث تخصصی نیز از افراد دیگری دعوت شد.وی اضافه کرد: ویرایش هشتم مدت زیادی م

ماده برای مدیریت آب  ٥٥دو بار دیگر نیز قانون جامع آب اصالح شد. در ویرایش نهم من نیز مشارکت داشتم و در این ویرایش، 

و  ٨٨کشور پیشنهاد دادیم. اما به دلیل بازنشسته شدن برخی از اعضای تیم، تغییر رئیس شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال 

تا  ٤همچنین انتخاب یکی دیگر از اعضای تیم برای حضور در مجلس، این ویرایش نیز ابتر ماند.مدنیان افزود: در ویرایش دهم،  ٨٩

های مختلف افرادی نظیر سید یحیی موسوی، بابایی، کارگروه تعریف شد. من دبیر گروه مالکیت و مدیریت آب بودم. در گروه ٥

ی، سید مهدی موسوی، جواد میبدی و غیره حضور داشتند. به گفته وی تمام اقدامات انجام شده درباره ذوالفقاری، رشیدی، معمار

ها برای مشارکت در تدوین قانون دعوت نشده است. مدیر کل قانون جامع آب در وزارت نیرو انجام شده و از کارشناسان سایر بخش

سیدیم رها مطرح شد و وقتی به نقطه مشترک نمیها خیلی بحثر کارگروهدفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران یادآور شد: د

کردیم روی متنی توافق کنیم و بهترین الگو را استخراج کنیم. البته همه اقدامات انجام شده درون سازمانی مثل مجلس تالش می

دولت مطرح و با تصویب هیات وزیران به مجلس  بود و باید پس از تایید وزیر و معاون وزیر، پیش نویس تهیه شده در کمیته قوانین

ایم. آنچه وجود دارد، حاصل شد. وی ادامه داد: ما هنوز در وزارت نیرو با روسای خود بر سر قانون جامع آب توافق نکردهارسال می

 از مفاد قانون، در اختیارنظرات کارشناسان وزارت نیرو است که به ویرایش دهم تبدیل شده و باید بعد از چکش کاری و اطالع وزیر 

 سیستم کارشناسی قرار گیرد. بنابراین برای انتشار عمومی ویرایش دهم، نیازمند نظر وزیر نیرو هستیم.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٤٧/%D٨٦%٩%DB%٨C%D٨ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 وزارت نیرو برای فراخوان عمومی پیش نویس قانون جامع آب کشور، شرط گذاشت

نویش قانون جامع آب کشور در دولت دوازدهم بررسی معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا وزارت نیرو با اشاره به اینکه پیش

قانون جامع آب کشور .تمام کارشناسان را مشروط به اجازه وزیر نیرو اعالم کردنویس برای استفاده از نظر خواهد شد، انتشار این پیش

ی مجازی این قانون در فضا ویرایش هشتمدر دست تدوین است. سال هاست تصویب قانون جامع آب کشور به تاخیر افتاده است. این روزها 

شود، اما هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا وزارت نیرو در گفتگو با ایانا بیان کرد: این ویرایش در سال دست به دست می

 یتوسط مرکز تحقیقات آموزش و مدیریت وابسته به وزارت نیرو تدوین شده است.وی افزود: در آن زمان محمد باقر نوبخت سخنگوی فعل ٨٢

دولت که نماینده مجلس بود و سلیمانی که جزء قضات دیوان عالی است در نگارش ویرایش هشتم پیش نویس قانون جامع آب کشور نقش 

به عنوان تنها نسخه منتشر شده از این پیش -اشتند. اما بعدها این متن خیلی تغییر کرد.انتقاداتی به ویرایش هشتم قانون جامع آب کشور 

ریزی کالن آب و آبفا در این رابطه گفت: ویرایش نهایی پیش نویس قانون جامع آب کشور، ویرایش دهم ، اما معاون دفتر برنامهوارد است -نویس

تمام صفحات نسخه پی دی  نویس قانون جامع آب کلمه غیر قابل استناد نوشته شده است. ) البته بررسیهای پیشاست. ضمن آنکه در نسخه

ای روی صفحات این پیش نویس درج نشده است(. فهمی درباره امکان انتشار نسخه دهم پیش دهد که چنین کلمهن میاف ویرایش هشتم نشا

ه ب نویس قانون جامع آب به منظور استفاده از نظرات و انتقادات کارشناسان عنوان کرد: مراحل تصویب یک قانون بسیار پیچیده است. این قانون

ر شود. دهای تخصصی دولت بررسی و اصالح شود. سپس به صورت الیحه از طرف دولت به مجلس برده میسیونرود تا در کمیهیات دولت می

این مرحله نیز ممکن است قانون دچار تغییراتی شده و سپس به تصویب برسد. وی اضافه کرد: صدور فراخوان عمومی برای اظهار نظر کارشناسی 

توانند به بهبود این قانون کمک کنند، استقبال ی در سطح وزارتی است. اما ما از نظرات کسانی که میگیردرباره قانون جامع آب منوط به تصمیم

ریزی کالن آب و آبفا به این پرسش که آیا وزیر نیرو با انتشار عمومی پیش نویس ویرایش دهم قانون جامع آب موافقت کنیم.معاون دفتر برنامهمی

ا شناختی که از مهندس چیت چیان دارم، استفاده از نظرات کارشناسی را مورد تاکید قرار داده و به مشارکت خواهد کرد، این گونه پاسخ داد: ب

 ای با قوانین سایر کشورها انجامها جلد مطالعه مقایسهای برای تدوین قانون، بیان کرد: دهو شفافیت اعتقاد دارد.وی درباره انجام مطالعه مقایسه

اند. البته دان، جامعه شناس و افراد مختلف در تدوین پیش نویس حضور داشتهاس خارج از وزارت نیرو شامل حقوقکارشن ١٠٠شده و حداقل 

اند حضور ذهن نداشت و نام هیچ یک از مشارکت کنندگان در نگارش پیش نویس را اعالم فهمی در ارتباط با نام افرادی که این قانون را نوشته

هایی پنج ساله هستند و قانون جامع برای درازمدت ای برشع آب با اهداف برنامه ششم منطبق است. قوانین توسعهنکرد.به گفته وی، قانون جام

ه تعادل شود، یعنی به مسئلشود. وقتی در قانون جامع میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی بر اساس میزان تجدیدشوندگی تعیین میتدوین می

ریزی کالن آب و آبفا افزود: بر اساس قانون برداشت به میزان تجدید شم است، توجه شده است.معاون دفتر برنامهبخشی که مورد تاکید برنامه ش

ایم.وی اضافه کرد: هرچه نظرات کارشناسی درباره قانون جامع آب بیشتر باشد به نفع ما بوده و شوندگی، در حال حاضر ما اصل سرمایه خورده

کلی گویی، انتقاد غیرمنصفانه و منفی بافی بهتر است برای بندهایی از قانون که به نظر آنها دارای اشکال است، ماده عالی است. اما افراد به جای 

 وجایگزین یا پیشنهاد تکمیلی ارائه دهند.فهمی گفت: در ویرایش دهم قانون جامع آب کشور، به مسئله بازار آب، حکمرانی آب، توسعه پایدار 

های فقهی موجود در زمینه آب هیچ تغییری رخ نداده است زیرا آب جزء اموال توجه شده است. اما درباره چالش های زیست محیطیآبهحق

ها به گذاریم. در سایر کشورها آب را جزء ثروت عمومی به حساب آورده و دولتعمومی است. حال اگر اسمش را انفال یا هرچیز دیگری می

وری را داشته باشد.وی در ادامه سخنان خود از احتمال تغییرات ه نحوی استفاده کنند که بیشترین بهرهکنند از آن بمقتضیات جامعه تالش می

ریزی کالن آب و آبفا این احتمال وجود دارد، اساسی در قانون جامع آب در جریان بررسی در مجلس خبرداد. به اعتقاد معاون دفتر برنامه

ه رسد، صدور فراخوان عمومی برای استفادفه کنند که این قانون به ضد خودش تبدیل شود.به نظر مینمایندگان مجلس بندهایی را به قانون اضا

ای خواهد بود که قانون جامع آب کشور را از قرار گرفتن در معرض تغییرات اساسی در مجلس شورای اسالمی، از نظرات کارشناسی پشتوانه

معتقدم که استفاده از نظرات تمام کارشناسان کار درستی است. باید قانون در معرض افکار  کند. فهمی در این رابطه بیان کرد: شخصامصون می

نظران بخواهیم که درباره قوانین اظهار نظر کنند. عقل جمعی و کلی چیز خوبی است . افراد متخصص پیش عمومی قرار گیرد و از همه صاحب

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/files/fa/news/1396/4/11/45766_331.pdf
http://www.iana.ir/files/fa/news/1396/4/11/45766_331.pdf
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ا، پیش ریزی کالن آب و آبف، برآیند قطعی و بهتری خواهد داشت.به اعتقاد معاون دفتر برنامهاند و اگر فضا را باز کنیمنویس قانون را تدوین کرده

های قوه مجریه بررسی خواهد شد و احتمال اینکه ویرایش دهم نیز دچار تغییراتی نویس قانون جامع آب در دولت دوازدهم توسط کمیسیون

 ها درباره این قانون دریافت خواهد شد.م دستگاههای دولت، نظر تماشود، وجود دارد. زیرا در کمیسیون

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦١٣/%D٨٨%٩%D٨%B٢ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 نرخیابالغ دستورالعمل ارز تک

رکزی کل بانک مجمهوری برگزار شد. رئیساقتصاد: جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دیروز به ریاست معاون اول رئیسدنیای 

امیدواریم این سیاست در  :نرخی شدن ارز آماده ابالغ شده است، گفتهای مربوط به تکدر این جلسه با بیان اینکه دستورالعمل

عملیاتی شود. وی همچنین دو شاخص روند قیمت ارز در بازار و میزان استقالل سیاست پولی در کشور را از الزامات  ٩٦طول سال 

تحقق اصول اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: امیدواریم برای تحقق این اصول بتوانیم این دو شاخص را در بانک مرکزی به درستی 

های اجرایی را از ملزومات اجرای اقتصاد مقاومتی ان رئیس جلسه، هماهنگی تمامی دستگاهعنوعملیاتی کنیم. اسحاق جهانگیری نیز به

 :های تولیدی فراتر از انتظار بود، گفتاندازی واحدهای نظام بانکی درسال گذشته برای راهعنوان کرد. وی با اشاره به اینکه دستاورد

 .های تولیدی نسبت به سال قبل افزایش یافته استاندازی واحدگذاری برای احیا و راهجاری نیز هدفسال

 های اقتصاد مقاومتیروند مثبت شاخص 

ود و تواند عملیاتی شنرخی شدن ارز کاری است که به سادگی میاهلل سیف افزود: تکدر جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ولی

نیازهای این اقدام، ایجاد ارتباطات کارگزاری نظام د: یکی از پیشهای آن آماده ابالغ است. وی اضافه کراکنون نیز دستورالعملهم

المللی است که طبیعتا زمانی که به این حد نصاب الزم برسیم و بانک مرکزی هم از این بابت شرایط را بانکی ما با بانکداری بین

ت که ما دو اکنون درست اسزی تصریح کرد: هممرککل بانکشود. رئیسمناسب ببیند، طبیعتا این کار و سیاست ابالغ و عملیاتی می

ود شصورت کنترل شده استفاده میای یا رسمی و نرخ بازار آزاد( منتها نرخ رسمی ما برای موارد خاص و بهنرخ ارز داریم )نرخ مبادله

یاست لین فرصت ممکن، ستواند مشکالتی ایجاد کند، دقیقا تحت کنترل است. سیف همچنین گفت: در اوهای فسادزا که میو زمینه

مرکزی همچنین کل بانکعملیاتی شود. رئیس ٩٦کنیم و امیدواریم این سیاست در طول سال نرخی شدن ارز را عملیاتی میتک

جمهوری گفت: وزارت اقتصاد و امور دارایی گزارش خوبی درباره درباره جلسه دیروز اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس

اد های اقتصسال گذشته متناسب با مبانی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد. وی افزود: خوشبختانه شاخص١٠اقتصاد کشور طی تحلیل روند 

ینی بهای جلسه دیروز تمرکز بر پیشمقاومتی در طول دولت یازدهم، روند مثبتی داشته است. سیف تصریح کرد: یکی از بحث

 کل بانک مرکزی همچنین دوتواند بر اقتصاد کشور ما وارد شود. رئیساست که می هاییهای احتمالی و شوکمتناسب درباره تکانه

شاخص روند قیمت ارز در بازار و میزان استقالل سیاست پولی در کشور را برای تحقق اصول اقتصاد مقاومتی مهم دانست و گفت: 

  .درستی عملیاتی کنیممرکزی به امیدواریم برای تحقق این اصول بتوانیم این دو شاخص را در بانک

 های اجراییلزوم تعامل همه دستگاه

عنوان رئیس جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تهیه و تعیین شاخص اقتصاد اسحاق جهانگیری نیز به

ها این هدف تعیین این شاخصترین مورد توجه بود و مهم ٩٣های اقتصاد مقاومتی از سال مقاومتی، گفت: تهیه و تعیین شاخص

ای رسانده است که اقتصاد کشور در چه وضعیتی قرار دارد و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی ما را به چه نقطه

قتصاد های اها و اجرای پروژهتوانیم نقاط قوت و ضعف برنامهجمهوری افزود: با شاخص اقتصاد مقاومتی میاول رئیسمعاون .است

قتصاد سازی اهای آینده برای مقاومریزیطور کلی وضعیت اقتصاد کشور را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم تا در برنامهمقاومتی و به

کشور لحاظ کنیم. وی شاخص اقتصاد مقاومتی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار 

عنوان متولی اصلی تهیه شاخص اقتصاد ده است را شاخصی مناسب توصیف کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی بهایران تهیه ش

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های مختلف اقدام کند. جهانگیری مقاومتی خواست این شاخص را مبنای کار قرار داده و تکمیل کند و نسبت به تولید آن در دوره

های مختلف، تصریح کرد: مطالبات و انتظارات مردم و جامعه دولت یازدهم در بخشهمچنین با اشاره به دستاوردها و توفیقات 

ها  های اجرایی باید با تمام توان پای کار بیایند و تالشخصوص مطالبات اقتصادی از دولت دوازدهم بسیار بیشتر است و همه دستگاهبه

  .ها را نسبت به گذشته، هرچه بیشتر افزایش دهندپیگیری

 های تولیدیت به واحدتسهیال

های جمهوری در ادامه این جلسه با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تامین مالی بنگاهمعاون اول رئیس

قبول و فراتر از برنامه در جهت بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سال گذشته عملکرد قابل :صنفی تولیدی و خدمات فنی، اظهار کرد

گرفته و ارائه تسهیالت به این واحدها، نتایج و دستاوردهای های صورتندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط داشتند و با تالشاراه

اندازی گذاری برای احیاء و راهجاری نیز هدفشده بود. وی اضافه کرد: برای سالدولت در این زمینه بسیار فراتر از اهداف تعیین

به سال قبل افزایش یافته، ضمن آنکه تاکید شده است فقط به واحدهایی تسهیالت پرداخت شود که بتوانند واحدهای تولیدی نسبت 

ها از این حق برخوردار هستند درصد افزایش دهند. جهانگیری ادامه داد: البته بانک١٠تولید و اشتغال در واحدهای خود را حداقل 

یا و افزایش تولید و اشتغال را ندارد، از پرداخت تسهیالت به این واحدها که چنانچه تشخیص دهند یک واحد تولیدی شرایط اح

خودداری کنند اما الزم است که حتما اینگونه موارد و دالیل عدم پرداخت تسهیالت به این دست از واحدهای تولیدی را به ستادهای 

 .استانی اقتصاد مقاومتی در زمینه تسهیل تولید اطالع دهند

 های نیمه تمامتامین مالی طرح

 ٦ریزی بانک مرکزی برای تامین منابع مالی از طریق نظام بانکی برای تکمیل جمهوری همچنین با اشاره به برنامهمعاون اول رئیس

هزار واحد تولیدی، گفت:  ٥درصد است و برنامه دیگر مبنی بر نوسازی  ٦٠تمام که میزان پیشرفت فیزیکی آنها باالی هزار طرح نیمه

روند  گیری ازها وجود داشته باشد و دبیرخانه ستاد، شرایط بازدیدهای میدانی و گزارشاست نظارت دقیقی بر اجرای این برنامه الزم

های ها را فراهم کند. وی همچنین با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ارائه تسهیالت به بنگاهاجرای این برنامه

دمات فنی، آن را اقدامی موثر در افزایش تولید و اشتغال کشور دانست و افزود: الزم است بانک مرکزی پس از صنفی تولیدی و خ

مذاکره و توافق نهایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این پیشنهاد را بر اساس 

امل های عهای قبلی این بانک به بانکها و دستورالعملکزی و تکمیل بخشنامههای بانک مرهای خود در قالب دستورالعملسیاست

در این جلسه که وزرای نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، دفاع و پشتیبانی .ابالغ کند

نایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان امور اداری نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان میراث فرهنگی، ص

و استخدامی کشور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رئیس کل 

ادی و اقتص بانک مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور

دارایی گزارشی از مراحل تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی و بررسی مطالعات تطبیقی داخلی و خارجی برای تدوین این شاخص ارائه 

، بهبود فضای کسب و کار، افزایش سهم بخش خصوصی، ٩٤و  ٩٣وی همچنین با اشاره به تقویت رشد اقتصادی پویا در سال های .کرد

بازار آزاد و رسمی، کاهش نوسانات تورم و افزایش نقش درآمدهای مالیاتی را از جمله عوامل این رشد کاهش شکاف نرخ ارز در 

 .برشمرد و گفت: در دو سال اخیر رشد اقتصادی و ضریب مقاومت و تاب آوری اقتصاد کشور افزایش مناسبی داشته است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٩٧/%C٢%A٠%D٨%A٧%D٨ 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 هایی که بر باد رفتسپرده

ای هاهلل سیف در ساختمان شیشپور و چند تن دیگر از نمایندگان مجلس به دفتر ولیشاید صبح آن روز زمستانی که قاضی :اعتماد 

کردند دار به خصوص کاسپین هشدار دهند، هیچ کدام فکر نمیدر مورد موضوع موسسات مالی و اعتباری مشکلبانک مرکزی رفتند تا 

مورد خوانده شده بود، به مشکلی بزرگ تبدیل شود که روزی این هشدارشان که از سوی رییس کل بانک مرکزی تنها یک نگرانی بی

گذارانی که زمانی با تبلیغات سپرده .ر به سمت مجلس یا بانک مرکزی بکشاندگذاران را در سراسر کشوهر روز عده زیادی از سپرده

 مالی قارچ گونه سبز شدند، تنها برای کسب منفعتی چند -رنگارنگ موسسات مالی و اعتباری که بنا به تعبیر کارشناسان اقتصادی

شان شان نانی در سفرهی این سودهای رنگارنگ برایدرصدی منابع مالی خود را در اختیار این موسسات نوظهور گذاشتند تا شاید روز

 مجوز وهای گذشته در خصوص ادغام موسسات مالی و اعتباری که بیتجربه سال.ای که حاال نه نانی دارد و نه آبیشود؛ سفره

این موسسات های مردمی بودند اگرچه موجب شده بود تا شنیدن خبری در مورد اعالم ورشکستگی با مجوز در حال جذب سپرده

گذاری در موسسات تازه تاسیس به امید سود بیشتر موجب شدند تا این دور از ذهن نباشد اما با این حال بازهم عده زیادی با سپرده

گذاران کاسپین که رییس کل بانک مرکزی در جلسه با چند تن از سپرده.های اعتراضی باشیمروزها مجددا شاهد ایجاد تجمع

بارها بر رفع مشکالت آن تاکید و به صراحت اعالم کرده بود که هیچ مشکلی این موسسات « اعتماد»وگو با در گفت نمایندگان و البته

م های خود هستند، آن هگیری سپردههای پایانی سال گذشته تاکنون درگیر بازپسکند از ماهرا و مخصوصا کاسپین را تهدید نمی

شان به صورت سپرده حساب در بانکی دیگر پرداخت شده و حتی کسر مبالغی از اصل پولهایی که حاال باید با کسر سودهای سپرده

گذاران کاسپین که تاکنون بارها در مقابل مجلس و بانک مرکزی تحصن کرده و خواهان رسیدگی سپرده .شودبه آنها پرداخت می

رخی های خود برسند یا به گفته بمکرر مسووالن به سپرده هایاند با وجود وعدهتر به مشکالت این موسسه بودند هنوز نتوانستهسریع

ا با اند و تنهگذاران انجام ندادهگذاران این موسسه مالی و اعتباری هنوز مسووالن بانک مرکزی اقدام قابل توجهی برای سپردهسپرده

گذاران معترض کاسپین، مسووالن بانک پردهبه گفته س.گذاران بکاهندهای مختلف سعی کردند تا از میزان عصبانیت سپردهارایه وعده

ه های خود بشود برای دریافت سپردهگذاران در مراحل مختلفی که از سوی بانک اعالم میمرکزی حتی اعالم کرده بودند که سپرده

شان ی دریافت سپردهگذاران برارود و حتی بسیاری از سپردهمراکز اعالم شده حاضر شوند اما با این حال این روال به کندی پیش می

د کنای را در این موسسه داشت از روالی صحبت میگذاران که برای مدت سه سال سپردهدر عین حال یکی از سپرده .انداحضار نشده

 هشان از این موسسه با اشاره بدر مورد دریافت مطالبات« اعتماد»وگو با ر در گفت -گذاران است. سعیدکه کامال مورد اعتراض سپرده

ه و تاکنون بندی کردگذاران را دستهبانک سپرده»گوید: کند، میاینکه حتی بانک هم مبلغی را به عنوان پول سپرده شده پرداخت نمی

های جدید حساب فراخوان داده گذاری کرده بودند برای حضور و دریافت دفترچهمیلیون تومان سپرده ٢٠برای کسانی که کمتر از 

اند و همه در قالب سپرده جدید در بانکی دیگر به بخشی از گذاران تاکنون مبالغ نقدی دریافت نکردهسپرده است البته هیچ یک از

گذاری میلیون تومان در این موسسه سپرده ١٩٠گذاران کاسپین که مبلغ ف یکی دیگر ازسپرده -محسن« .اندمطالبات خود رسیده

از همان روزهای اولیه که مشکالت گریبان این موسسه مالی را گرفت مسووالن بانک متاسفانه »گوید: می« اعتماد»کرده است نیز به 

ها بودند پاسخ شفافی مبنی بر سرنوشت موسسه و های رنگارنگ به فکر جذب سپردهمرکزی و نه مسووالن موسسه که با وعده

د های خوجه این امر تنها به فکر دریافت سپردههای مردم ندادند و این امر موجب شد تا مردم هم با نگرانی از نتیسرنوشت سپرده

هایی که در مقابل مجلس و بانک مرکزی و حتی موسسه مالی و اعتباری ها و تحصنبا وجود تمام تجمع»دهد: وی ادامه می «.باشند

گذاران اندر خم پردهگذاران به اموال خود رسیده باشند و سایر سکاسپین انجام شده است اما شاید تنها تعداد اندکی از سپرده

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ازی ساند. این موانع و عدم شفافگذاران ایجاد کردههای سخت بروکراسی اداری هستند که بانک مرکزی و مسووالن برای سپردهکوچه

گذار همچنین در مورد نحوه دریافت این سپرده«.شان باشندگذاران بیشتر نگران سرنوشت مطالباتحتی موجب شده سپرده

میلیون تومان در این موسسه سپرده دارم  ١٩٠برای مثال، من که در حال حاضر حدود »گوید: دم در این موسسه میهای مرسپرده

چه  گذاری منتوانم به بخشی از سپرده خود دست پیدا کنم و حاال مشخص نیست که مابقی سپردهطبق گفته مسووالن تنها می

( اصلی ردهسپ از بخشی) را خود مطالبات تاکنون که گذارانیسپرده گفته طبق»: گویدمی بیشتر توضیح در ف –محسن «خواهد شد؟

شود که بخشی از اصل سپرده اصل در آن ه میداد جدیدی سپرده دفترچه گذارانسپرده به مرکزی بانک وعده طبق اندکرده دریافت

میلیون تومان پول خود را در این موسسه  ١٤٠ش گذار در بانک جدیدی وجود دارد. برای مثال من که دو سال پیبه نام شخص سپرده

توانم بخشی از پولم را بدون هیچ ای داشته باشم و نه اصل پول و تنها میتوانم در مورد سود سپرده خودم مطالبهام نه میگذاشته

 گذارانیسپرده از دیگر یکی ع –سپیده «.ام از مسووالن تشکر کنمام هم رسیدهسودی دریافت کنم و از اینکه به همین میزان از سپرده

رای ب مرکزی بانک هایپردازیدروغ گذارانسپرده ما مشکل ترینبزرگ»: گویدمی و دارد گذارانسپرده سایر مشابه اظهاراتی که است

اکنون شایع شده در مورد نحوه پرداخته است. فرمول ناعادالنه پرداخت است طبق این فرمول ای که همجریان کاسپین است مساله

میلیون تومانی که  ٥٠گذار شود. به طور مثال یک سپردهدرصد از اصل سپرده حذف می ١٠ماه سود به عالوه  ٢٠گذار از هر سپرده

گذار در همین حال سپرده«.کندمیلیون تومان از طرف موسسه دریافت می ٢١فتتاح حساب کرده است االن فقط ا ٩٤از تاریخ شهریور 

شده در  با توجه به ادغام انجام»گوید: دیگری نیز با اشاره به اینکه مشکالت کاسپین بعد از ادغام فرشتگان با این موسسه رخ داد، می

 خواهد ورشکسته اعالم شود و اگر قرار بر ورشکستگی است باید کل کاسپین ورشکسته اعالماصال فرشتگانی وجود ندارد که ب ٩٤سال 

میلیون )مبلغ  ١٠٠ها به وظیفه خود عمل کند و تا کند باید صندوق ضمانت سپردهشود. بر فرض اگر فرشتگان را ورشکسته اعالم

اد از دارایی فرشتگان پرداخت شود، بر فرض اگر فرشتگان گذار را پرداخت کند و مازاالن افزایش یافته است( بدهی هر سپرده

ه های خود را ظرف مدتی کورشکسته اعالم شود، ممکن است منجر به قرارداد ارفاقی بین طلبکاران و فرشتگان شود تا کلیه بدهی

م که تعیین تکلیف و ادغا گیرد )که از پنج سال نباید تجاوز کند( پرداخت کند و این با سیاست بانک مرکزیدادگاه در نظر می

موسسات اعتباری تا پایان سال است منافات دارد. اما جالب است که بانک مرکزی از مزایای ورشکستگی برای فرشتگان که عبارت 

م کند که در عالم علاست از عدم پرداخت سود بعد از توقف و تقسیم دارایی به نسبت غرمایی بدون حکم ورشکستی استفاده می

پذیرد که فرشتگانی که در هیچ منطق حقوقی نمی» :افزایدگذار همچنین میاین سپرده«.ای قابل تصور نیستن مسالهحقوق چنی

قید و شرط بانک مرکزی در ها با مجوز بیمنحل شده و تبدیل به آرمان ایرانیان شده و سپس با ثبت در اداره ثبت شرکت ٩٢سال 

هم هنوز موجودیت داشته باشد بلکه شخصیت حقوقی فرشتگان ابتدا به آرمان تغییر پیدا های گوناگون در و ادغام تعاونی ٩٤سال 

موضوعیت ندارد و خالف اصول حقوقی  ٩٤تبدیل به کاسپین شده و توقف و نپرداختن سود بعد از سال  ٩٤کرده و سپس در سال 

بر اساس این گزارش، بر «.حق قانونی خود برسندگذاران به شود تا سپرده ٢٣٦است. کافی است پرونده توسط مجلس اعمال ماده 

یقه الکفاله یا ضبط وثقانون اساسی در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه ٢٣٦اساس ماده 

ستان با رفع اثر از دستور گذار او را حاضر کند، دادو پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه

صورت، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود کند؛ در اینصادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می

تهم مباقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از 

کفالت نموده یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در 

دام گذار جدید اقکه شخص ثالث، رفع مسوولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقهصورتی

  .کندمی
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 اقتصادتذکر به وزیر 

ی گذارنماینده مردم چناران در مجلس شورای اسالمی در تذکری به وزیر اقتصاد عنوان کرد: علت بدبخت کردن مردم درمورد سپرده

در موسسات ملی چیست و چرا دولت برای رفع این مشکل پاسخگو نیست. تذکرات کتبی نمایندگان به مسووالن اجرایی کشور در 

  :( از سوی هیات رییسه قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است٩٦ر ماه جلسه علنی مجلس )یازدهم تی

گذاران موسسات محمد دهقانی، نماینده مردم چناران در تذکری به وزیر اقتصاد عنوان کرد که علت بدبخت کردن مردم و سپرده

تذکری به وزیر کشور خواستار اهتمام کند؟ و همچنین در مالی همچون کاسپین چیست؟ چرا دولت تقصیرات خود را جبران نمی

محسن بیگلری،  .جدی برای حل مشکل شرکت پدیده و توضیح علت تبلیغات فریبکارانه در ایام انتخابات درخصوص پدیده شد

 گذاران موسسه آرمان به ویژه در مناطق محرومنماینده مردم سقز در تذکری به وزیر اقتصاد عنوان کرد: علت عدم رفع مشکل سپرده

 چیست؟

 جمهورطرح سوا  از رییس

امضا به هیات  ١٣٠جمهور درباره نابسامانی موسسات مالی و اعتباری با نماینده خمینی شهر در مجلس از تقدیم طرح سوال از رییس

 موسسات مالیجمهور درباره نابسامانی رییسه مجلس خبر داد. سید جواد ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر، از ارایه سوال از رییس

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی با اعالم اینکه قاعدتا .امضا به هیات رییسه مجلس خبر داد ١٣٠و اعتباری با 

 اطالعیشد از علت عدم اعالم وصول آن توسط هیات رییسه اظهار بیباید در انتهای جلسه علنی مجلس این سوال اعالم وصول می

: امیدوارم در جلسه علنی بعدی مجلس سوال از آقای روحانی درباره مشکالت به وجود آمده برای مردم از سوی کرد و عنوان داشت

 .های گسترده هر چیزی ممکن استموسسات مالی و اعتباری اعالم وصول شود هرچند که به علت احتمال البی

 آیدمستندات نهایی بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی می

شنبه هفته جاری مستندات نهایی بانک ارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نشست دیروز مقرر شد سهزهرا سعیدی مب

مرکزی درباره موسسه مالی کاسپین به این کمیسیون ارایه شود. نشست دیروز با دستور بررسی موسسه مالی کاسپین و سپرده 

بندی اون نظارت بانک مرکزی و اعضای کمیسیون برگزار شد. جمعگذاران این موسسه با حضور آقای فرشاد حیدری، معسرمایه

بندی مذاکرات صورت گرفت که بر این اساس گذاران به نتیجه رسید و جمعمذاکرات درباره موسسه مالی کاسپین و سپرده سرمایه

 ٢٣٦ی در خصوص اعمال ماده گیرشنبه هفته جاری مستندات نهایی بانک مرکزی به کمیسیون ارایه شود. نتیجه رایمقرر شد سه

سعیدی در بیان دیگر جزییات جلسه مذکور  .گیری به اطالع مردم خواهد رسیدشنبه پس از جلسه نهایی و نتیجهقانون اساسی، سه

ان گذارهای الزم در مورد موسسه کاسپین انجام شد و تمام تالش بر این است که برای صیانت از حقوق سرمایهعنوان کرد: بررسی

اند، شناسایی شوند و حداکثر شرایط و حفظ گذاری کردهگذارانی که در این موسسه اقدام به سرمایهتمام الزم صورت گیرد تا سپردهاه

 .شان در نظر گرفته شودحقوق

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٦١/%D٨%B٣%D٩% 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 شکنی بورس در فصل مجامعسنت

ها حول یک محدوده مشخص و همچنین افت چشمگیر زهرا رحیمی: بورس تهران با نوسان اندک و فرسایشی قیمت -دنیای اقتصاد

است.این رکود ریشه در عوامل متفاوتی های اخیر ترین دوران معامالتی خود طی سالارزش معامالت، در حال تجربه یکی از رکودی

گیرد، از جمله دالیل ایجاد این رکود بوده ها از وضعیت آتی بازار سهام که خود از عوامل مختلفی نشات میها و نگرانیدارد. تردید

معامالت  رکود به تفصیل به دالیل ایجاد« واکنشی بورس تهرانشش منشأ کم»با عنوان « دنیای اقتصاد»است )در گزارش پیشین 

موضوعاتی که در شرایط کنونی در به وجود آمدن فضای رکودی معامالت نقش داشته  ترینکنونی سهام پرداخته شد(. یکی از مهم

گران در قبال برگزاری مجامع های اخیر بازار سهام شاهد تغییر رفتار معاملهها است. در سالاست، برگزاری فصل مجامع شرکت

دهند قبل از دیدند، حاال ترجیح میها را فرصتی برای کسب بازدهی میسهامدارانی که قبال مجمع شرکت .تها بوده اسشرکت

ها، این موضوع ریشه در سه عامل مختلف دارد. کاهش سودآوری شرکت .ها از سهام خارج شوندبرگزاری گردهمایی ساالنه شرکت

نسبت به توقف نمادها پس از برگزاری مجامع  و همچنین تشدید هراستاخیر و نحوه پرداخت سود نقدی از سوی ناشران بورسی 

 .اندمواردی هستند که بیشترین اثر را در تغییر گرایش سهامداران در زمان برگزاری مجامع داشته

 بورس در فصل مجامع

ن شود. ایکنند، بیشتر میر میهایی که مجامع عمومی ساالنه خود را برگزاشویم، تعداد شرکتهر چه به پایان تیر ماه نزدیک می

موضوع در کنار عواملی چون افزایش نگرانی و تردیدها نسبت به آینده بورس تهران، از اواسط خرداد حجم و ارزش معامالت را در 

حتی  میلیارد تومان نیز رسید. این رقم ٨٠یک مسیر نزولی سوق داد. تا جایی که در روزهای اخیر ارزش معامالت خرد سهام به زیر 

در مقایسه با حجم و ارزش معامالت روزهای متعادل بازار سهام نیز بیانگر رکود چشمگیری است. در این میان این احتمال نیز وجود 

برگزاری مجامع در پایان تیر ماه نقش این عامل در ایجاد رکود بیشتر شود. رفتار  ٩٠دارد که رفته رفته و با نزدیک شدن به دقیقه 

های اخیر سهامداران برای خروج از سهم پیش از برگزاری مجامع ای است. طی سالار در قبال فصل مجامع رفتار تازهچنینی بازاین

ها به دلیل دریافت سود نقدی و کسب بازدهی بیشتر تر رفتن به مجامع شرکتاند. این در حالی است که پیشتمایل زیادی نشان داده

گران برای خروج از سهم قبل از برگزاری مجمع شرکت، طور که اشاره شد ترجیح معاملهماننزد سهامداران جذابیت زیادی داشت. ه

 .شوندریشه در سه موضوع مهم دارد که در ادامه به تفصیل تشریح می

 هاکاهش سودآوری شرکت

 بودند. افت شدید قیمتها های اخیر تحت تاثیر فضای کالن اقتصاد کشور، سهامداران شاهد کاهش تدریجی سودآوری شرکتدر سال

های بورسی از ترین عامل این رویداد بود. به این ترتیب، سود کلی شرکتجهانی کاالها، همزمان با رکود در اقتصاد داخلی مهم

هزار میلیارد تومان در شرایط کنونی کاهش یافته است. وضعیت سودآوری  ٤٠به حدود  ٩٢هزار میلیارد تومانی در سال  ٥٠محدوده 

ها در مجامع شد. هرچند سیاست تقسیم سود ها در سه چهار سال اخیر دلیلی برای کاهش مقدار سود نقدی تقسیمی شرکتشرکت

ها از سوی برخی ناشران دنبال شد، اما در مجموع کاهش شده( با وجود تنگناهای مالی شرکتنقدی باال )نسبت به کل سود محقق

های باقی ماندن در زمان برگزاری مجمع خیلی به کام سهامداران خوش نیاید. در سالتدریجی میزان سودنقدی سبب شد که سهامدار 

ها در فصل مجامع بوده است. این اخیر همواره اعتراض سهامداران به کاهش میزان سود نقدی یکی از معضالت پیش روی شرکت

مع که در حالت معمول به نظر جذاب است، فشار ها، در روزهای قبل از برگزاری مجموضوع در کنار زمان پرداخت سود نقدی شرکت

در « دنیای اقتصاد»فروش را به دنبال داشته است )البته مقصود نگارنده به هیچ وجه درست بودن پرداخت سود نقدی باال نیست. 
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اینجا هدف  ها و همچنین سهامداران را تشریح کرده است. درهای مختلفی تبعات پرداخت سودهای نقدی باال برای شرکتگزارش

 .(تنها برشمردن عواملی است که در کاهش انگیزه سهامداران برای رفتن به مجمع موثر بوده است

 زمان و نحوه پرداخت سود

ها ها کاسته است، تاخیر در پرداخت سود نقدی شرکتدلیل مهم دیگری که به تدریج از جذابیت سهامداری در فصل مجامع شرکت

شود که کاهش سود نقدی در کنار رقیق شدن قیمت سهام پس از بازگشایی در کنار ی بیشتر درک میاست. اهمیت این موضوع زمان

یابد که در روز بازگشایی مقدار سود یکدیگر بررسی شوند. )در حالی سود تقسیمی در مدت زمان طوالنی به سهامداران اختصاص می

رود، با تخصیص سود نقدی، پس از م به مجمع یک شرکت میگذاری که با سهاشود(. سرمایهتقسیمی از قیمت سهام کسر می

بازگشایی نماد با سهامی مواجه است که قیمت آن کاهش یافته است. افت قیمت سهم به اندازه سود تقسیمی، پس از بازگشایی باعث 

ها ود تقسیمی از سوی شرکتطور معمول سگران جذاب نباشد، زیرا بهشود که سود تقسیمی در مجمع چندان در نگاه این معاملهمی

ماه پس از برگزاری مجمع برای پرداخت سود  ٨ها تا شود )طبق قانون، شرکتچندماه پس از مجمع میان سهامداران تقسیم می

منظور کسب بازدهی به مقدار سود تقسیمی( های قبل از مجمع )بهفرصت دارند(. از سوی دیگر رشد قیمت سهم و رسیدن به قیمت

 .هایی وجود داردها و نگرانیوضعیت آتی بازار خواهد بود که در شرایط کنونی نسبت به آن تردیدتابعی از 

گیرد. به عبارت دیگر در گذاران قرار نمیها در برنامه سرمایههای اخیر حضور در مجامع شرکتبرهمین اساس است که در سال

ها در پرداخت سود، نقدی هدف سهامدار بود. اما تاخیرشرکت ها به دلیل پرداخت سودهای گذشته حضور در مجامع شرکتسال

کردند تا یک فرصت. از این رو اغلب سهامداران را با شرایطی مواجه کرد که رفتن به مجمع و دریافت سود را یک تهدید تلقی می

شده در بورس برای پرداخت سود تههای پذیرفهای شرکتسهامداران کم کم ترجیح دادند با سهام خود به مجمع نروند تا درگیر بازی

یک هر .ها نیز از دیگر معضالتی است که باعث سردرگمی سهامداران شده استنشوند. عالوه بر این نحوه پرداخت سود نقدی شرکت

 کنند. در شرایطی کهها، سهامداران خود را به اعالم شماره حساب از بانکی مشخص جهت پرداخت مستقیم سود ملزم میاز شرکت

یک سهامدار بخواهد سود چندین شرکت را دریافت کند، ملزم به افتتاح حساب در چند بانک خواهد بود. این موضوع نیز در کاهش 

 .تاثیر نبوده استانگیزه سهامداران در راستای خروج از سهام پیش از برگزاری مجمع بی

 مدتهای طوالنیهراس از توقف

ر گردد. به دلیل قرار گرفتن داعتمادی سهامداران نسبت به توقف نمادها بر مییز باشد به بیترین آنها نسومین عامل که شاید مهم

های گران شاهد توقف نمادها و خروج آنها از گردونه معامالت برای برگزاری جلسهها، معاملهفصل برگزاری مجامع ساالنه شرکت

هایی را میان سهامداران های اخیر این موضوع هراسی است. اما در سالساالنه هستند. توقف نمادها هنگام برگزاری مجامع امری طبیع

ها های برگزاری مجامع بانکبا حاشیه ٩٤گردد. در سال به وجود آورده است.ریشه این موضوع به توقف طوالنی مدت نمادها باز می

زده شد. در آن سال با افزایش نظارت بانک مرکزی اعتمادی به توقف نمادها های خرد مردم بودند، استارت بیکه اتفاقا محل سرمایه

( ٢کیفیت و سود غیرعملیاتی این موسسات. ( سود بی١ها گرفته شد. ها به دو دلیل اجازه تقسیم سود نقدی از بانکبر عملکرد بانک

های مالی خود بر اساس ها به تهیه صورتملزم شدن بانک ٩٥پس از آن در سال .هاعدم رعایت حداقل کفایت سرمایه از سوی بانک

ها در برخی موارد مجموعه این گروه را به دنبال داشت. این توقفمدت نمادهای زیرتوقف طوالنی (IFRS) المللیاستانداردهای بین

های طوالنی مدت برخی نمادهای این گروه پس از گذشت حدود یک سال همچنان متوقف هستند. این توقف .ماه رسید ٦به بیش از 

های هنگفت، اعتماد سهامداران به معامالت سهام را کاهش داد )در این باره نیز بس نقدینگی سهامداران، عالوه بر تحمیل زیانبا ح

ت، ها مورد انتقاد نیسهای مالی این شرکتالمللی کردن صورتها و الزام بانک مرکزی به بینباید گفت، بحث اصالح ساختار بانک

های هنگفت، اعتماد عمومی سهامداران به های طوالنی مدت نمادها است که عالوه بر تحمیل زیانتوقفموضوع مورد نقد در اینجا 
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به دلیل تمرکز نهاد ناظر روی موضوع شفافیت، موجب توقف نمادها بیش از پیش  ٩٥برد(. در نیمه دوم سال بورس را نیز از بین می

هراس از توقف نمادها در بین سهامداران منجر شد. سهامداران هنگامی که  این موضوعات در کنار یکدیگر، به ایجاد یک فضای .شد

شود، نسبت به بازگشت آن به گردونه معامالت نگران هستند. یک نماد برای افزایش سرمایه، برگزاری مجمع، تعدیل سود متوقف می

روج از نمادها پیش از برگزاری مجامع را، به توقف دالیل تمایل سهامداران برای خ ترینبر همین اساس بیراهه نیست اگر یکی از مهم

و در  ها اتفاق نیفتاده استهای طوالنی مدت فقط در مورد بانکنمادها حتی در راستای شفافیت بیشتر شرکت نسبت داد. این توقف

 .اندها در امان نبودههای اخیر بسیاری از سهامداران از حبس نقدینگی خود در سهام شرکتسال

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٥٠/%D٨%B٣%D٨٦%٩%D٨%AA 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 اندیشی برای آینده سه نرخ کلیدیچاره

 ها وهای پولی و ارزی، به بررسی و تحلیل وضعیت، چالشگذاران در همایش ساالنه سیاستسیاستکارشناسان و  :اقتصاددنیای

گذاران و اقتصاددانان حول سه متغیر کالن اقتصادی راهکارها درخصوص متغیرهای کالن پرداختند. مباحث اقتصادی و رویکرد سیاست

گذاری برای نیل به اهداف نیز ترسیم ر این موضوعات، فضای کلی سیاستارائه و در کنا« نرخ تورم»و « نرخ ارز»، «نرخ سود بانکی»

شد. باال ماندن نرخ سود و اثرات نامطلوب بر اقتصاد، موضوعی بود که مورد تایید تمام مسووالن و کارشناسان بود، هر چند راهکارهای 

 .ه شدهای متفاوت ارائها و نگاهبه کار گرفته شده برای کاهش نرخ سود از دیدگاه

 عنوان یکای اشاره و اصالح ساختار بودجه بهدرخصوص ضرورت کاهش نرخ تورم، به موضوع تغییر ساختار سیاست مالی و بودجه 

سازی ارز و تعدیل نرخ ارز بر اساس تورم داخل رقمی مطرح شد. در بحث نرخ ارز، به بحث یکسانضرورت برای پایدار ماندن تورم تک

در صبح روز نخست  .ترین مقام بانک مرکزی تشریح شدو این ضرورت از یک تریبون رسمی، از سوی عالی و خارج کشور اشاره شد

نیا، وزیر امور های پولی و ارزی، اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری، علی طیببیست و هفتمین همایش ساالنه سیاست

 .اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایراد سخنرانی کردند اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی واقتصادی و دارایی، ولی

 یابی باال ماندن نرخ سود بانکی علت 

های پولی و ارزی درخصوص نرخ سود بانکی و بدون شک مهمترین موضوع مطرح شده در بیست و هفتمین دوره همایش سیاست

ها، درخصوص عواقب مخرب باال ماندن نرخ سود بانکی اجماع وجود سخنرانیتحلیل باال ماندن این متغیر پولی و بانکی بود. در تمام 

اسحاق جهانگیری در تحلیل شرایط کنونی نرخ سود بانکی عنوان .داشت و البته به راهکارهایی درخصوص حل این موضوع اشاره شد

زولی آن تغییر کرده است، اما این افزایش کرد که در سال جاری نرخ سود در بازار بین بانکی روند صعودی به خود گرفته و مسیر ن

دامنه بوده است. روندی که اکبر کمیجانی نیز با ارائه آخرین آمارها از وضعیت نرخ سود بازار بین بانکی تشریح کرد. به گفته کم

رسیده است.  ١٣٩٥درصد در انتهای سال  ١٩/ ٢به  ١٣٩٤درصد در ابتدای سال ٢٨/ ١کمیجانی، نرخ سود در بازار بین بانکی از 

درصد گزارش شده است. علی  ٢٠/ ٣نرخ سود در بازار بین بانکی با اندکی افزایش حدود  ١٣٩٦همچنین در پایان اردیبهشت سال 

، تولید گذارینیا عوارض باالماندن نرخ سود بانکی در اقتصاد را تشریح کرد. او نرخ سود بانکی را مانعی مهم برای رونق سرمایهطیب

ز، نیا، افزایش نرخ سود تسهیالت نیا، کاهش رقابت تولیدات داخلی و افزایش هزینه واحدهای تولیدی دانست. به گفته طیبزاشتغال

ها به شناسایی درآمد موهومی روی شود که بانکها باعث میدهد، در نتیجه افزایش مطالبات بانکقدرت بازپرداخت را کاهش می

تی سیاس -زده، در نتیجه اگر الزامات نهادیود بانکی به دستاوردهای مهم دولت و بازار سرمایه صدمهآورند. به اعتقاد او، نرخ باالی س

 .تنها امیدی به رشد و اشتغال نیست، بلکه آرامش موجود نیز از بین خواهد رفتو اجرایی الزم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد، نه

لی ها به رقابت غیراصووجه موسسات غیرمجاز را عاملی برای روی آوردن بانکعنوان رئیس کل بانک مرکزی، فعالیت قابل تسیف به

به خود  ایرویه ابزارهای بدهی دولت، ابعاد تازهو در نتیجه باال ماندن نرخ سود بانکی دانست. موضوعی که در گام بعد، با انتشار بی

 .تاثیر قرار دادگرفت و در نتیجه سودآوری شبکه بانکی و کیفیت و کمیت سرمایه را تحت

 ایجاد یک نهاد نظارت مالی  

ها، به راهکارهای ایجابی برای حل مساله نرخ سود اشاره داشت. اسحاق جهانگیری رویکرد کلی دولت را بخش دیگری از صحبت

طور که مورد  ها آنبه گفته او، البته این سیاست .دانست« های غیردستوریسیاست»گیری از درخصوص کاهش نرخ سود بانکی، بهره

 ماندن نیا یکی از دالیل باالانتظار دولت بود، تحقق نیافت و در نتیجه نرخ سود بانکی با افزایشی اندک مواجه شده است. علی طیب
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 «نهاد نظارت مالی»های پولی و مالی دولت دانست، به همین دلیل او پیشنهاد داد یک نرخ سود را نبود هماهنگی میان سیاست

مدت صورت گیرد و بتوان همزمان با های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی در کوتاها هماهنگی بین سیاستایجاد شود ت

 .گذاری، بر اجرای آن در بازارهای مالی نظارت کرده و به یک درک مشترک از مخرب بودن تداوم نرخ سود باال رسیدسیاست

ار پول تاثیرپذیری باز»اهش نرخ سود بانکی را در سه محور تشریح کرد. به گفته او، در این خصوص کمیجانی راهکارهای فنی برای ک

باعث چسبندگی « های سود باالی اوراق مشارکت خودروسازاننرخ»و « گذاریهای سرمایهگسترش نامناسب صندوق»، «از بازار بدهی

عنوان کرد: عمده این منابع به شکل سپرده دریافت گذاری های سرمایهنرخ سود بانکی شده است. او درخصوص ساماندهی صندوق

گردد. در این خصوص ها بازمیدرصد از منابع باز به بانک ٧٠شود و بیش از شود، اما سهم کمی از این منابع راهی بازار سرمایه میمی

د شود و در مرحله بعد برای درص ٣٠به  ٧٠ها گذاری در بازار پول و بازار سرمایه این صندوقمقرر شده است که نسبت سرمایه

 .درصد برسد ٤٠به  ٦٠ها، این نسبت به جلوگیری از نوسان در ترازنامه بانک

های باال ماندن نرخ سود بانکی است، تاکید کرد که با او با اشاره به اینکه نرخ سود مشارکت باال در خودروسازان یکی دیگر از علت

درصد باالتر از سود  ٣توانند به مشتریان خود بپردازند حدود سودی که خودروسازان میتوجه به مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ 

ساله بوده و خودروسازان هم پایبند به فرمول تعیین شده قابل پرداخت در نظام بانکی است. در عین حال نرخ سود انصرافی باید یک

د تسهیالتی که قرار است از نظام بانکی دریافت کنند یا دریافت گونه رفتار نکننباشند. کیمجانی تاکید کرد اگر خودروسازان این

 .اند، کامال منتفی خواهد شدکرده

 نیاز کنتر  نرخ تورم اصالح بودجه پیش 

خورد، نرخ تورم بود. نکته مهم درخصوص کنترل نرخ تورم، از سوی چشم میگذاران بهمتغیر کلیدی دوم که در صحبت سیاست

ای دولت دانست و عنوان کرد که مطرح شد. او ریشه حل مساله تورم را در ارتقای انضباط مالی و بودجه کل بانک مرکزیرئیس

کننده های بانک مرکزی، در این زمینه به تنهایی موثر نخواهد بود. اکبر کمیجانی با اشاره به آخرین آمارهای نرخ تورم مصرفمقاومت

وده کننده از محدهای اخیر صعودی بوده و نرخ تورم مصرفحرکتی این دو متغیر در ماه و نرخ تورم تولیدکننده، تاکید کرد که روند

رقمی خارج شده است، هرچند که نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماه نخست سال روند نزولی طی کرده است. به گفته او، اگر تک

رو هالی در نقدینگی وجود دارد که نرخ تورم را با تهدید روبهای منضبط پولی و مدیریت نسبی ثبات نرخ ارز نباشد، پتانسیل باسیاست

دالری نرخ تورم سال  ٥٠بینانه و با نفت جاری ارائه کرد. در سناریو خوشبینی از نرخ تورم در پایان سالخواهد کرد. او دو پیش

/ ٢دالر نرخ تورم معادل با  ٤٥نفت  درصد خواهد رسید و در سناریو محتمل با ١١/ ٩نرخ تورم میانگین تا پایان سال به  1396

 ٨که سال شروع برنامه ششم توسعه است، رشد اقتصادی میانگین  ١٣٩٦نیا عنوان کرد در سال علی طیب.درصد خواهد رسید١٢

گذاری شده است. به اعتقاد او، در سال گذشته اقتصاد کشور رقمی برای این سال هدفرقمی و تورم تکدرصدی و نرخ بیکاری تک

وص خصز بحران رکود تورمی گذر کرده که این روند با توجه به کنترل انتظارات تورمی و ثبات بازار ارز دست یافته است. در اینا

اط مدیریت نقدینگی و ارتقای انضب»و « مدیریت بهینه انتظارات در چارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم»کل بانک مرکزی رئیس

نرخ  یابی افزایشخصوص به ریشهف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست. او در اینترین اهدارا در زمره مهم« پولی

های ای دولت خواهد بود و مقاومتحصول موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه»تورم اشاره و تاکید کرد: 

ای برای حصول رشد باالی اقتصادی دانست. به گفته او، در تورم را مقدمه او کاهش نرخ« بانک مرکزی به تنهایی ثمربخش نیست.

ر های ناشی از آن وابسته بوده، ولی رشد سال گذشته دثباتیهای اقتصادی به تورم باال و بیهای گذشته فعالیت بسیاری از بنگاهسال

های سیاست ها بهدر این میان نوع نگاه مدیران این بنگاه شرایطی تحقق یافت که سیاست کاهش تورم در دستور کار قرار داشت و البته

های جهانگیری نیز به آن اشاره شد. معاون اول جدید به سادگی قابل تغییر نبود. بحث اصالح بودجه موضوعی بود که در صحبت
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الح ساختار بودجه دولت در جمهوری با تاکید بر ضرورت اصالح بودجه کشور، تاکید کرد: در دولت دوازدهم مواردی نظیر اصرئیس

برنامه  المللی، تکمیل اجرایهایی با استاندارد بینهای کشور به بانکدو بخش درآمد و هزینه، اصالح نظام بانکی با هدف تبدیل بانک

 .مدیریت بدهی دولت و همچنین اصالح فضای کسب و کار به کمک اقتصاددانان کشور مورد تاکید قرار خواهد گرفت

 دیل نرخ ارز ضرورت تع 

کل بانک مرکزی رویکرد رسمی این گذاران قرار گرفت. رئیسنرخ ارز، سومین متغیر مهمی بود که مورد توجه کارشناسان و سیاست

ازار بازی در بنهاد را درخصوص روند آتی نرخ ارز مشخص کرد. به گفته او، بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفته

گذار درخصوص کنترل نرخ های سیاستغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویتارز، روند ت

تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت خواهد کرد. تعدیل نرخ ارز متناسب با شکاف تورمی به دفعات ازسوی کارشناسان اقتصادی 

کل بانک مرکزی اعالم شده است. سیف با اعالم این موضوع تاکید ون رسمی، توسط رئیسمورد تاکید قرارگرفته و حال از یک تریب

گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر کرد که آرامش در بازار ارز از یکسو کارآیی نظام قیمت

بخشد. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه ی خارجی ارتقا میهاگذاریهدف جذب سرمایهالمللی اقتصاد ایران را با اعتبار بین

ن ای»زا عمل کند، گفت: کند مستقل از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای برونبانک مرکزی تالش می

پذیری تولیدات و حفظ رقابت گذاریهای سیاستهای ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزهبانک سعی دارد سیاست

سازی عالوه بر ضرورت تعدیل نرخ ارز، موضوع مهم دیگری که در بحث ارزی مطرح شد، توجه به یکسان«.داخلی تنظیم و اجرا کند

ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و ارزی است. سیف بدون اشاره به زمان خاصی، توضیح داد که این مهم در آینده

بات نیا و جهانگیری ثهای کمیجانی، طیبرسد. همچنین در صحبتهای فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام میز بین بردن زمینها

 .عنوان یک دستاورد مهم برای دولت یازدهم مطرح شدنرخ ارز به

 بینی متغیرهای اقتصادی پیش 

بینی نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد نقدینگی با الن اقتصادی، پیشهایی درخصوص سه متغیر کدر این همایش عالوه بر ارائه صحبت

درصد و  ٤/ ٦جاری معادل دالر برای نفت، نرخ رشد اقتصادی سال ٤٥فرض در نظر گرفته شد. در یک پیش فرض با نرخ دو پیش

درصد و نرخ 5تصادی معادل دالر برای بودجه نرخ رشد اق ٥٠بینی شد. همچنین با نرخ نفت درصد پیش ٢٠/ ٢نرخ رشد نقدینگی 

 .درصد اعالم شد ٢١رشد نقدینگی 

 های پولی و ارزی های همایش سیاستحاشیه 

های قبل، آغاز شد و آن سخنرانی های پولی و ارزی، با یک تفاوت مشهود نسبت به همایشبیست و هفتمین همایش ساالنه سیاست

های های او بیشتر معطوف بر ریسکسائل فعلی اقتصادی بود. صحبتجمهوری و تبیین دیدگاه دولت درخصوص ممعاون اول رئیس

های صورت گرفته علیه گیریهای خود، با اشاره به جهتسیاسی موجود در فضای اقتصاد بود. اسحاق جهانگیری در ابتدای صحبت

دانست و تاکید کرد که « اسیزمان شن»و « هوشمندی»، «آگاهی»جمهوری، رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری را نشانه رئیس

رشد داد. او با انتقاد از برخی اظهارات و تحرکات نسبت به نتیجه انتخابات « فزاینده»این رویداد، سرمایه اجتماعی کشور را به شکل 

چه زمانی  دانم کهمن نیز نمی .توانند عصبانیت خود را از رأی مردم نادیده بگیرنددر این روزها برخی نمی» :اخیر در کشور گفت

اند که آنها عصبانی شده و اینگونه به مردم و منتخب آنها توانند راحت شوند، اما باید بدانند که مردم کاری نکردهاین افراد می

تمرکز  تواندها نمیهای سیاسی داخلی بود، که اعالم کرد این ریسکهای جهانگیری بیشتر بر کاهش ریسکتوجه صحبت« تازند.می

در همایش بیست و هفتم، توجه بسیاری به زمانبندی دقیق مطابق برنامه اعالمی .مسائل اصلی و اقتصادی، منحرف کنددولت را از 
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ت های تخصصی، از حضار برای مشارکهای قبلی، شرایط بهتری داشت. ضمن اینکه در پایان پنلشده بود و از این حیث نسبت به دوره

گذاران از خورد، گاهی برخی سیاستگذاران ناهماهنگی به چشم میهای سیاستز صحبتدر مباحث، دعوت به عمل آمد. در برخی ا

 ١١ها حاکی از نرخ تورم باالی ضرورت تک رقمی شدن نرخ تورم در سال جاری صحبت کردند که در سخنرانی دیگر، پیش بینی

الی، این مشکالت مرتفع شود. در حالی که بسیاری های پولی و مدرصد در سال جاری بود. شاید با ایجاد یک نهاد ناظر برای سیاست

از مباحث مطرح شده از سوی کارشناسان و سیاستمداران، تحلیل شرایط موجود بود، بر ایجاد راهکارهای ایجابی برای حل مسائل و 

 .ها تمرکز و مانور کمتری وجود داشتچالش

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٠٦/%DA%٨٦%D٨%A٧%D٨%B 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

 شاخص ایرانی توزیع وام

سری از روابط عرفی بین بانک و مشتریان، گیری یکمنسجم در ایران منجر به شکلسنجی دنیای اقتصاد: نبود یک نظام اعتبار

مبنای این رابطه عرفی اثر دهی بر دهد که وامعنوان معیار پرداخت تسهیالت شده است. نتایج یک تحقیق دانشگاهی نشان میبه

تریان های مشن بانکی دارد. در این پژوهش تعداد حسابدهی، چه برای بانک و چه برای مشتریاای بر کیفیت رابطه تسهیالتفزاینده

دهد با تقویت این های نظام بانکی نشان میاست. واکاوی داده عنوان حافظه اعتبار مشتری در نظر گرفته شدهبانکی در یک بانک به

ترتیب با ن ایریان خواهند داشت. به ها تمایل بیشتری به پرداخت وام با بهره کمتر و مبلغ بیشتر به این مشتحافظه اعتباری، بانک

میلیون ریال  ٦حدود درصد کاهش و حجم تسهیالت نیز  ٠/ ٠١افزایش یک واحدی تعداد حساب بانکی، نرخ سود تسهیالت حدود 

 نیابد. در سوی مقابل نیز رابطه معکوسی بین این شاخص اعتباری و ریسک نکول تسهیالت مشاهده شده است. نتایج ایافزایش می

دهد رابطه معناداری بین این شاخص و میزان وثیقه اخذشده وجود ندارد و میزان وثیقه دریافتی رابطه معکوسی با بررسی نشان می

سنجی در کشور، رسمی کردن مکانیزم مورد استفاده در این رابطه مدت بازپرداخت تسهیالت دارد. با توجه به نبود سیستم اعتبار

 .سبی برای توزیع وام بر اساس اعتبار در اختیار شبکه بانکی قرار دهدتواند ابزار مناعرفی می

ده وام تمایل کننکننده وام، دو بازیگر اصلی بازار تسهیالت هستند. طرف عرضهعنوان تقاضاکننده وام و مشتری بهعنوان عرضهبانک به

ارسنجی ترین ماموریت او، اعتبرا تضمین کند؛ بنابراین مهمدارد با اعطای وام به مشتریان معتبر، ریسک نکول را کنترل و برگشت وام 

حساب از مشتریان بد حساب )حل مشکل عدم تقارن اطالعات( است. از سوی دیگر، دقیق مشتریان و تمییز مشتریان خوش

توان به ای این بازیگر، میترین شرایط مطلوب برتر است. از جمله مهمدنبال اخذ وام با شرایط بهتر و آسانکننده تسهیالت، بهتقاضا

نرخ سود کمتر، حجم وام بیشتر و وضع وثیقه کمتر اشاره کرد؛ بنابراین ارائه راهکاری که هر دو بازیگر این بازار را با هزینه کمتری 

روی شرایط محور دهی رابطهاثر قرض»ای برخوردار است. در پژوهشی که اخیرا با عنوان به اهداف خود نزدیک کند، از اهمیت ویژه

انجام گرفته « فردفروغرسول»پیشنهاد شده است.در این پژوهش که به همت «محوردهی رابطهوام»انجام شده، راهکار « قرارداد وام

 .اندتری با بانک داشتهمحور اعطای تسهیالت به مشتریانی است که رابطه بیشتر و سالمدهی رابطهاست، منظور از وام

فقره  ٤٨٥٠های مشتری نزد بانک سنجیده شده است. در این پژوهش یت این رابطه به کمک تعداد حسابدر پژوهش یاد شده کیف

محور روی شرایط قرارداد دهی رابطهبرای بررسی اثر وام ١٣٩٥تسهیالت اعطا شده در سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد در سال 

تر، از دهی به مشتریان دارای رابطه قبلی سالمها روی وامکه تمرکز بانکاند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است وام آزمون شده

ها بخشی از این مزیت دهد و از طرف دیگر، بانکآوری اطالعات نسبت به مشتری را کاهش میطرفی هزینه بانک درخصوص جمع

طور دهند. در این پژوهش بهان خود انتقال میتر به مشتریهزینهتر و کمناشی از کاهش هزینه را با اعطای تسهیالت با شرایط آسان

اند. نتایج حاکی از آن است که عنوان شرایط تسهیالت مورد بررسی قرار گرفتهخاص نرخ سود، حجم وام و میزان وثیقه وضع شده به

 ٦به او درصد کاهش و حجم وام اعطا شده  ٠/ ٠١مشتری که یک حساب بیشتر نزد بانک داشته نرخ سود روی تسهیالت او 

ایت از توان گفت نتایج یادشده حکیابد. با توجه به انعکاس اعتبار مشتری در متغیر تعداد حساب بانکی، میریال افزایش میمیلیون

این دارد که در وجود یک سیستم اطالعاتی ثبت سابقه اعتباری مشتریان، از یکسو بانک با کاهش ریسک نکول و کاهش دوره رکود 

 .های کمتر و مبالغ بیشتر برخوردار خواهند بودهایی با بهرهکند و از سوی دیگر مشتریان از واممی تسهیالت سود کسب

 محوردهی رابطهوام
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ت ترین مشکالها، یکی از مهمبه گواه آمارهای مربوط به سیستم بانکداری ایران و درصد باالی مطالبات معوق در بسیاری از بانک

حل معمول بازار برای کاهش این ریسک، گیرنده به بازپرداخت وام خود است. راهریسک عدم تعهد وامحوزه بانکی، ریسک نکول یا 

های تر از مشتریان است. معموال در کشورتر و جامعبندی اعتباری مشتریان است. اثرگذاری این راهکار در گرو تولید اطالعات دقیقرتبه

فافیت اطالعات شاکی هستند. این وضعیت نامطلوب پوشش اطالعات، در بازار جهان سوم عامالن عرضه اعتبار از وضعیت بد ش

دنبال ها همواره بهشود؛ بنابراین بانکها نسبت به بازار بدهی عمومی مانند بازار سهام بیشتر مشاهده میهای مالی مثل بانکواسطه

ارائه شده است. « محوردهی رابطهوام»وهشی با عنوان راهکاری که در پژ .راه کار موثرتری جهت نیل به اطالعات مشتریان هستند

ها در این رابطه بلندمدت از طرفی بانک .کندتامین مالی از طریق بانک معموال مشتری را وارد یک رابطه بلندمدت با بانک می

یق ر او استفاده کنند. به این طرعنوان سیگنالی از میزان اعتباتوانند میزان تعهد مشتری به پرداخت بدهی را ارزیابی کنند و بهمی

گیری کند. از سوی دیگر بانک در این رابطه تر تصمیمتواند در اعطای وام جدید یا تمدید وام فعلی به این مشتریان راحتبانک می

 چک، میزان های با و بدون دستهانداز، حسابهای پستواند اطالعات دیگری مانند میزان سودآوری، میزان بدهی، حساببلندمدت می

انداز انداز آینده مشتری را ارزیابی کند و از ارزیابی خود برای تمدید وام مشتریان دارای چشمطور کلی چشمهای مشتری و بهسپرده

 صمیم اعطایهای تها کمیت و کیفیت رابطه قبلی با مشتری را یکی از معیاربهتر یا اعطای وام جدید به آنها اقدام کند؛ بنابراین بانک

که  دهیکنند. این نوع وامعنوان روشی برای مبارزه با عدم تقارن اطالعات استفاده میدهند و از آن بهتسهیالت به مشتریان قرار می

 .معروف است« محوردهی رابطهوام»کند، در ادبیات اقتصادی به تمرکز در بازار تسهیالت را پیشنهاد می

 نرخ سود کمتر

شود؛ ها و از طرفی هزینه تامین اعتبار برای مشتریان محسوب میترین منبع سودآوری برای بانکمهمنرخ سود تسهیالت از طرفی 

ها ترین تصمیمبنابراین تعیین نرخ سودی که بیشترین منابع را در کارآترین حالت به بازیگران شبکه بانکی اختصاص دهد، یکی از مهم

کنندگان نهایی تسهیالت، به ارائه تخفیف عنوان عرضهها بههای بانکوال شعبهدر سیستم بانکی است. برای نیل به این هدف، معم

ها برای این تخفیف که در پژوهش ترین عوامل مبنای بانکپردازند. یکی از مهممحدود نرخ سود به مشتریان خاص و معتبرتر خود می

تسهیالت اعطا شده در سال  ٤٨٥٠ی است. این پژوهش مذکور مورد بررسی قرار گرفته، کمیت و کیفیت رابطه قبلی بانک با مشتر

های فروردین، اردیبهشت و خرداد را مورد آزمون قرار داده است. نرخ سود تسهیالت بررسی شده در این پژوهش بین در ماه ١٣٩٥

فاده ی با بانک استهای مشتری نزد بانک برای سنجش میزان رابطه قبلی مشترکند. از تعداد حسابدرصد تغییر می ٢٢درصد تا  ٤

شده است. یعنی تعداد حساب بیشتر مشتری نزد بانک نمودی از رابطه بیشتر و متمرکزتر وی با بانک بوده است. نتایج این پژوهش 

در نرخ سود تسهیالت اعطا شده  ٠/ ٠١حاکی از آن است که یک واحد افزایش در تعداد حساب مشتریان نزد بانک، منجر به کاهش 

گیری برای تخفیف سود به ها هنگام تصمیمشود که شعبهبنابراین از نتایج این پژوهش استدالل می .یان شده استبه این مشتر

اند، ک داشتهتری با بانتر و سالمکنند و برای آن دسته از مشتریانی که رابطه متمرکزمشتریان، سابقه مشتری نزد بانک را بررسی می

  .ندکنتخفیف نرخ سود بیشتری لحاظ می

 دسترسی بیشتر به تسهیالت

ها های بانکیکی دیگر از شرایط مطلوب وام برای مشتریان، دسترسی بیشتر آنها به تسهیالت یا اخذ وام با حجم بیشتر است. شعبه

عتباری ا توان کارتعنوان شهودی از این تفکیک میشوند. بهمعموال در حجم تسهیالت اعطایی به مشتریان، بین آنان تمایز قائل می

شود را مثال زد. تفاوت این سه نوع کارت حجم تسهیالتی است که ای و طالیی عرضه میبانک ملی که در سه دسته برنزی، نقره

های طالیی بیشترین حجم تسهیالت های برنزی کمترین و برای کارتشود و برای کارتها به مشتریان اعطا میوسیله این کارتبه

وده ها بهای مختلف حجم تسهیالت، همواره یکی از موضوعات مهم شعبهن مبنای تفکیک مشتریان به طیفشود؛ بنابرایلحاظ می
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ها آزمون شده است. حجم تسهیالت تسهیالت اعطا شده ازسوی بانک ٤٨٥٠است. موضوعی که در گام دوم پژوهش مذکور روی 

طور خاص اثر میزان رابطه قبلی کند. در این پژوهش بهغییر میمیلیارد ریال ت ٥٠میلیون تا  10مورد بررسی در پژوهش مذکور بین 

مشتری با بانک روی حجم تسهیالت اعطا شده به مشتریان بررسی شده است. نتایج این بخش از پژوهش حاکی از آن است که 

ها در اعطای ین ترتیب بانکبه ا .میلیون ریال وام بیشتری دریافت کرده است ٦مشتری که یک حساب بیشتر نزد بانک داشته، تقریبا 

تری با بانک دهند و به مشتری که رابطه بیشتر و سالمتسهیالت، کمیت و کیفیت رابطه قبلی مشتری با بانک را مورد توجه قرار می

  .کننداند، وام بیشتری اعطا میداشته

 وثیقه کمتر روی تسهیالت با مدت بیشتر

، یکی دیگر از شرایط مورد توجه هر دو بازیگر حوزه تسهیالت است. کاهش میزان وثیقه هامیزان وثیقه وضع شده روی تسهیالت بانک

ها تر کردن و تسهیل اخذ وام، مطلوب مشتریان است، اما از سوی دیگر دیگر بانکهزینهواسطه کموضع شده روی تسهیالت از یکسو به

ه مطمئن دنبال آن وضع وثیقدنبال کنترل ریسک نکول و بهطرف بهها از یک کند. بنابراین بانکرا با ریسک نکول بیشتر مواجه می

تر به مشتریان ویژه هستند. در گام سوم پژوهش یاد دنبال عرضه تسهیالت با شرایط راحتروی تسهیالت خود و از طرف دیگر به

های ار گرفته است. یکی از معیارها درخصوص میزان وثیقه وضع شده روی تسهیالت مورد بررسی قرشده عوامل موثر بر تصمیم بانک

مهم مورد توجه پژوهش در این خصوص، کمیت و کیفیت ارتباط قبلی مشتریان با بانک است. تسهیالت مورد بررسی در این پژوهش 

پژوهش ن اند. نتایج ایهای مشتری نزد بانک تضمین شدهمنقول ملکی و سپردهبا استفاده از سه نوع وثیقه سفته و برات، دارایی غیر

توجهی روی میزان ارزش وثیقه وضع شده روی تسهیالت او های قبلی مشتری نزد بانک تاثیر قابلحاکی از آن است که تعداد حساب

نداشته است. با این حال متغیری که تاثیر قابل توجهی روی میزان وثیقه وضع شده تسهیالت اثر داشته مدت وام است. بر مبنای 

  .ها بیشتر بوده ارزش وثیقه کمتری روی وام وضع شده استر این پژوهش هرچه مدت وامهای صورت گرفته دتخمین

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٥٦/%D٨%B٤%D٨%A 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

 سوداگری در بورسبازندگان 

کند. ارزش معامالت سهام های اخیر با رکود چشمگیری دست و پنجه نرم میمهرنوش سلوکی: بورس تهران در هفته -دنیای اقتصاد

حاکی از آن است که با وجود سیطره « دنیای اقتصاد»های میلیارد تومان نیز رسیده است. بررسی ٨٠در بیشتر این روزها به کمتر از 

های نامتعارف و عجیب در برخی نمادهای بورسی که عمدتا جزو نمادهای کوچک بازار دی در معامالت سهام، کسب سودفضای رکو

های سازی از سوی سوداگران بورسی آغاز و در ادامه به لطف تریبونهستند، بیش از قبل نمایان است. موضوعی که بر اثر یک جریان

ترین مهم .همراه دارداین مکانیزم معامله تبعات منفی زیادی برای بازار سهام به .شودمی مجازی به رشد قابل توجه قیمت سهم منتهی

اثر منفی این نوع رفتارها، کاهش اعتماد سهامداران تازه وارد به بورس است. عدم اعتمادی که در نهایت منجر به کاهش نقدینگی 

 .شودسوداگری در بورس می هایسازهای مهلک برای همان جریانبازار و به تبع آن زیان

های عجیب و غریب در بورس به پایان رسیده است. در دهد، دوران کسب سودهای اخیر نشان میبررسی پیشینه بورس در سال 

ز یافتند. پس اهایی دست میهای گذشته برخی سهامداران به کمک موج تورم باال و همچنین نقدینگی موجود در بازار به سودسال

ثبات به وجود آمده در وضعیت کالن اقتصاد کشور موجب شد، دوران کسب سودهایی از این جنس به پایان برسد. )در یکی آن اما 

رقمی کها تکه تورم نقطه به نقطه در بسیاری از ماهطوریای کنترل شد و به ثبات رسید بهدوسال اخیر نرخ تورم تا حد قابل مالحظه

 ها رخ نداده استی وضعیت در صنایع مختلف نشان می دهد تحرک جدی در مسیر فعالیت شرکتبوده است(. در این شرایط، بررس

کنند. از سوی دیگر کاهش قابل توجه نقدینگی در بورس که عمده و صنایع کماکان با معضالت دیرینه خود دست و پنجه نرم می

ینه کسب سودهای یک شبه و سوداگرانه تحت تاثیر این عوامل گردد، زمهای کم ریسک باز میدلیل آن به باال بودن نرخ سود در بازار

های سوداگرانه در بورس تهران مشاهده را بیش از پیش کمرنگ کرد. با این حال در شرایط کنونی شیوه دیگری از کسب بازدهی

 .شودمی

 های پرسود در بازار رکودیتریبون

نمادهایی که اغلب سهم چندانی از ارزش بازار را  .تر بازار شده استهای کوچکسهمبازی در بازار سهام متمرکز بر شیوه جدید سفته

وجود آمدن مسیری حکایت ها در این خصوص از بهاند. بررسیدر اختیار ندارند، به جوالنگاهی برای کسب سودهای بزرگ مبدل شده

اخیر به کرات دیده شده که بعضی سهامداران حقیقی  دارد که در راس آن برخی سهامداران حقیقی بزرگ قرار دارند. در چندماه

وص خصهای اجتماعی بهای در میان اهالی بازار نیز هستند(، از طریق انتشار مطالبی در شبکههای شناخته شدهکه اتفاقا نام)بزرگ 

به  شود. این موضوعسهم ختم میرویه قیمت سهم یا به اصطالح چاق کردن قیمت اند که به رشد بیتلگرام، فضایی را به وجود آورده

ها به این دلیل که یک های تلگرامی مطالبی در رابطه با رشد قیمت تعدادی از سهمحدی محرز است که روزانه در بسیاری از کانال

ای خورد. به معنای دیگر از سوی بسیاری از فعاالن تاالر شیشهسهامدار بزرگ حقیقی پشت معامالت آن نشسته است، به چشم می

 .شود که کلید تضمین کسب سود در این نمادها در دست فالن شخص خاص در سمت خرید استعنوان می

 های بزرگنقشه سوداگران برای پول

ی که هایکنند و با تریبونهای پایین میها در قیمتکلیت موضوع این است که برخی سهامداران حقیقی بزرگ اقدام به خرید سهم

شود، این سهامداران در سمت دیگر به برند. اما ماجرا به اینجا ختم نمیها را تا حد قابل توجهی باال میسهم در اختیار دارند قیمت

. این کنندها از قدرت آنها در این مسیر استفاده میهای مختلف به مدیران صندوقروند و با پیشنهادهای بزرگ بازار میدنبال حقوقی

کنند ها استفاده میهای بزرگ از پتانسیل آنها در مسیر بزرگ کردن ارزش سهمن به مدیران صندوقهای سنگیافراد با پیشنهاد رشوه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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فروشند. این روزها پروسه خرید و های عمومی میهای سنگین سهم بزرگ شده را به صندوقو در مراحل بعد بار دیگر با وعده رشوه

بزنید تا متوجه شوید بسیاری از نمادهای  tsetmc.com ی به سایتفروش سهم به این شیوه بسیار رایج شده است.کافی است سر

 .تر بازار بدون هیچ دلیل بنیادی خاصی چگونه رشد قیمت چشمگیری را تجربه کرده اندکوچک

 بازان در بلندمدتسفته خودزنی

متوجه  توانیر هستند؟ با کمی دقت میهای این مسشود؟ چه کسانی بازندهها به چه کسانی وارد میترین لطمهاما در این مسیر بزرگ

شوند. این افراد با تصورات های مهلکی را متحمل میهای بورس که اطالعات چندانی از نحوه این معامالت ندارند، زیانواردشد که تازه

ن شوند و اتفاقا ایعتماد میاتواند رنگ واقعیت به خود بگیرد، نسبت به بازار بیآیند که در ادامه نمیای به بازار میبینانهخوش

 آورند. به عبارت دیگر سهامداران جدیدالورودی که طعمهاعتمادی را در بسیاری از اطرافیان خود نسبت به بازار سهام به وجود میبی

ه دیگران بیات خود بشوند، عالوه بر اینکه در آینده دیگر تمایلی برای ورود به بورس ندارند، با ارائه تجربازی میهای سفتهاین جریان

توان کنند. بر همین اساس جریان ورود نقدینگی به معامالت رو به نزول می گذارد. اینجاست که میاز ورود دیگران نیز ممانعت می

های بزرگ یا همان سهامداران حقیقی بزرگ هستند. شاید ترین بازنده این سبک معامله در بورس، سوداگران کسب سودگفت اصلی

های بازار مدت منجر به تخریب پایههای بزرگی به جیب بزنند اما تداوم این مسیر در بلنداد بتوانند در مدت زمان کوتاهی سوداین افر

نظر نیز اشاره شد به« دنیای اقتصاد»طور که در گزارش روز قبل شود. هماناعتمادی سهامداران تازه ورود میشود و باعث بیمی

گذاری در این بازار است. اگر در مثالی اعتمادی سهامداران به سرمایهروزهای بورس مربوط به بیت اینرسد عامل سردی و رخومی

توانیم بورس را به فروشگاهی تشبیه کنیم که به فروش کاالیی بخواهیم حال و هوای این روزهای بورس تهران را ترسیم کنیم می

ار به این فروشگاه مراجعه و نتواند کاالی مورد نظر را دریافت کند، احتمال خاص مشغول است. با فرض اینکه خریدار برای اولین ب

مراجعه برای دفعه دوم بسیار پایین است.به نوعی که فرد مذکور نه تنها دیگر اعتمادی به آن مارکت ندارد، بلکه به تبلیغ منفی در 

اعتمادی برای فعاالن اقتصادی بدل شده است که به فضای بی ایکند. این مثال حکایت این روزهای تاالر شیشهمورد آن نیز اقدام می

 .است

 چه باید کرد؟

لی های سودجویانه این شکتواند در نظر بگیرد تا از فعالیتراه مسدود کردن این سبک معامله چیست؟ نهاد ناظر چه مکانیسمی می

رسد راه حقوقی چندانی برای نظر میدارد؟ در حقیقت به ای برای مبارزه با این نوع معامالت وجودجلوگیری کند؟ آیا راهکار ویژه

. مورد ها بکاهدهایی از قدرت یافتن هرچه بیشتر این تریبونتواند با اتخاذ مکانیسممبارزه با این افراد وجود ندارد. اما ناظر بازار می

ای کوچک و به نوعی تعمیق هرچه بیشتر بازار هتواند در نظر بگیرد افزایش سهام شناور آزاد سهمگذار بورسی میمهمی که سیاست

ها تا بازیاست. اگر بازار بتواند به عمق بیشتری از سطوح کنونی دست یابد و سهام شناور آزاد افزایش پیدا کند، قدرت این نوع سفته

تواند با تعبیه بازاری اظر مییابد. اما دومین اقدام توجه هرچه بیشتر نهاد ناظر را نیاز دارد. در این خصوص نهاد نحدی کاهش می

توان تا حد صورت میهای خاصی در خرید و فروش دارد این نمادها را برای مدتی به آن بازار هدایت کند. در اینجدید که محدودیت

 .ها را در این بازار کاهش دادتوجهی این نوع فعالیتقابل

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٥٢/%D٨%A٨%D٨%A 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 بانک مرکزی متوسط نرخ تغییرات قیمت کاالهای خوراکی را اعالم کرد

تیرماه حاکی از  ٩خالصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 

 .است گروه دیگر نیز ثابت بوده ٢گروه کاالیی است و نرخ  ٤گروه و افزایش  ٥کاهش قیمت 

تیرماه  ٩به گزارش ایانا، خالصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 

درصد و کاهش  ١.١درصد و چای  ٢.٧درصد، گوشت مرغ  ٠.٤درصد، گوشت قرمز  ٠.١حاکی از افزایش قیمت گروه های لبنیات 

درصد و روغن نباتی  ٠.٤درصد، قند و شکر  ٢.١درصد، سبزی های تازه  ٧درصد، میوه های تازه  ١.١قیمت گروه های تخم مرغ 

 .ثابت بوده اند درصد است. همچنین قیمت گروه های برنج و حبوب بدون تغییر نسبت به هفته قبل از آن ٠.١

 لبنیات و تخم مرغ

درصد افزایش  ٠.٢در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه و پنیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل هر یک معادل 

 .هزار ریال فروخته شد ١٠٥هزار تا  ٩٠درصد کاهش یافت و شانه ای  ١.١داشت. قیمت تخم مرغ معادل 

 برنج و حبوب

 .این هفته در گروه برنج و حبوب بهای تمام اقالم بدون تغییر بوددر 

 های تازهها و سبزیمیوه

در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه 

وه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی فروشی ها متفاوت بودند به نرخ مصوب سازمان میادین می

 .درصد کاهش داشت ١٢.٨درصد تا  ١.٣تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت تمام اقالم این گروه بین 

 ١.٣یمت سایر اقالم این گروه بین درصد افزایش ولی ق ٤.٦درصد و پیاز  ٠.١های تازه بهای گوجه فرنگی معادل در گروه سبزی

درصد افزایش ولی  ٤.٦درصد و پیاز  ٠.١درصد کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل  ١٢.٨درصد تا 

 .درصد کاهش یافت ٨.١درصد تا  ١.٣قیمت سایر اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد افزایش  ٢.٧درصد و گوشت مرغ  ٠.٦درصد، گوشت تازه گاو و گوساله  ٠.٢در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 

 .داشت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

درصد  ١.١درصد کاهش ولی بهای چای خارجی  ٠.١درصد و روغن نباتی مایع  ٠.٣درصد، شکر  ٠.٤در این هفته قیمت قند معادل 

 .زایش یافت. قیمت روغن نباتی جامد ثابت بوداف

 هاتغییرات یک ساله قیمت

براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تغییرات قیمت ها نسبت به هفته مشابه سال گذشته نشان می دهد که قیمت لبنیات 

درصد،  ٢٩.٨درصد، سبزی های تازه  ٤درصد، میوه های تازه  ٢١.٨درصد، حبوب  ١٣.٢درصد، برنج  ٢٠.٨درصد، تخم مرغ  ٧.٣

درصد رشد قیمت داشته اند، ولی قیمت  ٨.٤درصد و روغن نباتی  ٢١.٦درصد، چای  ١١.٩درصد، قند و شکر  ٢٠.٥گوشت قرمز 

 /.درصد کاهش یافته است ٣.٦گوشت مرغ 

/news/http://www.iana.ir/fa٤٥٧١٨/%D٨%A٨%D٨% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

 هزار تن محصو  کشاورزی در تاالر بورس کاال 41عرضه بیش از 

تن انواع قیر شرکت های نفت جی، پاالیش نفت  ٨٦٠هزار و  ٤٥تیر ماه میزبان عرضه  ١٠تاالر صادراتی بورس کاالی ایران روز شنبه 

 .تبریز، پاالیش و انرژی شمالغرب آرکا و شعب مختلف نفت پاسارگاد استتبریز، آذر قیر 

تن سالپس  ٢٠٠تن لوب کات، ٤٠٠هزار تن وکیوم باتوم،  ٧به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، 

تن مواد پلیمری در تاالر فرآورده های  ٩٩و هزار  ٧تن مواد شیمیایی و  ٢٦٨هزار و  ١١هزار تن قیر،  ٤٦تن گوگرد،  ٢٠٠واکس، 

 ای، دانه ذرت تن ١٥٠ تضمینی، قیمت طرح قالب در دامی جو تن ٨١٢ و هزار ٦ نفتی و پتروشیمی عرضه می شود.عالوه براین، 

ت محصوال تاالر در  دوروم گندم تن هزار ٤ و خوراکی گندم تن هزار ٣١ سفید، شکر تن ٣٧٥ و هزار یک خام، روغن تن ٣٠٠

تن  ١٥٠تن نخ پلی استر، یک هزار تن کنسانتره فسفات،  ٢٠٠کشاورزی عرضه می شود.بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز عرضه 

 هزار قطعه جوجه یک روزه را تجربه می کند.  ١٠٠هزار تن آهک پخته و  ٢سولفات آمونیوم، 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٧٩/%D٨%B٩% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری  1٥8میلیون و  ٥شود/ روز میپرداخت مطالبات گندمکاران به

 در شرکت بازرگانی دولتیشد/ رد ادعای انحصار واردات برخی از کاالهای اساسی 

ساعت به حساب گندمکاران  ٤٨شود و بهای محصوالت دریافتی حداکثر تا روز میظرف دو هفته دیگر پرداخت مطالبات گندمکاران به

به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در نخستین نشست خبری خود با اشاره .واریز خواهد شد

هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است که  ١٥٨به آمار برداشت گندم، گفت: تا صبح امروز بیش از پنج میلیون و 

هر تا ها از مشود کاهش بارشبینی مینسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پنج درصدی داشته است.یزدان سیف افزود: پیش

 هزار تن گندم نسبت به سال زارعی گذشته کمتر خواهد بود. ٥٠٠رید تضمینی گندم امسال ماه سال گذشته تا پایان خبهمن

ایم، اما کیفیت گندم تولید سال زراعی جاری از لحاظ گلوتن، وی بیان کرد: هرچند با کاهش بارندگی کاهش تولید گندم دیم داشته

های روغنی نی دولتی ایران درباره آخرین آمار خرید تضمینی دانهپروتئین و هکتولیتر بهبود یافته است.مدیرعامل جدید شرکت بازرگا

هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان خریداری کرده که با افت  ١٤٠نیز عنوان کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران تا پیش از امروز 

د، ترین زمان پرداخت شوگندمکاران در کوتاه هزارتن بوده است.سیف با تأکید بر اینکه سعی شده مطالبات ١٣٤تولید میزان تحویلی 

میلیارد  ٤٠٠هزار و میلیارد تومان است که از این مبلغ سه ٦٠٠هزار و ادامه داد: ارزش گندم مازاد خریداری شده از گندمکاران شش

 ٥٠اند، حداقل دادهخرداد محصول خود را تحویل مراکز خرید  ٢٧تومان آن پرداخت شده است.وی تأکید کرد: کشاورزانی که تا 

 اند.درصد پول خود را دریافت کرده

 پو  برای کشت دوم کشاورزان فراهم است

مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات پای دالالن 

مالی مجبور به فروش محصول خود به زیر قیمت خرید تضمینی هستند، اظهار را به خرید گندم باز کرده و کشاورزان به دالیل ضعف 

کرد: شاید برخی کشاوزران اقدام به فروش محصول خود به دالالن کرده باشند، اما با توجه به معرفی کشاورزان تولیدکننده به مراکز 

ت خدمات حمایتی، درصد این تخلفات بسیار کاهش خرید قبل از آغاز فصل برداشت و معرفی کشاورزان جامانده از طریق مراکز شرک

ها فرار یافته است.سیف در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایانا مبنی بر اینکه چرا پرداخت مطالبات کشاورزانی که نوبت کشت دوم آن

، به این معنی که هر ها بر اساس زمان تحویل محصول استدهید، خاطرنشان ساخت: اولویت پرداخترسیده را در اولویت قرار نمی

کنند. به این ترتیب پول برای کشاورزی که زودتر محصول را برداشت و تحویل داده باشد، زودتر بهای محصول خود را دریافت می

 ها برداشت شده باشد، فراهم است.های که محصول آنکشت دوم زمین

هزار تن،  ٦٤هزار تن، گلستان یک میلیون و  ٣٥٠یلیون و های خوزستان با یک مبه گفته وی، بیشترین حجم خرید گندم در استان

 استان بوده است. ٥هزار تن جزو  ٢٨٣هزار تن و اردبیل با  ٢٩١هزار تن، خراسان  ٧٣٣فارس 

، انددرصد مطالبات خود را دریافت کرده ٨٠سیف درباره میزان پرداخت مطالبات کلزاکاران نیز اضافه کرد: تا امروز کشاورزان کلزاکار 

 ترین زمان ممکن پرداخت خواهد شد.میلیارد تومان باقی مانده که در سریع ٧٠میلیارد تومان مطالبات آنان تنها  ٣٧٠که از طوریبه

وی با اشاره به اقدامات شرکت بازرگانی دولتی برای تنظیم بازار، گفت: برخی کاالها از جمله برنج در ماه رمضان با اندکی افزایش 

 هزار تن از این کاالی اساسی، قیمت آن به ثبات نسبی رسید. ٣٠بود که اجرای طرح ضیافت و توزیع رو قیمت روبه

 هزار تن 3٥٠افزایش طرفیت سیلوهای ذخیره گندم به 
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هزار تن خبر داد و بیان کرد: این اقدام برای  ٣٥٠مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی دولتی ایران از افزایش ظرفیت سیلوهای گندم به 

شود که از مجموع این سیلوها در یک تا دو ماه آینده دو سیلوی صالح وضعیت نگهداری کاالهای استراتژیکی همچون گندم انجام میا

 برداری کامل خواهد رسید.گندم در استان فارس به بهره

 های بازرگانی دولتی مناطق به بخش خصوصیواگذاری شرکت

شرکت  ١٤وری در اقتصاد کشور قانون اساسی، عنوان کرد: با هدف باال بردن بهره ٤٤صل های اسیف با تأکید بر لزوم اجرای سیاست

 واگذار شده است. ١٣مرور به بخش خصوصی و در همین راستا تاکنون دو شرکت در مناطق هفت و ای بهغله منطقه

 شودتمام کاالهای اساسی از طریق بورس عرضه می

دولتی را عرضه تمام کاالها از طریق بورس کاال عنوان کرد و افزود: برای اجرای این سیاست های شرکت بازرگانی وی یکی از سیاست

شود به این ترتیب شرکت بازرگانی دولتی دیگر هیچ کاالیی را مستقیم صدورحواله به کارگروه استانی و زیرنظر استانداران انجام می

وری، منع فروش کاالهای اساسی در بورس وجود دارد، تأکید فزایش بهرهفروشد.سیف با رد ادعایی مبنی بر اینکه طبق قانون انمی

نظام خرید تضیمنی  ٩٧برنامه ششم فروش تمام کاالها از طریق بورس انجام خواهد شد و بر همین اساس در سال  ٣٦کرد: طبق ماده 

در شرکت بازرگانی دولتی، ادامه داد: این را در بورس مستقر خواهد شد.وی با رد ادعای انحصار واردات برخی از کاالهای اساسی 

المللی ورود پیدا کرده تا معامالت کامالً شفاف انجام شود موضوع خط قرمز شرکت است و به همین دلیل شرکت در مناقصات بین

 ای تبدیل شده است.ای به یک مرحلهضمن اینکه نظام دو مرحله

 مشکلی در تأمین کاالهای اساسی وجود ندارد

ل جدید شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره وضعیت ذخایر استراتژیک کشور ضمن خودداری از ارائه آمار، اظهار کرد: کشور مدیرعام

مورد نیاز مانند  موقع و کافی تمام کاالهای اساسی در وضعیت خوبی قرار دارد و ضمن اینکه بخشی از کاالهای استراتژیکدر تأمین به

 شود.تأمین میروغن از محل تولید داخلی 

 برنج تایلندی در راه ایران

سیف درباره آخرین وضعیت واردات برنج از تایلند، یادآور شد: تایلند و هند دو کشور بزرگ صادرکننده برنج در جهان هستند که از 

 درصد در اختیار هند است. ٢٥درصد در دست تایلند و  ٢٥میلیون تجارت برنج در دنیا،  ٥٠

کت های شرزنی ما باال برود، برای همین یکی از سیاستد انحصار واردات از یک کشور را بشکنیم تا قدرت چانهوی اضافه کرد: بای

اه اکنون کشتی آن در رایم که همبازرگانی دولت ایران افزایش و تنوع مبادی وارداتی است. طبق همین روال از تایلند برنج وارد کرده

اردکنندگان برنج خاطرنشان ساخت: شرکت بازرگانی دولتی رقیب این انجمن در واردات برنج است.سیف در پاسخ به انتقاد انجمن و

نیست و این شرکت حاضر به مذاکره با بخش خصوصی از جمله انجمن واردکنندگان برنج در مورد روش اجرا و چگونگی تأمین نیاز 

د ه منافع تولید کتنندگان در نظر گرفته شده است چرا که نبایبرنج وارداتی است.به گفته وی، ممنوعیت فصلی واردات برنج با توجه ب

کند کشتی حامل برج خارجی کنار اسکله پهلو بگیرد ضمن اینکه این موضوع در توقع داشت که وقتی کشاورز برنج را برداشت می

 کارگروه تنظیم بازار تحت بحث و بررسی بوده اما هنوز به نتیجه مشخص نشده است.

 المللی د شرکت بازرگانی دولتی از طریق مناقصات بینسازی خریشفاف

تمام خریدها در  ١٣٥٧مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره نحوه خرید خارجی کاالهای اساسی نیز، گفت: از سال 

المللی انجام طریق مناقصات بین اما به مرور این کار از شد،قالب شورای خرید که متشکل از نمایندگان چند وزارتخانه بود انجام می

 شد تا شاهد شفافیت بیشتری در این حوزه صورت گیرد.
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 ها برای جلوگیری از سوءاستفاده از ذخایر کاالی اساسیافزایش بازرسی

 های ذخیره استراتژیک شرکت بازرگانیهای بخش خصوصی که وظیفه نگهداری امانی روغنسیف ضمن تأیید تخلف تعدادی از شرکت

لتی را برعهده داشتند، افزود: برای جلوگیری از اینگونه تخلفات شرکت دو سیاست را در پیش خواهد گرفت؛ یکی کنترل کیفیت دو

کاال در داخل انبارهای شرکت و بخش خصوصی با استفاده از فناوری اطالعات و دیگر اجرای نظام موجودی برداری و کنترل ورود و 

 خروج کاال است.

 های آلودهدم بابت برنجعذرخواهی از مر

های های آلوده موجود در انبار شرکت بازرگانی دولتی، تأکید کرد: برای خطایی که سال گذشته درباره برنجوی درباره پرونده برنج

الم س کنیم، اما مردم این اطمینان را داشته باشند که اولویت این شرکت تأمین و توزیع غذایآلوده پیش آمد، از مردم عذرخواهی می

شود، مگر آنکه سالم و کیفی باشد، البته ها است و به همین دلیل هیچ برنجی از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی خارج نمیبرای آن

 هایهای آلوده اظهار کرد: بخشی از برنجاگر هم خطایی رخ داده باید از مردم عذرخواهی کنیم.سیف در پایان درباره سرنوشت برنج

 راک دام، مقداری معدوم و مابقی در حال طی مراحل قانونی و تعیین سرنوشت است./آلوده مصرف خو

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٣٨/%D٩%BE%D٨ 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

پرداخت مطالبات گندمکاران پای دالالن را به خرید گندم باز کرد/ پرداخت دیرکرد هم دردی دوا تأخیر در 

 کند + تصویر نامهنمی

تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکارن باعث شده که برخی از آنها برای فرار از مشکالت اقتصادی به تله دالالن بیفتند و حاصل 

های د تضمینی به سودجویان بفروشند. این اتفاق که در حال گسترش بین کشاورزان استانتر از قیمت خریدسترنج خود را پایین

که این طوریعنوان یک تشکل مردمی را افزایش داده است؛ بهخیز کشور است نگرانی بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران بهگندم

ال کرده تا برای جلوگیری از ادامه این روند که در نهایت زیان ای به رئیس جمهور ارسمرکز برای توقف غارت دسترنج گندمکاران نامه

رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران امروز در گفت وگو با .تر تدبیری بیندیشدگیرد، هرچه سریعآن گریبان تولید کشور را می

ی و استمرار این دستاورد بزرگ تنها زمان خبرنگار ایانا با بیان اینکه خوداتکایی گندم با رنج بسیار بدست آمده است، گفت: حفط

لی ایمانی قشود که کشاورزان نسبت به بهبود شرایط اقتصادی دلسرد نشوند و امید خود را به مسئوالن از دست ندهند.علیممکن می

ند و برسر میدی بهافزود: کاشت تا برداشت گندم هفت تا هشت ماه زمان نیاز دارد، در این مدت کشاورزان در شرایط نامساعد اقتصا

تمام امیدشان به روزی است که با دریافت بهای محصول خود سامانی به شرایط زندگی و خانوده بدهند در این شرایط حتی یک روز 

 افتند.دهد تا جای مستأصل شده و به دام دالالن میتأخیر در پرداخت مطالبات آنها را در شرایط بدی قرار می

موزش ها، آها را الزم اما ناکافی دانست و بیان کرد: تأمین نهادهئوالن برای ادامه خوداتکایی گندم این تالشوی با اشاره به تالش مس

ورزان موقع نیاز اقتصادی کشاهای اصلی خوداتکایی در تولید یک محصول هستند، اما بدون تأمین بهو نظارت بر تولید همگی از رکن

فاصله زمانی از دریافت محصول تا پرداخت مطالبات را سه روز تا یک هفته عنوان کرد و ادامه نتیجه خواهند ماند.ایمانی بهترین بی

شود که این نحوه روزه به کشاورزان پرداخت می ٥٠تا  ٤٠داد: در حال حاضر بر خالف وعده مسئوالن درصدی از مطالبات با تأخیر 

 ها دارند، قابل پذیرش نیست.داران و بانکیونداران، کامپرداخت با توجه به بدهی که کشاورزان به کمباین

وی در پاسخ به این پرسش که پرداخت سود بانکی به گندمکاران بابت دیرکرد مطالبات که از سوی بانک کشاورزی اعالم شده است 

شود ی آنها افزوده میراهگشا نیست، عنوان کرد: پرداخت دیرکرد در شرایطی که کشاورزان انباشت بدهی دارند و هر روز بر بدهی بانک

ده بود و بینی شنتیجه خواهد بود.رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران یادآور شد: میزان تولید گندم در کشور پیشعمالً بی

یلو شود س ها واردکرد که تا پیش از اینکه گندمریزی میای برای میزان اعتبارات مورد نیاز و منابع تأمین آن برنامهگونهدولت باید به

ها زمان کشت دوم ها، تأکید کرد: در برخی استانشد.ایمانی با اشاره به آغاز کشت دوم در برخی استانپول گندمکاران پرداخت می

ها و مخارج خود یا باید دوباره درگیر گرفتن وام و سودهای نجومی آنها ها برای تأمین نهادهفرا رسیده است و کشاورزان این استان

به دالالن متوسل شوند.وی در پایان از دولت تدبیر و امید خواست تا قبل از دلسردی گندمکاران از ادامه تولید، تدبیری برای شده یا 

 پرداخت سریعتر مطالبات آنان بیندیشد./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٨٣/%D٨%AA%D٨%A٣%D٨%AE% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۵تاریخ: 

 حمایت کمیسیون کشاورزی مجلس از عرضه گندم در بورس کاال

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با مثبت خواندن عرضه گندم در بورس کاال گفت: از جمله مزایای عرضه گندم بر اساس طرح 

علی شاعری در گفتگو با تسنیم در خصوص مصوبه هیئت دولت برای اجرای سیاست .کیفیت محصول استقیمت تضمینی، شفافیت قیمت و 

استان در بورس کاالی ایران گفت: عرضه گندم در بورس کاال اقدام مثبت و کارشناسی است؛ چرا که از مزایای اصلی  ٤قیمت تضمینی گندم 

که خریداران به واسطه عرضه گندم در بورس از طوری یفیت محصول است، بهعرضه گندم براساس طرح قیمت تضمینی، شفافیت قیمت و ک

آورند.سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع شود، روی میهایی که از طریق بورس انجام میتری به عرضهلحاظ کمی و کیفی با خیال راحت

 توان به رفعفزود: به طور یقین با عرضه گندم در بورس میطبیعی مجلس همچنین مشکالت اصلی گندمکاران را مطالبات معوق دانست و ا

ترین زمان مشکالتی که در حال حاضر در پرداخت مطالبات گندمکاران وجود دارد کمک شایانی صورت گیرد و مطالبات گندمکاران در کوتاه

ز انحصار دولت و حضور گسترده بخش خصوصی پرداخت خواهد شد.وی ادامه داد: از مزایای دیگر طرح قیمت تضمینی خارج شدن خرید گندم ا

نماینده مردم بهشهر ، نکا و گلوگاه در مجلس با بیان اینکه با ورود بخش خصوصی شاهد یک رقابت سالم و شفاف در خرید اشاره کرد.

و خرید و فروش  ها را با مکانیزم بورس وارد تجارتگندم خواهیم بود افزود: هر چه بیشتر بتوانیم بخش خصوصی، مردم و تعاونی

محصوالت کشاورزی از جمله گندم کنیم به نفع کشاورزان و صنعت کشاورزی خواهد بود، چرا که شفافیت حداکثری به معنای 

 گیر استگذاری برای مدیران تصمیمجلوگیری از رانت و امکان سیاست

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٠٣/%D٨%AD%D٨٥%٩% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

 محصوالت ذرت، جو و برنج برای عرضه در بورس کاالی ایران تعیین شدند

 ٧٨٠میلیارد و  ١٨٧هزار و  ٣هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، با اختصاص مبلغ 

میلیون ریال اعتبار و تسهیالت بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، در این جلسه هیات دولت همچنین در اجرای .افقت کردزلزله در استان خراسان شمالی مو

سیاست قیمت تضمینی برای محصوالت ذرت، جو و برنج، افزایش شفافیت معامالت، کاهش بار مالی دولت و افزایش رضایتمندی 

در کل کشور و برنج )صرفاً در استان های مازندران و گیالن( در کشاورزان و خریداران این محصوالت، با عرضه محصوالت ذرت و جو 

التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد مابه.بورس کاالی ایران موافقت شد

کل  ١٣٩٦صوب قانون بودجه سال الذکر را بعالوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات متضمینی محصوالت فوق

هیات وزیران همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس ایران را مکلف کرد نسبت به .کشور تأمین و پرداخت نماید

 .های مورد نیاز ورود محصوالت کشاورزی به بورس کاال با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی اقدام نمایدبسترسازی و تقویت زیرساخت

هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی در اختیار  ٧های عامل معادل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز مکلف شد از طریق بانک

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد و شرکت مذکور هم مجاز شد با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به 

 .نی با قیمت معامله شده در بورس کاال اقدام نمایدالتفاوت قیمت تضمیپرداخت مابه

هیات وزیران در ادامه این نشست خود با هدف بهبود رفاه و ارتقای معیشت مرزنشینان و محرومیت زدایی از مناطق مرزی و نگه 

ن و تجارت مبنی بر بخشی به فعالیت بازارچه های مرزی، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدداشت جمعیت در آن مناطق از طریق رونق

ایجاد تعدادی از بازارچه های مشترک مرزی، حذف بازارچه های غیرفعال از فهرست بازارچه های مشترک مرزی و ادغام بازارچه های 

به موجب این مصوبه، بازارچه مرزی تیله کوه واقع در استان کرمانشاه و نیز بازارچه های .همجوار با گمرکات اجرایی موافقت کرد

در پایان هیات وزیران، نقشه محدوده مناطق .و شهابی واقع در استان ایالم دارای مرز مشترک با کشور عراق، ایجاد می شوند چیالت

 .شیرین را تعیین کرد قصر و بوشهر جاسک، مریوان، –صنعتی اینچه برون، مهران، اردبیل، سیستان، بانه  -آزاد تجاری 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٨١/%D٨٥%٩%D٨%AD%D٨% 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 عرضه گندم در بورس کاال با انتقاداتی همراه است

 .برخی محصوالت نظیر گندم در بورس کاال نباید عرضه می شودبرخی مسئولین براساس تبصره قانون افزایش بهره وری معتقدند که 

یت ها و ،بازار محصوالت کشاورزی با محدودگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

تی و ، ساختار سناقتصاد کشاورزیدشواری ساختاری زیادی روبروست که بخش عمده این مشکالت مربوط به عدم توسعه یافتگی 

طی چند سال اخیر بورس کاال به عنوان یک  محصوالت کشاورزیحال با وجود مشکالت بازار و نوسانات قیمت .ناکارآمدی بازار است

این درحالی است که برخی مسئولین براساس تبصره قانون محصوالت .بازار جدید و فراگیر می تواند در صدد رفع مشکالت برآید

زی شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاور. اساسی معتقدند که برخی محصوالت نظیر گندم در بورس کاال نباید عرضه می شود

قانون افزایش  ٣٢اظهار داشت: براساس ماده  عرضه گندم در بورس کاال، با انتقاد از  صنعت،تجارت و کشاورزیدر گفتگو با خبرنگار

قانون محصوالت اساسی  ٢ماده  ٢ وی افزود: براساس تبصره.بهره وری، تنها محصوالت پرفروش امکان عرضه در بورس کاال را دارند

ملک زاده .از جمله گندم در بورس عرضه نمی شود که اجرای پایلوت عرضه گندم چهار استان در بورس کاال با این قانون تناقض دارد

یمت قبا اشاره به دلیل اصلی نارضایتی کشاورزان از عرضه گندم در بورس کاال گفت: سال گذشته دولت در پرداخت مابه التفاوت 

این مقام مسئول ادامه .فروش و خرید تاخیر بسیار طوالنی داشت که درنهایت این امر نارضایتی کشاورزان را به همراه داشته است

داد: اگرچه عرضه جو در بورس کاال برای اولین بار اتفاق افتاد اما تاخیر در پرداخت مابه التفاوت موجب شد جوکاران محصول خود 

رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه عرضه گندم در بورس .قیمت پایین تر از بورس کاال به دالالن بفروشند را در سال جاری با

استان آغاز شد، عنوان کرد:البته عرضه گندم در بورس کاال مصوبه قطعی دولت نیست اما به سبب تناقض  ٤کاال به صورت پایلوت در 

ه اینکه کشاورزان نیازمند نقدینگی و سرمایه مورد نیاز هستند، تصریح کرد: برای اجرای وی با اشاره ب.با بورس کاال قانونی نیست

به گفته ملک زاده عرضه محصوالت کشاورزی بدون .برنامه عرضه محصوالت کشاورزی در بورس باید زیرساخت های الزم ایجاد شود

 .رزی استایجاد زیرساخت ها در بورس کاال خطر جدی برای خودکفایی محصوالت کشاو

 عرضه گندم در بورس کاال یک مزیت است

قیمت گفت: اجرای طرح  صنعت،تجارت و کشاورزیحسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

ای فروش محصول به دولت کاال را از طریق بورس به بازار عرضه دارای اهمیت های فراوانی است که کشاورزان به ج تضمینی گندم

به گفته وی گندم های تولیدی چهار استان به صورت .می نمایند و مابه التفاوت آن با خرید تضمینی از سوی دولت پرداخت می شود

یان فعاالن به صورت جدی باید در عباسی معروفان ادامه داد:بحث آموزشی در م.پایلوت امسال از طریق بورس کاال عرضه خواهد شد

موجب می شود تا عده ای از کشاورزان به این سمت سوق  بورس کاالدستور کار قرار گیرد چرا که شناخت ناکافی به مزیت های 

کان ممعاون بازرگانی دولتی با اشاره به مزایای عرضه کاال در بورس کاال تصریح کرد: کشف قیمت عادالنه،کاهش رسیک، ا.داده نشوند

 .روبرو کردن عرضه و تقاضا در مقابل با یکدیگر از جمله مزایای این امر به شمار می رود

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٤٨١٧٩/%D٨%B٩%D٨ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس- ۹۶/۰۴/۱۰ : تاریخ

 درصد مساحت کشور بیابان است 2٠هکتار جنگل برای مقابله با ریزگردها/ میلیون  2.٥کاشت 
و  ٢زایی در کشور انجام شده و میلیون هکتار کارهای مقابله با بیابان ٨ها و مراتع گفت: تاکنون مدیرکل امور بیابان سازمان جنگل 

وگو با خبرنگار عباس کارگر در گفت .ایمیری انجام دادهنیم میلیون هکتار جنگل دست کاشت برای مبارزه با پدیده ریزگردها و پیشگ

زایی و پدیده ریزگردها، خاطرنشان کرد: ، در مورد آخرین اقدامات انجام شده برای پیشگیری از بیابانخبرگزاری فارسکشاورزی 

سرزمین است و منشا داخلی دارد و بخش دیگر مربوط به کشورهای اطراف زایی و ریزگردها بخشی مربوط به تخریب بحث بیابان

وی اضافه کرد: در مورد بخش داخلی عالوه بر آنکه باید به عواملی از جمله پیشرفت بیابان توجه کنیم در بخش کشاورزی نیز .است

 سازمان بیابان امور مدیرکل به گفته.استورزی بر روی خشکسالی تاثیر گذار راندمان آبیاری، کاهش سطح زیر کشت و عملیات خاک

و نیم میلیون هکتار  ٢میلیون هکتار بیابان داریم که تاکنون  ٣٢درصد از مساحت کشور یعنی رقمی حدود  20 مراتع و هاجنگل

ایی انجام زمیلیون هکتار مقابله با بیابان ٨وی این را هم گفت که تاکنون در کشور  .جنگل به شیوه دست کاشت انجام شده است

زایی در زایی با همکاری سازمان ملل انجام شده است و ایران در مقابله با بیابانالمللی مقابله با بیابانمیلیون هکتار پروژه بین ٣شده، 

د و رزایی عنوان کای را یکی دیگر از مشکالت در افزایش ریزگردها و بیابانکارگر افزایش گازهای گلخانه.زندمنطقه حرف اول را می

ایم که در ابتدا به صورت پایلوت در استان گلستان انجام شد. در این پروژه گفت: در همین راستا پروژه ترسیب کربن را تعریف کرده

 .ایمبا کاشت درختان مقاوم به خشکی جلوی پدیده ریزگردها را گرفته و همچنین سبب کاهش گاز کربن در محیط اطراف شده

استان کشور اجرا شود و  ٥رسیب کربن همچنین به این نکته اشاره کرد که قرار است این پروژه در سطح المللی تمدیر پروژه بین

وی خاطرنشان .آمادگی آن را داریم که به کشورهای اطراف منطقه که خود عاملی در توسعه ریزگردها هستند در این زمینه کمک کنیم

ی همچون عراق، ترکیه، ترکمنستان و افغانستان هستند که با همکاری کرد که بخشی از منشا ریزگردهای داخل ایران کشورهای

 .ای برای کنترل این پدیده را تعریف کنیمهای منطقهتوانیم پروژهسازمان ملل می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=٩٠٠٠٣٩٧١٣٩٦٠٤٠ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۴ : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوی کشور گزارش می
درجه در سه روز آینده در نوار شرقی کشور  ٥١روز آینده اهواز  ٢هایی از شرق و مرکز کشور/ دمای وقوع پدیده گردوغبار در بخش 

دهد که در برخی نقاط به ویژه زابل با گردوخاک همراه است، همچنین فردا با افزایش سرعت وزش باد گاهی وزش باد شدید رخ می

خبرگزاری ی به گزارش خبرنگار اقتصاد .دهدهای از اصفهان، قم و استان مرکزی، پدیده گردوغبار رخ میدر جنوب سمنان و بخش

یابی هواشناسی، بعدازظهر امروز و فردا با نفوذ جریانات شمالی و گذر موج تراز های پیشها و نقشهبراساس تحلیل آخرین داده فارس

 .ودشمی بینیپیش دوبرق و وزش بادمیانی جو از نوار شمالی کشور در مناطقی از شمال غرب و غرب خزر ابرناکی، رگبار باران، رع

بعدازظهر جمعه با گذر موجی در شمال غرب کشور افزایش .فردا در سواحل خزر دمای هوا کاهش نسبی دارد و دریای خزر مواج است

انتقال رطوبت شنبه و جمعه هفته جاری با تقویت جریانات جنوبی و روزهای پنج.شودمی بینیپیش ابر، رگبار باران، گاهی رعدوبرق

فردا با افزایش سرعت وزش باد در .شودمی بینیپیش در جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر، رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد

در سه روز آینده در نوار شرقی کشور گاهی .دهدهای از اصفهان، قم و استان مرکزی پدیده گردوغبار رخ میجنوب سمنان و بخش

 .دهد که در برخی نقاط به ویژه زابل با گردوخاک همراه است و در همین مدت شرق دریای عمان مواج استرخ می وزش باد شدید

 خواهد درجه ٢٧ و ٣٩ تهران در فردا دما کمینه و بیشینه شود؛می بینیپیش آسمان تهران فردا کمی ابری و در بعدازظهر وزش باد

ترین درجه باالی صفر خنک ١٣ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای االی صفر گرمدرجه ب ٥١روز آینده اهواز با بیشینه .بود

میلیمتر ثبت شد، بارش  ٢٠٩.٥میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز هشتم تیرماه امسال .مرکز استان خواهد بود

  .درصد بارش سال گذشته است ٩٠.٨ا این تاریخ بارش سال جاری میلیمتر بود، بنابراین ت ٢٣٠.٨در سال گذشته در این بازه زمانی 

 . مشاهده کنند خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی را از اینجا توانندکاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٤٠٠٠٩٨٢ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۳ : تاریخ

 نوار شمالی کشورغرب کشور از پنجشنبه/ کاهش دما در تشکیل توده گردوخاک در شرق و جنوب
هایی از جنوب غرب کشور برای روز از بعدازظهر فردا با افزایش سرعت وزش باد در کشور عراق، تشکیل توده گردوخاک در بخش 

یابی هواشناسی، های پیشو نقشهها براساس آخرین داده خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .شودبینی میشنبه، پیشپنج

شنبه با نفوذ جریانات شمالی و گذر موج تراز امروز در اغلب مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی است، از اواخر وقت فردا و روز پنج

د زش باد شدیمیانی جو از نوار شمالی کشور در مناطقی از شمال غرب و سواحل غربی خزر ابرناکی، رگبار و باران، گاهی رعدوبرق و و

شنبه در سواحل خزر دمای هوا کاهش نسبی دارد و دریای خزر مواج است، همچنین در جنوب روز پنج.شودمی بینیپیش موقت

در سه روز .شودمی بینیپیش سیستان و بلوچستان با تقویت جریانات جنوبی و انتقال رطوبت افزایش ابر، رگبار پراکنده و رعدوبرق

 مینه در و است همراه گردوخاک با زابل ویژه به نقاط برخی در. شودمی بینیپیش کشور گاهی وزش باد شدید آینده در نوار شرقی

با افزایش سرعت وزش باد از بعدازظهر فردا .دهداصفهان، قم و مرکزی پدید گردوغبار رقیق رخ می از بخشی سمنان، جنوب در مدت

 رقش همچنین. شودمی بینیپیش شنبهتشکیل توده گردوخاک برای روز پنجهایی از جنوب غرب کشور در کشور عراق، در بخش

 نبهشپنج روز شرایط این که شودمی بینیپیش آسمان تهران فردا صاف در بعدازظهر وزش باد.است مواج آینده روز سه در عمان دریای

درجه باالی صفر  ٥٠روز آینده اهواز با بیشینه دمای .بود خواهد درجه ٢٦ و ٣٩ تهران در فردا دما کمینه و بیشینه است؛ حاکم نیز

 .ترین مرکز استان خواهد بوددرجه باالی صفر خنک ١٣ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای گرم

 میلیمتر ثبت شد، بارش در سال گذشته در این ٢٠٩.٥میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز هشتم تیرماه امسال 

  .درصد بارش سال گذشته است ٩٠.٨میلیمتر بود، بنابراین تا این تاریخ بارش سال جاری  ٢٣٠.٨بازه زمانی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٣٠٠١٢٢١ 
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 طبیعی اقلیم و منابع
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۶تاریخ: 

 استان ٧گرد و غبار در راه 

بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به خنک شدن هوا در نوار شمالی کشور طی سه روز آینده، از وقوع مدیر کل پیش

تیرماه( خبر  ١٧های سمنان، اصفهان، قم، مرکزی، قزوین، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در روز آینده )شنبه گرد و غبار در استان

ی و های شمالهای هواشناسی بیانگر تقویت جریانو با ایسنا، اظهار کرد: بررسی و تحلیل آخرین نقشهاحد وظیفه در گفت وگ.داد

وی افزود: بر این اساس امروز در مناطقی از شمال غرب و ارتفاعات .نفوذ هوای خنک در نوار شمالی کشور طی سه روز آینده است

وی با بیان اینکه امروز و روز   .شودبینی میی رعد و برق و وزش باد پیشغرب کشور و سواحل غربی خزر رشد ابر، رگبار باران گاه

شنبه مناطقی ازجنوب غرب کشور گرد و غبار خواهد داشت، اظهار کرد: روزهای شنبه و یکشنبه نیز در شمال شرق و شرق کشور 

وظیفه تاکید کرد: روز .ک همراه خواهد بودویژه در زابل با گرد و خاشود که در برخی نقاط بهبینی میگاهی وزش باد شدید پیش

های اصفهان، قم، مرکزی و قزوین پدیده گرد و غبار هایی از استانشنبه با افزایش سرعت وزش باد در مناطق جنوبی سمنان، بخش

هران طی دو بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی، با اشاره به شرایط جوی تمدیر کل پیش.شودبینی میو کاهش کیفیت هوا پیش

 بینیتیرماه(، صاف، در بعدازظهر وزش باد، اوایل شب افزایش ابر و افزایش باد پیش ١٧روز آینده، گفت: آسمان تهران در روز شنبه )

خرداد(، نیمه ابری،  ١٨)درجه سانتیگراد خواهد بود. همچنین تهران در روز یکشنبه  ٢٨و  ٤٠داکثر و حداقل دمای ح که شود می

 .شودبینی میدرجه سانتیگراد پیش ٢٩و  ٣٩کاهش ابر، گاهی وزش باد با حداکثر و حداقل دمای تدریج به

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٢٨/%DA%AF%D٨%B١%D٨%%-AF 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۵تاریخ: 

 داستان غبار و خشکسالی در ایران

سال پیش بود که گرد و غباری از عراق، سوریه و اردن به ایران آمد و دامن تهران را هم گرفت. همان ١٠ |شهروند ، مهتاب جودکی

فی، تغییر الگوی مصرف کشت و صد های انحراای مثل سدسازی، کانالزمان تحقیق کردند و گفتند جز خشکسالی، اقدامات توسعه

غبارها با ایران که روی کمربند گرد و خاک جهان قرار گرفته از قبل آشنا  .البته تغییرات اقلیمی این گرد و خاک را به پا کرده است

سیستان  استان ازجمله خوزستان و ٢٢های خاک هم شدت گرفت. حاال ها با شدت گرفتن خشکسالی، طوفانبودند، اما در این سال

گذاشتند به حساب را می« درصد غبارهای ایران، خارجی است٨٠منشأ »که اند. اوایل اینو بلوچستان به این پدیده گرفتار شده

شناسد و موضوع آمدن غبار عراق، سوریه، ترکیه، افغانستان، دانند که گرد و غبار مرز نمیفرافکنی و فرار از مسئولیت، اما حاال همه می

ایران در روزهای گذشته میزبان میهمانانی از سراسر دنیا بود. آنها به نمایندگی .، سوریه و ترکمنستان به ایران تأیید شده استعربستان

 اجالس»ای پیدا کنند. در آخرین روز کشور به تهران آمدند تا برای گرد و غباری که به چشم خیلی از مردم دنیا رفته، چاره ٤٣از 

در دفتر ضیاءالدین شعاعی، مدیر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار در سازمان « هاها و راه حلا گرد و غبار، چالشالمللی مقابله ببین

ساعته به جز وگوی یکوگو کردیم. او در این گفتزیست درباره زیر و بم گرد و غبارهای داخلی و خارجی ایران گفت حفاظت محیط

 نه سال٣٠ در که مشکلی» رد که در به راه افتادن غبار در آسمان ایران مقصرند و گفت: ها، از کشورهای همسایه صحبت کاستان

آقای دکتر چه میزان از غبارهای داخلی ایران از کشورهای   «.شودنمی حل گرفته به این زودی  شکل هم عراق در بلکه ایران در فقط

میلیون ٧،٥های تولید گردوغبار درعربستان، میلیون هکتار عرصه١٠داریم؟آیند؟ ما خود چقدر زمین مستعد گرد و غبار دیگر می

های تولید گرد غبار در عربستان، کویت را هم شامل هکتار در سوریه است. البته عرصه٤تا  ٣.٥های گردوغبار در عراق و هکتار عرصه

 .هم برسد ٣٠٠لیون ومی٢های گردوغبار، به کنیم که عرصهبینی میشود. در کشور خودمان پیشمی

شان خشک و مستعد های کشاورزیآید. زمیندرصد غبارهای ایران از عربستان می١٦سهم عربستان این میان چقدر است؟حدودا   

رخ داد که چهار منبع  ٩٥سال واقعه غباری در ٢٨غبار شده است. البته اشاره به درصد، خیلی صحیح نیست. برای نمونه در اهواز 

آید و از منبع خارجی داشت، اما مردم اهواز نه با گرد و غبار عراق که با گردوغباری مشکل دارند که با باد عربستان می ٢٤داخلی و 

نشیند روی تأسیسات برقی و آبی و مشکالت دارد و به لحاظ نزدیکی به منشأ، میهای داخلی اطراف اهواز، گرد و غبار را برمیمنشأ

درصد آب ١٠٠های ترکیه هم چند وقتی است جنجالی شده. گفته شده قرار است در پروژه گاپ دسازیس  .کندقطعی را ایجاد می

نشینند. این موضوع ایران را هم درصد دجله کنترل شود و این یعنی اگر ترکیه اراده کند، عراق و سوریه به خاک سیاه می٦٨فرات و 

طور که جنگ داعش و عراق منجر به ایجاد گرد و غبار و نابودی منابع ما ندهد همابینی ما نشان میدهد؟پیشتأثیر قرار میتحت

درصد آب دجله و فرات کاهش پیدا کرده، این اتفاق هم به دلیل ٣٣حاضر، تأثیر قرار خواهیم گرفت. درحالبار هم تحتشد، این

درصد خشک شود، تمام استان االنبار و شمال ١٠٠خشکسالی و هم به دلیل کنترل آب از سوی ترکیه رخ داده است. اگر روزی فرات 

بصره و بغداد بیابان خواهد شد. همان بال سر ما هم خواهد آمد، به همین دلیل است که اعتراض ما این است که ترکیه باید روی 

 .محیطی کار کندحقابه زیست

 طور رسمی اعتراضی شده است؟به  

 .آیده نمیشود، اما ترکیه اصال پای مذاکردایم اعتراض می

 وگویی با ترکیه باشد؟المللی مقابله با گرد و غبار توانسته حداقل زمینه گفتاجالس بین  

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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هاست که منجر به تصویب ها گرد و غبار، مدیریت درست آب است. همین اجالسما در همه اسنادمان اشاره کردیم که یکی از چالش

شود. به ای زده میتواند در آینده کمک کند. همین که دور هم جمع شوند، جرقهمیشود و همه اینها ها و ایجاد تفاهم میقطعنامه

 .تواند کشورها را مجبور به تصمیماتی در این زمینه کنداعتقاد من، سازمان ملل می

 ه؟نکرد ها ایجادزیستی برای همسایهزیستی فرامرزی هستند. آیا ایران مشکل محیططورکلی مشکالت محیطگرد و غبار و به  

الیا زند، باید متوقفش کرد. بعضی از بای میمرزی صدمهزیست برونتوانیم منکر بشویم که اگر ایران هم فعالیتی دارد، به محیطنمی

های مرزی را کنترل کنیم تا آبشود. ما همه به هم ظلم میفرامرزی هستند؛ مثل آب. آب موضوعی است که به مرز محدود نمی

که اینطور نیست.  کنند. درحالیدرصد آب دجله را آنها تأمین می١٦،٥ها معتقدند؛ نونی در دنیا وجود ندارد. عراقیکنیم، چون قامی

آب نخواهد داشت، اما اینها را با تفاهم  «دربندیخان»عراق نگران است که ما اگر تمام آب حوضه گرمسیری را کنترل کنیم، سد 

روزه مختل شده، مشکل این استان چطور حل ١٢٠سال با وزیدن بادهای سیستان مثل هرزندگی مردم منطقه   .توان حل کردمی

زنند اتهامی است که به این بادها می ١٢٠اند. هرچند عدد شناسی این منطقهروزه جزیی از تاریخ و روند اقلیم١٢٠شود؟بادهای می

گیرد، اما مسأله شهریور آرام می شود و تا نیمهای تیرماه آغاز میو اغلب مدت زمان آن بیشتر یا کمتر از این است. این بادها از ابتد

شد، مردم زابل و زهک و آن زمان وقتی وزش این بادها شروع می .دادروزه نوید حیات می١٢٠های اینجاست که در گذشته باد

ود خاک نداشت؟ روند وزش این بادها یعنی آن زمان باد همراه خ  «.گرمای کشنده تمام شد»گفتند؛ شهرهای اطراف با خودشان می

شرق دارد جنوب -غربطور نیست که هر روز باد در هر کجا به میل خود به جهتی بوزد. ایران بادهای شمالبه چه شکل است؟این

ود. از شکند و زندگی مردم مختل میآید و با این باد تداخل میوزند. یک باد از سمت عراق و سوریه میکه در امتداد زاگرس می

شرق گردد و در شادگان و جنوبزند و با سرعت دوبرابر به ایران برمیرود، دور میهمین نوع، باد دیگری هم هست که به عربستان می

 رضوی با برخوردآید و نزدیک مرز ایران و در خراسانکند. در غرب کشور بادی از سمت ارمنستان پایین میاهواز گرد و غبار به پا می

رسد و بادهای هامون میرود و شاخه دیگر به دریاچه خزر میشود. یک شاخه از این باد شمالی سمت دریایاعات دو شاخه میبه ارتف

رود و پیچد و رو به استان هرمزگان میرود، کنار جبال بارز مینوردد و پایین میدهد. این باد زابل را درمیروزه را تشکیل می١٢٠

کیلومتر بر ساعت هم سرعت ١٢٠ای تا رسد و به صورت نقطهکیلومتر می٧٠سد. سرعت متوسطش گاهی تا ردرنهایت به امارات می

 .کندهامون، گرد و غبار شدیدی به پا می گیرد و با وزیدن روی سطح خشکیدهمی

 دارد؟ آب هامون تاالب وسعت از میزانی چه حاضر درحال  

میلیارد مترمکعب ظرفیت دارد و بخشی از آن درخاک افغانستان ١٤اند که هامونمختلف های هیرمند، صابوری، پوزک و شیله بخش

ها خاکریزی در مرز زدند تا آب از هیرمند به پوزک نرسد اما اواسط اردیبهشت سیالبی آمد و خاکریز را که امسال افغاناست. با این

درصد آبگیری شده است. این البته نتیجه ٤٠تا  ٣٠ر سطح حدود هامون را آب گرفت و االن از نظ با خودش برد. به همین دلیل

 .بازکردن دایک مرزی و مدیریت کارهای آبخیزداری محلی هم هست

 و افغانستان چقدر در دادن حقابه متعهد است؟  

افغانستان ساالنه باید به ما  ای کهطبق قانون حقابه .ها منتقل کنیمدهند اما مخالفند که آن را به چاه نیمهای میسال حقابهآنها هر

 .میلیارد مترمکعب استبدهد، یک

 ریزد؟ها میایران این حقابه را به جای تاالب به چاه نیمه  

شود و ما حداقل آب را برای ها هدایت میدهند. آب مازاد به این چالههایی طبیعی میچاه نیمه اصطالحی محلی است که به چاله

با این حال،  .رسانیم. حیات زاهدان، زابل و روستاهای این مناطق به همین آب وابسته استبل میمصرف شرب به چاه نیمه زا
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دهد اما ما گوید، آب را به دریاچه بریزید و نگویید کم است. این میزان را میگوید، حق ندارید. میافغانستان اعتراض دارد و می

 .رسانیمکنترلش را بلد نیستند، به تاالب میها و سرریز سیالب را که آنها بریم به چاه نیمهمی

 .آیدکند و دولت محلی با آن راه نمیها دولت مرکزی تفاهم میوقتباره مشکل دارد، مثال خیلیجدای از این خود افغانستان هم دراین

ند. گیراما وسط راه آب را میگفت، من دو برابر رها کردم گفتیم، آبی رها کردی و چیزی نرسید میزمان جنگ که به حامد کرزای می

 .شود جنگید. فقط باید امیدوار باشیم در اطراف کشور صلح برقرار شودبا مردمی که اسلحه دارند، نمی

 داخلی؟ یا است خارجی بیشتر وبلوچستان منشأ گرد و غبار سیستان   

ب به سب« پوزک»و « شیله»نشأ غبار نبوده، اما بخشی از آن داخلی است. خوشبختانه تاالب جازموریان پرآب شده و حداقل امسال م

کردند که سازمان آید. بعضی انتقاد میحال، بخش زیادی از غبار منطقه سیستان از افغانستان میدرعین .خشکی غبارخیز است

ی چنین تخمینی اهای هوایی و ماهوارهگوید، منشأ غبار خارجی است، اما ما براساس نقشهزیست برای فرار از مسئولیت میمحیط

تیر( سرعت باد باال رفت و گرد و غبار بلند شده است. این گرد و غبار البته خیلی جدی نیست. یعنی ٥زنیم. از بعدازظهر عید فطر )می

 .رودهزار میکروگرم بر مترمکعب غبار را تحمل کرده، این گرد و غبار حادثه مهمی به شمار نمی٨برای زابلی که غلظت 

 .اش گرفتهزارنفر بابت همین گرد و غبار راهی بیمارستان شدند و یعنی باید جدی الم دانشگاه علوم پزشکی بیشتر ازاما طبق اع  

ازدگی آسان اند یا گرمکه بیماران به دلیل غبار به بیمارستان آمدهاعتماد نیست. مسأله این است که تفکیک ایناین آمار برای ما قابل 

دانم چه مصیبتی ام و میبگویم مردم در زحمت نیستند، چراکه من گرد و غبار را با مردم درک کرده نیست. منظور این نیست که

میکروگرم بر مترمکعب را تا این حد بزرگ کنیم و از آن طرف گرد و غباری ٩٠٠است اما انتظارم نیست که یک گرد و غبار با غلظت 

 .ش نکنیمهزار میکروگرم که پارسال رخ داد را فرامو٨با غلظت 

سال است که چنین گرمایی به ٧٠اند، درست است اما گرما را نباید کنار گذاشت. زابل نفر و بیشتر راهی بیمارستان شده٦٧٠اینکه 

 هزار میکروگرم همفرساست و کسی که آسم دارد، با غلظت خود ندیده است. چنین گرمایی برای فردی که قلب ضعیف دارد، طاقت

 .شودراهی بیمارستان می

 شود؟ قرار است همیشه با این غبار دست به گریبان باشند؟وبلوچستان کی حل میمشکل سیستان  

ها میلیارد آب دارد و خشکسالی طوالنی آن را شکننده کرده است. تاالب٤میلیارد ظرفیت، ١٤صحبت از تاالبی است که با داشتن 

خوزستان در مناطقی که با فشار به وزارت نفت آب در آن رها کردیم، در طول  مثال در هورالعظیم .کنندظرف دوماه خود را احیا می

حاضر، اگرچه ماهی و بذر گیاهان در آن از بین رفته است. درحال دیده، تخمهامون آسیب دوماه نیزار شده و قوت گرفته است. اما

 .ای داردانیم انکار کنیم که اکوسیستم شکنندهتوگذاری پرندگان در این تاالب درحال انجام است اما نمیکاشت نی و تخم

 روند تعامل با افغانستان به چه شکل است؟  

ند و هامون کار کتعامل ما با افغانستان تعامل روزمره است. پیش آمده که هیأت افغانستانی به تهران بیاید و حاضر نشده روی حقابه 

ها حرفشان این است که این هم آبِ ارزشمند ماست، بروید دنبال منابع دیگر. در مقابل ما هم حاضر نشدیم با آنها مذاکره کنیم. آن

المللی ثبت شده در فهرست ای برای این تاالب بینکه سر میز مذاکره بنشینند و حقابهدهند درباره اینای که میجدای از حقابه

 .ایممیراث جهانی یونسکو بدهند، به نتیجه نرسیده

 همکاری در این مورد مطرح نشده است؟ پیشنهاد و طرحی برای  

المللی وارد عمل شود و یک عنوان یک سرمایه بینهامون بهبرای   (UNEP) زیست ملل متحداصرارمان این است که برنامه محیط 

ر مکعب میلیارد مت٨تا  ٦یعنی حداقل آبی که شرایط این اکوسیستم حفظ شود؛ در حدود  .حقابه اکولوژیک برایش در نظر بگیرد

ها در دریاچه آرال کردند؛ آنها آرال را به عمد و برای توسعه کشاورزی خشکانده بودند اما بخشی از آن را ساالنه. مثل کاری که روس
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ایم و راهی طوالنی در هامون با طرف مقابل مشورت، ما هنوز مشغول مذاکرهعنوان اکوسیستم غیرقابل انکار احیا کردند. اما برای به

 .ستپیش ا

 درباره غرب کشور چطور؟ مشکل غبار از کجاست؟  

درصد کاهش آب باعث شده همه آبگیرها تبدیل ٣٣در غرب کشور کنترل آب توسط عراق و ترکیه مشکل ایجاد کرده است. در عراق 

ایم، در ایران است پر آب کردهسوم هورالعظیم را که که ما یکها هم باید مذاکره کنیم. بر سر اینبه منشأ گرد و غبار شوند. با عراقی

 .دهیم. االن هورالعظیم در عراق خشک استگویند آب نمیبرند، میجا بهره میاما آنها که از نفت آن

 کنند که هور را به زندگی برگردانند؟احساس نیاز هم نمی  

خشک کردن تاالب زندگی مردم اهواز را  ها باگوییم حفاریکنند، اما وزیر نفت ما، وقتی مینه، چون به جایش نفت استخراج می

حاضر داند که اگرچه ارزش نفت باالست، اما سالمت مردم قیمت ندارد. درحالکند. چون میمختل کرده است، احساس نیاز می

است  های نفت در هور جزیره شدهاش آبگیری شده، تمام چاههزار هکتاری که وزارت نفت مهلت خواسته باقی٣٠هورالعظیم غیر از 

توان در زمین خشک دید. با سرریزی که ما در این های عراق را میهور، چاه٥و این تاالب دیگر منشأ گرد و غبار نیست. در حوضچه 

قیمت کرخه. به همین رود. از این به بعد هرچه آب بریزیم به عراق خواهد ریخت؛ آب ذیحوضچه داشتیم، آب دارد به سمت آنها می

 .ل مذاکره هستیمدلیل با آنها درحا

 که هورالعظیم با فاضالب پرشده، هنوز تمام نشده است. هورالعظیم دقیقا چطور پر شد؟انتقاد از این  

میلیارد و ، یک٩٤میلیارد،  ١،٧، ٩٣سال طور دقیق در میلیارد متر مکعب فاضالب داشتیم که هور را با فاضالب پر کنیم؟ به٤مگر ما 

میلیون متر مکعب آب از کرخه به هورالعظیم رها شده است. در ٣٠٠تا اردیبهشت تا  ٩٦میلیون و ٦٠٠میلیارد و یک ٩٥میلیون،  ٨٠

اب حسمیلیون مکعب سرریزِ فاضالب صنایع نیشکر. ریختن فاضالب حدی دارد، فرمولی دارد، بی٣٢کنارش فاضالب هم آمد؛ درواقع 

اکنون نیزارهای تاالب درحال رشد است و ماه به  .زیستی تابعیت داردداردهای محیط گویم خوب است اما استانو کتاب نیست. نمی

 .هزار متر مکعب دیگر هم آبگیری خواهد شد٣٠زودی شد که شد و بهشود. هور باید آبگیری میماه احیا می

 االن در کل چند استان درگیر موضوع گرد و غبارند؟  

اند. بعضی استان دچار مشکل جدی ١٢و یزد و جنوب سمنان را جدی بگیریم. اگر نه در حدود ودو استان، البته اگر اصفهان بیست

 هایها مانند ایالم، مرکزی، هرمزگان، بوشهر، فارس و خوزستان خودشان منبع دارند ولی بعضی هم نه، مثال آذربایجاناز این استان

ها منبع خارجی دریاچه ارومیه غبار دارد، گرد و غبار در این استان شرقی و غربی خالف چیزی که سروصدا راه افتاده است که مثال

 .اندها، لرستان، کرمانشاه و همدان درگیر گرد و غبارهای عراقدارد. آذربایجان

 اخیرا در اصفهان هم صحبت از گرد و غبار شده است. منشأ آن کجاست؟  

که وقتی جا اتفاق افتاده مبنی بر اینای در آنهای گچ و آجر و پدیدهکه پر است از کوره« سگزی»اصفهان جایی دارد به نام دشت 

جا پوشش گیاهی را از بین داریم، گچ است و این گچ همچون رنگ گل است و برای زیر سفیدکاری خوب است. آنخاک آن را برمی

فروشند. کنند و در قالب پاکت مید، پودر میریزنتا کوره می ١٠٠کنند، داخل حدود هایی که از کف زمین میبرند و همراه با گچمی

 .آیدشود و به اصفهان میجا بلند میآید، غبار عظیمی از آنهمین شده زمانی که باد می

 گلستان هم چندسالی است که درگیر گرد و غبار شده است. این غبار هم خارجی است؟  

دهد که این گرد و غبارها با غلظت خیلی ها نشان میده ولی بررسیشمالی هنوز تکمیل نشمطالعات ما در استان گلستان و خراسان 

ایم که اگر میکروگرم. غبار گلستان هنوز جدی نیست ولی ما آن را جدی گرفته٢٥٠آید؛ مثال در حد کم از بخشی از دریاچه آرال می
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طور معمول گاهی العمل نشان دهیم. ولی بهمثال خشکی آرال ادامه پیدا کند، ما هم اطالع داشته باشیم و بتوانیم به موقع عکس

 .آید که محلی است؛ مثال به کارخانه شن و ماسه و اینها مربوط استاطالعاتی از گیالن و مازندران می

که بحث گرد و غبار تشدید شد، به خانم ابتکار درباره گرد و غبار خیلی انتقاد شد. در باره حل مسأله گرد و غبار به  ٩٢سال  در  

 شود آنها را به بهبود اوضاع امیدوار کرد؟توانیم بگوییم؟ آیا میدم چه میمر

گیرد، مثل آنچه برای بهبود وضع هوا انجام شد. تهران زمانی مساوی با دود بود، اما طبیعتا یک کارهایی در طول زمان شکل می 

به  ٩٢سال  روز رسیده است. وقتی ٨٠، ٧٠پاک ما به مدت، به جایی رسیدیم که حاال روزهای های طوالنیرفته با اجرای طرحرفته

آمد که خانم شود، از اهواز ندا میجا آمدیم، گرد و غبار برابر بود با یک حزب سیاسی. همه انتقاد داشتند که چرا برطرف نمیاین

سال نه فقط در ایران که در ٣٠ شویم، استعفا کن. پاسخ من به مردم این بود که صبر کنید. مشکلی که درابتکار ما داریم خفه می

ای که در ایران بعد از انقالب اسالمی به توان گفت که همین هجمهشود. به جرأت میعراق هم شکل گرفته به این زودی حل نمی

 النهرین، واقعا کار ترکیه نیست،منابع طبیعی شد و هر کسی به یک جایی شخم زد، در عراق هم رخ داد. بخشی از خشک شدن بین

درصد تاالب ٩٥کار مردم بود که زمین را زهکشی کردند تا محصول بکارند و تاالب به آن عظمت و باارزش را خشک کردند. االن 

امروز وزارت کشاورزی و نفت و  .النهرین خشک و تبدیل به زمین کشاورزی شده است. برای حل این مشکل به زمان نیاز استبین

درصد باالسری بدهند و با ٢٠، ١٥ارزد که کنند که گرد و غبار چه معضلی است و مییم، درک میها با فشاری که آورددیگر ارگان

توان گفت این است که با ای که به مردم میتری نفت استخراج کنند تا مردم اهواز و ایالم گرد و غبار نخورند. نکتههای گرانهزینه

های مختلف ملزم به اجرای مصوبات ما هستند. ما امروز معضل را خوب اندستگاه عضو ستاد، ارگ١٢زیست و  تالش سازمان محیط

طلبد که البته دولت هم تالش کرده، از آن طرف آید. مقابله با گرد و غبار تالش عالی دولت را میدانیم از کجا میشناسیم و میمی

آنها کمک کنیم تا زندگی سالمی داشته باشند. سازی مردم پیش برویم و به مردم هم باید صبور باشند. ما باید به سمت مصون

 .همچنین باید دعا کنیم که الگوی بارش تغییر کند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٠١/%D٨%AF%D٨%A٧%D٨%B٣ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 وارد فاز اجرایی شد 96پرداخت خسارات پلنگ در سا  

آخرین مرحله خسارت پلنگ مربوط به  :معاون اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد

الع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، به گزارش ایانا از پایگاه اط.شودگان پرداخت میتا پایان ماه جاری به زیان دیده ٩٥سال 

و صدور شیوه نامه جدید نحوه تکمیل مدارک،  ٩٦سید مهدی حسینی افزود: با توجه به تمدید بیمه نامه پلنگ ایرانی در سال 

با  ٩٤د اسفن ٢٦حسینی با بیان اینکه برای اولین بار بیمه جامع پلنگ ایرانی در تاریخ .پرداخت خسارات پلنگ وارد فاز اجرایی شد

های کارشناسان اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید و متخصصان عالقمند در این حوزه و از سوی شرکت بیمه ما صادر پیگیری

های خسارت وی تاکید کرد: آخرین مرحله پرداخت پرونده.اندهای وارده پلنگ را پرداخت کردهکلیه خسارت ٩٥شده و طی سال 

 شود.پایان ماه جاری از سوی شرکت بیمه ما و صندوق ملی محیط زیست به زیان دیده گان پرداخت میتا  ٩٥پلنگ مربوط به سال 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٢٦/%D٩%BE%D٨%B١%D٨%AF% 
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 منابع طبیعیاقلیم و 
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 کاشت نی در تاالب هامون

اند که هنوز آب داخل آن کامل خشک نشده است مردم شمال سیستان و بلوچستان اقدام به کاشت نی در آن بخش از بستر دریاچه هامون کرده

مدیرکل محیط .و توسط خود مردم منطقه در حال انجام است، این اقدام پسندیده بصورت خودجوش به گزارش ایسنا.و یا رطوبت مناسبی دارد

های جانوری و گیاهی ایران است که در حال حاضر زیست سیستان و بلوچستان در این باره گفت: تاالب بین المللی هامون یکی از زیستگاه

هامون عالوه بر احیای بسیاری از مشاغل از جمله  نیره پورمالیی در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: آبگیری بخشی از تاالب.وضعیت مناسبی ندارد

های داری، گردشگری و غیره با مدیریت بهینه آب اکنون شاهد جاری شدن اکوسیستم طبیعی در منطقه نظیر حضور گونهصید و صیادی، مرتع

های بحران گرد و خاک امسال با اقدامات وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت کنترل کانون.ریزی آنها در تاالب هستیممختلف پرندگان و جوجه

پورمالیی گفت: در .کانون کنترل و بقیه در دست پیگیری است ٢المللی هامون مطلوب صورت گرفته از چهار کانون مهم بحرانی در تاالب بین

بلوچستان با همکاری سازمان  المللی هامون به عنوان بزرگترین تاالب آب شیرین کشور جمعی از مردم سیستان وراستای احیای تاالب بین

مدیرکل محیط زیست استان .نهاد حامی محیط زیست، اقدام به کاشت نی در تاالب کرده اندهای مردمحفاظت از محیط زیست استان و سازمان

در پناهگاه حیات وحش وبلوچستان و اینکه کوه خواجه تنها ارتفاع موجود سال اخیر در استان سیستان ٢٠خاطرنشان کرد: با توجه به خشکسالی 

هامون است، کاشت نی در این تاالب عالوه بر تأمین غذای موجودات آبزی و در نتیجه تغذیه حیوانات منطقه، موجب تصفیه و حفظ آب موجود 

ی به همت وی تصریح کرد: کاشت ن.آب شده استشود. این تاالب بر اثر خشک شدن جریان آب رودخانه هیرمند از افغانستان کمدر تاالب می

پورمالیی .های دیگر تاالب هم در نظر گرفته شده استانجمن های مردمی در بستر دریاچه هامون از منطقه هیرمند آغاز شده و در آینده برای بخش

یزارهای وی ادامه داد: ن.های دور تا کنون با آن عجین بوده و هستافزود: این نوع نی، نی محلی این منطقه است که زندگی مردم از گذشته

های کنند و جوجهگذاری میحاشیه و داخل بستر دریاچه هامون، زیستگاه مناسبی برای پرندگان مهاجر است و پرندگان در بین این نیزارها تخم

ز و ا تواند در ایجاد روحیه، نشاط و شادی در جسم افراد تاثیرگذارمدیرکل محیط زیست استان گفت: احیای تاالب می.دهندخود را پرورش می

پورمالیی با بیان اینکه هنوز هم سهم هامون .های عفونی و ریوی، اعصاب و روان است، جلوگیری کندبرخاست ریزه گردها که عامل اصلی بیماری

های مردم نهاد این با کمک مسئوالن، مردم و سازمان :هایی به سمت تاالب جاری است، گفتاز اندک آب ورودی هیرمند پابرجاست و آبراهه

های اجرایی استان با محیط زیست در خصوص احیای تاالب هامون خبر داد وی همچنین از تدوین تفاهم نامه دستگاه.روند ادامه خواهد داشت

های دستگاه های اجرایی مرتبط با احیای تاالب هامون با آن به عنوان یک اکوسیستم و اظهار کرد: زمان آن فرا رسیده است تا با تقویت همکاری

د رفتار شود چرا که یک برنامه مدیریتی قوی بر مشارکت آحاد افراد جوامع محلی و ذینفعان تاالب از طریق تصمیم گیری و تصمیم سازی واح

 .کندتاکید می

کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: پس از برگزاری چهار کارگاه فرابخشی مدیریت یکپارچه تاالب هامون با مشارکت مدیر

های اجرایی و جوامع محلی از جمله بهره برداران این تاالب و سپس تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، تدوین این تفاهم گاهدست

تفاهم نامه یاد شده را ضمانت اجرایی برنامه مدیریت یکپارچه تاالب  وی.نامه گامی مهم در اجرای برنامه مدیریت زیست بومی تاالب هامون است

هامون معرفی  ذینفعان در فرآیند مدیریت تاالب کلیه همگرایی برای مناسبی زمینه  ون دانست و به کارگیری رویکرد مشارکتی راهام

های اجرایی مرتبط، نظرات پیشنهادی و تکمیلی خود را درباره پورمالیی گفت: مقرر شده است فرمانداران منطقه سیستان و دیگر دستگاه.کرد

 .ک، ظرف مدت یک هفته، اعالم و پس از اعمال نظرات، تفاهم نامه مذکور طی مراسمی رسمی امضا و مبادله شودتفاهم نامه مشتر

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٢٤/%DA%A٩%D٨%A٧% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

 رودمسئله گرد و غبار به مجمع عمومی سازمان ملل می

نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد از بحث و تبادل نظر درباره مسئله گرد وغبار در سپتامبر سال جاری میالدی، در 

 .مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبرداد

که امروز  "المللی گرد و غبارکنفرانس بین"ان ملل متحد در ایران در نشست به گزارش خبرنگار ایانا، گری لوئیس نماینده مقیم سازم

ای برای طرح مسئله گرد و غبار در سازمان ملل متحد در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، کنفرانس تهران را پیش زمینه

ع عمومی سازمان ملل مطرح خواهد شد. معرفی کرد.وی افزود: در سپتامبر سال جاری میالدی، نتایج کنفرانس تهران در مجم

همچنین کارهایی که ایران برای مقابله با گرد و غبار انجام داده است، اهمیت مقابله با این پدیده و مسایلی از این دست در این جلسه 

مسئله گرد و غبار  کند تا توجه جهانیان را بهمطرح خواهد شد. به گفته لوئیس دولت ایران به همراه سازمان ملل متحد تالش می

جلب کند.وی افزود: مسئله گرد و غبار بر روی تمام ساکنان کره زمین تاثیرگذار است و تمام کسانی که در کنفرانس تهران حضور 

 اند.یابند، به نحوی اثرات گرد و غبار را بر روی زندگی خود حس کردهمی

هران، کرمانشاه، ایالم، سیستان و بلوچستان و اهواز با پدیده گرد و غبار نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل بیان کرد: شما در ت

 رو هستید. هرچند در برخی شهرهای ایران تاثیرات گرد و غبار خیلی شدیدتر از سایر نقاط است.روبه

 تصاد، تبعات ریزگردهاوی به تشریح اثرات گرد و غبار پرداخت و افزود: تعطیلی مدارس، قطع شدن برق، اختالل در حمل و نقل و اق

ده هایی که از گرد و غبار پر شتوانند روی فرودگاه بنشینند و یا ریهها است. هواپیماهایی که به دلیل ریزگردها نمیبر زندگی انسان

یزگرد دست طور که ایرانیان با پدیده راندازد، مشکالت ناشی از ریزگردها است.به گفته لوئیس همانو سالمت افراد را به مخاطره می

 کنند، سایر نقاط جهان نیز این مشکالت را دارند. و پنجه نرم می

 ایوی افزود: در واقع به همین دلیل جامعه جهانی به اهمیت این موضوع پرداخته و از دسامبر سال گذشته، در سازمان ملل قطعنامه

کرد با همراهی سه زیر مجموعه سازمان ملل، این  گیری کنفرانس تهران شد. ایران نیز اعالمبه تصویب رسید که منجر به شکل

کشور دنیا در این  ٣٠کنفرانس را در تهران میزبانی خواهد کرد.نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل اعالم کرد: نمایندگانی از 

های های فنی، راهن راه حلکنند. طوفان گرد و غبار بیشترین تاثیر را در این کشورها دارد. در کنفرانس تهراکنفرانس شرکت می

 تواند کمک کنند، ارائه خواهد شد.هایی که کشورها را از نظر مقابله با این پدیده میپیش رو و خط و مشی

وی امیدوار است: در پایان کنفرانس تهران به سه نکته دست یابیم. اولین نکته بیانیه تهران است که توسط وزرای جامعه جهانی 

زارش پردازد. دومین نکته گالمللی در زمینه مقابله با ریزگردها میهای بینرانس تدوین شده و به موضوع کمکشرکت کننده در کنف

تخصصی به همراه پیشنهادات و راهکارهایی برای مقابله با مشکل ریزگرد در کشورهای مختلف است و سومین نکته نیز اطالع یافتن 

کنندگان در کنفرانس تهران گفت: در ابتدا از زگرد است.لوئیس درباره کاهش تعداد شرکتهای ریاز اقدامات ایران برای کنترل کانون

کشور  ٣٠کشور آمادگی خود را برای حضور اعالم کردند. کارشناسان و وزرای  ٣٠کشور برای شرکت در کنفرانس دعوت شد که  ٥٨

 جهان در ایران برای کنفرانس گرد و غبار حضور خواهند یافت. 

ه محیط زیست سازمان ملل، برنامه عمران ملل متحد و اداره امور اجتماعی و اقتصادی ملل متحد را سه مجموعه جهانی وی برنام

همراه با کنفرانس تهران اعالم کرد و افزود: اریک سولهایم رئیس برنامه محیط زیست ملل متحد برای شرکت در این کنفرانس، در 

رنامه توسعه سازمان ملل افزود: اداره هواشناسی جهانی از دیگر نهادهای وابسته به ملل تهران حضور خواهد یافت.نماینده مقیم ب

های ترکیه بیان کرد: کنفرانس تهران این فرصت را فراهم یابد.وی درباره سدسازیمتحد است که در کنفرانس تهران حضور می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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تراک گذاشته و برای مقابله با پدیده ریزگردها به نقاط مشترک های خود در زمینه رفتارهای مختلف را به اشکند تا کشورها نگرانیمی

ایستد. خوشبختانه کشور ترکیه یک هیات بزرگ و گذارد و در مقابل هیچ پرچمی نمیبرسند. گرد و غبار به هیچ مرزی احترام نمی

ه که طی دو سال گذشته جامعه جهانی کند.وی یادآور شد: موضوع گرد و غبار به حدی مهم بودبلند پایه به این کنفرانس اعزام می

های سازمان ملل به تصویب رسانده است. تمام چهار قطعنامه به همت دولت ایران به تصویب رسیده چهار قطعنامه به کمک کارگزاری

 است. ها بوده های دولت ایران برای تصویب قطعنامهشود، تالشاست. در واقع دلیل اینکه این کنفرانس در تهران برگزار می

هایی برای غلبه بر این مشکل است ولی این برد و دنبال راه حللوئیس اضافه کرد: واضح است ایران از مشکل گرد و غبار رنج می

کند. به همین دلیل است که سازمان ملل خوشحال است که دولت ایران این مورد برای خیلی از کشورهای دیگر مصداق پیدا می

ا به کشورهای دیگر در حل این مشکل کمک کند.به گفته وی سازمان ملل هیچ کنترلی روی رفتار کشورها کند تهمایش را برگزار می

کند که افرادی که نیت خوب دارند، گرد هم جمع شده و عمق بعد از کنفرانس تهران نخواهد داشت و صرفا این فرصت را فراهم می

ریم این کشورها به برنامه اقدام عمل جدی برای مقابله با گرد و غبار دست مشکالت ناشی از پدیده گرد و غبار را درک کنند. امیدوا

 های دو یا سه جانبه شکل گیرد.یابند و ممکن است در خالل نشست تهران، همکاری

م با انیتونماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل تاکید کرد: ما ابزاری نداریم که کسی را مجبور کنیم کاری را انجام دهد. اما می

تواند بین کشورها برای شود. هیچ زور و اجباری نمیمنطق افراد را متقاعد کنیم که اگر این کار را انجام دهند، منافع آنها تامین می

های مقابله با گرد و غبار وجود داشته باشد. وضع قوانین و مجبور کردن افراد به انجام یکسری کارها، بین کشورها اجرای برنامه

 های ریزگرد شد.توان با قوانین بازدارنده مانع توسعه کانوناند اتفاق افتد و فقط درون کشورها میتونمی

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٩٥/%D٨٥%٩%D٨%B٣% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۵تاریخ: 

 طور همزمان میزبان دو نشست در زمینه گرد و غبار بودتهران به

 ،تهران از اواسط هفته گذشته میزبان دو نشست در زمینه مقابله با اثرات گرد و غبار بود. عالوه بر کنفرانس مقابله با پدیده گرد و غبار

 .چهارشنبه، کار خود را آغاز کرد کارگاه مشورتی مقابله ریزگردها در منطقه اکو نیز روز

روز دوشنبه در تهران آغاز به کار کرد و چهارشنبه  "ها و راهکارهاالمللی گرد و غبار، چالشکنفرانس بین"به گزارش خبرنگار ایانا، 

نس تهران در حال تالش کشور جهان در روز پایانی کنفرا ٤٣تیرماه به کار خود پایان داد. در حالی که کارشناسان ایرانی به همراه  ١٤

با حضور  "دهازایی و ریزگرای مقابله با بیابانپروژه منطقه"برای تدوین و صدور یک بیانیه فنی این کنفرانس بودند، کارگاه مشورتی 

کو در اکارشناسانی از افغانستان، جمهوری آذربایجان، ایران، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه، یونسکو، و اسکاپ در دبیرخانه سازمان 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان تهران آغاز به کار کرد. همزمانی این دو برنامه سبب شد که کارشناسان سازمان جنگل

ای در زمینه ریزگردها داشتند، در نشست اکو حضور نیابد.به دلیل تشدید پدیده ریزگرد های اجرایی گستردهای که فعالیتمجموعه

های اقتصادی نظیر حمل و نقل، کشاورزی، صنعت داروسازی و غیره، اعضای رب و منفی گرد و غبار بر فعالیتدر منطقه و اثرات مخ

و برای آن کارگاه مشورتی برگزار کردند. بر اساس گزارش  ای نیز به این مسئله توجه کردهاکو به عنوان یک مجموعه اقتصادی منطقه

امروز نیز ادامه یافت. در نشست دیروز، جالل الدین علوی سبزواری معاون دبیرکل اکو  مهر، کارگاه مشورتی اکو درباره گرد و غبار

ای اکو در خصوص ارتقا سطح زندگی مردم و نیز توسعه اقتصادی کشورها های منطقهآمد به شرکت کنندگان به فعالیتضمن خوش

یبایف مدیر بخش انرژی و محیط زیست اکو نیز در سخنانی آن سازمان را تشریح کرد.فؤاد فرزال ٢٠٢٥انداز اشاره کرد و ابعاد چشم

زایی اکو پرداخت و بر اهمیت مشارکت کشورهای عضو در اجرای محیطی از جمله مبارزه با بیابانهای زیستکوتاه به ابعاد برنامه

یس انستیتو علوم و فناوری محیط تاکید کرد.در ادامه اصغر محمدی فاضل، رئ "ای مقابله با بیابان زایی و ریزگردهاپروژه منطقه"

زایی در منطقه اکو و تمهیدات مربوط به پروژه فوق پرداخت. وی همچنین (، طی سخنانی به وضعیت بیابانECO-IESTزیست اکو )

محیطی آن سازمان اشاره کرده و گزارشی از روند تدوین به نقش انستیتو علوم و فناوری محیط زیست اکو در پیشبرد اهداف زیست

هایی در خصوص پیش نویس سند پروژه مذکور اراِیه داد.در ادامه این نشست کارشناسان کشورهای شرکت کننده به ارائه گزارش

های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اقلیمی که موجب کند شدن یا تسریع زایی در کشورهای خود پرداختند و چالشوضعیت بیابان

المللی انستیتو علوم و فناوری محیط زیست اکو نیز ضمن تبیین ابعاد پیتر هانام مشاور بینشود را برشمردند.در این جلسه آن می

 های شرکت کنندگان در مورد پیش نویس سند تهیه شده، پاسخ داد.فنی پروژه به پرسش

http://www.iana.ir/fa/news/٥٤٥٨٠/%D٨%AA%D٨٧%٩%D٨ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

 ها و مراتع مسجد سلیمان را خاموش کردسوزی جنگلهوانیروز آتش

ها و مراتع مسجد سلیمان را خاموش سوزی جنگلامیر خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش گفت: بالگرد های هوانیروز آتش

 .کردند

ها و به در خواست فرمانداری مسجد سوزی در مراتع و جنگلفرمانده هوانیروز ارتش اظهار کرد: باتوجه به فصل گرما و احتمال آتش

سلیمان ظهر امروز از هوانیروز در خواست کمک جهت خاموش کردن اتش در مراتع و جنگل های سه راهی اللی در حوالی مسجد 

امیر سرتیپ دوم .هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی هوانیروز وارد عمل شد و به کمک مردم منطقه شتافتسلیمان، بالفاصله برابر 

قربانی افزود: به علت گستردگی آتش در مراتع و جنگل های مسجد سلیمان هوانیروز با دو سورتی پرواز و با حضور دهها نیروی 

 .اموش و از خسارت احتمالی زیاد جلوگیری کردانسانی اموزش دیده وارد عمل شد که در نهایت اتش سوزی خ

در هر شرایطی هوانیروز این آمادگی را دارد که عالوه  :برد، گفتوی با بیان اینکه هوانیروز در حال حاضر در آمادگی کامل بسر می

 .شتابدبر تامین امنیت در مرزها، چنانچه اتفاقی برای مردم پیش اید به مردم یاری نیز می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٧٠/%D٨٧%٩%D٩ 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 پزشکی کشور منصوب شدرئیس مؤسسه تحقیقات گیاه

های مؤسسه و با توجه واحدهای اجرایی و استفاده از کلیه ظرفیتدر قسمتی از حکم محمود حجتی آمده است: امیدوارم با هماهنگی 

 .المللی، اقدامات الزم را به عمل آوریدبه اهمیت تأمین سالمت و امنیت غذایی جامعه و در تعامل با مراکز علمی و بین

 پزشکی کشور منصوب شد.طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی دکتر ابراهیم ابراهیمی به سمت ریاست مؤسسه تحقیقات گیاه

با عنایت به تجارب و سوابق جنابعالی، به  :به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، در قسمتی از این حکم آمده است

منصوب می شوید. امیدوارم با هماهنگی واحدهای اجرایی  "رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور  "موجب این حکم به سمت 

ه از کلیه ظرفیت های مؤسسه و با توجه به اهمیت تأمین سالمت و امنیت غذایی جامعه و در تعامل با مراکز علمی و بین و استفاد

 المللی، اقدامات الزم را به عمل آورید.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٢٣/%D٨%B١%D٨%A 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

زند مجری برنامه اجرایی توسعه آموزش های عمومی کشاورزان، حفاظت از ذخایر ژنتیک و پیاده سازی نظام 

 نوین ترویج شد

تولید و اشتغال دکتر اسکندر زند به طی ابالغی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به منظور اجرای برنامه بسته های رونق 

عنوان مجری برنامه اجرایی توسعه آموزش های عمومی کشاورزان، حفاظت از ذخایر ژنتیک و پیاده سازی نظام نوین ترویج منصوب 

های  به گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در اجرای مفاد برنامه.شد

اجرایی بسته های رونق تولید و اشتغال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، طی حکمی دکتر اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان 

براساس این گزارش، در این ابالغیه به وظایف تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را به عنوان مجری برنامه اجرایی منصوب کرد.

موزش های عمومی مورد نیاز کشاورزان خرد از طریق رسانه های جمعی، نوسازی، تقویت، شبکه سازی و محوله از جمله توسعه آ

وری عوامل حفاظت از ذخایر توارث ژنتیک و زیستی کشاورزی، توسعه و نفوذ فناوری در بخش کشاورزی با محوریت ارتقای بهره

در این ابالغیه همچنین .یت شرکت های دانش بنیان تأکید شده استتولید و پیاده سازی نظام نوین ترویج و انتقال فناوری و تقو

وزیر جهاد کشاورزی ضمن تأکید بر هماهنگی و همکاری معاونان رؤسا و مدیران عامل سازمان ها، مؤسسه ها، شرکت ها و رؤسای 

، خواستار ارائه گزارش ماهانه ٩٦سال سازمان جهاد کشاورزی استان ها برای نیل به اهداف تعیین شده در بسته رونق تولید و اشتغال 

 از پیشرفت فعالیت های صورت گرفته و ثبت آن در سامانه نیپا و دبیرخانه مربوطه شده است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٧٠/%D٨%B٢%D٨٦%٩%D٨%-AF 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 ...بار شهرداری/ کمیسیون معامالت، هیچ مگو، هیچ مپرسگره کور در میادین میوه و تره

آن به قدری در زندگی مردم هایی است که با توجه به نوع کارکرد و عملکرد جمله جاها و مکانبار از آنسازمان میادین میوه و تره

شهرها منکر شود، اما اینکه این میادین ویژه کالنتواند اهمیت وجود آن را در زندگی شهری بهشهری جا باز کرده که کسی نمی

 اند به یک طرف، اما رسیدن به داخل این میادین و عرضه محصوالت و کاالها در این میادین، داستان دیگریچگونه به اینجا رسیده

 .است که نقاط مبهم و کور بسیاری دارد

 شیرین سعیدی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

هایی است که با توجه به نوع کارکرد و عملکرد آن به قدری در زندگی مردم جمله جاها و مکانبار از آنسازمان میادین میوه و تره

شهرها منکر شود، اما اینکه این میادین چگونه ویژه کالنزنگی شهری به تواند اهمیت وجود آن را درشهری جا باز کرده که کسی نمی

اند به یک طرف، اما رسیدن به داخل این میادین و عرضه محصوالت و کاالها در این میادین، داستان دیگری است که به اینجا رسیده

بار و عرضه وه ورود به میادین بازار میوه و ترهنقاط مبهم و کور بسیاری دارد. این نقاط کور هم از آن جهت اهمیت دارد که نح

تا چند سال اخیر، تغییر خاصی  ٧٦شود.قوانین این سازمان نیز از سال ای انجام میمحصوالت آن چگونه و با استفاده از چه شیوه

 ها بر اساس سال زراعیغرفه ها نیز تغییرات خاصی داشته است. اجارهنداشته، اما باتوجه به تغییر وضعیت، شرایط برای اجاره غرفه

ها، چه پروتئینی و چه میوه و سبزیجات و شود. همه غرفهها یک ساله اجاره میشود. یعنی یک یا دوبار در سال، اما غرفهتعیین می

در اجاره  شوند.البته یک استثناءهای خشکبار از طریق مزایده برای اجاره عرضه میشوند و فقط غرفه.... به همین شیوه اجاره می

شود. در آید و فقط از طریق مزایده اجاره داده میهای میدان بهمن که یکی از میادین اصلی به حساب میها وجود دارد. غرفهغرفه

 بندیشود، بقیه کاالها در هنگام اجاره غرفه، درجهضمن به کاالیی مانند خرما که از ابتدا برای خرید آن درجه کیفی مشخص می

شود که بردار اعالم نمیچین میوه این مشکل را حل کرده است، اما اینکه از ابتدا به بهرهد. البته تا حدودی طرح دستشوکیفی نمی

های متعدد برای کنترل کیفی کاالهای عرضه شده کاالهایش را با چه کیفیتی باید عرضه کند، ولی پس از اجاره غرفه بازرسی

 برد.اال میها را بیش از پیش بگذارند، هزینهمی

 هااجاره غرفه

دهد که برای این کار یک شیوه ساده وجود دارد. آنچه که توسط سازمان میادین و همچنین سایت این سازمان اعالم شده، نشان می

 دهد تولیدکننده است، به اداراتتواند مدارک الزم را که نشان مییک تولیدکننده محصول )میوه، سبزیجات و مواد پروتئینی( می

جهاد کشاورزی بخش، شهرستان و استان ارائه کرده و پس از تایید اداره جهاد کشاورزی، باقی مدارک را نیز تکمیل کرده و برای 

بار در انتظار باشد.اما درست از این نقطه به بعد همه چیز مبهم است. این مدارک پس از ارسال اجاره غرفه در بازار میادین میوه و تره

ها یا رود. اما اینکه این کمیسیون شامل چه کسانی است، از چه بخشمی "کمیسیون معامالت"ن به بخشی به نام به سازمان میادی

های شهرداری و حتی شود! معاونتکنند، هیچ اثری دیده نمیهایی برخوردار است، چگونه افراد را برای اجاره غرف انتخاب میویژگی

ای این موضوع نکرده که اطالع دقیقی از این کمیسیون ارائه کند. سازمان تنها به گفتن این خود سازمان میادین نیز ابراز تمایلی بر

ن دلیل دهند. به ایاین کمیسیون شامل کارشناسانی است که از بیرون سازمان این کار را انجام می"نکته بسنده کرده است 

جود رانت یا استفاده از اطالعات وجود نداشته اند که شبهه واز کارشناسان از خارج از سازمان میادین انتخاب شده

 "باشد.
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 داند این افراد چه کسانی هستند!نکته جالب اینجاست که حتی عنوان یا جایگاه حقوقی این اعضا هم پوشیده است و کسی نمی

نفع باشند نیز در این حق و ذیتوانند در این موضوع ذیهای کشاورزی که میهای صنفی یا تعاونیتر اینکه اتحادیهنکته جالب

اطالع هستند و مسئوالنی )چه در داخل سازمان میادین، چه در معاونت ها نیز از اعضای این کمیسیون بیکمیسیون وجود ندارند و آن

توانستند به این پرسش که چه کسانی اعضای خدمات شهری شهرداری، چه در شورای شهر کمیسیون خدمات شهری( هم که می

کنند، با وجود پیگیری هیچ پاسخی هستند یا چطور این کمیسیون افراد را برای اجاره غرفه واجد شرایط اعالم میاین کمیسیون 

 داده نشد.

 هایشچین و هزینهدست

ها تا چه برداران غرفهرسد یا نه، کار دشواری نیست؛ اما مشکل اینجاست که بهرهها به دست اهلش میدانستن اینکه آیا به واقع غرفه

ا را اجاره هبار شهرداری را آشکار کنند و بگویند چطور و چگونه این غرفهتوانند روند گرفتن یک غرفه در میادین میوه و ترهاندازه می

کنی، باید برای رسیدن به سالن بازار روز از بین مردم بخزی و خودت را داخل بکشی. چون اند؟وقتی که از هرم داغ هوا فرار میکرده

 کنند. زنایی برای رد شدن نیست. روز ماقبل تعطیل است و بسیاری از مشتریان برای روزهای تعطیل هم خرید میجایی و فض

 ها را پشت سر شما بگذاریم؟پرسند: شما آخر صف هستید؟ اشکالی ندارد وسیلهمیانسال و همراهش می

م میانسال های خانروند. بعد از برگشتن دستغرفه می شوند و برای گرفتن چند قلم جنس دیگر به قسمت جلوییمنتظر جوابمان نمی

 یا چند پالستیک پر شده است.

د ریزدار در پالستیک میشود میوه و سبزی را جدا کرد. پیش از این مجبور بودیم که هر چیزی را که غرفه... خدارو شکر االن می -

 بخریم و ببریم.

رسد، اشاره به ، در حال صحبت کردن با خودش است. وقتی جلوی ترازو میهایش باشددنبال پاسخ حرفخانم بیش از آنکه به

ای ه نوشتهآنکه صحبتی کند اشاره بپرسد: این ها کیلویی چند؟ که ترازودار بیکند و میهای پالستیکی پر شده با سبزیجات میکیسه

 "تومان! ١٠٠٠سبزیجات جدا شده است. هر بسته این سبزیجات پس از سورت و انتخاب "کند: بزرگ روی یک تکه کاغذ زرد رنگ می

 کند که سبزیجات را با این شیوه بفروشید؟تان صرف میپرسم: برایمی

 چین هستیم. بگذاریمها را بفروشیم. ما غرفه دستتوانیم این سبزیها باالست و هم نمیای نداریم. هم اجارهصرف که نه، ولی چاره -

کنیم که آسیب کمتری ببیند و حداقل اینطوری با قیمت کمتر فروخته شود. هرچند آن ها را جدا می برد. بنابراینهم، مشتری نمی

 مان را کمی باال ببرد.هایکه ممکن است هزینه

 دهید؟مگر چقدر اجاره غرفه می -

ها شریک است و به گمانم م والیتیدانم برادر بزرگم غرفه را اجاره کرده. البته با یکی از هگوید: نمیخندد و میجوانک ترازودار می

های غرفه هم با غرفه به اسم او اجاره شده است. اما بیشتر محصوالت عرضه شده در این غرفه از محصوالت خودمان است و هزینه

 خودمان است.

 هایی؟چه هزینه -

محل اسکان کارگرها داریم. در غیر این  های تعمیر یا نگهداری مثل رنگ کردن و... البته یک شانس هم داریم که جای برایهزینه -

 شد.هایمان خیلی باالتر از این میصورت هزینه
 کدام تولیدکننده؟
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عنوان واسطه مردم )بهبار شهرداری عنوان شده که این سازمان برای دسترسی بیدر سایت خود سازمان میادین میوه و تره

کننده واقع سازمان میادین برای کوتاه کردن فاصله بین تولیدکننده و عرضه کننده( به کاالهای تولیدشده تأسیس شده است. درمصرف

رسد به دالیل مختلفی این موضوع برای تولیدکنندگان جذابیت چندانی ندارد.سیدحسین مهاجران، نظر میبه وجود آمده است، اما به

نکه گفته گوید: ایبار به خبرنگار ایانا میمیوه و تره رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی درباره ورود تولیدکنندگان به میادین

دی نمایی شده است. در واقع افراکننده واقعی است تا حدود زیادی بزرگبار رابط بین تولیدکننده و مصرفشود میادین میوه و ترهمی

م بار. تا جایی که ما اطالع دارین میوه و ترهبار حضور دارند، رفتاری شبیه به دالالن دارند تا تولیدکنندگاکه در میادین میوه و تره

بار شهرداری ندارند.او دالیل عدم رغبت تولیدکنندگان واقعی به حضور تولیدکننده واقعی تمایلی برای حضور در میادین میوه و تره

روش موضوع دیگر. یک دهد: تولید در بخش کشاورزی یک بخش است و توزیع و فبار را این طور توضیح میدر میادین میوه و تره

رفد که در صتولیدکننده وقتی درگیر تولید است، دیگر زمانی برای درگیر شدن برای حمل، توزیع و فروش ندارد. درواقع برایش نمی

وارد  دهد که تولیدکنندهکند، اجازه این را نمیهایی که این بخش به تولیدکننده تحمیل میاین بخش هم درگیر شود. در واقع هزینه

بار های میادین میوه و ترهکند: عالوه بر همه آنچه که گفته شد، روند واگذاری غرفهبخش توزیع و فروش شود.مهاجران اضافه می

ها گذرد، هنوز مشخص نیست بر چه اساس و مدارکی غرفههای بسیاری دارد. پس از این همه سال که از تأسیس میادین میابهام

ها فهکنند که اجاره این غرها عنوان میکند: ما با بسیاری از تولید کنندگان در تماس هستیم. بیشتر آنمیشود.او اضافه اجاره داده می

گان ها در اختیار تولیدکنندگویند نیست. در واقع بیشتر غرفهشود یا در خود سایت سازمان میادین میبه آن سادگی که گفته می

در  رسد بیش از آنکه تولید کنندگانع درجه یک یا ممتاز نیست؛ بنابراین به نظر مینیست و کیفیت کاالهای ارائه شده نیز از نو

 میادین باشند، دالالن یا فروشندگان در میادین حضور دارند.
 شرایط واگذاری و دالیل

کشاورزی زیر نظر شهرداری های بار و فرآوردهخورشیدی، سازمان میادین میوه و تره ١٣٥٨بر اساس مصوبه شورای انقالب، در بهمن ماه سال 

های کشاورزی مورد مصرف مردم و همچنین کوتاه کردن بار و فرآوردهتهران تشکیل شد. هدف از تشکیل این سازمان تهیه و توزیع میوه و تره

، میدان جالل ازمانکنندگان بود.نخستین میدان پس از تشکیل این سها از طریق ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرفدست واسطه

میدان پیروزی  ١٣٦٠میادین صادقیه و آزادی و در سال  ١٣٥٩برداری رسید. در سال احداث شد و به بهره ١٣٥٨احمد بود که در همان سال آل

میدان  ١٣٦٩ال بازارهای مجیدیه و پونک و در س ١٣٦٨و  ١٣٦٧ای انجام نشد، اما در سال گونه توسعههیچ ١٣٦٧اندازی شد و سپس تا سال راه

یش پلواسانی و تهرانسر افتتاح شدند.استقبال شدید مردم از این میادین و بازارها، ضرورت احداث میادین بیشتر را در سطح شهر تهران بیش از 

 ه و در آن الیحه، نحوههای کشاورزی بر اساس یک الیحه قانونی دایر شدبار و فرآوردهنمایان کرد. تا آنجا که مقرر شد سازمان میادین میوه و تره

های تعیین شود.تصویب این الیحه و تعیین ضوابط انجام کار سبب شد تا تعداد میادین و بازارها که در سال واگذاری اماکن و میادین و غرفه

ازارهای محلی در واحد افزایش یابد. در واقع توسعه کمی و کیفی ب ٤٤( به ١٣٧٣فقط هفت واحد بود، در مدت سه سال )تا پایان سال  ١٣٧٠

ای بازار و بازار محله ٢٠١میدان و  ١٨اکنون که همطوریهای شهرداری تهران قرار گرفت. بهفروشی در برنامههای مبارزه با گرانراستای سیاست

تقویم زراعی مناطق واحد به جز میدان مرکزی( فعال هستند.واگذاری تعدادی از اماکن عرضه محصوالت کشاورزی، با توجه به  ٢١٩)در مجموع 

های شود، بر همین اساس کشاورزان استانمختلف کشور )زمان برداشت محصول( به تولیدکنندگان واجد شرایط، طی دو نوبت در سال انجام می

اجعه به مراکز شود با مرهای کثیراالنتشار درج میتوانند پس از رؤیت آگهی فراخوان که در یکی از روزنامهمندرج در متن آگهی فراخوان، می

های مربوطه، پس از تأیید ادارات جهاد کشاورزی بخش، شهرستان و استان های مربوطه، ضمن اخذ مدارک و تکمیل فرمجهاد کشاورزی استان

اقدام تا پس از انجام مراحل کارشناسی مورد نظر، نسبت به ارسال مدارک تکمیلی، از طریق پست سفارشی به آدرس مندرج در آگهی 

 های ارسالی موضوع در دستور کار شورای واگذاری و کمیسیون معامالت جهت اتخاذ تصمیم الزم قرار گیرد./هپروند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٦٩/%DA%AF%D٨%B١%D٩ 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 ساماندهی میادین میوه و تره بار، در انتظار تحقیق و تفحص شورا و مجلس

های مربوط به هر یک، از برخی قوانین مشترک گروه بازار: تمام محصوالت تولید شده در ایران با وجود تمام کاستی آفتاب اقتصادی

کند و در شکل معمول آن این سود صد تجاوز نمیدر ٥٠کنند و آن این است که سود تولید معموالً در بهترین حالت از پیروی می

درصد است، اما یک محصول در کشور ما وجود دارد که گاهای اوقات حاشیه سود آن از مرحله تولید تا  ٢٠تا  ١٠رقمی در حدود 

ست، البته این یابد و آن میوه و تره بار عرضه شده در تهران ادرصد نیز افزایش می ٤٠٠کننده تا بیش از رسیدن به دست مصرف

بیقی، ای تطشوند.بنا بر اعالم مبادی رسمی و با مقایسهرسد و اشخاص دیگری از آن منتفع میکننده نمیسود آنچنانی به تولید

ها از این رقم بسیار کمتر است، پرسش این است که این حاشیه امن ها با وجود تمام ریسکگریتوان گفت سود برخی واسطهمی

به چالش کشیده نشده است؟ نهادهای مسئول همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت چرا این وادی را تا بدین حد  سود تاکنون چرا

هایی کنند؟ نقش سازمان میادین میوه و تره بار در این بین چیست؟ این ها پرسشاند و چرا در آن دخالت نمیها واگذار کردهبه اتحادیه

دردسری است که از جیب شهروندان تهرانی برداشت ه چند هزار میلیارد تومانی از سود بیاست که پاسخ آن راهگشای ورود به چرخ

 شود. گران سرازیر میشود و به جیب برخی واسطهمی

 چرایی گرانی میوه

تعجب  های قیمت در شهر حتماًآیند و یا احتماالً کشاورز زاده هستند، در برخورد با اتیکتافرادی که از شهرستان به تهران می

بها شک هزینه حمل و نقل یا اجارهتواند باشد، بیکنند که دلیل این فاصله چند صد درصدی قیمت میوه از مغازه تا مزرعه چه میمی

تواند دلیل اصلی باشد، زیرا این دو قلم هزینه برای تمام محصوالت تولیدی دیگر غیر کشاورزی هم صادق است و اقالمی از میوه نمی

های محلی است. در ای دیگر به تهران قیمت شان بسیار کمتر از میوهوز نیز هستند که با وجود حمل آن ها از قارهجات همچون م

آور میوه در تهران شود. انتشار هزاران خبر از کشاورزان درد مند که برای مثال به خاطر تواند منکر گرانی سرسامکس نمیواقع هیچ

شک از این سود سرشار سهمی ب خود را قطع کنند، مبین این موضوع است که آن ها بیخرید پایین مجبور شدند درختان سی

اندیشند، این پرسش را جهت واکاوی با ای نمیبرند، پس چه کسی مسئول این گرانی است و چرا مسئولین بر این گرانی چارهنمی

 .چند کارشناس و چهره تأثیرگذار در میان گذاشته ایم

 تغییر حساس استچرخه داللی به 

باره به آفتاب اقتصادی گفت: کمتر شخص منصف و مطلعی محمد رضا سارولر، کارشناس ارشد شاغل در وزارت جهاد کشاورزی در این

درصد رشد پیدا  ١٠٠رسد بیش از کننده میتواند کتمان کند که قیمت میوه در فاصله زمانی که از مزرعه به دست مصرفمی

کننده تعجب خواهد کرد کند، مصرفتومان خریداری می ٢٠٠٠کننده آن را با نرخ زمینی که مصرفید سیبفرض بفرمای  کند.می

د و کنرسد. در این بین آن کسی که میوه را از مزرعه جمع میبرد میکه چه میزان از این مبلغ به دست کشاورز که رنج اصلی را می

ای وجود دارد، که این زنجیره کننده و کشاورز زنجیرهکند، در بین مصرفمیکند از گپ موجود استفاده در محل خودش عرضه می

ای هم معیوب است. برای درک بهتر این زنجیره معیوب و بسته و منافع شکل گرفته در آن مثالی روشن بیاورم، موردی بود که رسانه

خود را شخصاً بار کامیون کرد تا با دور زدن این زنجیره  هایشد، یک کشاورز جیرفتی در زمانی که هندوانه نوبر و نایاب هم بود میوه

اش را بفروشد، اما قیمتی که به وی بابت خرید میوه هاش پیشنهاد شد، هایمعیوب شخصاً در میدان مرکزی میوه و تربار هندوانه

 هزینه حمل و نقل نیز پوشش دادهتنها کل هزینه تولید مطلقاً ضرر محسوب شد، بلکه کمتر از کرایه حمل بار بوده است، یعنی نه

 ای آسیب ببیند.نشد. در واقع این یک پیامی بود برای کشاورزانی که بخواهند زنجیره را دور بزنند و در نتیجه منافع عده
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ورز اافتد. از سویی دیگر چون ما با کمبود سردخانه مواجه ایم، کشاین اتفاق در رابطه با خیلی محصوالت دیگر اتفاق افتاده و می

اش را بفروشد. از سویی در همین میدان مرکزی میوه و تره بار هستند هایگویید، میوهمجبور است با همان قیمتی که واسطه می

رسد کننده میای که به دست مصرفها به عنوان ضایعات دور ریخته شود، اما قیمت میوهدرصد میوه ٤٠یا  ٣٠کسانی که حاضرند، 

خرد، قطعاً این میوه در محل تولید که تومان می ٣٠٠٠کننده طالبی را در پیک نوبرانه میوه در تهران باالی فپایین نیاید. وقتی مصر

درصد! وزارت جهاد  ٢٠٠شود، که این یعنی تفاوت قیمت بیش از تومان عرضه می ١٠٠٠فاصله چندانی هم با تهران ندارد، زیر 

ها مانند مرغ موفق عمل کردیم. یا در مورد برخی شود. ما در برخی چرخهکشاورزی خیلی وقت گذاشت تا این زنجیره اصالح 

تواند در برابر تمام محصوالت محصوالت مهم دیگر مانند جو و گندم نیز ما موفق عمل کردیم، اما واقعیت آن است که دولت نمی

ح شود و تعداد واسطه کم شود. حذف های توزیع اصالکشاورزی در نقش خریدار عمل کند، این موضوع مستلزم آن است که شبکه

کنیم، کشاورزان سال پیش عمل می ٦٠جات هنوز مانند ها و صیفیفروشی میوهواسطه موضوعی مهم است. ما در بحث بازرگانی خرده

ه ند عرضهای قوی ندارند، آن ها از سردخانه و مراکز عرضه قوی محروم هستند. اگر کشاورز بتواند بتواما منسجم نیستند و تشکل

تومان عرضه کند. این کارشناس  ٢٠٠٠تواند فرضاً گیالس یا زرد آلو را در ابتدای عرضه با نرخ زیر داشته باشد و بر چرخه فائق آید، می

 زمانای ساها بر عهدهها و دامنه تأثیرگذاری آنها به آفتاب اقتصادی گفت: واقعیت آن است که کار نظارت بر اتحادیهدر مورد اتحادیه

ها را اعمال کنند. اما در کل متاسفانه این کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات است و آن ها باید این نظارتحمایت مصرف

 ١٠های شاهد بودیم که گوجه فرنگی در مناطقی به قیمت هر کیلو مشکل وجود دارد و ما تابع عرضه و تقاضا هستیم، ما در دوره

ها سود ها منطقی نیست. در این بین واسطههزار تومان هم رسید که این قیمت ٢٠توت فرنگی به کیلوی  هزار تومان هم رسید یا

وید که گرسد، خود صنوف به این افراد میاند این سود به آنها میهای که بین باغدار و مردم قرار گرفتهبرند. حلقهبسیار کالنی می

کنند. وی افزود: ما ها را رعایت میشد، اما سوال این است که آیا واقعاً آنها این درصددرصد حد اکثر حاشیه سود داشته با ٣٠مثالً 

ظارتی های نهای نظارتی را در این زمینه حل کنیم و مشکالت اصلی در این زمینه مشکالت صنفی و نظارتی است. سازمانباید ضعف

 مسئول باید نظارت و برخورد کنند. 

 بارفروشان هستند ها درخت جواهر برخی واسطه

شود گذاری در شرایط فعلی به آفتاب اقتصادی گفت: میبار در رابطه با مکانیزم قیمتحسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و تره

شود و یک کارگروهی در محل میدان مرکزی میوه و گذاری در حال حاضر یک مقداری به صورت رسمی انجام نمیگفت که قیمت

یابد، این کارگروه متشکل از اتحادیه میوه و سبزی، گذاری حضور میشود که نماینده ما نیز در این کارگروه قیمتتره بار تشکیل می

ر گذاری موثاتحادیه بارفروشان و نماینده وزارت جهاد است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا وی این کارگروه را بیشتر در قیمت

ماه  ٩ه های را داشتیم کگفت: ببینید!، وقتی تولید باال برود هیچ کاریش نمیشود بکنیم، سال داند یا ساز و کار فعلی در بازارمی

اش میوه فروشان سطح شهر را تحت خورد و کسی نتوانست کاری برای کشاورز انجام دهد. مهاجران که اتحادیههندوانه به کرایه نمی

آیند ار دو تا سه برابر تعداد بارفروشان هستند و آنها صبح که به میدان میهای میدان میوه و تره بپوشش دارد در ادامه گفت: واسطه

د که بیننروند میها هم که برای خرید میفروشهای باکیفیت را با قیمت مورد نظرشان جا به جا کنند، میوهکنند تا میوهسعی می

به این پرسش که مگر میدان مرکزی تره بار ساز و کار خرد. وی در پاسخ بار مطلوب در دست واسطه است و به ناچار از واسطه می

ها را گرفت، چرا این اتفاق شود جلوی واسطهشود و در حالی که با یک جلسه میمشخصی ندارد، چرا جلوی واسطه ها گرفته نمی

زیادی آمدند در صنف ما مغازه  ها به تعدادداشتیم که به ناچار دالل ٦٣تا  ٦٢افتد، گفت : ما جدی ترین ترین برخورد را در سال نمی

بینیم که یک بارفروش در اول گونه نیست، االن میای شریک شدند. اما اکنون ایناجاره کردند یا آنکه رفتند در میدان و در گوشه

دهد و این میها اجاره دهد. این بارفروش بعضاً چند جای مغازه را به داللصبح جلوی غرفه را در میدان به پنج نفر دالل اجاره می
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فروشد، شود به درخت جواهرات بار فروش. مهاجران در پاسخ به این پرسش که کشاورز بار خود را به چه کسی میدالل تبدیل می

ر گیرند، در گروه دیگای از بار فروش میآیند و خرده مساعدهگفت: برخی افراد که تناژ تولید باالی دارند در طول سال به تهران می

خرند، گروه سوم هم آنهای هستند که در زمان چغاله هر که به اصطالح خرده پا هستند در حجم کمتر بار کشاورزان را میهم آنها 

گویم، سلف خرها یک سال ممکن است سود کالنی ببرند یا یک سال مثالً می« سلف خر»خرند که به این ها میوه را از کشاورز می

های در ادامه در مورد اینکه هر اتحادیه مسئول کدام دسته است و حوزه شفاف عملکرد حوزه پرتقال بیاورند و ضرر کنند. مهاجران

ها هستند به آفتاب اقتصادی گفت: بارفروشان یک میدانی در تهران دارند به نام میدان مرکزی میوه و تره موثر در زمینه میوه کدام

های سطح شهر و فروششود، واحدهای تحت پوشش ما )خردهمی غرفه دارد، بار از محل تولید به این جا حمل ١٣٠٠بار که 

کنند. ما البته درخواست کردیم که جای در میدان داشته باشیم، روند به میدان مرکزی و از آنجا بار تهیه میها میدارها( صبحمغازه

تومان و  ١٥٠٠گذاری کردیم اکثر قیمتاما شهرداری موافقت نکرد. وی در ادامه گفت: ببینید ما امسال سیب را در روی درخت حد

رسید. تومان نیز به فروش می ٧٥٠٠تومان رسید، اما در فروش نهایی تا  ١٩٠٠بندی و سردخانه قیمت آن به پس از انجام فرآیند بسته

ه گفتم ک رسد که سیب را بر روی درخت خریده است، که درصدی از آنها بارفروش هستند. بنده یک باراین سود به اشخاصی می

برد و در برابر دالل یا برخی بارفروشان چنین سود سرشاری واحدهای ما دائم به بارفروشان مقروضند، کشاورزان هم سودی نمی

 .ای نداردکنندهبرند و این موضوع متاسفانه دنبالمی

 افشاگری رئیس سابق 

به گزارش مهر، محمدی رئیس سابق اتحادیه بار فروشان در هنگام مراجعه مامورین تعزیرات با نایب رئیس خود دچار درگیری لفظی 

در  های قاچاقها انعکاس وسیعی یافت، این درگیری بنا بر خبر این خبرگزاری، به خاطر کشف میوهشد، که این درگیری در رسانه

ای برخی مسائل دیگر دانست و از هیئت وگو با آفتاب اقتصادی، عزل خود را نتیجهوی اما در گفت ای این رئیس اسبق بود؛غرفه

باره گله کرد.وی به آفتاب اقتصادی گفت: هنوز انتخاباتی در اتحادیه بارفروشان انجام نگرفته است مدیره سازمان میوه و تره بار در این

ای دانست که این افراد را نفره ١٣ه کنند، وی اتاق اصناف را از جمله اعضای کمیسیون اند تا اتحادیه را ادارای منصوب شدهو عده

 اند. منصوب کرده

 به خاطر چند نارگیل!

کردند که تو چرا این موضوع ها ای اش دانست و گفت: آن ها در جلسات از من گله میوی یکی از دالیل عزل خود را دفاعیات رسانه

عد هم آمدند در مغازه ما چند سبد نارگیل را توقیف کردند و البته ما شب نبودیم که مجوز را نشان بدهیم و کنی و بای میرا رسانه

 گفتند که شما در پاسخدهد و ما هم دالیل و اسناد خود را ارائه دادیم. البته دوستان میکارگر ما هم البته برگه گمرکی را نشان می

ت استنکاف کرده اید، که بنده این مورد را قبول نداشتم. محمدی در ادامه گفت: میادین میوه های صنعت، معدن و تجاردادن به نامه

و تره بار سطح شهر تحت نظر سازمان میادین میوه و تره بار قرار دارد، که یعنی آن ها در اختیار شهرداری هستند، اما میدان مرکزی 

ر دارد.وی در ادامه افزود که وزارت جهاد کشاورزی صرفاً برای کشف قیمت میوه و تره بار تهران تحت نظر وزارت صنعت و معدن قرا

کند. فرستد و نقش دیگری در میدان ندارند و البته در بعضی مواقع آن ها برای تنظیم بازار شروع به بار خریدن مییک نماینده می

اند و در آنجا شهرداری صرفاً مالکیت جر واگذار شدههای میدان مرکزی میوه و تره بار، وفق قانون مالک و مستامحمدی گفت: مغازه

دارد. البته شهرداری و سازمان میادین میوه و تره بار در میدان مرکزی مستقر است، اما در حوزه توزیع نفوذی ندارد. رئیس سابق 

میادین میوه و تره بار شهرداری  های میوه و تره بار میوه سطح شهر که تحت نظر سازماناتحادیه بار فرشان در ادامه افزود: میدان

دهند، روزی که سازمان میوه و تره بار به وجود آمد، گفتند وظیفه ما این است که خرند، اما خودشان نرخ میهستند میوه را از ما می
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شان نرخ گذاری آن ها مستقل است و خودشان برای خودداران سطح شهر کمتر باشد. البته نرخهای ما از مغازهدرصد قیمت ١٠

کنند، گذاری میدرصد کمتر نرخ ١٠کنند و بر اساس آن های قیمت میوه در سطح شهر را بررسی میگذارند، در واقع آن ها اتکیتمی

 گذاری است. محمدیهای سطح شهر عادالنه نباشد و این نقص بزرگی در این روش قیمتاین در حالی است که ممکن است که قیمت

و تره بار را بازیگری مهم در تعیین قیمت نهایی دانست و گفت: ما چون میوه سریع الفساد است بر اساس سازمان میادین میوه 

 ٣٥ها فرشیم. وی گفت: بر اساس قانون مصوب حاشیه سود میوه فروشمکانیزم عرضه و تقاضا به هر شخصی که مراجعه کند می

 کند. ها رعایت نمیبا توجه به حاشیه سود میوه فروشدرصد را  ١٠درصد است که به نظر بنده شهرداری هم آن نرخ 

 ها را تهدید کردند که نگذارند بازار موازی شکل بگیرد مونوپو  میوه بانک

عیسی کالنتری، وزیر سابق کشاورزی و رئیس کنونی خانه کشاورز نیز در این رابطه به آفتاب اقتصادی گفت: ببینید ما دو نوع میوه 

های بین تولید و مصرف وحشتناک های فسادناپذیر. هرچه میزان فسادپذیری بیشتر باشد، قیمتسادپذیر و میوههای فداریم؛ میوه

شود آنقدر گران شود اما با برابر هم قیمت افزایش پیدا کند. اگرچه فسادپذیری میوه دلیل نمی ١٠شود. یعنی ممکن است تا می

اند شدهها موفق نو در سطح شهر برای کنترل قیمت میوه تشکیل شد، هیچ گاه دولت ای که در میدان مرکزی میوه و ترباروجود شبکه

ارند ما ها تشکیل مونوپول دهای داللی را بشکنند. حذف وزارت بازرگانی کمک بزرگی بود به این شبکه ها، این شبکهکه این شبکه

ه کنیم کدر کنار میدان مادر یک میدان و مرکز ایجاد میکنیم یعنی حتی در خانه کشاورز اعمال کردیم که شبکه موازی ایجاد می

ها به تهران برسانند، در این زمینه در آن با کمک خانه کشاورز، کشاورزان بتوانند محصوالت خود را مستقیما و بدون واسطه دالل

آن بانک را تهدید کردند که نباید  های خصوصی مذاکره کردیم، اما این مونوپول و شبکه چنان قوی بود کهماه با یکی از بانک چند

یمت کند و اگر انحصار شکسته شود، قگذاری کند. اگر شبکه موازی ایجاد کنیم این به شکستن انحصار کمک میدر این پروژه سرمایه

تهران  شده در برند. اما اگر این اتفاق بیفتد، واسطه و مونوپول ایجادکننده و کشاورز توامان سود میشود و مصرفمیوه شکسته می

متضرر خواهد شد. برای همین آن بانک را تهدید کردند حتی میادین میوه و تره بار ایجاد شده در سطح تهران به نوعی به این 

سازی قیمت میوه و سبزی کمک کنند. حتی قرار بود این میادین از ابتدا با این نیت ایجاد شد که به منطقه.کنندمونوپول کمک می

 شودها ایجاد میهایی که حول محور سرقفلی مغازهن ها سوبسید بدهد، نه اینکه این همه از آن ها پول بگیرد. واسطهشهرداری به آ

های سطح شهر و همه آن مسائل موجود در آن میادین خود بر بغرنجی اوضاع افزوده است. وقتی قرار است شخص در یکی از میدان

هزار تومان این پول را باید با افزایش حاشیه سود و در نتیجه فشار  ٣٠٠یعنی روزی میلیون تومان به شهرداری بدهد  ١٠ماهی 

فروشد گر میکننده تامین کند، فلذا شبکه فاسد است. کشاورز وقتی هندوانه را با قیمتی نازل در سرزمین به واسطهبیشتر به مصرف

ود، به دلیل شبکه پیچیده و مافیایی است که هزاران میلیارد شو همان هندوانه با صدها درصد افزایش قیمت در تهران فروخته می

وی در ادامه افزود: فرضا اگر در سال پنج میلیون تن وارد آنجا شود،  .اندها هرگز وارد این قضیه نشدهتومان گردش مالی دارد و دولت

برسد. پولی که به کشاورز   میلیارد تومان نیز هزار ٢٥ها به شاید مبلغی در حدود هفت تا هشت هزار میلیارد تومان، در سطح مغازه

هزار میلیارد تومان برسد. دلیل اینکه هیچ  ٣٠فروشد شاید تا دار که به مردم میمیلیارد تومان باشد و مغازه ٧٠٠رسد، شاید می

ستیم خواکنند!ما را که مییهای صاحب نفوذی هستند و تهدید مدولتی وارد این زمینه نشده است، به این دلیل است که آن ها هم آدم

خواهیم ها که تعدادشان زیاد هم نیست عمال نفوذ دارند. آن شبکه موازی که ما میشبکه موازی ایجاد کنیم عمال تهدید کردند. این آدم

شبکه موازی میلیارد تومان سرمایه احتیاج داشت، اما رأی بانک را زدند. این  ١٢٠٠ایجاد کنیم، آن زمان به رقمی شاید در حدود 

توانست حداقل چهار تا پنج هزار میلیارد تومان فشار را بر مردم کم کند. اما بانک به دلیل آنکه تمدید شد، پا پس کشید. این می

شود، باید انحصار این چهره شاخص در ادامه به آفتاب اقتصادی گفت: ببینید، با نظارت نمی .زمینه در دوران دولت قبل اتفاق افتاد

همسو   ها نیز با همدیگرشود، باید شبکه موازی شکسته شود. رقابتی وجود ندارد، محوریت میدان مادر است و آن آدمشکسته 
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کند هم تولیدکننده ر که امیدوارم با ایجاد وزارت بازرگانی این اتفاق کننده رامنتفع میکنند. رقابت، هم مصرفرقابت نمی  هستندو

رسد و به دست ایم دست گرگ. اما غافل از آنکه این پول به دست تولیدکننده نمیه را سپردهگفت: ما بر  وی همچنین .رخ دهد

رسد. انحالل وزارت بازرگانی کار غلطی بود. آمدند ادا و اطوار کشورهای غربی را در بیاورند. در کشورهای غربی ممکن ها میواسطه

 .برندها سود میبه بهانه حمایت از کشاورز واسطه است شش وزارتخانه معادل یک وزارتخانه باشد. در کشور ما

 ربطهای ذیسازمان

های میوه فروشان و بار فروشان و همچنین سازمان میادین معموالً خود را در وی همچنین در پاسخ به این پرسش که اتحادیه

های دیگر نیست. بنده یکی از فامیل ها هستند، کسیدارند، پس مسئول کیست! گفت: همینها مبرا میها از این کاستیمصاحبه

تومان است. این به خاطر انحصار ٧٠٠٠تومان فروخته، همان سیب در بازار خرید ١٥٠٠خودم باغ سیب دارد، سیب درجه یک را 

ان میلیارد توم ١٢تا  ١٠نفر باشند. سهم هر کدام هم در میدان مادر شاید  ١٠٠٠نفر یا حداکثر  ٧٠٠است. اما این انحصار شاید 

در  دهند.وی افزود: البته هم اکنون مسئولیت تنظیم بازار با وزارت جهاد کشاورزی است، منتهی مسئولیت شان را انجام نمی .است

 .دولت روحانی نیز این مسئولیت از وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی آمد

 ها و مسئوالناتحادیه

غرفه نقشی کلیدی در  ١٣٠٠ر که تحت نظر اتحادیه بار فروشان تهران قرار دارد با توان گفت دو نهاد میدان مرکزی میوه و تره بامی 

کند، همچنین سازمان میادین میوه و تره بار تهران که کنترل میادین میوه و تره بار تهران را در دست دارد، دومین این بین ایفا می

ه شود کرت صنعت و شهرداری هستند که این پرسش مطرح میبازیگر قدرتمند این عرصه است. این دونهاد هر یک تحت نظارت وزا

اند؟ آیا این دو نهاد ناظر از این وضع مطلع هستند و اگر پاسخ مثبت است، پس چرا تا کنون از اختیارات نظارتی خود استفاده نکرده

قابل عالج باشد،اما  ٦٢اقدام سال ها و تخته کردن حوزه فعالیت آن ها همچون تواند با شکستن دست واسطهشک گرانی میوه میبی

 پذیری بیشتر وزارت جهاد کشاورزی است. این موضوع نیازمند همت این دو نهاد ناظر در کنار مسولیت

 شروع تحقیق و تفحص در مجلس و شورای شهر 

شود، این سود آورد میهزار میلیارد تومان بر ٢٠گردش مالی این چرخه سرشار سود تنها در تهران توسط برخی کارشناسان بیش از 

کنند. رسد که هر روز سهم خود را از جیب شهروندان تهرانی برداشت میعظیم تنها به جمعی محدود و حداکثر یک هزار نفری می

تواند با تشکیل یک هیئت تحقیق و تفحص با موشکافی سلسله مراتب شک با روی کار آمدن شورای شهر جدید، شورای پنجم میبی

 ی سیاسی است. همچنینهای سودجویان دست یابد و آن را جراحی کند و این موضوع تنها مستلزم ارادهار میوه به گلوگاهقدرت در باز

بار به صورت جدی به این موضوع ورود کند و این مسئله را با تشکیل یک هیئت تحقیق و تواند یکمجلس شورای اسالمی نیز می

اگر مسئولی در آن دچار لغزش شده است بتوان وی را و مجموعه تحت تاثیر او را شناسایی  تفحص مورد واکاوی قرار دهد تا احیاناً

 کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٤٠/%D٨%B٣%D٨%A٧%D٨٥%٩%D٨ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

 تومان 6٠٠هزار و  ٧با  و پر مرغ چیده شد/ نرخ هر کیلو مرغ 

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

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

تومان،  ٩٠٠هزار و  4 درب مرغداری خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده نرخ مرغ در بازارتومانی  ٢٠٠از کاهش  ،جوان

 ٦٠٠هزار و  ٧و خرده فروشی  ٩٥٠هزار و  6 واحدهای صنفیتومان، توزیع درب  ٨٠٠هزار و  ٦در کشتارگاه  مرغ آماده به طبخ

 ٦٠٠هزار و  ٧تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ٦٠٠هزار و  ٦با کمر  نرخ هر کیلو ران مرغبه گفته وی .تومان است

هزار تومان، سینه بدون کتف  ١٢قات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشت.تومان است

دانست و  نوسانات قیمترا دلیل اصلی کاهش تقاضا در بازار رئیس اتحادیه پرنده و ماهی .هزار تومان است ١٦و فیله مرغ  ١٣

ه سبب نبود کشش بازار و افزایش عرضه احتمال افزود: روند صعودی قیمت طی روزهای اخیر برای مرغداران امیدوارکننده بود که ب

نباید کمتر از  نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداریبه گفته وی با وجود هزینه های باالی تولید .کاهش مجدد قیمت وجود دارد

  .هزار تومان باشد چرا که در غیراینصورت تولیدکنندگان متحمل زیان خواهند شد ٥

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٤٨٦٥١/%D٨%A٨%D٨%A٧%D٨٤%٩%- 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

 ایههای زنجیرگران فروشی گوشت های وارداتی در فروشگاه

تومان به فروش رسد،این  ٥٠٠هزار و  ٣١عضو شورای تامین کنندگان دام زنده گفت:قرار بود گوشت های وارداتی هر کیلو با قیمت 

 .هزار تومان در فروشگاه ها به فروش می رسد 39تا  ٣٦درحالی است که با قیمت های 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیر منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگا

ازار وجود اما تقاضای چندانی در ب عرضه انبوه دامدر بازار اظهار داشت: علی رغم  عرضه گوشتبا اشاره به آخرین وضعیت  ،جوان

هزار تومان و  ١٤وی افزود: در هفته گذشته با شروع تعطیالت تا حدودی قیمت ها کاهش یافت به طوریکه هر کیلو دام زنده .ندارد

از کشورهای شمالی و استرالیا به  واردات انبوه الشهپوریان با اشاره به .تومان به فروش می رسد ٥٠٠هزار و  ٣٢الشه کشتار شده 

هزار تومان تحویل  ٢٩بازار گفت : در حال حاضر هر کیلو الشه از کشورهای ارمنستان، گرجستان و قرقیزستان با نرخ منظور تامین 

 .تومان باید به مصرف کنندگان عرضه شود ٥٠٠هزار و  ٣١شرکت پشتیبانی می شود که درنهایت با قیمت 

در فروشگاه های زنجیره ای بیان کرد: قرار بود  گوشت های وارداتی رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده با انتقاد از گران فروشی

هزار  ٣٩تا  ٣٦تومان به فروش رسد و این درحالی است که با قیمت های  ٥٠٠هزار و  ٣١گوشت های وارداتی هر کیلو با قیمت 

هزار تومان به فروش  ٣٩الی  38 یشقه گوسفند به گفته وی در شرایط کنونی هر کیلو.تومان در این فروشگاه ها به فروش می رسد

 .می رسد که انتظار می رود با افزایش عرضه شاهد کاهش قیمت گوشت باشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٤٧٩٠٨/%DA%AF%D٨%B 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

 تورم دو رقمی خرداد چه بر سر بازار کاالهای اساسی آورد؟

تورم دو رقمی خرداد ماه چندان در سفره خانوار بی تاثیر نبوده به گونه ای که این نوسانات قیمت با قدرت خرید خانوارها هیچ گونه 

 ٤نرخ تورم در پایان خردادماه امسال با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار . سنخیتی ندارد

 .رقمی شدماه مجددا دو  ١٢درصد رسید که براین اساس پس از  ١٠.٢درصد افزایش به 

و اظهارات مغازه داران حاکی از آن است که تورم دو رقمی خرداد ماه چندان در سفره خانوار بی تاثیر  بازار کاالی اساسیبررسی 

نبوده تورم دو رقمی خرداد ماه چندان در سفره خانوار بی تاثیر نبوده به گونه ای که این نوسانات قیمت با قدرت خرید خانوارها هیچ 

و رسیک های موجود در بازار لزوم هوشیاری سیاست گذاران در زمینه مهار تورم را می  افزایش نرخ تورمحال .یتی نداردگونه سنخ

اینکه افزایش قیمت با اشاره به   صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار.طلبد

در نوسانات هیچ کاالیی بی تاثیرنیست اما  نرخ تورم مرغ و تخم مرغ در خرداد ماه محسوس نبوده است، اظهار داشت: گرچه افزایش

با مرغ و تخم مرغ به گفته وی در خرداد ماه سال جاری به دنبال افزایش تورم نرخ .به طور کلی قیمت ها تابع عرضه و تقاضا هستند

 .درصدی قیمت همراه بوده است ٥نات نوسا

 کاهش نرخ میوه و تره بار در خرداد ماه

با اشاره به اینکه افزایش نرخ تورم  صنعت،تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

نداشته است، اظهار کرد: این درحالی است که در خرداد ماه تمامی اقالم به جز پیاز با میوه و تره بارمت تاثیری در روند صعودی قی

 .درصدی قیمت همراه بوده است ٢٥کاهش 

 رکود بر بازار گوشت گوسفندی حاکم است

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

هزار تومان به  ٤٢الی  ٤١هزار تومان به مغازه دار و  ٣٧تا  ٣٦بدون دنبه  شقه گوسفندیگوشت بیان کرد: در حال حاضر هر کیلو 

 .مشتری عرضه می شود

واردات محدود گوشت تاثیری چندانی در قیمت نداشت  :ار نداشته است، افزودوی با اشاره به اینکه قیمت ها کاهش چشمگیری در باز

 .و تنها به سبب شیوع تب کریمه کنگو رکود بر بازار حاکم است

 بازار اقالم اساسی در چشم انتظاری به سر می برد

بیان کرد: تا شروع دولت دوازدهم و اتخاذ   صنعت،تجارت و کشاورزیقاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار

 .سیاست های جدید بازار در دوران چشم انتظاری به سر می برد

 .حاکم است اقالم اساسیوی افزود: علی رغم افزایش نرخ تورم در خرداد ماه، آرامش بر بازار 

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٥٢٨٤٩/%D٨%AA%D٩ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۶تاریخ: 

 فرجام بررسی قیمت لبنیات به کجا می رسد؟

درخواست کارخانجات لبنی قرار بود طی دو هفته اخیر نرخ دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: اگرچه سازمان حمایت پس از بررسی 

 .جدید محصوالت گروه یک نظیر شیر، ماست و پنیر را اعالم نماید اما این امر تاکنون صورت نگرفته است

با اشاره  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیرضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار  

اظهار داشت: انجمن از سازمان  سازمان حمایتاز سوی  افزایش قیمت کارخانه های لبنیبه آخرین وضعیت بررسی درخواست 

را بررسی نماید که تاکنون نتایج  ٩٥تا پایان  ٩٢ا کرد که روند تغییرات قیمت از سال حمایت در جهت حفظ حقوق تولیدکننده تقاض

قرار بود طی  کارخانجات لبنی وی افزود: اگرچه سازمان حمایت پس از بررسی و کارشناسی درخواست.بررسی آن اعالم نشده است

 .الم نماید اما این امر تاکنون صورت نگرفته استدو هفته اخیر نرخ جدید محصوالت گروه یک نظیر شیر، ماست و پنیر را اع

است که انتظار می  کارخانه های لبنی حسابرسی اسناد و مدارکباکری ادامه داد: سه ماهی است که سازمان حمایت مشغول 

 .رود در جلسه ای که در سه روز آینده برگزار می شود، نتایج مشخص شود

 با باید در این زمینه نرخ های جدید ز سوی سازمان حمایت در صورت تایید اعمال به گفته وی پس از بررسی اسناد و مدارک ا

 .شود حاصل توافقاتی انجمن

 .داشت زمینه این در دقیقی بینی پیش توان نمی  دبیر انجمن صنایع لبنی تصریح کرد: تا زمان اعالم نتایج گزارشات

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٥٤١٤٥/%D٨١%٩%D٨%B١% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۲ : تاریخ

 های بازار را با واردات تامین کنندخواهند تنشحامیان احیای وزارت بازرگانی می
آورند که اجرای قانون انتزاع و ها در دولت به وزارت جهاد کشاورزی فشار میعضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: برخی دستگاه 

  .ممنوعیت واردات محصوالت کشاورزی در زمان برداشت را معلق نگه دارد و همان ها دولت احیای وزارت بازرگانی هستند

، در مورد ضرورت تفکیک یا باقی ماندن وظایف بازرگانی در بخش خبرگزاری فارسر کشاورزی وگو با خبرنگازاده در گفتعباس پاپی

 و آورند که اجرای قانون انتزاعها در دولت به وزارت جهاد کشاورزی فشار میها و وزارتخانهکشاورزی اظهار داشت: برخی دستگاه

 تولید از حمایت شانسیاست حجتی آقای که دانیممی اما دارد، نگه معلق را برداشت زمان در کشاورزی صوالتمح واردات ممنوعیت

هایی که برخی به دنبال احیای وزارت وی تصریح کرد: یکی از علت .است ایستاده هاهجمه این تمام جلوی تنه یک و است داخل

شود و به محض آنکه نگر نسبت به بازار انجام میجانبهوزارتخانه واردات یکبازرگانی هستند، همین امر است، چرا که در این 

خواهند آن را با واردات آرام کنند و اصالً کشاورزی که در حال ورشکستگی برایشان اهمیتی ترین تنشی در بازار ایجاد شود، میکوچک

عضو کمیسیون .، در حالی که سود واردات بسیار شیرین استبر استندارد. چرا که استفاده از ظرفیت تولید داخل امری سخت و زمان

مجلس با احیای وزارت بازرگانی موافق است تا جایی که به یک فوریت الیحه دولت  کشاورزی مجلس در پاسخ به اینکه اما ظاهراً

زی و تفکیک وزارت بازرگانی از برای احیای وزارت بازرگانی رأی موافق داد، اظهار داشت: در این الیحه تفکیک وزارت راه و شهرسا

وزارت کشاورزی عنوان شده بود و کسانی که موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی بودند، به این الیحه رأی دادند وگرنه کسی موافق 

رسانی به موقع در مورد جزئیات این وی عدم اطالع.جداشدن بخش بازرگانی محصوالت کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی نیست

ما در مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی کشاورزی نهایت تالشمان را خواهیم کرد  یحه را یکی دیگر از موانع عنوان کرد و گفت:ال

نماینده مردم .گیردکه تعادل بین تولید و واردات محصوالت کشاورزی برقرار شود و این مهم فقط در وزارت جهاد کشاورزی شکل می

به این نکته هم اشاره کرد: پس از اجرای قانون انتزاع اگر چه وظایف به وزارت جهاد کشاورزی  دزفول در مجلس شورای اسالمی

منتقل شد، اما بسیاری از ابزارها در اختیار این وزارتخانه قرار نگرفته و باید برای به ثمر رسیدن یک موضوع به آن زمان داد و از 

 .شودالمال تحمیل میزیادی به بیت زده پرهیز کرد، چرا که بار مالی گیری شتابتصمیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٢٠٠٠٩١١ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 افتخارات وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهمانحصارزدایی و حذف امضاهای طالیی از 

وزارت جهاد کشاورزی با رد ادعای طرح شده از سوی یک نماینده مجلس در خبرگزاری تسنیم اعالم کرد که انحصارزدایی و حذف 

 .امضاهای طالیی در زمینه تامین نهاده های دام و طیور از افتخارات این وزارت در دولت یازدهم است

یانا، متن پاسخ مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به ادعای طرح شده از سوی یک نماینده مجلس به گزارش ا

انحصارزدایی و حذف امضاهای :در خبرگزاری تسنیم مبنی بر انحصاری و نیمه انحصاری بودن بازار نهاده های دامی به شرح زیر است

این گزارش تاکید می .و طیور از افتخارات وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم بوده استطالیی در زمینه تامین نهاده های دام 

کند:واردات نهاده های دامی به هیچ وجه انحصاری نیست و همه متقاضیان شامل تولیدکنندگان و بازرگانان اعم از حقوقی و یا حقیقی 

ه به وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واردات نهاده های دامی مورد با رعایت مسایل بهداشتی و قرنطینه ای می توانند بدون مراجع

تومان است،تصریح می کند: هگونه  ١٧٠٠این گزارش با اعالم این که قیمت متعادل برای جوجه یکروزه حداکثر .نیاز اقدام کنند

تر یدکنندگان باید با قیمت های باالفروش جوجه یکروزه باالتر از این قیمت فاقد توجیه است و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تول

 .برخورد قانونی کند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٥١/%D٨%A٧%D٨٦%٩%D٨% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۱ : تاریخ

 عقب گرد سیاستی دولت با کنار گذاشتن قانون انتزاع /یادداشت اقتصادی
مصوب دولت دهم را کنار بگذارد اما کدام آسیب شناسی از این قانون شده است که به چنین « انتزاع»خواهد قانون دولت یازدهم می 

پاری آن به وزارت زند و مشکل کجاست؟ از تفکیک دوباره بخش تجارت از تولید کشاورزی و باز سگرد سیاستی دست میعقب

اخیر اخباری حاکی از تشکیل وزارت بازرگانی  ، در چند هفتهخبرگزاری فارسای قرار است حل شود؟ به گزارش بازرگانی چه مسئله

ها برای وزرای احتمالی آن نیز به ه زنیای کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است، تا جایی که گماندر دولت دوازدهم فضای رسانه

اول ماهیت تفکیک و تجمیع .رسدرسد. با این حال توجه به چند نکته در باب این عقب گرد سیاستی ضروری به نظر میگوش می

های اجرایی است که فی نفسه قابلیت ارزیابی خوب و بد ندارد. در هر حالت باید مشکل حادث شده و مساعدت عمل بین بخش

ها بویژه تجمیع ها وی مورد نظر موشکافانه، عالمانه و بادقت کافی ارزیابی شود.دیگر اینکه این تفکیکتفکیک و تجمیع به حل مسئله

تردیدی نیست که ماهیت کاالهای بخش .ی بازار کاالها بسته به ماهیت کاال باید با مالحظات خاص و ویژه انجام شوددر حوزه

ایر کاالها متفاوت است، چرا که دوام و پایداری هر جامعه ارتباط بالفصل با تامین و پایداری وجود غذا و کشاورزی به طور کل با س

امنیت غذایی آن جامعه دارد. منظور از پایداری تامین غذا ناظر بر آن بخش از مواد غذایی است که توسط استعدادها و تکنولوژی 

در تشکیل وزارت بازرگانی تاکید و تمرکز بر محصوالت کشاورزی و سیاست گذاری  شود. با این توصیف اگرموجود داخلی تولید می

ی مطلب بحث شده است، عقب گرد و واپس گرایی سیاستی بوده و لذا عملیاتی در خصوص بازرگانی غذا باشد به دالیلی که در ادامه

و  ١٣٨٩ورزی یا همان قانون انتزاع در سال های قانون تمرکز وظایف بخش کشا.شدن این تاسیس به هیچ وجه قابلیت توصیه ندارد

های پایانی دولت دهم پس از مباحث زیاد در مجلس شورای اسالمی وقت با هدف ایجاد انسجام در هجری شمسی و در سال ١٣٩٠

یازدهم  دولتساختار تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی مورد تصویت قرار گرفت. البته هر چند این قانون تصویب شد ولی عمال در 

ارزیابی موفقیت این طرح انجام  رنگ و بوی اجرایی به خود گرفت. حال سوال اینجاست که کدام بررسی آسیب شناسانه در زمینه

شد و البته نقاط ضعف آن چه بوده است که سیاست گذاران را مجاب به عقب گرد سیاستی کرده است؟ آیا زمان کافی و قوانین 

وزارت جهادکشاورزی قرار داده شد؟ مشکل کار کجاست؟ و از تفکیک وظایف بخش کشاورزی در خصوص  موضوعه الزم در اختیار

 شود؟ای حل میتجارت محصوالت و باز سپاری آن به وزارت بازرگانی چه مسئله

 ایجاد وزارت بازرگانی در تضاد با قانون برنامه ششم توسعه*

درصد حجم دولت کاهش یابد که در کل ایجاد  ١٥نون برنامه ششم توسعه باید قا ٢٨عالوه بر این در حال حاضر مطابق با ماده 

ت که کند و آن اینسوزارت بازرگانی در تضاد با این قانون است. بنابراین این طرح سیاستی یک سوال ثانویه را به ذهن متبادر می

 !تواند برای کل کشور داشته باشد؟یر سیاسی میافزایش مدیران غیر ضروری و یا افزایش غیر ضروری مدیران چه کار آمدی خاص غ

های بازرگانی بخش کشاورزی از این بخش و واگذاری مجددا آن به وزارت بازرگانی جدای از این مبحث، همگام با تفکیک سیاست

ساسی است. های خوکفایی محور در مبحث کاالهای اچند مقوله چالش آفرین جدی رخ نمایی خواهد کرد. نخست مغایرت با سیاست

چنانچه دیدیم خوکفایی در تولید کاالهای اساسی از جمله گندم وجه تفاخر سیاست مردان در مناظرات انتخابی نیز بود. عدم 

های تولیدی را از چنانچه پیشتر نیز وجود داشت( سیاست)هماهنگی بین بخش تولیدی و بخش تجاری که قریب الوقوع خواهد بود 

های واردات محور در وزارت بازرگانی و نیز تفکر تولید داخل در وزارت جهاد علت این امر هم گرایش.کنداهداف خود منحرف می

کشاورزی است. بدین ترتیب در صورتی که بازرگانی کاالهای اساسی در چهارچوب وظایف وزارت بازرگانی نو ظهور قرار گیرد، ابزار 

های تیب به سادگی و فقط با یک تغییر تعرفه ساده امکان از بین بردن دستاوردها خواهد بود، بدین تراعمال سیاست نیز در دست همان

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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تکنولوژیک در داخل مزارع فراهم خواهد شد و لذا خودکفایی و افتخار حاصل از آن نیز موضوعیت خود را از دست خواهد داد. به 

رخدادهای چشم گیری در بخش کشاورزی بوقوع  ی برقراری قانون انتزاعهای کشاورزی کشور در طول دورهبیان روسای اتحادیه

کند. این رخدادها به طور اجمالی شامل موارد زیر ی بخش فراهم میپیوسته است که چشم انداز مساعدی را جهت رشد و توسعه

 :بوده است

 های وارداتی نظیر ذرت و کنجاله سویاهای مورد نیاز تولید مخصوصاً نهادهتثبیت قیمت نهاده

 هارانت و فساد در خصوص تأمین نهاده حداقل شدن

های مناسب برای کاالهای کشاورزی تولید داخل به منظور محدود نمودن واردات و حمایت از تولید داخل در نظر گرفتن تعرفه

 ممانعت از واردات غیر ضروری

 مرغی، لبنیات، مرغ و تخمزمینهای صادراتی برای کاالهای کشاورزی از جمله سیبتوسعه صادرات و در نظر گرفتن مشوق

 !شودوزارت بازرگانی وزارت واردات می*

نیز کامال مشخص و برنامه ریزی شده است به صورتی  WTO ترین کشورهای عضوراین امر در بین کل کشورهای دنیا و حتی بزرگ

تولیدات داخل حمایت الزم صورت  که بخش کشاورزی باید همواره به صورت جدا گانه و تحت تدابیر ویژه مدیریت شود و همواره از

گیرد. بنابراین، با توجه به سوابق پیشین و البته از دید حمایت از بخش کشاورزی، وزارت بازرگانی وزارت واردات کاالهای اساسی 

 .خواهد بود

 المللی استپذیرفته شده بین (integration system)جدایی بازرگانی از تولید نقض قانون مدیریت یکپارچه*

دوم چند پاره شدن زنجیره تامین محصوالت کشاورزی و غذایی و عدم مدیریت یک پارچه آن است. مدیریت یکپارچه در کل زنجیره 

ترین شروط رونق تولید و حمایت واقعی از مصرف کننده است. به بیان تولید و بازرگانی محصوالت کشاورزی و غذایی یکی از مهم

بایست به صورت متحد، منسجم و تحت ازاریابی، بازار رسانی و تجارت محصوالت کشاورزی میدیگر کل فرایند تولید، توزیع، ب

ی تامین چابکی بازار و در نهایت کاهش مدیریتی کامال مشخص و پاسخگو انجام شود. مهم ترین ویژگی مدیریت در چهارچوب زنجیره

 .تواند افزایش رفاه اجتماعی را در پی داشته باشددو بعد می شکاف مابین پرداختی مصرف کننده و دریافتی کشاورز است که از این

 دهدبرهم زدن قانون انتزاع محصوالت کشاورزی را در معرض فساد بیشتر قرار می*

است. معموال تولید محصوالت  (Post Farmgate) سوم مبحث افزایش فساد ناشی از خروج از ساختار رقابتی در مراحل پس از مزرعه

در ایران و بسیاری از کشورهای جهان توسط کشاورزان خرده پا و البته در ساختار رقابتی انجام  (Farming Sector)کشاورزی 

شود. با این حال فرایندهای پس از مزرعه همچون، بازاریابی، تجارت و البته فراوری محصوالت کشاورزی این قابلیت را ندارند و می

صاری انجام شوند. علت آن نیز نیاز به سرمایه گذاری باال است که انجام موارد فوق را در معموال در ساختارهای غیر رقابتی و انح

دهد. تردیدی نیست که هرچه از ساختار رقابتی بازار فاصله گرفته شود، به همان میزان احتمال فساد در ی خاص قرار میاختیار عده

اص برای تجار ممکن است نه نتها کمکی به شفافیت بازار نکند بلکه شرایط ای خبازار افزایش خواهد یافت. در اینجا وجود وزارت خانه

ابل ای قگیرند، نکتههای وارداتی چه زمانی در چه سطحی در اختیار چه کسانی قرار میفوق را دامن بزند. به عنوان مثال اینکه مجوز

 .رودیش گفته فاسد و از بین میدرصد محصوالت کشاورزی کشور به دالیل پ ٤٠تا  ٣٠ساالنه .تامل خواهد بود

 شودها میجدا کردن بخش بازرگانی از تولید باعث فرار از پاسخ وزراتخانه*

ای بر چهارم مخدوش شدن روح پاسخگویی است. این مسئله در کشورهای در حال توسعه و بویژه کشور ما ایران از اهمیت ویژه

کنی در زمان ایجاد تنگناهای مدیریتی، رسمی دیرینه و مسبوق به سابقه است. خوردار است، چرا که معموال عدم پاسخ گویی و فراف
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های گذشته در صورت ایجاد هر گونه اخالل در نظام تنظیم بازار، وزارتین مشکل را در دیگری خواهند دید. این امر به کرات در دهه

قدمی رو به جلو، عامل اصلی آن ماجور واقعی نخواهد  دیده شده است. از طرف دیگر در صورت انجام هر نوع فعالیت مثبت و برداشت

 .بود. این امر باعث سرخوردگی مضاعف مدیران توانمند و دلسوز و لذا تشدید ناکارایی در سیستم مدیریتی کشور خواهد شد

 چرا اشتیاق به احیای وزارت بازرگانی است نه وزارت جهاد سازندگی؟*

یست. سوال اول اینکه چرا سیاست مردانی که در کشور مرتبا به دنبال تفکیک و تجمیع وزارت در پایان بیان دو سوال خالی از لطف ن

ها و مراکز اجرایی هستند و البته در حال حاضر احیاء وزارت بازرگانی برای ایشان دارای مطلوبیت است هیچ گاه به فکر احیای خانه

ها باشد و هم به صورت جهادی مبحث سازندگی بی که هم متولی روستای کارآمد و انقالوزارت جهاد سازندگی به عنوان یک مجموعه

کشور را پیش ببرد نیستند؟! چرا وزارت بازرگانی؟! و دوم اینکه چرا در تفکرات سیاستی، تفکیک و تجمیع وزارت خانه آن هم با این 

ارهای عمده فروشی و میادین محصوالت ابعاد متصور و قابل طرح به صورت الیحه است ولی تدوین قانونی جهت سازماندهی باز

 !ی بازار مواد غذایی هستند هیچگاه موضوعی قابل طرح نبوده است؟ترین عامل ایجاد اخالل در زنجیرهکشاورزی که مهم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=٠٤٠٨٠٠٠٢١١١٣٩٦ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

 مالیات علی الرأس حذف شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از حذف شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی برای جلوگیری از اعمال سلیقه مأموران مالیاتی خبر 

 .داد

اظهار کرد: تعامل با مودیان و اعتماد به مردم در دستور کار ماست و توافق سال گذشته سازمان با اصناف کشور به گزارش ایانا، وی 

 .به خوبی نشان داد که هر جا به مردم اعتماد کرده ایم، پاسخ مناسبی گرفته ایم و مردم متقابال به ما اعتماد کرده اند

 ٢٠٠مودیان مالیاتی، بدون دخالت مامورین مالیاتی تعداد بالغ بر یک میلیون و بر مبنای توافق سال گذشته و براساس خوداظهاری 

با ایجاد پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی و تقویت و افزایش سیستم های .هزار فقره برگ قطعی مالیات رسیدگی، صادر و ابالغ گردید

هزار مودی  ٣٠٠و با تکیه بر اطالعات این پایگاه، در حدود  ٩٥ل واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته و در سا

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ایجاد دفتر مبارزه با .مالیاتی جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ شده است

ررسی تراکنش های سنگین و مشکوک بانکی، در پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: با رصد و ب

 .میلیارد تومان از محل کشف و شناسایی تراکنش های مشکوک بانکی مالیات وصول شده است ٣٣٠٠سال گذشته حدود 

وی با بیان اینکه مودیان مالیاتی شریک ما در تامین درآمدهای مالیاتی هستند، خاطرنشان کرد: باید با مردم با انصاف و عدالت 

وی همچنین استرداد مالیات و عوارض .برخورد کنیم و تنها در این صورت است که مالیات با رضایت مردم و عادالنه اخذ خواهد شد

ارزش افزوده صادرکنندگان از محل منابع متمرکز به منظور تسریع در امر صادرات و استرداد صادرکنندگان و کمک به بهبود تراز 

، بالغ بر ١٣٩٥در سال  :مات مهم سازمان برای خدمت رسانی به مودیان مالیاتی قلمداد کرد و گفتتجاری کشور را از دیگر اقدا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در .میلیون تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان مسترد شده است ١٣٠٠

بخشی از سخنان خود به تسهیالت و مشوق های قانونی در جهت حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: ماده 

ذاری یه گاصالحیه قانون مالیات های مستقیم، مشوق های خوبی را برای فعاالن بخش تولید و صادرات و همچنین اشتغال، سرما ١٣٢

تقوی نژاد با اشاره به تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی به مدیران کل و روسای .و گردشگری در نظر گرفته است

امور مالیاتی در سراسر کشور، خواستار استفاده موثر مسئوالن مالیاتی استان از این تسهیالت گردید و عنوان داشت: تقسیط پلکانی 

از جمله مواردی است که موجبات  ٩٥واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین تقسیط مالیات عملکرد سال بدهی مالیاتی 

الرأس از نظام مالیاتی به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه ماموران _حذف شیوه علی.تکریم و رضایت مودیان را فراهم خواهد کرد#

ترونیک، مجموعه متعددی از خدمات الکترونیکی به مودیان ارایه و بسیاری از مالیاتی خبر داد و گفت: با اجرای نظام مالیات الک

 .فرایندهای مالیاتی تسهیل خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٦٦/%D٨٥%٩%D٨% 

 

 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/45566/%D9%85%D8%25


 
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز    

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

 

78 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۹تاریخ: 

 "بیمه و کشاورزی"های نوین بیمه کشاورزی در شماره جدید معرفی جدیدترین خدمات و فناوری

همزمان با سی و چهارمین سال تأسیس قانونی  "بیمه و کشاورزی"نسخه جدید فصلنامه تخصصی صندووق بیمه کشاورزی به نام 

فصلنامه که به سرمقاله اختصاص دارد، دکتر حسین  ٥١سرآغاز نسخه به گزارش خبرنگار ایانا، در .این صندوق منتشر و توزیع شد

دهنده عنوان تنها سازمان حمایتگر و پوششسال از تالش صندوق بیمه به ٣٣اف، سردبیر فصلنامه، با به فال نیک گرفتن گذشت رسول

مطبوعاتی کشاورزی کشور، با  -می سال حضور پیوسته در قلمروی عل ١٣های گوناگون و فراوان بخش کشاورزی و همچنین ریسک

مند هبرداران عالقآمده و همچنین دستاوردها و یادگارها، به اهم آنچه کادر تحریریه نشریه برای بهرههای پیشنگاهی نمایه وار به تجربه

وری مطالب گوناگون اند، اشاره کرده است.گردانندگان نشریه در این شماره از فصلنامه، با گردآیا کارشناسان بخش تدارک دیده

رسانی درباره آخرین رویدادهای های خبری و اطالعخواندنی در زمینه بیمه و کشاورزی در سطح ایران و جهان، ازجمله گزارش

تخصصی با  -های علمی های تحلیلی و نیز تهیه و ارائه مقالهوگوهای ویژه و اختصاصی و نوشتارها و یادداشتتخصصی و گفت

نی اند مطالب وزیی، تحلیلی، کاربردی و ترویجی و نیز ارائه آخرین رخدادهای سازمانی در صندوق بیمه، کوشیدهرویکردهای پژوهش

های ها و فناوریکارگیری روشرا گرد آورند.چنانکه از طرح روی جلد این شماره نیز پیداست؛ محور اصلی موضوعی این شماره، به

ی ؤگوهای اختصاصرسانی و هم در گفتهای خبری و اطالعو در این باره، هم در بخش نوین و پیشرفته در صنعت بیمه کشاورزی است

شده است.در این راستا، در  ایپرداختهها و ابزارهای نوین بیمهترین و روزآمدترین شیوهتخصصی، به مهم -های علمی و هم در مقاله

مقام صندوق که عالوه بر اینکه دربردارنده مطالب مهمی ژاد، قائمنوگویی تفصیلی انجام شده با محمدابراهیم حسناین شماره، گفت

های ای و فناوریهای پیشرفته بیمهکارگیری روشبه موضوع به طور ویژههای موفق صندوق است؛ بهدرباره بازتاب دستاوردها و تجربه

ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات نیز در کنار این مهوگو با مدیر امور برنانوین در بخش بیمه کشاورزی ایران پرداخته شده است. گفت

توان وگو، نمیوگو از مطالب دیگر این شماره است، که در آن این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.البته در کنار این دو گفتگفت

ید مدیره جدعنوان عضو هیأتهپاک، چهره شناخته شده حوزه آب که مدتی است بوگوی فصلنامه با نیاز علی ابراهیمیاز کنار گفت

ه ای درباروگویی که در محتوای آن به جزئیات تازهصندوق بیمه به کادر مدیریتی این صندوق اضافه شده است، گذشت؛ گفت

یزان رسازی و آموزش سیاستگزاران، تولیدکنندگان و برنامههای تکمیلی به کشاورزان و فرهنگهای تفکیک بیمه پایه، ارائه بیمهبرنامه

مدیریت  ای وهای نوین بیمهتخصصی فصلنامه نیز، دو مقاله نخست، به بررسی روش -استانی اشاره شده است.در بخش مقاالت علمی 

ویژه برای صندوق بیمه، راهگشا و کاربردی باشد. مقاله تواند برای صنعت بیمه کشاورزی کشور، بهریسک پرداخته است که هر دو می

های نوین ترابر هوایی )پهپاد( در بیمه کشاورزی اختصاص یافته است که آن هم، از لحاظ گیری از فناوریبهرهسوم نیز، به موضوع 

ها و مطالب دیگر نیز، به رسد.در بخشنظر میاندرکاران بخش کشاورزی، سودمند بهکاربردی برای صندوق بیمه و دیگر دست

زای بالهای طبیعی و از ای جهانی برای کاهش اثرهای خسارتنامهنوان شیوهعهای مهمی همچون چارچوب کاریِ سِندای، بهموضوع

های همکاری ویژه از دیدگاههایی که در آسیا و اقیانوسیه، بهسویی در نوشتاری دیگر، به تأثیر بالهای طبیعی بر توسعه پایدار و چالش

ی از این شماره، نگاهی کوتاه شده به دستاوردهای دولت یازدهم شده است.در بخش دیگر المللی در این باره وجود دارد، پرداختهبین

ای مهم در این دوره نیز، اشاره شده است.فصلنامه بیمه و کشاورزی در بخش کشاورزی که در پایان آن به یکی از دستاوردهای بیمه

سته اقتصاد کشاورزی و ترویج و ای متشکل از استادان برجبه صاحب امتیازی صندوق بیمه کشاورزی با همکاری هیأت تحریریه

 شود و طرح نامواره آن از سوی استاد قباد شیوا انجام شده است./مشارکت علمی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران منتشر می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٥٢/%D٨٥%٩%D٨%B٩%D٨ 
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 و سیاست ها رنامه
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 راه اندازی سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور

در سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور امکان مشاهده آزاد و رایگان کلیه اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی کشور )بیش 

شرکت های دانش بنیان کشور در همه رشته های دانشگاهی از یک  دستگاه( و برخی از ٥٥٥هزار عنوان اولویت پژوهشی از  ٣٠از 

 .پنجره واحد و با قابلیت انواع مختلفی از جستجوها فراهم گردیده است

 راه اندازی شده است. www.olaviatha.ir سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور به آدرس

 ی، سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور به آدرسبه گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز

www.olaviatha.ir  راه اندازی شده است. در این سامانه امکان مشاهده آزاد و رایگان کلیه اولویت های پژوهشی دستگاه های

در همه رشته های دستگاه( و برخی از شرکت های دانش بنیان کشور  ٥٥٥هزار عنوان اولویت پژوهشی از  ٣٠اجرایی کشور )بیش از 

براساس این گزارش، پژوهشگران و محققان .دانشگاهی از یک پنجره واحد و با قابلیت انواع مختلفی از جستجوها فراهم گردیده است

می توانند با تعریف پایان نامه های خود در راستای اولویت های پژوهشی دستگاه های کشور و یا شرکت های دانش بنیان، از مزیت 

ف آن همچون: حمایت مالی، کسر خدمت سربازی و قرار گرفتن در لیست اولویت های استخدامی شرکت های دانش بنیان های مختل

های پژوهشی دستگاه های کشور و شرکت های دانش بنیان را عالوه بر این، فارغ التحصیالن نیز می توانند طرح.کشور استفاده کنند

ه پیش بینی شده است ک« به من اطالع بده»ند. در این سامانه قابلیتی تحت عنوان ماژول جستجو نموده و برای انجام آن اقدام نمای

محققان می توانند به کمک آن، با تعریف برخی از کلید واژه ها، در صورت تعریف اولویت پژوهشی و یا طرح پژوهشی جدید توسط 

 ه خود، از آن مطلع گردند. یک دستگاه دولتی و یا یک شرکت دانش بنیان، در زمینه های مورد عالق

 همچنین در این سامانه دسترسی به بانک جزوات دانشگاهی کشور نیز برای دانشجویان فراهم شده است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٧٥/%D٨%B١%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 96های آموزشی کارکنان جهاد کشاورزی در سا  تقویم دوره

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی تقویم آموزشی دوره های ضمن خدمت کارکنان وزارت جهاد  -رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی 

را به رؤسای مراکز  ١٣٩٦دوره های آموزشی در سال کشاورزی به همراه دستورالعمل نحوه اخذ مجوز اجرا و صدور گواهینامه 

 .تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین رؤسای موسسات تحقیقات کشاورزی سراسر کشور ابالغ کرد

أکید تبه گزارش ایانا از مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، دکتر سید جالل الدین بصام در این ابالغیه 

با دو ویژگی متفاوت نسبت به سال های گذشته تهیه و تدوین شده  ٩٦کرده است: تقویم دوره های آموزشی ضمن خدمت سال 

است: نخست فرآیند نیازسنجی به صورت کامالً الکترونیکی برنامه ریزی و اجرا شده و دیگر انتخاب دوره های آموزشی ستادی و 

 نیازهای رشته شغلی مندرج در حکم کارگزینی آنان انجام شده است. استانی توسط فراگیران و منطبق با

وی خاطرنشان ساخت: رؤسای مراکز تحقیقات و آموزش و رؤسای موسسات تحقیقات کشاورزی می توانند با توجه به الزامات قانونی 

ان وزارت جهاد کشاورزی به همراه گفتنی است تقویم آموزشی کارکن.نسبت به اجرای دوره های آموزشی اقدام الزم به عمل آورند

ای برای رؤسای مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین رؤسای موسسات دستورالعمل اجرایی آن طی نامه

 تحقیقات کشاورزی سراسر کشور ارسال شده است

.iana.ir/fa/news/http://www٤٥٦٢٥/%D٨%AA%D٨٢%٩% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۶تاریخ: 

محیطی تهران را های زیستایران پیشگام مقابله با گرد و غبار در خاورمیانه است/ عربستان باید قطعنامه

 اجرا کند

ایران حاضر نشد در همایش بین المللی مقابله با گرد و غبار که از صبح روز دوشنبه و کشور عربستان با بی پاسخ گذاشتن دعوتنامه 

کشور جهان در تهران آغاز شد، شرکت کند تا بار دیگر عدم همراهی و تعامل خود را برای حل مشکالت  ٤٠با حضور نمایندگانی از 

ید چه راه های جایگزینی برای جبران این عدم همراهی ها وجود منطقه ای نشان دهد؛ اقدامی که البته دور از انتظار نبود و باید د

، در میان همه نمایندگانی که از کشورهای مختلف جهان در همایش بین المللی مقابله با گرد و غبار حاضر «تابناک»به گزارش  .دارد

ات و مصر دیده نشد تا موضوع تعامل شدند، نامی از نمایندگان کشور عربستان و همچنین کشورهای متحدش مثل بحرین، یمن، امار

 .و همکاری بین المللی برای حل یکی از مهم ترین نگرانی های زیست محیطی خاورمیانه تحت الشعاع این مسئله قرار بگیرد

مشارکت منطقه ای عربستان و کشورهای متحدش در کاهش بحران گرد و غبار از آن جهت مهم است که دانسته شود این کشورها 

د؛ ای هستنسو خود عامل ایجاد بسیاری از منابع گرد و غبار خاورمیانه و از سوی دیگر آفریننده بسیاری از تنش های منطقهاز یک 

تنش هایی مثل تقویت گروه تروریستی داعش که اجازه مدیریت صحیح زمین در عراق و سوریه را برای کاهش منابع گرد و غبار از 

دبیرکل سازمان ملل متحد در مسائل محیط زیستی در حاشیه همایش بین المللی مقابله با گرد اریک سولهایم، معاون .بین می برد

با توجه به حضور کشور عربستان در این نشست، شما چه راهکاری برای "که پرسید « تابناک»و غبار و در پاسخ به سئوال خبرنگار 

همایش به پایان برسد، نتایج آن در مجمع عمومی سازمان ملل ، گفت: پس از اینکه این "حل این عدم همراهی پیشنهاد می کنید؟

و مجمع محیط زیست سازمان مطرح و از این نتایج قطعنامه هایی خارج می شود که همه کشورهای جهان از جمله عربستان باید به 

ه آن خواهیم رسید، برای همه معاون دبیر کل سازمان ملل ادامه داد: راهکارهایی که در این همایش ب .اجرای آنها متعهد باشند

کشورهای جهان از جمله عربستان منفعت دارد و لذا سازمان ملل پیگیری خواهد کرد که این کشور نیز به اجرای نتایج این همایش 

تنش و درگیری های خاورمیانه لزوم نقش آفرینی مثبت سازمان "که پرسید، « تابناک»وی در مورد این سئوال خبرنگار .ملزم شود

گفت: دولت ایران پیشگام مقابله با  "لل برای افزایش همکاری ها را ایجاد کرده است، شما در این زمینه ورود خواهید کرد یا خیر؟م

گرد و غبار در خاورمیانه است و این همایش نشان می دهد ایران در این زمینه با حسن نیت پای کار آمده است. با این حال من 

 .گرد و غبار باید از درون کشورها حل شود و بخش عمده ای از مشکل نیازی به همکاری ندارد معتقدم بسیاری از مشکالت

معاون دبیر کل سازمان ملل افزود: اگر هر کشور در مرزهایی که دارد خود را متعهد به رعایت قوانین محیط زیستی کند، حجم زیادی 

د، البته موضوع همکاری های منطقه ای و نقش آن در کاهش از مشکالت زیست محیطی بدون همکاری بین المللی حل خواهد ش

مشکالتی مثل گرد و غبار را انکار نمی کنم ولی معتقدم بعد داخلی رفتار مهم تر است. همانطور که شما اشاره کردید، کشورهای 

رکی را نیز در دستور کار قرار منطقه نظرات متفاوتی دارند اما برای حل مشکل گرد و غبار باید در کنار هم باشیم و راه های مشت

دهیم. تفاوت دیدگاه بین کشورهای مختلف و در همه جای جهان دیده می شود. برای مثال در ایالت های مختلف هندوستان با 

لل این مقام ارشد سازمان ملل در ادامه و در رابطه با نقش سازمان م .همسایه ها نیز اختالفاتی بر سر مسائلی مثل حقابه وجود دارد

برای افزایش همکاری میان کشورهای منطقه گفت: سازمان ملل می تواند، اختالف نظرهای موجود در خاورمیانه را به چند 

 وانیمت می ما باشند محیطی زیست مشکالت حل خواستار کشورها اگر اینکه نخست. کند هدایت همکاری سمت به و مدیریت روش 

و بی طرف را برای تبادل نظر و رسیدن به نقاط مشترک ایجاد کنیم و دوم اینکه ما می توانیم اختالف نظرهای  خنثی کامالً فضای یک

سولهایم افزود: راهکار دیگر پیشنهادی ما این است که  .موجود را به روش کامالً علمی و بدون جانبداری از کشوری خاص حل کنیم

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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و علمی سازمان ملل برای حل مشکالت استفاده کنند. چرا که سازمان همواره به جدید کشورهای منطقه از توانایی های تکنولوژیکی 

ترین روش های علمی در حوزه های مختلف دست رسی و امکان انتقال روش های علمی وجود دارد. با یک نشست مشکل گرد و 

معاون دبیر کل سازمان .جهان برگزار کنیم غبار خاورمیانه و جهان حل نخواهد شد و باید نشست های مختلفی را در مناطق مختلف

ملل در حوزه محیط زیست با اشاره به مشکالت امنیتی کشورهای عراق و سوریه اضافه کرد: عراق و سوریه به عنوان منابع اصلی 

وبی خ ایجاد گرد و غبار در منطقه چند سالی هست که اسیر مشکالت امنیتی و گروه های تروریستی هستند و اکنون که خبرهای

در مورد خروج داعش از بسیاری از مناطق عراق و سوریه شنیده می شود، ما امیدواریم بتوان تالش های جدیدی را برای مقابله با 

بر اساس آنچه آمد، به نظر می رسد عالقه و آمادگی مقام های ارشد سازمان ملل .شکل گیری گرد و غبار در این مناطق دنبال کنیم

و کشورهای خاورمیانه در جهت حل بحران های زیست محیطی فرصت مناسبی است که نباید از کنار آن به برای کمک به ایران 

سادگی گذشت و تا آنجا که زمینه های سیاسی، اقتصادی و بین المللی ممکن می سازد، باید از این همکاری و مساعدت ها برای حل 

  .بحران هایی مثل گرد و غبار بهره برد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨١٨/%D٨%A٧%D٨%٩A 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 زداییمهاجرت معکوس، حاصل اجرای عملیات بیابان

زدایی ها و اجرای عملیات بیابانهای سازمان جنگلمهاجرت در این منطقه را حاصل تالشفرماندار آران و بیدگل معکوس شدن روند 

از اقدامات  "المللی گرد و غبارکنفرانس بین"کنندگان نژاد در جریان بازدید شرکتبه گزارش خبرنگار ایانا، ابوالفضل معین.اعالم کرد

هزار هکتار آن کانون گرد و غبار  ١٠٦هزار هکتار است که  ٦٠٠هرستان ها در آران و بیدگل بیان کرد: وسعت این شسازمان جنگل

های اخیر و شرایط اقلیمی سخت شرایط نامناسبی را برای منطقه رقم زده هزار هکتار نوار سبز است.وی افزود: خشکسالی ١١٠و 

 ده است.سوم بارش کشور و یک دهم بارش جهانی بومیلیمتر بارندگی داشتیم که یک ٨٠است. امسال 

به گفته فرماندار آران و بیدگل، طی چهار دهه گذشته اقداماتی نظیر بذرپاشی، نهالکاری، اجرای بادشکن و غیره در منطقه انجام شده 

های مواصالتی، شهرکهای هزار هکتار تاغزار است.وی اضافه کرد: اقدامات بیابانزدایی سبب شده راه ١٢٠ها که ماحصل این تالش

ای مهاجرپذیر تبدیل شده است. نژاد گفت: آران و بیدگل به منطقهو کشاورزی از گزند ریزگردها در امان بماند.معین صنعتی، مزارع

 نرخ بیکاری در این منطقه چهار درصد است که کمترین نرخ بیکاری در استان اصفهان و کشور است.

گذاران مایل به ت گردشگری در آن خبرداد و افزود: سرمایهگذاران برای ورود به این شهرستان و توسعه صنعوی از تمایل سرمایه

 توسعه طبیعت گردی در مناطق بیابانی هستند./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٣٤/%D٨٥%٩%D٨٧%٩%D٨%A 
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 هابرنامه و سیاست 
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 درخواست ابتکار از الریجانی برای تسریع در رسیدگی به الیحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از درخواست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از 

 .در مراحل رسیدگی به الیحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان خبر دادرئیس مجلس شورای اسالمی برای تسریع 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت 

ت سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: محیط زیست با اشاره به نقش کلیدی و مهم محیط بانان در حفاظت از مناطق تحت مدیری

 .محیط بانان با آموزش های جدی در حوزه مسائل پژوهشی، ترویج و آموزش و حفاظت، از طبیعت پاسداری و حفاظت می کنند

وی افزود: به واسطه همین نقش مهم و ارزنده و برای برخوردار شدن محیط بانان از کلیه حمایت های قانونی، رئیس جمهوری در 

 .اردیبهشت ماه سالجاری، الیحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد

مجابی با اعالم این موضوع که الیحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان در حال حاضر در معاونت قوانین مجلس در حال بررسی 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از علی الریجانی رئیس مجلس برای  است، از درخواست معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و

های خوب رئیس و معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری همکاری.تسریع در مراحل رسیدگی این الیحه خبر داد

بانان  حمایت از محیطنمایندگان مجلس شورای اسالمی با سازمان حفاظت محیط زیست در تقنین قوانین، بیان کرد: تصویب الیحه 

 و جنگلبانان گامی مهم در حمایت از این قشر خدوم و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور خواهد بود

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٢٠/%D٨%AF%D٨%B١%D٨%AE% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

پیشنهاد قرار گرفتن بیانیه تهران در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد/سند دوم اجالس امروز 

 شودمنتشر می

این اجالس کنندگان در درصد شرکت 90های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بیش از الملل و کنوانسیونرئیس مرکز امور بین

کننده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اواخر خواستار آن هستند که این بیانیه به دستور کار وزیران و سران کشورهای شرکت

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، مجید شفیع پور رئیس .شود، برسدشهریور سال جاری در سطح سران برگزار می

کشور با احتساب میزبانی ایران در این  ٤٤های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه لملل و کنوانسیونامرکز امور بین

المللی حضور دارند، گفت: بیانیه سیاسی وزیران که شب گذشته و در پایان سه نشست وزیران با اجماع کامل بر روی مفاد اجالس بین

گذشته  های شن و گرد و غبار است که طی روزالمللی مقابله با طوفاننخستین کنفرانس بین به تصویب رسید از اولین اسناد برون برد

 ٩٠رسما افتتاح شد. شفیع پور اشاره به اهمیت بیانیه سیاسی وزرا در تهران داشت و افزود: اهمیت این بیانیه به آن است که بیش از 

( که به نوعی با پدیده گرد و غبار در پنج قاره مواجه Tehran Ministerial Declarationکنندگان در این اجالس)درصد شرکت

هستند خواستار آن هستند که این بیانیه به دستور کار وزیران و سران کشورهای شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

سازمان ملل برای مقابله با این  شود، برسد تا تمهیدات مناسبی در مقیاسجاری در سطح سران برگزار میکه اواخر شهریور سال

های سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در ابتدای بیانیه سیاسی الملل و کنوانسیونپدیده پیش بینی شود.رئیس مرکز امور بین

ه افزایش های رو بهای پیشین سازمان ملل متحد پیرامون ضرورت مقابله با پدیدهوزرای حاضر در اجالس تهران، مجددا به قطعنامه

های شن و گرد و غبار که عمال به چالشی جدی برای غالب کشورها و البته متاسفانه عمدتا کشورهای در حال توسعه آسیا و طوفان

های آفریقا در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار تبدیل شده است، تاکید شد.وی افزود: همچنین در این بیانیه، اثرگذاری طوفان

رزمینی، های ستواند بر سالمت شهروندان، کشاورزی، عرصهبار یا به اصطالح ریزگردها و اثرات بحرانی و تهدیداتی که میشن و گرد و غ

های اقتصادی و اجتماعی کشورها داشته باشد، کامال مورد تایید قرار ها، همچنین سیستممحیط زیست دریایی و ساحلی، زیر ساخت

ل دالیل انسان ساخت این پدیده تاکید شده است.شفیع پور با اشاره به اینکه برخی از دالیل گرفته و بر ضرورت پیشگیری و کنتر

طور نمونه گسترش اراضی بیابانی بر اثر خشکسالی یا پدیده گرمایش جهانی، در زمره وقوع این پدیده انسان ساز نیست، گفت: به

 گیرد. یشگیری و کنترل قرار نمیهایی است که انسان ساز نیست و از این رو در اولویت پفعالیت

های سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اما مباحثی همچون مدیریت نادرست سرزمین، رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون

ه از جمل ای از کشورها و مناطق جهان استهای مسلحانه که بر هم زننده صلح و امنیت در پارهمدیریت نادرست حوضه آبریز و یا نزاع

های شن و گرد و غبار شده است و باید کنترل و پیشگیری از های انتشار طوفاندالیل انسان ساز است که موجب گسترش کانون

های گروهی به خصوص در گیری همکاریها در اولویت قرار گیرد. وی گفت: همچنین در این بیانیه بر ضرورت مقابله و شکلآن

المللی و ای به رهبری سازمان ملل متحد برای ارتقاء و ایجاد ساز و کارهای همکاری بینیر منطقهای و زمقیاس جهانی، منطقه

ای که بتواند واکنش ملی کشورها را برای مخاطب قرار دادن این پدیده محیط های ذینفع، به گونهمشارکت بین کشورها و گروه

اشته باشد، تاکید شده است. این مقام مسئول ادامه داد: همچنین وزرا زیستی و چند بعدی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی به همراه د

ای طقهالمللی و منهایی در مقیاس بینالمللی تهران موافقت کردند که همکاریو مقامات عالی رتبه شرکت کننده در این اجالس بین

 های شن و گرد و غبار داشته باشند.برای مقابله با پدیده ریزگردها و طوفان
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های موفق یا ناموفق کشورها، تبادل تجارب علمی گفت: در بند نخست این بیانیه بر به اشتراک گذاشتن اطالعات، تجارب و درس وی

های های شن، تبادل فعالیتهای ریزگردها و طوفانو تخصصی، توسعه و بسط اقدامات و سیاست سازگاری و تعدیل اثرات و کانون

ها بینی رخداد این گونه طوفانها و تالش برای پیشعات مرتبط با مخاطرات اثرات سوء این پدیدهپایش و فنی، همچنین مبادله اطال

ای که های ساختاری و حقوقی ملی کشورها به گونهتاکید شده است.شفیع پور عنوان کرد: در بند دوم این بیانیه بر تقویت چارچوب

های شن و گرد و غبار داشته باشند یع را در مورد مواجهه با این طوفانهای هشدار سریع به خصوص پیش هشدار سربتوانند سیستم

های جمعیتی و فعالیتی کشورها از طریق ارائه اطالعات به موقع تا آگاهی مردمان و ساکنان به صورت یکپارچه در تمامی بخش

ظت محیط زیست ادامه داد: در این بند آمده افزایش یابد، تاکید شده است.رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفا

های شن و گرد و غبار به دلیل فرامرزی بودن این پدیده باید از طریق های هشدار سریع برای مواجهه با طوفاناست، سیستم

ا یاید تای و ملی تقویت شود تا اطالعات میان کشورها به اشتراک و گردش در بالمللی، منطقهساختارهای همکاری در سطح بین

بینی تمهیدات الزم توسط کشورها صورت پذیرد.وی به محتوای بند سوم هم اشاره کرد و گفت: افزایش و آمادگی مواجهه و پیش

های کشاورزی، امنیت های شن و گرد و غبار بر سالمتی انسان، تالشهای طوفانارتقاء آگاهی عمومی برای برآورد اثرات و هزینه

ای که مشارکت گروهی چند های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به گونهمل و نقل و به طور کلی بخشغذایی، زیرساختارها، ح

های گرد و غبار و طوفان های شن را برای های ذینفع و تاثیرپذیر از پدیدهبعدی ایجاد کند و این مشارکت عمال بتواند تمامی گروه

بند سوم بیانیه است.این مقام مسئول افزود: در بند چهارم بر تالش گروهی برای تقلیل و تعدیل اثرات سوء آن فراهم کند، محتوای 

ای که متناسب با ابعاد هر یک از رخدادهایی که ای به گونهای و زیرمنطقهارتقاء همکاری و هماهنگی در مقیاس جهانی، منطقه

ی به همراه داشته باشد، تاکید شده و آمده الزم است تواند بر استفاده پایدار از آب و مدیریت سرزمین تاثیرگذار و مخاطراتمی

های گروهی شکل بگیرد که بر اثر آن رشد پدیده شوم طوفان های شن و گرد و غبار کاهش یابد.شفیع پور گفت: در بند همکاری

های از آب در بخش آوری بهتر و ارتقاء مدیریت پایدار سرزمینشان، همچنین استفادهپنجم وزرا و مقامات عالی رتبه برای تاب

های خود برای اجرای راهبردهای ای توافق کردند تا همکاریهای شهری و حومهها، اراضی بیابانی، محدودهکشاورزی، مراتع، تاالب

های سازمان حفاظت کاهش مخاطرات و رخدادهای غیرمنتظره ناشی از آن را بسط دهند.رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون

با اشاره به محتوای بند ششم این بیانیه، بیان کرد: در بند ششم بر ضرورت تقویت تحقیقات در عرصه و پایش موثر به  محیط زیست

ها منشعب از مباحث علمی معتبر و قابل اطمینان صورت بگیرد و در ساز و کارهای بینیها و پیشای که تمامی این ارزیابیگونه

ای حتی در مقیاس ملی واکنش مناسبی به همراه داشته باشد، ها موثر واقع شود به گونهنه بحرانهشدار اولیه برای مواجهه با این گو

ادها بینی وقوع این رخدالمللی در پیشای و بینهای منطقهتاکید شده است.وی ادامه داد: محتوای بند هفتم تاکید بر ارتقاء همکاری

ها که با مشکالت مالی مواجه هستند از طریق بسیج منابع مالی مناسب سازمان و تعدیل کاهش اثرات آن بر رشد و اقتصاد کشورهایی

ای این کشورها که بتوانند اقدامات الزم برای توسعه را تحقق بخشند.این مقام مسئول های سازمان ملل متحد است به گونهو آژانس

تبط با پدیده طوفان های شن و گرد و غبار گفت: در بند هشتم مقرر شد گفتگویی سیاسی میان کشورها در خصوص مباحث مر

های سازمان ملل متحد صورت پذیرد تا یک چارچوب مناسب برای هم افزایی میان المللی و پیکرههای بینویژه با مشارکت سازمانبه

ار سازمان ملل متحد افزایی به صورت یکپارچه نه پراکنده، درون ساختوجود آورد که این همهای سازمان ملل متحد بهتمامی آژانس

در خدمت این تالش برای کشورهای تاثیر پذیرفته قرار گیرد.شفیع پور افزود: در بند نهم آمده است، با توجه به اینکه نقش مرکز 

ای و هایی در بخش دریایی منطقهآسیا و اقیانوسیه مدیریت اطالعات در مورد حوادث غیر مترقبه کشورها است، مشخصا برنامه

سازی مناسب برای ایجاد و ازمان جهانی هواشناسی را بتواند مورد مدیریت قرار دهد که از این طریق بتواند ظرفیتهمچنین س

 گیری مدیریت بر این گونه حوادث غیر مترقبه و رخدادهای گروهی صورت بگیرد.شکل
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بند دهم از گروه مدیریت محیط زیست های سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون

سازمان ملل متحد که ریاست آن بر عهده معاون دبیرکل و رئیس برنامه محیط زیست ملل متحد است، درخواست شد که تمام 

 های شن و ریزگردها متحد کند.مجموعه سازمان ملل متحد را برای آماده سازی مشخص یک برنامه واکنش جهانی به پدیده طوفان

های هر منطقه در خاور دور، استرالیا، غرب آسیا، ای است به دلیل اینکه ویژگیهای مناسب منطقهزود: این برنامه شامل تحلیلوی اف

جنوب اروپا، آفریقا، جنوب آمریکای التین و آمریکای شمالی متفاوت است. توسعه یک برنامه اقدام راهبردی توسط گروه مدیریت 

ها بتوان تمام سازمان ملل متحد را با یک رویکرد مناسب د انتظار است که در نتیجه این تالشمور EMGمحیط زیست موسوم به 

 های زمانی میان و بلند مدت، همچنین تقسیم وظایف متحد کرد.های بین آژانسی برای دورهبرای ایجاد چارچوب

لل متحد برای مد نظر قرار دادن بیانیه و اقدامات این مقام مسئول محتوای بند یازدهم را درخواست وزرا از مجمع عمومی سازمان م

مرتبط با آن، همچنین نشان دادن واکنش مثبت به بیانیه اعالم کرد. شفیع پور گفت: در بند دوازدهم از نقش کلیدی و راهبردی 

شکر شد.وی در خصوص المللی تدولت ج.ا.ایران، همچنین از میزبانی مقامات و مردم ایران برای برگزاری خوب این کنفرانس بین

های تخصصی روز المللی مقابله با گرد و غبار، چالش ها و راهکارهای علمی گفت: عالوه بر نشستبرنامه های روز سوم اجالس بین

های تخصصی با موضوعات مختلف همچون تاثیرات و هزینه های اجتماعی، تیرماه نشست ١٤تیرماه، امروز چهارشنبه  ١٢دوشنبه 

بینی و سیستم هشدار دهنده زود هنگام، سیاست یط زیستی پدیده گرد و غبار، شناسایی منابع، پایش، نظارت، پیشاقتصادی و مح

های جهانی، منطقه ای، گذاری، تکنولوژی، نوآوری و یکپارچه سازی منابع با توجه به رویکردهای یکپارچه و بین بخشی، همکاری

قام مسئول افزود: در پایان روز سوم اجالس بین المللی مقابله با گرد و غبار، چالش بین بخشی و واکنش ها برگزار خواهد شد.این م

 ها و راهکارهای علمی، دومین سند برون برد کنفرانس بین المللی تهران به تصویب خواهد رسید.

و سند  یاسی وزرا بودرئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست توضیح داد: سند نخست بیانیه س

دوم، راهکارهای فنی و تخصصی پیشنهادی پس از نشست های تخصصی فنی موضوعی روز نخست و روز سوم است.وی با تاکید بر 

این موضوع که هر دو سند اجالس تهران همراه با گزارش کامل اجالس به مجمع عمومی سازمان ملل متحد عرضه خواهد شد، عنوان 

 یی و توافقی هست که بر پاره ای از ساز و کارهای فنی و توصیه های تخصصی صورت می گیرد.کرد: سند دوم شناسا

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٤٩/%D٩%BE%DB%٨C%D٨% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 توسط سازمان ملل "کانون بحران"ها درباره تشکیل پیشنهاد سازمان جنگل

المللی گرد و غبار، به عنوان یک راه حل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با هدف دستیابی به اهداف کنفرانس بینرئیس سازمان جنگل

ای تخصصی وابسته به آن با همکاری کشورهای منطقه توسط سازمان ملل متحد و نهاده "گروه ویژه"کوتاه مدت و فوری تشکیل یک 

المللی به گزارش خبرنگار ایانا، خداکرم جاللی در نشست وزرای کنفرانس بین.را پیشنهاد کرد"کانون بحران "غرب اسیا به عنوان 

سهمگین ناشی از آن، تاثیرات سابقه آن در دهه اخیر و پیامدهای های گرد و غبار به شکل حاد و بیریزگردها بیان کرد: وقوع پدیده

 ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته برجای گذاشته است. مخرب اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی در بسیاری از کشورها به

هایی را برای مهار و تعدیل این پدیده انجام داده که برگزاری نشست جاری متعاقب وی افزود: در این ارتباط جامعه جهانی تالش

های ماسه و گرد و غبار، با مساعی دولت ایران و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و انتشار گزارش ارزیابی جهانی طوفان قطعنامه

ها رئیس سازمان جنگلهایی برای برون رفت از این معضل تدارک دیده شده است.منظور دستیابی به راه حلهمکاری سایر کشورها به

های زیست محیطی، بهداشتی، ای و محلی بوده و تاثیرات چند وجهی در حوزهی ابعاد جهانی، منطقهپدیده گرد و غبار داراعنوان کرد: 

 ای با شکنندگی بسیار زیاد ازغرب آسیا به عنوان منطقهوی ادامه داد: امنیت غذایی، ساختارهای زیربنایی و منابع پایه حیاتی دارد.

ته شده است. این مساله به همراه تغییر کاربری اراضی، مدیریت نامناسب منابع نقطه نظر تغییرات اقلیمی و استمرار خشکسالی شناخ

زدایی و نیز منازعات ها و جنگلهای زیرزمینی، تخریب پوشش گیاهی، رشد جمعیت، ناامنی غذایی، تخریب تاالبآب سطحی و آب

مطالعات نشان این مقام مسئول گفت: ر داده است.های اجباری و اکولوژیکی عمالً آن را در کانون گرد وغبار قرانظامی و مهاجرت

دهد، از سه های کشورمان را تحت تأثیر مخرب خود قرار میدهد که سهم عمده طوفان گرد و غبار که گستره وسیعی از عرصهمی

های دجله و فرات، منطقه غرب و جنوب عراق واقع در استان االنبار تا مرز سوریه و نیز مناطق مرزی در حد فاصل روخانهخوشه برون

رقی عربستان و صحرای ربع الخالی تشکیل شده است.وی ادامه داد: رخداد پدیده گرد و غبار در دهه اخیر از لحاظ شرق و جنوب ش

رض اند، هم اکنون در معای را تجربه نکردهای روند افزایشی داشته و مناطقی که در گذشته چنین پدیدهفراوانی وقوع و توزیع منطقه

( ٢٠١١لغایت  ٢٠٠١ای )ت انجام شده در سازمان هواشناسی کشور بر پایه آمارها و تصاویر ماهوارهاند. بر اساس مطالعاآن قرار گرفته

جاللی بیان کرد: وزارت طوفان مستقل روانه مرزهای جنوب غربی و غربی کشور شده است.  ٥٢٩سال، تعداد  ١٠طی این 

دار است. مدیریت از اهداف کالن توسعه پایدار را عهدهریزی تعدادی گزاری و برنامهجهادکشاورزی در سطح ملی مسؤولیت سیاست

زایی های شمال ایران، مقابله با بیابانبرداری صنعتی و تجاری از جنگلهای پایداری، توقف بهرهپایدار جنگل با اعمال معیارها و شاخص

ردن انسجام سازمانی، دستیابی به و تخریب سرزمین و مدیریت جامع حوزه آبخیز از طریق جلب مشارکت جوامع محلی با لحاظ ک

آوری بخش های تابها، تسهیم دانش، اجرای سیاستوری بخش کشاورزی، دسترسی عادالنه به نهادهامنیت غذایی، ارتقاء بهره

کشاورزی، تحقیقات و توسعه فناوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی از عمده فعالیت های ایران در 

های فنی و اجرایی در راستای اهداف توسعه پایدار است.وی یادآور شد: جمهوری اسالمی ایران دارای سابقه بیش از نیم قرن فعالیت

امر مقابله با فرسایش بادی و گرد و غبار در سطح ملی و بین المللی است. در این زمینه به منظور مهار و کنترل پدیده فوق اقداماتی 

ها، احداث بادشکن زنده و غیرزنده، اجرای مدیریت پاشی، مدیریت روانابکاری، بذرکاری و بذرپاشی، مالچهالاز جمله عملیات ن

 ٨٧ها حفاظت از حدود های دست کاشت در سطحی بالغ بر هفت و نیم میلیون هکتار انجام شده است.رئیس سازمان جنگلجنگل

های واحد نظامی و انتظامی از طریق کنترل و مدیریت کانون ٢٧١یادی و صیدگاه ص ٢٠شهرک صنعتی،  ٥١روستا و نیز  ٤٣٥٣شهر، 

کیلومتر خطوط راه آهن از طریق اقدامات  ١٨١٠کیلومتر خطوط مواصالتی و  ٧٠٢٦برداشت منشا فرسایش بادی، صیانت از 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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فرودگاه کشور و  ٢٣یم و محدوده های های اثرگذار و پیرامونی، حفاظت از حرپاشی در پهنهبیولوژیکی، مکانیکی، بیومکانیکی و مالچ

کیلومتر شبکه و کانال انتقال آب با هدف جلوگیری از تجمع رسوب  ٨٥٦٠جلوگیری از اختالل حمل بار و مسافر هوایی، صیانت از 

اختالل در هزار هکتار اراضی کشاورزی و جلوگیری از  ٦٠٠زدایی و حفاظت از های بیابانو کاهش حجم دبی رودخانه با اجرای پروژه

های زنده و غیره زنده اطراف مزارع و سایر اقدامات مدیریتی را حاصل اقدامات این سازمان برای روند تولیدات با استفاده از باد شکن

سیب هایی نظیر ترالمللی استفاده شده است. پروژهمقابله با ریزگردها اعالم کرد.وی افزود: در این راه از دانش بومی و تجربیات بین

های تخریب یافته با تأکید بر پروژه احیاء جنگلهای آبریز، استان، راه اندازی مرکز مدیریت جامع حوضه ٢٠کربن و تعمیم آن به 

( و پروژه تقویت انسجام سازمانی برای مدیریت پایدار منابع طبیعی ) منارید( با هماهنگی RFLDLفرسایش بادی و اراضی شور )

المللی سازمان های بینبرنامه عمران ملل متحد و سازمان خوار و بار کشاورزی بخشی از همکاریصندوق تسهیالت محیط زیست، 

ها است.وی تاکید کرد: اتخاذ راه حل جامع، سیستماتیک و هدفمند در مدیریت و کاهش اثرات گرد و غبار مستلزم روندیابی جنگل

در مناطق مختلف جغرافیایی جهان همراه با پایش مستمر و استقرار های طبیعی و انسانی نگری در فعل و انفعاالت محیطو آینده

گذاری اطالعات بین کشورهای متأثر از این پدیده است.جاللی عنوان کرد: مدیریت منابع پایه های هشدار اولیه و اشتراکسیستم

دست و پایین دست، حفاظت از تنوع های باالریزی یکپارچه مدیریت منابع آب در حوزهحیاتی آب و خاک و پوشش گیاهی و برنامه

به  های حساسها و حوزهها و تاالبهای ناپایدار و شکننده بویژه جنگلبومسازی زیستها و مقاومزیستی و تعادل بخشی اکوسیستم

لگوهای سازی ابر و پیادههای کم آبوری و دانش و روشفرسایش بادی و آبی، کشاورزی هوشمند و حفاظتی متکی به اصول بهره

های های نوین با مشارکت جوامع محلی و تنوع بخشی فعالیتمدیریت پایدار سرزمین با استفاده از دانش بومی و ترکیب ان با فناوری

اقتصادی روستایی و عشایری با ایجاد ارزش افزوده زنجیره مواد خام و ایجاد مشاغل سبز بخشی از راه و کارهای تعدیل اثرات پدیده 

تردید تدوین استراتژی و نقشه راه برون رفت از معضل کنونی و توافق بر یک برنامه عمل و آید.وی گفت: بیبه حساب میگرد و غبار 

آید. در همین زمینه مایل هستم، تا به نیز ساختارسازی متناسب از الزامات راهبردی در دستیابی به اهداف کنفرانس به حساب می

توسط سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی  (Task Force)"گروه ویژه"تشکیل یک  عنوان یک راه حل کوتاه مدت و فوری

را پیشنهاد کنم.این مقام مسئول افزود: تا با توجه به "کانون بحران "وابسته به آن با همکاری کشورهای منطقه غرب اسیا به عنوان 

جرایی مقابله های اسازی برنامهاقلیمی نسبت به معرفی و پیاده های سند ارزیابی جهانی گرد و غبار و نیز پانل بین دول تغییراتیافته

های مالی نظیر بانک جهانی، صندوق سبز اقلیمی، تسهیالت زیست محیطی جهانی و صندوق مالی با گرد و غبار با همکاری آژانس

یابانی های بملی ایران در کنترل کانونهای بسیار باال وتجارب علمی و عسازگاری و نظایر آن اقدام شود. همچنین با توجه به ظرفیت

ومدیریت تطبیقی در شرایط دشوار اقلیمی و خشکسالی پیشنهاد کنم تا در قطعنامه پایانی کنفرانس تاسیس مرکز بین المللی مدیریت 

تردید، اضافه کرد: بی سازی مقابله و کنترل طوفان گرد و غبار در ایران با حمایت سازمان ملل متحد مورد توافق قرار گیرد.ویو ظرفیت

ریزی و تبادل اطالعات و تجربیات بین کشورها شده و با ارائه راه تواند گام مهم و مثبتی در ایجاد هماهنگی، برنامهاین اقدام می

ار را دها، تسهیل در دستیابی به اهداف توسعه پایهای کوتاه و بلند مدت در جهت تعدیل تإثیرات این پدیده بر مردم و اکوسیتمحل

 فراهم کند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٩٥/%D٩%BE%DB%٨C%D٨% 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۲ : تاریخ

 مهلت ثبت سفارش و ترخیص برنج وارداتی تا او  شهریور تمدید شد
با دستور معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مهلت ترخیص، ثبت سفارش و اعتبار اسناد تأمین ارز واردات برنج تا تاریخ اول  

 وسعه بازرگانی وزارتاکبر مهرفرد معاون تای که علی، بر اساس نامهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .شهریور تمدید شد

جهاد کشاورزی به مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت نوشته است، وزارت جهاد کشاورزی مهلت ترخیص و ثبت سفارش 

این در حالی است که دوم بهمن ماه سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی طی .برنج وارداتی را تا اول شهریور تمدید کرده است

 ١٣٩٦/٤/١٠نج را از ابتدای مرداد تا پایان فصل برداشت یعنی آذر ماه ممنوع اعالم کرده بود. این نامه در تاریخ ای واردات برابالغیه

 .ثبت و ابالغ شده است

 :متن نامه به شرح زیر است

  جناب آقای خسروتاج

  ، معدن و تجارتمعاون محترم توسعه روابط اقتصادی بازرگانی خارجی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت

  با سالم و احترام

وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص شرایط واردات برنج، بدین وسیله به  ١٣٩٥/١١/٢مورخ  ٠٢٠/٣٠٦٩٩پیرو نامه شماره 

 .شودتمدید می ١٣٩٦/٦/١رساند که مهلت ترخیص، اعتبار ثبت سفارش و اعتبار اسناد تأمین ارز واردات برنج تا تاریخ استحضار می

خواهشمند است دستور فرمایید اقدام الزم به عمل آید و مراتب به نحو مقتضی به اطالع واردکنندگان کاالی مذکور برسد. بدیهی 

 .است سایر مفاد ابالغیه مذکور به قوت باقی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٢٠٠٠١٧٢ 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۲ : تاریخ

 گیردرقمی رهگیری می 16برنج ایرانی کد 
های گیالن و رقمی برنج در استان ١٦مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح کد رهگیری  

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،  خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی  .مازندران طی سال جاری خبر داد

کیفیت، قیمت گذاری مناسب و مشخص شدن نوع رقمی با اهدافی همچون افزایش  ١٦کاوه خاکسار اظهار داشت: طرح کد رهگیری 

وی افزود: با دادن کد رهگیری به تولید کنندگان، تمام جزئیات تولید از نام تولید کننده تا منطقه تولید،محل مزارع، .شودرقم اجرا می

ی این است که برنج خاکسار گفت: یکی از مزیت های کد گذار.رسدزمان و کارخانه شالی کوبی روی بسته های برنج به ثبت می

شکسته با سالم مخلوط نمی شود و اگر هم مخلوط شود، درصد آن و کارخانه ای که این کار را انجام داده روی بسته مشخص می 

مدیر کل دفتر غالت و محصوالت .وی ادامه داد: با این اقدام از مخلوط کردن ارقام بومی با پر محصول نیز جلوگیری خواهد شد.شود

نت امور زراعت در ادامه به اجرای برنامه کشت جایگزین برنج در استان های غیر شمالی اشاره و تصریح کرد: محصوالتی اساسی معاو

وی با بیان این .مانند آفتابگردان، کینوا، ارزن، ماش و کلزا از جمله محصوالت جایگزین کشت برنج در استان های غیر شمالی است

می کنند، اظهار داشت: کشت جایگزین با الزاماتی همراه است مانند قیمت محصول جایگزین استان غیر شمالی، برنج کشت  ١٠که 

 .و صنایعی که به دنبال تولید در این استان ها ایجاد شده که باید مد نظر قرار گیرد

 .خاکسار افزود: از این رو، محصوالت جایگزین با مشورت استان ها و شرایط آنان معرفی خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٢٠٠١٠٦٧ 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۴ : تاریخ

 کندستاد تنظیم بازار امروز تکلیف واردات برنج را مشخص می /اختصاصی فارس/
ای فوری برای ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت یا اعضای ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد شریعتمداری امروز در جلسه 

، طی فارس خبرگزاریبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .کندگیری میماه سال تصمیم١٢وضع تعرفه فصلی و اجازه واردات برنج در هر 

های پیش از آن، سیاستی مبنی بر ممنوعیت واردات برنج اتخاذ شد، تا جایی که از رویه برنج در سالسال اخیر به دلیل واردات بی ٤

اجازه واردات برنج به بخش خصوصی داده نشد؛ چرا که پیش از آن حجم زیادی برنج وارد انبارهای کشور  93تا انتهای سال  ٩٢سال 

از ابتدای آذر تا مرداد سال بعد،  ٩٢تعرفه واردات برنج خارجی طبق تصمیم سال .عرصه را بر برنج داخلی تنگ کرده بودشده بود و 

ترخیص و واردات برنج را از ابتدای مرداد تا ابتدای آذر هر  درصد تعیین شد، مضاف بر آنکه واردکنندگان اجازه ثبت سفارش، ٤٠

 .درصد کاهش یافت ٢٦خلی بود را ندارند. در عین حال از ابتدای امسال این تعرفه به سال که همزمان با برداشت برنج دا

ماه سال را داد که این پیشنهاد  ١٢در کنار آن انجمن واردکنندگان برنج پیشنهاد جایگزینی تعرفه فصلی و آزاد شدن واردات برنج در 

تاد تنظیم بازار برای تعیین تکلیف این کاالی استراتژیک تشکیل اما امروز س.با مخالفت حجتی در وزارت جهاد کشاورزی مواجه شد

اند، تا در صورت آزاد شدن واردات برنج همزمان واردکنندگان برنج پیشنهاد داده .جلسه فوری داده تا وضعیت واردات را مشخص کند

 در میلیون تن برنج ٣ساالنه .ارداتی دریافت شودتومان تعرفه مازاد از برنج و ٤٠٠تا  ٣٠٠با فصل برداشت برنج داخلی به ازای هر کیلو 

 از آن تن میلیون یک تا هزار ٧٠٠ و تأمین داخلی محل از آن تن هزار ٢٠٠ و میلیون ٢ تا ٢ حدود رقمی که شودمی مصرف کشور

عالم شرکت بازرگانی دولتی اگی تاز به اما است، بوده ایران وارداتی مبدأ کشور ترینبزرگ تاکنون هند و شودمی تأمین واردات طریق

 .زنی خود مبادی وارداتی دیگری همچون تایلند، پاکستان و اروگوئه را نیز در نظر خواهد گرفتکرده که برای افزایش قدرت چانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=٦٠٤١٤٠٠١٤٩٤١٣٩ 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۵تاریخ: 

درصد  9٠تا  8٠کند، نه رانت و انحصار دولتی/ مدت ممنوعیت واردات برنج را شرایط آب و هوایی تعیین می

 واردات برنج در اختیار بخش خصوصی

واردات برنج را تا تاریخ یکم شهریورماه تمدید کرد.  وزارت جهاد کشاورزی مهلت ترخیص، ثبت سفارش و اعتبار اسناد تأمین ارز

رو شد. این تصمیم جهاد کشاورزی برای افزایش یک ماهه ممنوعیت واردات برنج با واکنش شدید انجمن واردکنندگان برنج روبه

کرده است که وزارت  ای به محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری و رئیس کارگروه تنظیم بازار، ادعاانجمن طی نامه

گرفته است، ادعایی که  (GTC) جهاد کشاورزی تمدید ممنوعیت واردات برنج با را هدف حمایت از شرکت بازرگانی دولتی ایران

 .داندشده در این نامه را غیرکارشناسی میهای مطرحمعاون بازرگانی داخلی این شرکت آن را رد و موضوع

 سپیده قاسمی: - خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

وزارت جهاد کشاورزی مهلت ترخیص، ثبت سفارش و اعتبار اسناد تأمین ارز واردات برنج را تا تاریخ یکم شهریورماه تمدید کرد. 

رو شد. این تصمیم جهاد کشاورزی برای افزایش یک ماهه ممنوعیت واردات برنج با واکنش شدید انجمن واردکنندگان برنج روبه

ای به محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری و رئیس کارگروه تنظیم بازار، ادعا کرده است که وزارت انجمن طی نامه

( گرفته است، ادعایی که GTCجهاد کشاورزی تمدید ممنوعیت واردات برنج با را هدف حمایت از شرکت بازرگانی دولتی ایران )

 داند.شده در این نامه را غیرکارشناسی میهای مطرحعمعاون بازرگانی داخلی این شرکت آن را رد و موضو

وگو با خبرنگار ایانا درباره ادعای مطرح شده از سوی این انجمن، مدعی شد: تصمیم آنی برای دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت

ز شرکت بازرگانی دولتی ایران اندیشی برای کشاورزان، بلکه با هدف حمایت ادلیل مصلحتتمدید ممنوعیت واردات برنج، نه به

(GTCگرفته شده است؛ چرا که این شرکت محموله ) ای بزرگ از برنج خارجی خریداری کرده که در میانه راه رسیدن به کشور

تواند شرایط رقابت ناسالم است.مسیح کشاورز افزود: حمایت غیر اصولی وزارت جهاد کشاورزی از شرکت بازرگانی دولتی ایران می

ناپذیری بر تجارت کشور وارد ای صدمات جبرانشرکت را با بخش خصوصی فراهم کند، ضمن اینکه هر تصمیم آنی و لحظهاین 

 ای اخیر این ستاد مصوب شد که برای تنطیم بازار و جلوگیریکند.وی با اشاره به مصوبه اخیر ستاد تنطیم بازار، بیان کرد: در جلسهمی

تومانی برای هر کیلوگرم برنج وارداتی انجام  ٥٠٠التفاوت این محصول در فصل برداشت با دریافت مابهاز افزایش قیمت برنج، واردات 

 شود.گیرد.کشاورز ادامه داد: با اجرای این مصوبه و پرداخت مابه التفاوت عالوه بر جلوگیری از قاچاق، واردات نیز کنترل می

فارش را بدون توجه به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار و برای کمک به حل به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی تمدید مهلت ثبت س

 ( گرفته است.GTCمشکل تکمیل ذخایر شرکت )

 های خصوصی و دولتی استشده برای تمام شرکتمقررات تعیین

اساس و غیرکارشناسی بیاما معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران، ادعای مطرح شده از سوی انجمن واردکنندگان برنج را 

وگو با خبرنگار ایانا معتقد است: مقررات تعیین شده از سوی وزرات جهاد کشاورزی برای تمام معروفان در گفتداند.حسن عباسیمی

 های دولتی و خصوصی الزم االجراست و برای اجرای این ممنوعیت استثنایی وجود ندارد.شرکت

اد کشاورزی به رئیس کل توسعه و تجارت سازمان توسعه تجارت، تأکید کرد: در این نامه تنها وی با اشاره به مفاد نامه وزارت جه

درباره تمدید مهلت ترخیص، ثبت سفارش و اعتبار اسناد تأمین ارز واردات برنج صحبت و به روشنی گفته شده که مراتب به نحو 

زرگانی دولتی ایران عنوان کرد: این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی مقتضی به کلیه واردکنندگان این کاال برسد.معاون داخلی شرکت با

معروفان با تأکید بر اینکه تصمیمات در شود.عباسیها )دولتی و خصوصی( میمختص یک بخش خاص نیست و شامل همه شرکت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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مدت زمان فصل برداشت شود، یادآور شد: مدت ممنوعیت واردات را های کارشناسی گرفته میوزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی

رداشت ها بدلیل کمبود آب و کاهش بارشکند، در سال زراعی جاری نیز احتماالً بهکه تحت تأثیر شرایط آب و هوایی است تعیین می

 برنج به تأخیر افتاده است و تمدید ممنوعیت فرصتی برای کشاورزان خواهد بود که محصول خود را برداشت و آماده عرضه کنند.

پایان درباره اتهام وارده مبنی بر برخورداری شرکت بازرگانی دولتی ایران از رانت و انحصار، اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش  وی در

جز فصل برداشت امکان واردات برنج را دارد، اتهام مبنی بر رانت یا انحصار که گاهی به این شرکت خصوصی در تمام طول سال به

 ٩٠تا  ٨٠درصد از واردات را برعهده دارد و  ١٥تا  ١٠اساس است، ضمن اینکه شرکت بازرگانی دولتی تنها شود، کامالً بیزده می

 درصد آن در اختیار بخش خصوصی است./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٨٤/%D٨٥%٩%D٨%AF%D٨ 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

استان غیر  1٠شود/کشت محصوالت جایگزین در طرح کد رهگیری برنج امسا  در گیالن و مازندران اجرا می

 شمالی

 .رقمی برای محصول برنج استان های گیالن و مازندران اجرا می شود ١٦طرح صدور کد رهگیری 

وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اعالم این خبر، اظهار به گزارش ایانا از 

رقمی با اهدافی همچون افزایش کیفیت، قیمت گذاری مناسب و مشخص شدن نوع رقم به محصوالت  ١٦داشت: طرح کد رهگیری 

لید کنندگان، تمام جزئیات تولید از نام تولید کننده تا منطقه تولید،محل داده می شود.کاوه خاکسار افزود: با دادن کد رهگیری به تو

وی گفت: یکی از مزیت های کد گذاری این است که برنج .مزارع، زمان و کارخانه شالی کوبی روی بسته های برنج به ثبت می رسد

کار را انجام داده روی بسته مشخص می  شکسته با سالم مخلوط نمی شود و اگر هم مخلوط شود درصد آن و کارخانه ای که این

مدیر کل دفتر غالت و .خاکسار ادامه داد: با این اقدام از مخلوط کردن ارقام بومی با پر محصول نیز جلوگیری خواهد شد.شود

د: ریح کرمحصوالت اساسی معاونت امور زراعت در ادامه به اجرای برنامه کشت جایگزین برنج در استان های غیر شمالی اشاره و تص

 .محصوالتی مانند آفتابگردان، کینوا، ارزن، ماش و کلزا از جمله محصوالت جایگزین کشت برنج در استان های غیر شمالی است

استان غیر شمالی، برنج کشت می کنند، اظهار داشت: کشت جایگزین با الزاماتی همراه است مانند قیمت  ١٠وی با بیان این که 

خاکسار افزود: از این رو، .که به دنبال تولید در این استان ها ایجاد شده که باید مد نظر قرار گیرد محصول جایگزین و صنایعی

 محصوالت جایگزین با مشورت استان ها و شرایط آنان معرفی خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٨١D/%٨%B٧%D٨%B١%D٨ 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

 هند و پاکستان چند هزار تن از برنج های کشور را تامین می کنند؟

 .تن برنج سفید شده، وارد کشور شده است ٢٧٠هزار و  ٨٥قریب به  ٩٦بر اساس آمار گمرک در یک ماهه نخست سال 

در یک ماهه نخست  آمار گمرکبر اساس ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

وارد کشور  ٧٣٦٥٤٣١٣و ارزش دالری  ٢٣٨٧٨٤٠٢٤٥٤٣٤، به ارزش ریالی برنج سفید شدهتن  ٢٧٠هزار و  ٨٥قریب به  ٩٦سال 

   .شده است

و  ٤٦٧٤٣٤٩٦و ارزش دالری  ١٥١٥٤٤٦١٣٧٣١١تن برنج سفید شده ، با ارزش ریالی  ٦٦١هزار و  ٥٣با صادرات  کشور هند

و ارزش ریالی  ٢٢٩٠١٩٠٠تن برنج سفید شده ، به ارزش دالری  ٩٩٦هزار و  ٢٥با صادر کردن  کشور پاکستانهمچنین 

 .جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند ٧٤٢٤١٤٣٠٦٠٥٨

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٤٨٤٢٢/%D٨٧%٩%D٨٦%٩% 
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 پنبه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

 درصدی تولید 2٠خودکفایی پنبه دور از انتظار نیست/پیش بینی افزایش 

مدیرعامل صندوق پنبه گفت:با توجه به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در تامین نهاده های با کیفیت، توزیع به موقع نهاده ها و 

محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه در گفتگو با .نیست توسعه استفاده از ماشین آالت خودکفایی مجدد محصول دور از انتظار

 ٨٠در سال جاری  پنبهکشت ،با اشاره به آخرین وضعیت سطح زیر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  خبرنگار

هزارتن برسد که از این میزان  ٢٠٠هزارهکتار عنوان کرد و افزود: براین اساس پیش بینی می شود که تولید وش پنبه درسال جاری به  ٩٠تا 

نسبت سال به گفته وی میزان تولید پنبه به .به دست خواهد آمد صنایع نساجی هزارتن پنبه تصفیه شده قابل عرضه به ٦٠درنهایت حدود 

هزارتن پنبه مورد نیاز صنایع نساجی است، گفت: اگرچه  ١٠٠کاویانی با بیان اینکه ساالنه .درصدی همراه خواهد بود ٢٠گذشته با افزایش 

هزارتن است اما به سبب شرایط نامساعد اقتصادی بسیاری از صنایع در تعطیلی و نیمه تعطیلی به سر  ٢٠٠ظرفیت اسمی کارخانه ها بیش از 

هزارتن آن در داخل و مابقی از طریق واردات تامین  ٤٠هزارتن پنبه مورد نیاز نساجی  ١٠٠مدیر عامل صندوق پنبه ادامه داد: از مجموع .می برند

هاد ج همانند روزگاران قدیم دور از دسترس نیست، بیان کرد: با توجه به اقدامات وزارت تولید پنبهوی با اشاره به اینکه خودکفایی در .می شود

 دکشاورزی در تامین نهاده های با کیفیت، توزیع به موقع نهاده ها و توسعه استفاده از ماشین آالت و مکانیزاسیون کشت برای خودکفایی مجد

 هکاویانی در ادامه افزود: با توجه به آنکه توسعه روش های مکانیزه کاشت، داشت و برداشت پنب.محصول در سال های آتی جای امیدواری است

ین شبا ماشین آالت تاثیر بسزایی در افزایش تولید دارد از این رو انتظار می رود که دولت نسبت به پرداخت یارانه به کشاورزان جهت تهیه ما

در سال  هافزود: براین اساس بخشی از پنبه مورد نیاز کشت پنب بذور پنبهاین مقام مسئول با تاکید بر افزایش کیفیت .آالت مورد نیاز اقدام نماید

 استان در سال اخیر  ٤جاری از سوی مرکز تحقیقات و بخش دیگر از طریق واردات از کشورهای یونان و ترکیه تامین شده و براین اساس طی 

 .شدند کشت بذور این اردبیل و جنوبی،فارس خراسان های

طی چند سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی برای اظهار کرد: خرید تضمینی پنبه مدیر عامل صندوق پنبه با اشاره به آخرین وضعیت 

افزایش رغبت کشاورزان به کشت پنبه نرخی را به عنوان قیمت تضمینی اعالم می نماید و چنانچه کارخانه های تصفیه پاک کنی 

 .باالتر از این رقم نتوانند اقدام به خرید محصول نمایند ، سازمان تعاون روستایی وارد میدان می شود

هزارتن وش پنبه را با نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری کرد و امسال هم  ٢٢کرد: سال گذشته سازمان تعاون روستایی وی تصریح 

 .جای هیچ گونه نگرانی نیست چرا که در صورت نبود مشتری خرید تضمینی محصول انجام می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٥٠٧٧١/%D٨%AE%D٨٨%٩%D٨%AF%DA 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۱ : تاریخ

س ی در قفترین مرکز پرورش ماهمیلیارد تومان تسهیالت صندوق توسعه ملی در بانک بلوکه شد/ بزرگ ٧٠

 معطل تسهیالت
پرورش "میلیارد تومان برای طرح  ٧٠کارشناسی،  عضو اتحادیه صادرکنندگان آبزیان گفت: با آنکه صندوق توسعه ملی پس از ارزیابی 

  .ایم ریالی از این تسهیالت دریافت کنیمما به حساب بانک کشاورزی واریز کرد، اما هنوز نتوانسته "ماهی در قفس

، صادرات آبزیان به عنوان یکی از کاالهای غیرنفتی و با ارزآوری باال طی چند سال خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

یلو ماهی یا ای برخوردار است. طبق برآوردها به طور متوسط هر کگذشته و با تأکید حجتی وزیر جهاد کشاورزی از اهمیت ویژه

ای دالر ارزآوری دارد که با محاسبه سرانگشتی در مقابل صادرات نفت که در اوج خود به بشکه ٦تا  ٥میگوی صادراتی رقمی بین 

برابر ارزش افزوده دارد. مضاف بر ان توسعه صنعت پرورش آبزیان در کشور عالوه بر ارزآوری، سهم زیادی  ١٠تا  ٥دالر رسید،  ١٢٠

 .ایی و بهبود سبد معیشتی مردم از لحاظ کاهش قیمت آبزیان و مصرف بیشتر در پی داردزدر اشتغال

پروری به ویژه پرورش ماهی در قفس از جمله مزیت اقتصادی توسعه صنعت آبزی با توجه به کاهش ذخایر آبزیان در دریاهای آزاد،

تواند از این مزیت با توجه به کاهش هزینه آب مصرفی میدریای عمان و خزر  های خلیج فارس،که ایران با توجه به داشتن آب

ترین صادرکننده به عنوان بزرگ ٨٤و  ٨٣های پروری که در سالگذارن حوزه آبزیدوست یکی از سرمایهمحمد وطن.استفاده کند

ترین مرکز ت بزرگدوسطبق توضیحات وطن.گویدگذاری در این صنعت میمیگو در کشور شناخته شده است، از مشکالت سرمایه

علی دلواری جانمایی شده، دو سال است که منتظر پرداخت های بوشهر و پشت سد رئیسپرورش ماهی در قفس خاورمیانه که در آب

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: با توجه به نگاه آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی در .تسهیالت از سوی بانک کشاورزی است

کل مجوزها  ٩٣یابی را آغاز کردیم که در ابتدای سال روند اخذ مجوزها و مکان ٩٢رورش ماهی در قفس از سال راستای افزایش پ

گذاری در آن از دولت درخواست تسهیالت کردیم که پس از انجام آماده شد، اما به دلیل بزرگ بودن پروژه و هزینه سنگین سرمایه

بهره برای این پروژه اختصاص میلیارد تومان در قالب تسهیالت کم ١٠٠کرد تا  کار کارشناسی گسترده، صندوق توسعه ملی مصوب

رغم آنکه کارشناسان صندوق توسعه ملی وقت زیادی برای این صادرکننده محصوالت آبزیان به این نکته اشاره کرد که علی.یابد

تومان از سوی صندوق توسعه ملی به حساب بانک میلیارد  ٧٠ارزیابی پروژه صرف کردند، تا بودجه الزم مصوب شود، پس از آنکه 

 .ایم این پول را دریافت کنیمزیاد اداری نتوانسته کشاروزی واریز شد، اما متأسفانه طی دو سال گذشته به دالیل مختلف و بروکراسی

ده که با محاسبه هزار تن ماهی ایجاد ش ١٢قفس با ظرفیت تولید ساالنه  ٢٠وی گفت: این در حالی است که طبق تعریف ما 

 .ایمدوره این درآمدزایی را از دست داده ٤میلیون دالر درآمدزایی در پی دارد که ما  ٧٢سرانگشتی چهار دوره تولید، ساالنه 

میلیارد  ٢٢گیرنده است که ما تاکنون درصد آورده اولیه برعهده تسهیل ٣٠دوست این درحالی است که طبق مقررات به گفته وطن

ذاری گبرداری کرده باشیم و این روش درستی برای حمایت از سرمایهایم، بدون اینکه ریالی از آن بهرهل دریا هزینه کردهتومان در د

سال پیش در ترکیه خبری از پرورش ماهی در قفس نبود،  ٤ها در حالی است که تا وی اضافه کرد: همه این حرف.در کشور نیست

 .کنند و هند هم در پرورش میگو گوی سبقت را از ما ربوده استتولید می هزار تن در سال ماهی ٤٠٠اما اکنون 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٠٠٠١٣٨٤ 
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  تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۹تاریخ: 

 میلیارد ریا  تسهیالت به خرید تضمینی محصوالت کشاورزیهزار  9اختصاص 

هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی موافقت کرد.این تصمیم به  ٩هیات وزیران با اختصاص 

اون اول رئیس جمهوری خرداد ماه هیات دولت به تصویب رسیده و اسحاق جهانگیری مع ٣١پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی در جلسه 

هزار میلیارد ریال تسهیالت  ٩هیات وزیران با اختصاص .چهارم تیر ماه برای اجرا به دستگاه های اجرایی مربوطه ابالغ کرده است

به گزارش ایرنا، این تصمیم به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی در جلسه .بانکی برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی موافقت کرد

اد ماه هیات دولت به تصویب رسیده و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری چهارم تیر ماه برای اجرا به دستگاه خرد ٣١

( ماده واحده قانون ٥بر اساس این تصویبنامه، بانک مرکزی موظف است در اجرای تبصره ).های اجرایی مربوطه ابالغ کرده است

های عامل برای خرید هزار میلیارد ریال تسهیالت از طریق بانک ٩ـ مبلغ  ١٣٦٨ تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی ـ مصوب

همچنین سازمان برنامه و بودجه  .تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد

ها برای وصول مطالبات ناشی فی وظایف بانکتضمین دولت نا.کشور موظف است نسبت به تضمین اصل و سود تسهیالت اقدام کند

از اعطای تسهیالت نیست و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیالت در سررسید 

حاق برخی ( قانون ال٣٦این مصوبه به استناد ماده ).مقرر از محل فروش محصوالت خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی اقدام کند

این قانون،  ٣٦بر اساس ماده .در دولت تهیه و تصویب شده است ١٣٩٣( مصوب ٢مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیالت الزم را برای 

ساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب خرید گندم و محصوالت ا

شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران )خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی( وزیران تعیین میهیأت

 .ان و کارگزاران موظفند تسهیالت مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنندمباشر.شده توسط وزارت جهادکشاورزی قرار دهدمعرفی

های تولید هر محصول شده اعم از هزینهقیمت خرید محصوالت کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با درنظرگرفتن قیمت تمام

 .دشوو سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجراء ابالغ می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٤٧/%C٢%A٠%D٨%A٧ 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 26 درصد مطالبات دامداران پرداخت شده است/ پنیر در سبد حمایت غذایی مردم قرار گرفت/ صادرات 70

 9٥هزار تن شیرخشک مازاد در سا  

صورت درصد آن به ٣٠درصد مطالبات پرداخت شده و  ٧٠شود، صورت روزانه انجام میبا توجه به آنکه خرید شیرخام دامداران به

ه همایش به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در حاشی.بدهی در گردش باقی مانده است

اکنون در هفت تا هشت استان کشور روزانه المللی زنبورداری ارگانیک درباره آخرین وضعیت خرید شیرخام از دامداران، گفت: همبین

شود.حسین صفایی با اشاره به پرداخت روزه تسویه می ٤٥ها در یک دوره تن شیرخام مازاد دامداران خریداری و مطالبات آن ٨٠٠

صادراتی به ازای صادرات هر کیلوگرم شیرخام افزود: هیأت وزیران اواخر سال گذشته بسته حمایتی از شیرخام را  تومان مشوق ٣٠٠

تومان با ازای صادرات هر کیلوگرم شیرخام در نظر  ٣٠٠مصوب کرد که در یکی از بندهای آن پرداخت مشوق صادراتی به مبلغ 

های ذایی مردم خبر داد و بیان کرد: در بسته حمایتی تولید شیرخام، هماهنگیگرفته شده است.وی از عرضه پنیر در سبد حمایت غ

الزم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده تا پنیر در سبد حمایت غذایی مردم قرار بگیرد.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون 

 ١٢های گذشته حداکثر شیرخام یادآور شد: در سال روستایی ایران درباره آخرین وضعیت شیر خشک تولیدشده از خرید حمایتی

هزار تن شیر  ٢٦موفق به گشایش بازارهای عراق و روسیه و صادرات  ٩٥شد، اما در سال هزار تن شیر خشک از کشور صادر می

از این مشوق میلیارد تومان  ٢٠٠خشک مازاد کشور شدیم.صفایی درباره پرداخت مشوق صادراتی لبنیات نیز تأکید کرد: تاکنون 

 پرداخت شده و مابقی آن باید تا پایان سال جاری پرداخت شود./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٤٢/٧٠%D-٨% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 میلیارد تومانی برای خرید تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی ابالغ شد 9٠٠مصوبه پرداخت تسهیالت 

معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در خصوص اختصاص نه هزار میلیاردریال تسهیالت از طریق بانک های عامل برای خرید 

 .تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی را ابالغ کرد

به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده  ٢١/٣/١٣٩٦انی دولت، هیئت وزیران در جلسه به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رس

 :تصویب کرد -١٣٩٣مصوب  –( ٢قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )( ٣٦)

انون تضمین خرید محصوالت اساسی ماده واحده ق( ٥بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است در اجرای تبصره ) -١

ریال تسهیالت از طریق بانک های عامل برای خرید ( ٩ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠)مبلغ نه هزار میلیارد  -١٣٦٨مصوب  -کشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور  -٢.تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد

 .است نسبت به تضمین اصل و سود تسهیالت اقدام نمایدموظف 

تضمین دولت نافی وظایف بانک ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیالت نبوده و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  -٣

ی رر و زیان دریافتموظف است نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیالت در سررسید مقرر از محل فروش محصوالت خریداری شده و ض

سازمان برنامه و بودجه کشور بانک  -اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت جهادکشاورزی.اقدام نماید

 .مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرده است 

/news/http://www.iana.ir/fa٤٥٧١٤/%D٨٥%٩%D٨ 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۶تاریخ: 

 آالت کشاورزی تا پایان سا  جاری اختصاص می یابدهزار میلیارد ریا  برای توسعه و نوسازی ماشین 15

میلیارد تومان(  ١٥٠٠هزار میلیارد ریالی )  ١٥رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص خط اعتباری 

میلیارد تومان(  ٢٥٠٠هزار میلیارد ریال) ٢٥آالت کشاورزی در سال جاری خبر داد و گفت: سالیانه برای توسعه و نوسازی ماشین

 ضمن ایرنا با گو و گفت در آدینه امروز  کامبیز عباسی  .تقاضای تسهیالت برای توسعه و نوسازی ماشین آالت کشاورزی وجود دارد

ها و تسهیالت امیدواری از جذب کامل این خط اعتباری، با اشاره به اینکه فضای خوب سرمایه گذاری در قالب پرداخت مشوق ابراز

هزار میلیارد ریال) پنج هزار میلیارد تومان( سرمایه گذاری  ٥٠در دولت به وجود آمده است؛ بیان کرد: در چهار سال گذشته بیش از 

هزار دستگاه انواع ادوات  ١٨٠هزار دستگاه و  ٨٠حوزه مکانیزاسیون صورت گرفته و باعث افزایش تعداد تراکتور به میزان بیش از در 

 .یگر کشاورزی شده است

 کاهش ضایعات غالت با توسعه مکانیزاسیون 

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه با توسعه مکانیزاسیون ضایعات برداشت غالت به کمتر از 

 .درصد رسیده است؛ از آن به عنوان رشد چشمگیری در این حوزه نام برد 7.

 درصد برداشت برنج مکانیزه شد  8٥

 ٦درصد رسیدیم و بیش از  ٨٥درصد مزارع شالیزار به  ١٥برنج از برداشت مکانیزه عباسی افزود: همچنین در حوزه مکانیزاسیون 

 .میلیارد تومان( سرمایه گذاری در این زمینه اتفاق افتاد ٦٠٠هزار میلیارد ریال )

 گسترش مکانیزاسیون به جنگلداری و مرتع داری 

ون صنعت شیالت و دام و طیور نیز اقدام های خوبی صورت رییس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی با بیان این که در حوزه مکانیزاسی

ری و هایی نیز برای مکانیزاسیون جنگلداگرفته است، افزود: به تازگی به مکانیزاسیون گیاهان دارویی نیز ورود پیدا کردیم و برنامه

 .ورزی به اتمام برسدوی ابرازامیدواری کرد تا پایان برنامه ششم توسعه مکانیزاسیون کشا .داری نیز داریممرتع

 کنیمپایداری در تولید را دنبا  می

های گذشته دستیابی به تولید پایدار ممکن نیست؛ گفت: ما به دنبال رکورد زنی و عباسی با اشاره به اینکه در کشاورزی با روش

جز ورود  ن و تغییرات اقلیمی، راهیافزایش تولید نیستیم بلکه به دنبال پایداری تولید در بخش کشاورزی هستیم چرا که با گذر زما

 .های نوین نداریمبه تکنولوژی

  مورد در سا  12٠٠استانداردسازی تجهیزات کشاورزی به 

وی به توجه سازمان متبوع خود برای تعریف استاندارد در حوزه تجهیزات و ماشین آالت آبیاری و کشاورزی اشاره کرد و گفت: برای 

دسازی در حوزه لوازم و تجهیزات آبیاری و ماشین آالت کشاورزی اهمیت زیادی قایل هستیم به طوری تعریف استاندارد و استاندار

 .مورد در سال رساندیم ١٢٠٠مورد در سال بود به  250که آمار استانداردسازی را که در دولت قبل ساالنه 

ذاری در بخش مکانیزاسیون کشاورزی را برگزاری گرئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی یکی دیگر از عوامل مهم برای توسعه سرمایه

عباسی گفت: یکی از اولویت های ما این است که در نمایشگاه آی .نام برد ( IFARM) «آی فارم»هایی مثل نمایشگاه نمایشگاه

شاورزی در ک فارم کشاورزان به عنوان اعضای اصلی حضوری پررنگ داشته باشند چرا که بحث پایداری تولید به کمک مکانیزاسیون

این مقام مسئول ادامه داد: حضور ماشین آالت .خصوصا با تغییرات اقلیمی اخیر و افت کیفیت خاک از اهمیت باالیی برخوردار است

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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و ادوات با کیفیت کشاورزی از یک سو و حضور کشاورزان به عنوان بازار تقاضا از سوی دیگر در نمایشگاه آی فارم حائز اهمیت است 

 .نیز در نمایشگاه حول محور کشاورزی مکانیزه و کاهش تقاضای آب و بهبود مواد آلی در خاک است و سیاست ما

 ه ماشین آالت کشاورزیبکم توجهی صنعت 

عباسی با اشاره به استقبال کشاورزان از ماشین آالت کشاورزی داخلی گفت: با این وجود متاسفانه بخش صنعت کشور به حوزه 

توجه بوده و یکی از دالیل نبود سرمایه گذاری در این بخش همین موضوع است که امیدواریم بخش  ماشین آالت کشاورزی کم

صنعت جایگاه ماشین آالت کشاورزی را احصا کند چرا که این بخش به طور قطع با صنعتی مثل خودرو متفاوت است و امنیت غذایی 

 .و بالطبع امنیت ملی را برای ما در پی خواهد داشت

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٣٠/١٥%D-٨٧%٩%D٨%B٢%D٨%A٧% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۵تاریخ: 

 موفقیت محققان کشور در افزایش ماندگاری یک عنصر حیاتی گیاه در خاک

نوان یک خاک به ع« بور»پژوهشگران دانشگاه مالیر با استفاده از نانو ذرات هیدروکسید آلومینیوم توانستند میزان ماندگاری عنصر 

گرم در کیلوگرم بور میلی ٢به گزارش خبرنگار ایسنا، آب در مناطق خشک حاوی حدود .عنصر حیاتی برای گیاه را افزایش دهند

باالتر از PHشود، ضمن آنکه در اده در اثر بارندگی یا آبیاری شسته شده و از دسترس گیاه خارج میهای سبک این ماست. در خاک

عنصر بور در محصوالت زراعی و باغی دارای دو نقش متفاوت .یابدهای آهکی میزان جذب بور به مقدار زیادی کاهش میو خاک ٨

بور بیشترین اهمیت را در فرآیند تشکیل میوه دارد. میزان نیاز گیاهان ای هستند. از میان عناصر کم مصرف، فیزیولوژیکی و تغذیه

درصد قابل دسترس برای گیاه است و دامنه کمی بین  ٢.٥نسبت به بور متفاوت است، ولی از کل بور موجود در خاک تنها نیم تا 

رم بور قابل دسترس در خاک موجب مسمومیت گرم در کیلوگمیلی ٥ای که وجود کمبود و مسمومیت بور در گیاه وجود دارد، به گونه

با خشک شدن الیه سطحی خاک جذب بور توسط .دهدشود و کمبود آن به شدت عملکرد گیاهان را تحت تاثیر قرار میگیاه می

مصرف حیاتی الزم برای یابد و رطوبت خاک نقش اساسی در جذب این عنصر دارد. از این رو بور یک عنصر کمها کاهش میریشه

 .رشد گیاهان است؛ اگرچه فاصله کمی میان غلظت مطلوب و سمیت آن وجود دارد، ولی غلظت بور در محلول خاک کم است

عالئم کمبود بور در مناطق مرطوب یا بارانی به علت شسته شدن مقادیر زیادی بور و سمیت بور در مناطق خشک به دلیل تجمع 

گرم در دهم میلی ٥ر قابل استفاده در خاک برای رشد طبیعی اکثر گیاهان حدود محدوده بو.این ماده در گیاه قابل مشاهده است

تر گرم در لیشود. غلظت مجاز این عنصر در آب آبیاری معادل دودهم میلیکیلوگرم بوده و بیش از این مقدار باعث ایجاد سمیت می

 .ست سبب مسمومیت گیاه شودگرم در لیتر آب آبیاری ممکن اهای بیشتر از یک تا دو میلیبوده و غلظت

گیرد و محققان به این نتیجه های منتشر شده تثبیت بور بیشتر از طریق جذب سطحی روی ذرات خاک صورت میبر اساس گزارش

با توجه به اهمیت بور در خاک، محققان  .دهدرسیدند حداکثر جذب سطحی بور در خاک با افزایش مقدار رس افزایش نشان می

پروژه تحقیقاتی را با هدف بررسی جذب و واجذب سطحی بور در دو خاک اصالح شده توسط نانوذرات هیدروکسید  دانشگاه مالیر

نقش نانوذرات هیدروکسید آلومینیوم در جذب و »این آزمایش که با عنوان .نشده اجرایی کردندآلومینیوم سه درصد و خاک اصالح

کننده نانوذرات هیدروکسید آلومینیوم بر میزان جذب و واجذب ی تاثیر اصالحاجرایی شد، با هدف بررس« دفع بور در خاک گلخانه

در این تحقیقات برای افزایش بور مورد نیاز گیاه از نانوذرات هیدروکسید .ای در جنوب استان همدان صورت گرفتبور در خاک گلخانه

 های تحقیقاتیح شده و اصالح نشده با استفاده از روشآلومینیوم سه درصد استفاده و در نهایت میزان بور موجود در دو خاک اصال

نتایج به دست آمده از این تحقیقات نشان داد که با استفاده از نانو ذرات هیدروکسید میزان بور بیشتری نسبت به .گیری شداندازه

 .خاک اصالح نشده استخراج شد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٠٩/%D٨٥%٩%D٨٨%٩%D٩ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

 شودها در تهران برگزار میها و چالشهمایش ملی جلبک؛ فرصت

محل سازمان همایش ملی جلبک )فرصت ها و چالش ها( طی روزهای بیست و چهارم و بیست و پنجم مهرماه سال جاری در 

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، با توجه به .تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تهران برگزار می شود

اهمیت و نقش مؤثر جلبک ها در زمینه های مختلف غذایی، دارویی، بهداشتی، کود بیولوژیک، سوخت زیستی، برنامه ریزی به منظور 

بر اساس این گزارش، شناسایی جلبک ها و گیاهان منابع ارزشمند جلبک در کشور، الزم و ضروری به نظر می رسد.برداری از بهره

آبزی به عنوان منابع ناشناخته، استفاده حداکثری از توان داخلی کشور و مشارکت حداکثری دانشگاه ها، بخش خصوصی، مؤسسات 

نسجام بین این نهادها در عملیاتی شدن این فعالیت ها از اهمیت خاصی برخوردار پژوهشی، مراکز تحقیقاتی و تأکید بر هماهنگی و ا

در این گزارش، محورهای همایش همایش ملی جلبک )فرصت ها و چالش ها( شامل فناوری اطالعات در حفاظت و بهره برداری .است

محصوالت صنعتی، فناوری تولید کود های ارگانیک،  فناوری تولید غذا، مکمل ها وامنیت غذایی، فناوری تولید سوخت زیستی و پایدار،

 فناوری تولید فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی و فناوری پایش و پایداری بوم سازگان های آبی اعالم شده است.

رولینا و ک اسپیبرگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با کاربرد جلبک ها و گیاهان آبزی در صنایع، آشنایی با تکثیر و پرورش جلب

کاربرد آن در صنایع، آشنایی با با تکثیر و پرورش جلبک کلرال و کاربرد آن در صنایع و آشنایی با تکنیک تجارت و اقتصاد جلبک و 

 گیاهان آبزی؛ از دیگر برنامه های همایش ملی جلبک )فرصت ها و چالش ها( به شمار می رود.

 مایشگاه تخصصی با حضور تولید کنندگان بخش خصوصی نیز برگزار خواهد شد.در همایش ملی جلبک )فرصت ها و چالش ها( ن

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٨٥/%D٨٧%٩% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

 ها و محصوالت کشاورزی استها کلید به ثمر نشستن میوهمورچههای شیرین به رشوه

مطالعه ای نشان می دهد که برخی محصوالت گلدار مانند حبوبات و پنبه با دقت میزان شیرینی شهد تولید شده در گل ها و برگ 

با جانوران گیاهخوار مقابله می کنند  ها، موقعیت خود را کنترل می کنند. این کار آن ها را قادر می کند تا مورچه ها را که به شدت

و هم چنین حشراتی را که گرده افشانی می کنند، به خود جذب کنند. این استراتژی نیازهای آن ها را به دفاع و تولید مثل متعادل 

ل ها ده در گمطالعه ای نشان می دهد که برخی محصوالت گلدار مانند حبوبات و پنبه با دقت میزان شیرینی شهد تولید ش.می کند

و برگ ها، موقعیت خود را کنترل می کنند. این کار آن ها را قادر می کند تا مورچه ها را که به شدت با جانوران گیاهخوار مقابله 

می کنند و هم چنین حشراتی را که گرده افشانی می کنند، به خود جذب کنند. این استراتژی نیازهای آن ها را به دفاع و تولید مثل 

به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی این یافته ها می تواند بخش کشت تجاری محصوالت کشاورزی را از روش ل می کند.متعاد

 مورچه که محصوالتی چون کدو تنبل، کدو مسما، پشن فروت و عسل اقاقیا را نیز در بر می گیرد آگاه کند.-تولید گیاه

گیاهانی که از خانواده پشن فروت هستند، در طول زمان گل دهی و میوه دادن  پژوهشگران دانشگاه ادینبرو در مورد اسرار شهد

مطالعه کرده اند.آن ها به دنبال یافتن این مطلب بودند که چگونه این نوع گیاهان در گل ها و میوه ها و برگ های خود شهدهایی 

گران از یافتن این مطلب که بیشترین حجم شهدهای تولید می کنند و مورچه ها و گرده افشان ها را از آن تغذیه می کنند.پژوهش

شیرین در اطراف گل ها برای جذب مورچه ها تولید می شود شگفت زده شدند.این مسئله نشان می دهد که گیاهان به وسیله گرده 

ل که مورچه ها را به ها و میوه های ارزشمند خود در مقابل جانوران گیاهخوار بسیار خوب از مورد دفاع قرار می گیرند، در عین حا

دور نگه داشتن خود از گل های باز شده شان تشویق می کنند.پژوهشگران انتظار ترشحات باالیی از شهد برای جذب مورچه ها را 

در جوانه ها و میوه ها داشتند اما نه در گل ها، به دلیل جلوگیری از تضادهای احتمالی بین مورچه ها و گرده افشان ها. این پژوهش 

که توسط دانشگاه ملی مکزیک حمایت مالی می شود منتشر شد.نورا ویامیل بوئنروسرو از  biotropica)مجله بیوتروپیکا ) در

پیشنهاد یک رشوه شیرین در شکل شهد می "دانشگده علوم زیستی دانشگاه ادینبرو که این پژوهش را هدایت می کند می گوید: 

مورچه ها برای اجتناب از تضاد بین مورچه ها و گرده افشان ها باشد. این مسئله اجازه  -اهتواند یک استراتژی مورد استفاده برای گی

می دهد تا یک بده بستان که در آن گیاهان توسط مورچه های محافظ مورد دفاع قرار می گیرند بدون این که گرده افشان ها از این 

 مسئله بترسند صورت گیرد.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٨٢/%D٨%B١%D٨%B٤%D٨٨%٩% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

های بخش کشاورزی گردش مالی محصوالت نانو از رشد خوبی برخوردار است/ نانوفناوری در تمام حوزه

 های کاری در نانوفناوری الزامی استنقش کند/ تعیین اولویتتواند ایفای می

اید بمدیر کارگروه توسعه سرمایه های انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: تعیین اولویت های کاری در نانو فناوری امری الزامی است و 

به .شور را به عنوان موارد اساسی و جدی مدنظر قرار دهیمآب و محیط زیست، سالمت، انرژی و سایر موضوعات اساسی ک :اولویت هایی مانند

چشم اندازها و افق "گزارش ایانا از سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، در چهارمین همایش نانو فناوری در بخش کشاورزی با شعار 

قدیر از همکاری های وزارت جهاد کشاورزی با این کارگروه، مدیر کارگروه توسعه سرمایه های انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با ت "های نوین

ساله راهبری توسعه  ١٠پرداخت و بیان داشت: فعالیت این کارگروه با تدوین سند  "وضعیت فناوری نانو در ایران"به ارائه گزارشی با عنوان 

وز در مرحله توسعه صنعتی و تولید محصوالت نانو با هدف فناوری نانو و توسعه نیروی انسانی و تکمیل زیرساخت و تجهیزات آغاز شد؛ اما امر

 دتجاری سازی در بازارهای بین المللی هستیم. دکتر سید مهدی رضایت با موفق ارزیابی کردن فعالیت ها در سال های اخیر ابراز امیدواری کر

فعالیت ها در نانو فناوری و محدودیت امکانات بیان در تجاری سازی دستاوردهای علمی نیز توفیقات زیادی حاصل شود.وی با اشاره به وسعت 

ات عداشت: تعیین اولویت های کاری در نانو فناوری امری الزامی است و باید اولویت هایی مانند: آب و محیط زیست، سالمت، انرژی و سایر موضو

مایه های انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با اشاره اساسی کشور را به عنوان موارد اساسی و جدی مدنظر قرار دهیم. مدیر کارگروه توسعه سر

 به گستره وسیع حوزه کشاورزی یادآور شد: نانو فناوری در تمام حوزه های بخش کشاورزی می تواند ایفای نقش کند و در تولید ثروت و بهبود

از جمله همکاری مشترک با آموزش و پرورش و معرفی نانو کیفیت زندگی مردم تأثیرگذار باشد. رضایت با اشاره به زمینه اطالع رسانی در کشور 

دانشگاه که مدرک کارشناسی ارشد رشته های نانو را ارائه می دهند، خاطرنشان ساخت: اعتقاد ما این است  ٦٦فناوری به دانش آموزان همچنین 

وزارت جهاد کشاورزی می تواند حرکت و پیشرفت این علم  که باید با ذینفان ارتباط برقرار کنیم. همچنین همکاری ما با کمیته فناوری نانو در

میلیارد ریال  ٧٩٠که نزدیک به  ٩٢را سرعت بخشد. به گفته وی گردش مالی محصوالت نانو از رشد خوبی برخوردار است و در مقایسه با سال 

ه های مختلف جهاد کشاورزی در بحث فناوری نانو به دو به سه هزار میلیارد ریال افزایش یافت. وی در پایان با اشاره به دیدگا ٩٤بود، در سال 

چشم "دبیر اجرایی این همایش نیز با تشریح گزارشی با عنوان .موضوع بهبود محصوالت کشاورزی و حوزه های صنعتی کشاورزی نیز پرداخت

اطرنشان ساخت: با رشد خوبی که در به بیان فرصت ها و چالش های بخش کشاورزی پرداخت و خ "اندازهای فناوری نانو در بخش کشاورزی

 حوزه فناوری نانو وجود دارد، بارقه های امید در این موضوع دیده می شود و پیشرفت امیدبخشی را در فعالیت های کشاورزی شاهد هستیم. 

ن باقی مانده است که این دکتر سرافرازی افزود: امروز شاهدیم که با وجود کاهش سطح زیر کشت محصوالت مانند گندم، تولید به همان میزا

محصول باغی و زراعی رتبه اول تا دهم  ٢٠امر نشان دهنده کاربرد فناوری های نوین در تولید محصوالت است. وی با بیان اینکه کشور در حدود 

را می طلبد تا با حفظ رشد جهان را به خود اختصاص داده است، گفت: این امر فرصت های خوبی را در اختیار ما قرار می دهد و نگاه ویژه دولت 

گفتنی .محصوالت، پایداری آن را تثبیت نماییم. وی در پایان کاربرد فناوری نانو را کمکی به رفع معضالت و چالش های عمده در کشور دانست

ر و رئیس سازمان دیروز با حضور معاون وزی "چشم اندازها و افق های نوین"است چهارمین همایش نانو فناوری در بخش کشاورزی با شعار 

 نتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محققان، دانشمندان و صاحب نظران نانو فناوری، رئیس کمیته نانو فناوری وزارت جهاد کشاورزی، معاونا

در سالن  ریویژه توسعه فناوری نانو، محققان و نمایندگان ستاد ویژه توسعه فناوسازمان، مدیر کارگروه توسعه سرمایه های انسانی ستاد 

 گردهمایی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج آغاز به کار کرد. 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٦٤/%DA%AF%D٨%B١% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 ملی نانوفناوری در کشاورزی آغاز به کار کرد چهارمین همایش

چهارمین همایش ملی نانوفناوری در کشاورزی با هدف بررسی راه های توسعه اثربخش فناوری نانو در کشاورزی و کمک به حل 

 .ردر کمشکالت این بخش به منظور تامین امنیت غذایی صبح سه شنبه در موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر در کرج آغاز به کا

مریم هاشمی دبیر چهارمین همایش ملی نانوفناوری در کشاورزی گفت: کمیته فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی برگزار کننده این 

به گزارش ایانا، وی افزود: این همایش با شعار چشم اندازها و افق های نوین توسط کمیته نانو فناوری وزارت .روزه است ٢همایش 

هاشمی ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین .حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می شود جهاد کشاورزی و با

پژوهشگران و اندیشمندان حوزه های مختلف کشاورزی و نانوفناوری، ارائه دستاوردهای جدید علمی، پژوهشی و فناوری اساتید، 

 .نانوفناوری را از جمله اهداف برگزاری این همایش اعالم کرد دانشمندان، پژوهشگران و بخش خصوصی مرتبط با کشاورزی و

وی افزود: نقد و بررسی وضعیت فعلی کاربرد نانوفناوری در کشاورزی و چشم اندازهای آینده، ارائه تجارب موفق بین المللی و تعیین 

اوری مت محصوالت کشاورزی و معرفی کمیته نانوفننقشه راه توسعه، بحث و تبادل نظر درباره جایگاه نانوفناوری در تولید، اقتصاد و سال

وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع ممیزی، سیاستگذاری، همکاری در تدوین استانداردها از دیگر اهداف برگزاری این همایش 

ه تهیه شد دبیر همایش نانوفناوری در کشاورزی همچنین گفت: ضوابط و آیین نامه های صدور مجوز مصرف محصوالت مرتبط.است

بر پایه نانوفناوری، برگزاری جلسات هم اندیشی و میزگردهای تخصصی با حضور مسئولین اجرایی، صاحبنظران و مشارکت بخش 

 هب شده انجام های پژوهش نتایج انعکاس کشاورزی، در نانوفناوری کاربرد توسعه فراروی های چالش بررسی منظور به خصوصی 

ان کشاورزی به منظور برنامه ریزی و بهره برداری در سطح کالن ملی و بحث و تبادل نظر پیرامون ه برداربهر و اجرایی های بخش

 .زیرساخت های الزم برای توسعه نانوفناوری در کشاورزی از دیگر مباحثی است که در این همایش ملی مطرح خواهد شد

نامتعارف اصالح و افزایش حاصلخیزی خاکهای کشاورزی، وی نقش فناوری نانو در مدیریت مصرف منابع آبی و بهره وری از آبهای 

تولیدات دامی، شیالت و آبزی پروری دامپزشکی )بهداشت، تشخیص و درمان(، کاهش ضایعات کشاورزی، فرآوری و بسته بندی مواد 

فهای هرز، بهینه هاشمی خاطرنشان کرد: کنترل آفات، بیماری های گیاهی و عل.غذایی از جمله محورهای این همایش عنوان کرد

سازی مصرف انرژی و توسعه تولید انرژی های پاک، ماشین های کشاورزی، مکانیزاسیون و کشاورزی دقیق تولید و فرآوری گیاهان 

دارویی، تبدیل زایدات کشاورزی به محصوالت با ارزش افزوده و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی از دیگر محورهای این همایش 

 .است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧١٧/%DA%٨٦%D٨٧%٩%D٨%A٧% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

تفاهمنامه با پژوهشکده محیط بار/ امضاء های طیور در کشور برای نخستینعامل باکتریایی بیماری 3معرفی 

 زیست در حوزه پرندگان آبزی

حوزه حیات وحش از یکسال اخیر از  :مدیر تحقیق و تشخیص بیماری های طیور مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت

 اکنون برخی سروتیپاهمیت بیشتری برخوردار شده اشت؛ زیرا تاکنون حیات وحش تنها نقش انتقال ویروس را بر عهده داشت؛ اما 

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر حسین گودرزی .ها می تواند در حیات وحش تلفات ایجاد کند

سال گذشته موفق به گزارش سه عامل باکتریایی بیماری های طیور شد که برای نخستین بار  ١٥با اشاره به اینکه مؤسسه رازی در 

ام شده است، اظهار کرد: کلزای عفونی از جمله بیماری هایی است که برای نخستین بار در مؤسسه رازی باکتری آن در کشور انج

جداسازی و به شکل رسمی انجام شد.وی افزود: در سال گذشته نیز عامل باکتریایی گالی باکتریوم که مرغان تخم گذار را تهدید 

 ا همکاری بخش تحقیقات بیماری های باکتریایی این مؤسسه، به طور رسمی گزارش شد.کرده و تاکنون در ایران گزارش نشده بود، ب

مدیر تحقیق و تشخیص بیماری های طیور مؤسسه رازی خاطرنشان کرد: متاسفانه عامل گالی باکتریوم در کشور به عنوان باکتری 

سازی باکتری و ارسال به کشور دانمارک، در آنجا  که در افت تولید مرغان تخم گذار بسیار مؤثر است، مشخص شد و پس از ایزوله

نیز این امر مورد تایید قرار گرفت.گودرزی گفت: از دیگر وظایف این بخش پرداختن به عوامل بیماری های نوظهور است که به طور 

رد: یات وحش بیان کجدی پیگیری می شود.وی با اشاره به فعالیت بخش تحقیق و تولید بیماری های طیور مؤسسه رازی در حوزه ح

حوزه حیات وحش از یکسال اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار شده است؛ زیرا به عنوان مثال عامل بیماری آنفلوانزای فوق حاد 

پرندگان که بیشتر در کشور شاهد هستیم، از جمله سروتیپ هایی است که می تواند در حیات وحش تلفات ایجاد کند، این در حالی 

شته شاهد این موضوع نبودیم و حیات وحش تنها نقش انتقال ویروس را بر عهده داشت.مدیر تحقیق و تشخیص است که در گذ

بیماری های طیور مؤسسه رازی بیان کرد: در این راستا برای پیگیری گسترده تر در حوزه پرندگان وحشی آبزی حیات وحش، 

ین حوزه نیز به شکل گسترده ای وارد عمل شده و به حیات وحش و ای با پژوهشکده محیط زیست امضاء کردیم تا در اتفاهمنامه

 پرندگان آبزی کمک کنیم.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٠٩/%D٨٥%٩%D٨%B٩%D٨%B١ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 کشف مهم در زمینه فتوسنتز دور نیست

فتوسنتز یکی از پیچیده ترین و مهم ترین فرآیندهاست و نقطه ی آغاز زنجیره ی غذایی در کره زمین محسوب می شود. با اینکه 

نوع از پروتئین ها مدل سازی شده اند، دانشمندان هنوز به دنبال کشف پروتئین هایی هستند که می توانند برای  ١٠٠بیش از 

فتوسنتز یکی از پیچیده ترین و مهم ترین فرآیندهاست و نقطه ی آغاز زنجیره ی غذایی در افزایش بازدهی محصول مهندسی شوند،

نوع از پروتئین ها مدل سازی شده اند، دانشمندان هنوز به دنبال کشف پروتئین  ١٠٠کره زمین محسوب می شود. با اینکه بیش از 

 لومعهایی هستند که می توانند برای افزایش بازدهی محصول مهندسی شوند، چنانکه دانشمندان این مسئله را به تازگی در مجله 

(science) پروتئین دیگر به نام  اثبات کرده اند. در حال حاضر پژوهشگران اسراری درباره یک نوعCP12  را آشکار کرده اند که

وجود دارد که  CP12آگاهی کامل نسبت به آن می تواند راه دیگری را برای افزایش تولید در آینده فراهم کند.سه شکل از پروتئین 

ان مهتری که عنان را به عنو CP12را تنظیم می کند. این آنزیم ها را به شکل اسب های بارکش و  PRKو  GAPDHآنزیم های 

به آنها می گوید که زمانی که روشنایی روز وجود دارد مشغول به کار شوند و زمانی  CP12اسب ها را به دست دارد در نظر بگیرید. 

که هوا تاریک می شود آن ها را متوقف می کند.پاتریشیا لوپز، نویسنده ارشد این پژوهش و پژوهشگر پست دکترا در زمینه رو به 

یک جزء بسیار مهم است چرا که به گیاهان  CP12"فهم کارآیی فتوسنتز، که این پژوهش را نیزهدایت می کند می گوید: گسترش 

 CP12 کمک می کند تا به تغییرات سطوح مختلف نور پاسخ دهند، برای مثال زمانی که یک برگ یا ابر بر روی گیاه سایه افکنده باشد،

چند دقیقه طول می کشد تا فعالیت گیاهان کندتر شود،  CP12فعالیت آنزیم ها را برای چند ثانیه متوقف می کند، اما بدون وجود 

منتشر  experimental botany)در مقاله ای که در مجله گیاه شناسی تجربی )"که هزینه آن مصرف انرژی گران بهای گیاه است.

 CP12-3یکسان عمل نمی کنند. به نظر می رسد که  CP12افته اند که همه ی انواع آنزیم های شده است، لوپز و همکارانش دری

در این فرآیند نقش دارند و یکدیگر را پوشش می دهند. اگر این سه  CP12-2و  CP12-1درحالیکه  -بخشی از این فرآیند نیست

منجر به کوچک شدن شدید گیاه و کم و کوچک شدن دانه های نوع نباشند گیاه نمی تواند عمل فتوسنتز را به خوبی انجام دهد که 

نیز ناپدید می شود. یکی از نویسندگان این پژوهش،  PRKکه افسار اسب ها را نگه دارد،  CP12آن می شود.در حقیقت، بدون وجود 

هم است که مواد خام را یک اسب بارکش م PRK"کریستین راینز، استاد فیزیولوژی مولکولی گیاهی در دانشگاه اسکس می گوید: 

قندی که گیاهان برای بزرگتر شدن و تولید محصول  –برای آنزیم های روبیسکو فراهم می کند تا آن را تبدیل به کربوهیدرات کنند 

دون اورت، دستیار مدیر و از پژوهشگران دپارتمان خدمات پژوهشی کشاورزی در آمریکا و روبرت امرسون "بیشتر مصرف می کنند.

زیست شناسی گیاهی در موسسه زیست شناسی ژنتیک کارل واشینگتن می گویند که کشاورزی در حال نزدیک شدن به  استاد

مرزهای ویژگی های تاثرگذار در بازدهی محصول است؛ چیزی که بخش قابل توجهی از افزایش محصول در قرن گذشته را به پیش 

برای افزایش بازده محصوالت کشاورزی است، و برای نخستین بار هم دانش بهبود فتوسنتز نوید بخش عبور از مرزها "رانده است. 

مولکولی فتوسنتز و هم ابزار تکنولوژیک قدرتمند برای تبدیل فتوسنتز مهندسی شده به یک هدف واقع بینانه و قابل دستیابی وجود 

 "دارد.

ww.iana.ir/fa/news/http://w٤٥٦٩٠/%DA%A٩%D٨ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 تولید انبوه واکسن انتروتوکسمی توکسوئیدی در مؤسسه رازی

رئیس بخش واکسن های بی هوازی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: تا پایان سال جاری حدود شش میلیون دز 

انتروتوکسمی توکسوئیدی در این مؤسسه تولید می شود و از سال آینده نیز به طور رسمی میزان تولید این واکسن در از واکسن 

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر رضا پیله چیان با اشاره به اینکه .مؤسسه رازی اعالم خواهد شد

میلیون دز در سال است، اظهار کرد: این در حالی است که نیاز کشور به  ٢١٠این مؤسسه ظرفیت تولید واکسن های بی هوازی در 

میلیون دز است.وی ضمن تفکیک واکسن های  ١١٠تا  ١٠٥این نوع واکسن ها بر اساس اعالم سازمان دامپزشکی کشور، ساالنه 

میلیون دز واکسن  ٢٠تا  ١٨تروتوکسمی چهار ظرفیتی، میلیون دز واکسن ان ٧٥هوازی تولید شده در مؤسسه رازی، افزود: ساالنه بی

قانقاریا عفونی کبد و دو تا سه میلیون دز شاربن عالمتی در این بخش تولید می شود که البته بر اساس نیاز، تولید این واکسن ها 

 مین مقدار واکسن تولیدافزایش خواهد یافت.رئیس بخش واکسن های بی هوازی مؤسسه رازی با بیان اینکه در سال گذشته نیز ه

شد، خاطرنشان کرد: تولید این واکسن ها توسط مؤسسه رازی مرکز و شعب آن در سطح کشور است؛ اما بخش عمده واکسن قانقاریای 

عفونی کبد گوسفند در شعبه مشهد این مؤسسه با روش ابداعی جدید تولید می شود.وی ادامه داد: در این شعبه روش تولید واکسن 

درصد واکسن قانقاریای عفونی کبد گوسفند با همین روش در  ٨٠پایه ریزی شد و در همین راستا حدود  ١٣٧٢نتور از سال در فرما

طرح تولید واکسن انتروتوکسمی  ١٣٧٤مؤسسه رازی شعبه مشهد به تولید می رسد.دکتر پیله چیان با اشاره به اینکه از سال 

جوز تولید و کنترل واکسن انتروتوکسمی توکسوئیدی توسط مؤسسه رازی دریافت توکسوئیدی در مؤسسه رازی آغاز شد، گفت: م

شده و با کنترل سازمان دامپزشکی کشور در سال جاری تولید می شود.رئیس بخش واکسن های بی هوازی مؤسسه رازی تأکید کرد: 

نیز به طور رسمی میزان تولید این واکسن  تا پایان سال جاری حدود شش میلیون دز از این واکسن تولید می شود و از سال آینده

 در مؤسسه رازی اعالم خواهد شد.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٧٢/%D٨%AA%D٩% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 فناوری تولید بتاکاروتن از ریزجلبک در بیوراکتور دستیابی ایران به

 محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به فناوری بهینه تولید بتاکاروتن از ریزجلبک دونالیال سالینا در بیوراکتور دست یافتند

ایع شکده بیوتکنولوژی صنبه گزارش ایانا از روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی دکتر محمدامین حجازی، رییس پژوه

غذایی اظهار کرد: بتاکاروتن از جمله ترکیبات پرکاربرد در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی بهداشتی است که به دو صورت طبیعی و 

 .درصد است ١٥تا  ١٠سنتتیک وجود دارد. جلبک تک سلولی دونالیال از مهمترین منابع طبیعی بتاکاروتن با درصد تجمعی 

ت کشت ریزجلبک دونالیال در آب های شور و محیط کشت ساده شامل امالح معدنی و گاز آالینده دی اکسید کربن را از وی قابلی

تن بتاکاروتن از خارج وارد می شود که  ٤٠مزیت های استحصال بتاکاروتن از این منبع عنوان و خاطرنشان کرد: ساالنه بالغ بر 

به این ماده پرکاربرد و بهبود فناوری های موجود طرح استحصال بتاکاروتن از سویه های محققان پژوهشکده با هدف رفع نیاز کشور 

درصد بتاکاروتن  ١٣.٥بومی ریزجلبک دونالیال را در دستور کار قرار دادند. با بررسی سویه های بومی به سویه ای رسیده ایم که تا 

ع کردیم که میزان تولید در واحد سطح یا حجم را در مقایسه با روش دارد و در بعد ارتقای بازدهی تولید هم متدولوژی ای را ابدا

حجازی تصریح کرد: بحث بعدی انتقال از فاز آزمایشگاهی به صنعتی است که مستلزم .های معمول به نحو چشمگیری انجام می دهد

فاز پایلوت اقدام به ساخت  طراحی محیط کشتی اقتصادی است که هزینه های تولید را به حداقل برساند. در این راستا در

فتوبیوراکتوری کردیم که در تالشیم با بهینه کردن آن در فاز پایلوت به راندمانی در حد فاز آزمایشگاهی برسیم که بسیار به این 

لبک جعضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد: برای تولید بتاکاروتن از ریز.هدف نزدیک شده ایم

در دنیا عمدتا از سیستم های باز استفاده می شود که نسبتا ارزان تر هستند ولی راندمان نسبتا پایینی داشته و آالینده هایی در کنار 

محصول ایجاد می شود. هدف ما در این تحقیقات این بوده که با بهبود فناوری به محصولی برسیم که گرید و مطلوبیت الزم برای 

ایع دارویی را داشته باشد، لذا سراغ سیستم بسته )بیوراکتور( رفتیم که هزینه بالنسبه باالتری نسبت به سیستم های استفاده در صن

 باز دارد اما بازده باالتر و آلودگی حداقلی آن هزینه های بیشتر این روش را جبران می کند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦١٧/%D٨%AF%D٨%B٣%D٨% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 صادرات تخم مرغ رمقی ندارد/قیمت منطقی هر عدد تخم مرغ چقدر است؟

شیوع آنفوالنزا طی ماه های اخیر با رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: با توجه به بی رمقی صادرات و 

ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار .هزارتنی مازاد تخم مرغ مواجه هستیم ١٦٠مازاد 

در حال حاضر : اظهار داشت صادرات تخم مرغ، با اشاره به آخرین وضعیت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی

 ٢٠محموله وی در خصوص صادرات تخم مرغ به قطر افزود: یک .در حجم محدودی به افغانستان صورت می گیرد به عراق صادرات نداریم و تنها

 .تومان امکان رقابت با رقبا وجود ندارد ٥٠٠هزار و  ٤هر کیلو تخم مرغ با نرخ  صادراتصادر شد که البته با وجود  قطر تنی به

نبی پور ادامه داد: با توجه به قیمت های باالی صادرات، این محصول صرفه اقتصادی نداشته و تنها در صورت شیوع بیماری در 

تومان اعالم کرد و  ٣٠٠هزارو  ٣وی میانگین قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را .ان صادرات وجود داردکشورهای هدف، امک

رئیس هیأت مدیره اتحادیه .تومان است ٢٢٠تومان معادل دانه ای  ٧٠٠هزار و  ٦گفت: براین اساس نرخ حداکثر هر شانه تخم مرغ 

 درحالی این ، است تومان ٢٥٠ و هزار ٤ کشاورزی جهاد وزارت سوی از مرغ متخ کیلو هر منطقی قیمت مرغ تخم گذار تأکید کرد:

 قیمت در وی با اشاره به تأثیر رونق صادرات.تومان اختالف وجود دارد ٨٠٠الی  ٧٠٠با قیمت فروش درب مرغداری حدود  که است

 لیتمای دیگر صادرکنندگان طوریکه به  دارد، بسزایی تأثیر در نوسانات قیمت بازار داخل افزایش صادرات  :کرد عنوان ، مرغ تخم

نبی پور در پایان به آخرین وضعیت مازاد تخم مرغ، اشاره کرد و گفت: با توجه به بی رمقی صادرات و .داشت نخواهند صادرات به

 .هزارتنی مازاد تخم مرغ مواجه هستیم ١٦٠شیوع آنفوالنزا طی ماه های اخیر با مازاد 

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٤٩٩٥٧/%D٨%B٥%D٨%A٧%D٨% 
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 تخم مرغ
 ایران اکونا - ۱۳۹۶تیر / /  ۱۳سه شنبه , 

 هزار تن مرغ و تخم مرغ/درخواست مشوق صادراتی از دولت1٥صادرات 

هزار تن مرغ و تخم مرغ از کشور صادر شده است، گفت: صادرات لبنیات در  ١٥معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون 

حسن رکنی در حاشیه همایش زنبورداری ارگانیک در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش .صدهزار تن افزایش پیدا کرد ٩٥سال 

هزار تن مرغ و تخم مرغ طی  ١٥ حدود تاکنون مجموع در: داشت اظهار جاری سال در مرغ تخم و مرغ صادرات حجم درباره خبرنگار

وی مبنی بر اینکه به گفته فعاالن بخش خصوصی به دلیل باال بودن قیمت مرغ و تخم مرغ .سال جاری از کشور صادر شده است

ار است دولت با پرداخت مشوق صادراتی از آنان حمایت کند، ایرانی، صادرکنندگان توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارند، آیا قر

افزود: ما سال گذشته از دولت چنین درخواستی را کردیم و امسال نیز در برنامه مان هست که این درخواست را از مسئوالن داشته 

 .ی جهانی کمک کندباشیم، چرا که پرداخت مشوق می تواند به رشد حجم صادرات محصوالت پروتئینی ایران در بازارها

ما برای صادرات این محصوالت به هیچ کشوری  :گفت قطر کشور به دامی محصوالت صادرات درباره معاون وزیر جهاد کشاورزی

محدودیت نداریم و در حال حاضر برخی محصوالت ما مانند محصوالت لبنی به کشورهای اروپایی و حتی به برخی از ایالت های 

رکنی افزود: تاکنون دو کانتینر محصوالت لبنی متنوع ایرانی به آمریکا صادر شده و سفارش های جدیدی نیز .آمریکا صادر می شود

وی با اشاره به پرداخت مشوق صادراتی به لبنیات در سال گذشته افزود: همین مسئله باعث شد .در این زمینه پذیرفته شده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه قرار .ا کند، صد هزار تن افزایش پید٩٥صادرات لبنیات در سال 

است سازمان حمایت به زودی قیمت جدید چند محصول لبنی را اعالم کند، نظر شما در این رابطه چیست گفت: متولی قیمت 

شته تغییری در قیمت شیر خام که گذاری لبنیات سازمان حمایت است، اما مسئله ای که وجود دارد این است که در سه سال گذ

محصول پایه فرآورده های لبنی است ایجاد نشده و البته این شرایط خوبی برای تولیدکنندگان نیست و مسئوالن باید سهم 

 .تولیدکنندگان را نیز در این میان در نظر بگیرند

econa.com/http://iran٧٤٩٦٨/%D٨%B٥%D٨%A٧%D 
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 تولیدات باغی
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 تولیدات زراعی
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۶ : تاریخ

 روزه فاکتور سازی تولیدکنندگان جوجه یک
شود، گفت: تومان در بازار مبادله می ٢٤٠٠تا  ٢١٠٠روزه جوجه یک دهندگان مرغ گوشتی ایران با بیان این کهرئیس انجمن پرورش

  .کند، تا سازمان حمایت یا تعزیرات نتواند برخورد داشته باشدتومان را در فاکتور درج می ١٨٠٠فروشنده قیمت 

، در مورد آخرین وضعیت تولید مرغ گوشتی در کشور اظهار داشت: ارسخبرگزاری فوگو با خبرنگار کشاورزی محمد یوسفی در گفت

تواند حریف رویه قیمت جوجه یکروزه است که هیچ کس هم نمیافزایش بی یکی از مشکالت تولیدکنندگان مرغ گوشتی در کشور،

تومان بر هر  ١٨٠٠ه که قیمت خبرنگار فارس مطرح کرد که رئیس انجمن جوجه یکروزه اعالم کرد .تولیدکنندگان این کاال شود

شود که به شفافیت قیمت کمک خواهد کرد، که یوسفی پاسخ داد: اند و بخشی هم در بورس عرضه میقطعه جوجه را اعالم کرده

برخی ه متأسفان اما کنند، عرضه بورس در را تولیداتشان از درصد ٢٠روزه حداقل تیرماه تمام تولیدکنندگان جوجه یک ١٠قرار بود از 

  .گذارند که قابل استفاده نیستکنند، شرایطی برای خریداران میاز این افرادی که کاالیشان را در بورس عرضه می

تر اینجاست که شود و جالبتومان در بازار مبادله می 24٠٠تا  2100روزه بین جوجه یکاکنون وی خاطرنشان کرد: هم

کند، تا سازمان حمایت یا تعزیرات تومان را در فاکتور درج می 18٠٠کند، قیمت وقتی خریدار درخواست فاکتور می

  .نتواند در این زمینه برخورد داشته باشد

انجام شده از سازمان حمایت اشاره کرد و افزود: موضوع را با آنها در میان  دهندگان مرغ گوشتی به پیگیریرئیس انجمن پرورش

امیدواریم بتوانیم زودتر به این مسئله پایان دهیم، چرا که بخش زیادی از قیمت تمام شده ایم و جلساتی هم برگزار شده که گذاشته

یوسفی به این نکته هم اشاره کرد که یکی از دالیل اجرا نشدن تولید مرغ سایز، همین افزایش  .دهدروزه تشکیل میمرغ را جوجه یک

کند، حاضر نیست آن را با وزن تومان هزینه می ٢٤٠٠د یک جوجه روزه است، چرا که وقتی تولیدکننده برای خریقیمت جوجه یک

  .تر باشدکیلوگرم برسد تا قیمت تمام شده مقرون به صرفه ٢دهد وزن آن به باالی کیلوگرم به بازار عرضه کند و ترجیح می ١.٥

مورد صادرات مرغ هم گفت: از یک ماه وی در  .به گفته یوسفی، هزینه تأمین خوراک طیور از جمله ذرت تغییر چندانی نداشته است

اکنون به کشورهایی و نیم پیش و پس از تأیید رسمی سازمان دامپزشکی، صادرات مرغ پس از شش ماه از سر گرفته شده که هم

زای به دلیل شیوع آنفلوان ٩٥به گفته یوسفی، در سال  .همچون عراق، افغانستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس صادرات داریم

هزار تن صادرات داشتیم، اما در صورت استفاده از ظرفیت داخل و باز شدن  ٥٥پرندگان، صادرات از آذرماه قطع شد، ولی با این حال 

  .هزار تن مازاد بر مصرف را داریم 4٠٠توان صادرات بازار صادراتی، 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٤٠٠١٥١٧ 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 هاهای بسته پرورش دام سبک به موازات ارتقای ژنتیکی دامتوسعه سیستم

های پرورشی بسته حرکت سیستمگذاری در راستای بهبود ژنتیکی دام سبک، به سمت توسعه وزارت جهاد کشاورزی با سیاست

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: اگر قرار باشد معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی امروز در گفت.کندمی

 بسته یا کامالً بسته نگهداری شوند، باید ابتدا روی ژنتیک آنها کار کرد.های نیمههای سبک در سیستمدام

با اشاره به اینکه هر تغییری نیازمند این است که از ابزارهای مربوط به آن استفاده کرد، افزود: تاکنون دام کوچک که  حسن رکنی

یابد، بازدهی پایینی داشته و در مقابل برای دامدار هزینه علوفه آن از اهمیت زیادی برخوردار نیست. به بیشتر در مراتع پرورش می

تواند همچنان در اختیار دامدار کند، با استفاده از علوفه مرتعی، میگرم در روز شیر تولید می ٧٥٠یری که عنوان مثال، نگهداری بز ش

های بسته، صرفه اقتصادی ندارد.وی عنوان کرد: همین دام، وقتی بتواند بیش از باقی بماند، اما این روش به هیچ عنوان در سیستم

عتی یا های نیمه صنل قبول برای نگهداری آن خواهد بود؛ بنابراین استفاده از سیستمچهار کیلوگرم شیر تولید کند، توجیهی قاب

ها با هاست. درست مانند اتفاقی که درباره دام سنگین افتاد و اکنون تولید این گروه از دامصنعتی، مستلزم بهبود ژنتیکی دام

شود. کشور دنیا صادر می ٤٠های سنگین به بیش از همین دام ترین کشورها قابل مقایسه است. ضمن اینکه لبنیات حاصل ازپیشرفته

این اتفاق در مورد تأمین گوشت هم مصداق دارد.معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی معتقد است: ارتقای ژنتیکی دام 

از  دهد. به عبارتی وقتیوجهی افزایش میوری را افزایش داده و تولید شیر و گوشت آن را به مقدار قابل تسبک، میزان تولید و بهره

 یک دام در مدت مشابه تعداد بیشتری بره، بزغاله یا شیر به دست آید، بدون شک برای دامدار مزیت اقتصادی خواهد داشت.

طلوبی ب معنوان الگو در جنوب کرمان شروع به فعالیت کرده که خوشبختانه بازتارکنی ادامه داد: اکنون یک واحد توسط بنیاد، به

های پربازده را توسعه داده و های دامهم داشته است.وی در پایان ابراز امیدواری کرد: در صدد هستیم تا بتوانیم در آینده فراوانی ژن

گذاران جدید برای ورود به این صنعت، ترغیب شوند.این در حالی است که شرایط اقتصادی دامداران را بهبود بخشیم تا سرمایه

ری های بسته، قادر است میزان بیشتاگرچه پرورش دام سبک در سیستم"اتحادیه سراسری دامداران ایران به ایانا گفته بود: مدیرعامل 

ها به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. زیرا در چنین شرایطی، تعلیف به گوشت قرمز به بازار بفرستد، اما از آن طرف، قیمت

ت های جانبی بیشتر است. طبیعی است که تولیدکننده هم به سمز به نیروی انسانی و بنابراین هزینهصورت دستی صورت گرفته و نیا

 /"رود که برایش سودآور باشد.تولید محصولی می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٢٧/%D٨%AA%D٩% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۸تاریخ: 

 چرا نژاد گوسفند سنجابی ایران، محبوب قطری هاست!؟

وشت و ها عالقه زیادی به گکیوان کاشفی، رئیس اتاق کرمانشاه امروز با بیان اینکه با وجود قیمت گران گوشت گوسفند ایران قطری

ها و البته تمام مردم جهان برشمرد. اینکه های محبوب بین قطریا از جمله گوشتر« سنجابی»دام زنده ایران دارند، گوسفند نژاد 

چرا این گوسفند جزو نژاد های محبوب است و حتا قطری ها حاضر هستند با وجود گوشت گوسفند های استرالیایی، این گوشت را 

 :برابر قیمت از ایران بخرند را می توانید در متن زیر بخوانید ٤به 

م ای کمرنگ بوده و بدن از پشای تا قهوهای بزرگ و دست و پایی بلند است. رنگ صورت آن قهوهدار با جثهگوسفندی دنبهسنجابی 

پشمی بوده و دارای تولید شیر  - بلند و نسبتأ سفید و ضخیمی پوشیده شده است. از لحاظ تولید جزء گوسفندان گوشتی و گوشتی

 .مناسب است

 :نژاد گوسفند سنجابی

 پشمی -گوشتی 

 :رنگ

 (ایهای قهوهها، قسمتی از گردن و دست و پا دارای لکهسفید یا نخودی )گوش

 :پراکنش گوسفند سنجابی

رقی یابد. حد شسو است و تا دهات اطراف قصبه و روانسر ادامه میکوه و رودخانه قرهحد شمالی منطقه پراکنش این گوسفند، کوه شاه

رنگینه های ونهگز و دهبنی کوه و بیگیولد هایکوه شامل غربی حد کوه کماجار و کوه ویس و کوه خورین است.  شامل کوه زنگلیان

ناحیه شامل خطی است که به موازات تقریبأ شش کیلومتری  بگلر و سایر کوه های گوران است. حد جنوبی اینو ملهگوران و تختگاه 

 .شودمی شامل را چنار و برزه هایکوهستان و شده کشیده شیرینقصر –شمال جاده کرمانشاه 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٢٨/%DA%٨٦%D٨%B١%D٨%A٧- 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

 درصدی جوجه یکروزه در بورس کاال کلید خورد 2٠عرضه 

 تاثیر کاال بورس در جوجه عرضه معتقدند مسئوالن که است همراه بازار در نوساناتی با جو چند ماهی است قیمت جوجه یکروزه

،چند ماهی است که گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.دارد ها قیمت تعادل در بسزایی

 .تاثیر بسزایی در تعادل قیمت ها دارد بورس کاالقیمت جوجه یکروزه با نوساناتی در بازار همراه است که مسئوالن معتقدند عرضه جوجه در 

غالمعلی فارغی دبیر .در بورس کاال عرضه می شود جوجه یکروزهدرصد  ٢٠حال با وجود مزیت های بورس کاال قرار است از امروز 

، با اشاره به آخرین وضعیت نرخ جوجه یکروزه اظهار داشت: صنعت،تجارت و کشاورزیانجمن جوجه یکروزه در گفتگو با خبرنگار 

کرده که درنهایت با احتساب تومان اعالم  ٢٢٠معاونت امورتولیدات دامی وزارتخانه قیمت تمام شده هر قطعه جوجه یکروزه را هزار و 

درصدی جوجه یکروزه در بورس کاال افزود: از  ٢٠وی با اشاره به عرضه .عرضه شود مرغدارتومان به  ١٤٠٠درصدی باید  ٢٠سود 

ابتدای تیرماه عرضه جوجه در بورس کاال صورت گرفته اما از آن جا که این پروسه زمان بر است انتظار می رود که این میزان تحقق 

فارغی ادامه داد: با توجه به شفافیت و عدم وجود واسطه ها در بازار بورس می توان گفت که عرضه جوجه یکروزه تاثیر بسزایی .یابد

ل به دلی مرغ مادردبیر انجمن جوجه یکروزه تصریح کرد: خرید مستقیم جوجه یکروزه از تولیدکنندگان .در ثبات نسبی بازار دارد

 دلیل اصلی نوسان قیمت جوجه یکروزه چیست؟.ب شده اختالف فاحش قیمت در بازار از بین رودنبود وجود واسطه ها موج

ر در ،با اشاره به عوامل موثصنعت،تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

دلیل اصلی نوسانات قیمت است که با وجود نرخ  قیمت جوجه یکروزه یمت جوجه یکروزه گفت: افزایش تقاضا برایباال بودن ق

درصدی جوجه یکروزه در بورس کاال افزود: با توجه به  ٢٠وی با اشاره به عرضه .کنونی مرغ در بازار مرغداران متحمل زیان هستند

 بورس کاال درصدی جوجه در ٢٠جوجه یکروزه باید منتظر ماند و دید که عرضه  کف و سقف قیمت از سوی معاونت طیور برای نرخ

یوسفی با بیان اینکه عرضه جوجه در بورس کاال از نوسانات قیمت جلوگیری می نماید، تصریح کرد: .در بازار می تواند اثر بخش باشد

ری کردند و حال باید دید که عرضه از سوی مرغدار در حال حاضر تمامی جوجه های عرضه شده در بورس کاال را زنجیره ها خریدا

 .به چه صورت خواهد بود

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٤٨٠٩١/%D٨%B٩%D٨%B١% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

 قیمت جوجه یک روزه با عرضه در بورس کاال شفافیت

ا همراه دارد، ام به را قیمت شفافیت کاال بورس رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: عرضه گسترده جوجه یکروزه در

 .تواند به تنهایی در کاهش قیمت تأثیرگذار باشد، بلکه کنترل قیمت تنها منوط به افزایش تولید استبورس کاال نمی

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

با نرخ های هزار  جوجه یکروزه کروزه اظهار داشت: از دهم تیر ماه تعدادیبا اشاره به آخرین وضعیت نرخ جوجه ی ،خبرنگاران جوان

به گفته وی تا کنون میزان عرضه جوجه یکروزه به سبب .تومان بسته به کیفیت در بورس کاال عرضه می شود ٨٠٠الی هزار و  ٧٠٠و 

بیان اینکه عرضه گسترده جوجه یکروزه  رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشت با.درصد نرسیده است ٢٠پروتکل های خاص به 

ترل ثیرگذار باشد، بلکه کنتأ قیمت کاهش در تواند به تنهاییرا به همراه دارد، افزود: بورس کاال نمی شفافیت قیمت کاال بورس در

وی با انتقاد از قیمت جوجه یکروزه .شود می محقق  مناسب  ریزی برنامه با  قیمت تنها منوط به افزایش تولید است و این امر تنها

تومان در بورس کاال معامله  ٧٠٠با نرخ هزار و  جوجه یکروزهدر بورس کاال بیان کرد: طبق اعالم وزارتخانه علی الحساب هر قطعه 

 .می شود، اما این نرخ کارشناسی نیست

://www.yjc.ir/fa/news/http٦١٥٣٤٨٧/%D٨%B٤%D٨١%٩%D٨ 
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 چای
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۰ : تاریخ

 کارخانه جدید چای وارد مدار تولید شد ٥میلیارد تومان رسید/  132ارزش تولید چای ایرانی به 
کارخانه جدید چای امسال وارد مدار تولید شدند و تاکنون  ٥رئیس سازمان چای کشور گفت: به دلیل افزایش تولید چای ایرانی،  

وگو با خبرنگار محمدولی روزبهان در گفت .میلیارد از چایکاران خریداری شده است ١٣٢هزار تن برگ سبز چای به ارزش  ٦١

گ سبز چای اظهار داشت: چین دوم برگ سبز چای نیر روبه اتمام ، در مورد آخرین وضعیت برداشت برخبرگزاری فارساقتصادی 

 .تن چای خشک از آن تولید خواهد شد ٥٠٠هزار و  ١٢هزار تن برگ سبز چای برداشت شده که از آن  ٦١است و تا صبح امروز 

درصد  ٥٠تاکنون بیش از میلیارد تومان بهای برگ سبز چای است که  132 :وی در مورد ارزش ریالی چای تولیدشده در کشور گفت

رور حساب به ممیلیارد تومان آن به چایکاران پرداخت شده است و با توجه به اختصاص بودجه، مشکلی در پرداخت و تسویه ٧٤یعنی 

رئیس سازمان چای کشور همچنین به تأثیر مثبت افزایش فرهنگ مصرف چای داخلی نسبت به چای وارداتی گفت: .نخواهیم داشت

که قبالً تعطیل شده بودند، امسال وارد مدار تولید شدند و دو کارخانه  ش چای ایرانی به جایی رسیده است که سه کارخانهرونق و فرو

روزبهان در مورد تأثیر قاچاق چای بر تولید داخل هم گفت: .ها افزوده شدجدید فرآوری و خشک کردن چای نیز به تعداد کارخانه

 .ها و برخورد با قاچاق، کمتر شده استولید داخلی و کشش بازار و شدت یافتن کنترلقاچاق چای با توجه به افزایش ت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٠٠٠٠٦٩٥ 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 تولید برگ سبز چای کاهش یافت

رئیس اتحادیه چایکاران گفت: با توجه به شرایط مساعد آب وهوایی و رطوبت کافی در چین دوم برگ سبز چای در مقایسه با چین 

صنعت،تجارت و برنگار ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفتگو با خ.اول، افزایش تولید پیش بینی می شد اما این امر محقق نشد

با اشاره به اینکه دور دوم بهره برداری در حال اتمام است، اظهار داشت: با توجه به شرایط  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .در مقایسه با چین اول، افزایش تولید پیش بینی می شد اما این امر محقق نشد برگ سبز چایوایی و رطوبت کافی در چین دوم مساعد آب وه

وی با اشاره به کسری برداشت دور اول و دوم چای نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: در شرایط کنونی نمی توان آمار دقیقی 

 ٥به گفته رئیس اتحادیه چایکاران حداکثر افت تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته .اعالم کردراجع به میزان تولید چای 

 تزحما رغم علی و دوم، تصریح کرد: اول چین در چای سبز برگ تولید میزان از هوسمی با اشاره به نارضایتی چایکاران.درصد است

 امکان آنکه سبب به تنها و دهد نمی را چایکاران زندگی خرج و دخل ابگویجو آن از حاصل درآمد اما چای برداشت و تولید فراوان

 .دهند ادامه چای تولید به که ناچارند نیست، ارتفاعات در دیگر محصولی کشت

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٥٠٦٦٤/%D٨%AA%D٨٨%٩%D٨٤%٩ 
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 خرما
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۴ : تاریخ

 شود در قالب انتقا  یافته تحقیقاتی به بخش خصوصی پروتکل کامل کشت بافت خرما ارایه می
  .شودبه بخش خصوصی ارایه میهای تحقیقاتی پروتکل کامل کشت بافت خرما در قالب انتقال یافته

در مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره( کرج  ١٣٩٦المللی کشت بافت خرما بیستم تیرماه ، همایش بینخبرگزاری فارسبه گزارش 

، گیری، استقرار، تکثیرافت خرما از نمونهایرج رستگار دبیر همایش با بیان این که تمامی مراحل پروتکل کشت ب.شودبرگزار می

شود، اظهار داشت: این همایش که با حضور متخصصان بزرگترین مرکز کشت زایی و سازگاری اولیه و ثانویه در همایش اولیه میریشه

 ران خواهدشود، نقش به سزایی در راستای عمق بخشی و توسعه صنعت کشت بافت خرما در ایبافت خرما کشور عمان برگزار می

کشیم مراحل کشت بافت خرما را به صورت مستند و جز به جز رستگار افزود: با ارایه بیش از چهار ساعت فیلم آموزشی می.داشت

 دارد،های کشور را نگویی کامل به اصالح و نوسازی نخلستانهای سنتی امکان پاسخرستگار با بیان این مطلب که روش.ارایه نماییم

تکثیر خرما به شیوه کشت بافت، یک ضرورت است، ولی هزینه چند میلیاردی پروتکل کشف بافت خرما یک انسداد  خاطرنشان کرد:

رفت که برای رفع این معضل در همایش بیستم تیرماه پروتکل کشت بافت خرما به صورت برای تولید و تکثیر خرما به شمار می

 .اکز کشت بافت کشور و سایر میهمانان همایش قرار خواهد گرفتپژوهان، مدیران مررایگان در اختیار محققان، دانش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٤٠٠١٦٠٩ 
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 خرما
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 «مدیریت تلفیقی آفات نخل خرما» انتشار کتاب تخصصی

مولف در این کتاب کوشیده است مدیریت تلفیقی آفات نخل خرما را چنان که کارشناسان مربوطه در حال حاضر سعی دارند با تلفیق 

راین بناب .انواع روش های موجود با صرف کمترین هزینه ممکن و با ایجاد حداقل اختالالت محیط زیستی عمل سازند، ترسیم نماید

کتاب حاضر یک منبع راهنما، حاوی منبعی از ایده ها بوده، به عنوان یک کتاب کاربردی برای اجرای صحیح مدیریت تلفیقی آفات 

مدیریت تلفیقی آفات نخل »به گزارش ایانا از پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری، کتاب .نخل خرما مورد استفاده قرار می گیرد

مسعود لطیفیان عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  که به همت دکتر« خرما 

توسط همین مولف منتشر شده و می توان گفت تا پیش از « تکنولوژی مبارزه با آفات انباری خرما»منتشر شد، پیش از این، کتاب 

مولف در این کتاب کوشیده است .آفات نخل خرما در کشور تدوین نشده بود تالیف این دو عنوان کتاب اثری با این رویکرد در زمینه

مدیریت تلفیقی آفات نخل خرما را چنان که کارشناسان مربوطه در حال حاضر سعی دارند با تلفیق انواع روش های موجود با صرف 

نماید. بنابراین کتاب حاضر یک منبع راهنما، کمترین هزینه ممکن و با ایجاد حداقل اختالالت محیط زیستی عمل سازند، ترسیم 

حاوی منبعی از ایده ها بوده، به عنوان یک کتاب کاربردی برای اجرای صحیح مدیریت تلفیقی آفات نخل خرما مورد استفاده قرار 

متفاوت است.  تنوع آفات نخل خرما در مناطق مختلف خرما خیز ایران بسیار» :در قسمتی از پیشگفتار مولف آمده است.می گیرد

این موضوع در برنامه ریزی مدیریت تلفیقی آفات تأثیر زیادی دارد؛ زیرا با متنوع تر شدن فون آفات نخل خرما در هر منطقه برنامه 

به عنوان مفهومی خاص برای حشره شناسان کاربردی  (IPM) مدیریت تلفیقی آفات نیز پیچیده تر می گردند. مدیریت تلفیقی آفات

ت که از تمامی روش های کنترل سودمند، بهترین ها را بر اساس اصول صحیح اکولوژیکی انتخاب نموده و ضمن در نظر ای اسشیوه

اجتماعی، حفاظت از محیط زیست را نیز میسر می سازد. در سال های اخیر تکنولوژی مدیریت تلفیقی  –گرفتن اصول اقتصادی 

توجه بیشتر به محیط زیست و مسائل مربوط به آن می باشد. حشره شناسان آفات به سرعت در حال تغییر بوده و آن به دلیل 

اند که مسئله آفات یک مسئله اکولوژیکی بوده و برای حل آن نیز باید از روش های مهندسی اکولوژیک کاربردی به این نتیجه رسیده

ری از تجربیات سایر پژوهشگران در سطح ملی ساله مولف بوده و با بهره گی ٢٠مجموع حاضر حاصل تحقیقات حدود « استفاده کرد.

و بین المللی تالیف گردیده است.این کتاب می تواند برای آموزش آکادمیک در تمام مقاطع تحصیلی )کارشناسی، کارشناسی ارشد، 

 دکتری( و یا عنوان منبعی قوی برای مرور منابع پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٣١/%D٨%A٧%D٨٦%٩%D 
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 خدمات
 فارس - ۹۶/۰۴/۰۹ : تاریخ

 هزار میلیارد ریا  تسهیالت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 9اختصاص 
  .هزار میلیارد ریال تسهیالت را مصوب کرد ٩هیأت وزیران خرید تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی با اعتباری بالغ بر  

هزار  ٩ر ب، هیات وزیران خرید تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی با اعتباری بالغ خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی، .میلیارد ریال تسهیالت را مصوب کرد

 ١٣٩٦خردادماه  ٢١در این مصوبه آمده است: هیئت وزیران در جلسه .سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ابالغ شده است

( قانون الحاق برخی مواد به ٣٦وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده ) ١٣٩٦اردیبهشت  ٢٠مورخ  ٠٢٠.٣٦٣١به پیشنهاد شماره 

ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است 1 :ـ تصویب کرد ١٣٩٣( ـ مصوب ٢قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

ـ مبلغ نه هزار میلیارد  1368ساسی کشاورزی ـ مصوب ( ماده واحده قانون تضمین خرید محصوالت ا٥در اجرای تبصره )

های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی دراختیار سازمان ( ریال تسهیالت از طریق بانک٩.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)

تسهیالت اقدام ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تضمین اصل و سود 2 .مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد

ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیالت نبوده و سازمان مرکزی تعاون روستایی ـ تضمین دولت نافی وظایف بانک3 .نماید

ایران موظف است نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیالت در سررسید مقرر از محل فروش محصوالت خریداری شده و ضرر و زیان 

  .ددریافتی اقدام نمای

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤٠٨٠٠٠٨٨٧ 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

 "حمایتی کشاورزیشرکت خدمالت "از واگذاری وظایف  "سازمان مرکزی تعاون روستایی"افزایش سهم 

سهم خود را از واگذاری وظایف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزایش  ٩٦سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تا پایان سال 

 .دهدمی

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  سهم خود را از واگذاری وظایف 96سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تا پایان سا  

 دهد.افزایش می

درصد از کود ازته  ٣٢وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه در حال حاضر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گفت

سازمان تعاون روستایی شود، گفت: از پنج سال پیش تأمین کود اوره بر عهده مورد نیاز کشاورزان توسط این سازمان تأمین می

 هزار تن از نیاز کشاورزان به این کود را مستقیم تأمین کند. ٢٠٠گذاشته شد و این سازمان تا امروز توانست ساالنه 

هزار تن افزایش  ٧٠٠به  ٩٦حسین صفایی افزود: این میزان از تأمین کود ازته با انعقاد قرار داد با پنج شرکت پتروشیمی تا پایان سال 

 شود.های روستایی تأمین میکند و به این ترتیب بخش بیشتری از این نوع کود توسط تعاونیمی پیدا

کند، اما بیشترین ها را تأمین میدر حال حاضر سازمان تعاون روستایی تمامی انواع کودهای شیمیای، آلی و ریزمغذی :وی تأکید کرد

 است.فعالیت این سازمان در تأمین کود شیمیایی اوره بوده 

 های روستاییواگذاری تمامی سهم تأمین بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به تعاونی

های مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بذر را از دیگر نهادهای برشمرد که تأمین و توزیع بخشی از آن بر عهده تعاونی

درصد بر عهده بخش دولتی بود، ادامه  ١٠٠صورت ین این نهاده بهتأم ٨٠روستایی گذاشته شده است.صفایی با بیان اینکه تا سال 

درصد تأمین این نهاده توسط بخش خصوصی  ٩٠اکنون که همطوریداد: پس از این سال به مرور کار به بخش خصوصی واگذار شد به

دنبال تعیین است، اما این سازمان بهسوم درصد بیش از یک ٩٠شود.به گفته وی، در حال حاضر سهم تعاون روستایی از این انجام می

درصد  ١٠درصد باقی مانده در دست بخش دولتی است.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار کرد: این  ١٠تکلیف 

ش افزای یابد.صفایی ازتعیین تکلیف خواهد شد و سهم تعاون روستایی در تأمین نهاده بذر افزایش می ٩٦باقی مانده تا پایان سال 

درصد در سال زراعی آینده خبر داد.وی در پایان با اشاره به  ٥٠به  ٣٠های روستایی در تأمین و توزیع بذر گندم از سهم تعاونی

 ٥٠٠ هزار وهای مورد نیاز کشاورزان، اضافه کرد: در حال حاضر بیش از سهتوانمندی شبکه گسترده تعاونی روستایی در تأمین نهاده

ها موقع نیاز کشاورزان به این نهادهتواند در توزیع و تأمین بهو سم تحت پوشش تعاون روستایی قرار دارند که می فروشندگی کود

 بسیار مؤثر باشند./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٧٣/%D٨%A٧%D٨١%٩%D٨%B٢ 
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http://iana.ir/fa/news/45230/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D9%88-%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86
http://iana.ir/fa/news/45230/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D9%88-%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86
http://iana.ir/fa/news/45230/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D9%88-%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86
http://www.iana.ir/fa/news/45773/%D8%A7%D9%81%D8%B2
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

 میلیارد تومان تسهیالت به صادرکنندگان 33٠٠پرداخت 

میلیارد تومان تسهیالت به صادرکنندگان پرداخت شود. محمدرضا ٣٣٠٠وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال قرار است :شاتا

درصد  ٦٠های با پیشرفت کار باالی زاده، در جمع کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن با اشاره به تکمیل تمام طرحنعمت

یلیارد تومان تسهیالت برای صادرکنندگان م ٢٢٠٠ریزی ملی و استانی، اظهار کرد: امسال از محل صندوق توسعه ملی با تالش و برنامه

 ٣٣٠٠میلیارد تومان تسهیالت برای صادرکنندگان از سال گذشته نیز باقی مانده که در مجموع امسال  ١١٠٠در نظر گرفته شده و 

 .میلیارد تومان تسهیالت در نظر گرفته شده است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٥٧/%D٩%BE%D٨%B١%D٨%AF%D٨ 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

میلیارد تومانی  18٠٠شوند/ خسارت های تولید بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف میتمام حلقه

 واحدهای پرورشیضایعات تولید خوراک دام و طیور در 

 علیرضا صفاخو: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

ها نماینده مجلس شورای اسالمی که عمده آن ١٦فعاالن انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در جریان نشستی مشترک با 

 این صنعت پرداختند. در این نشستهای پیش روی فکری و تبادل آرا درباره مشکالت و چالشعضو کمیسیون کشاورزی بودند، به هم

ایع مدیره انجمن صنقدیری، رئیس هیأتکه در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی ایران برگزار شد؛ در ابتدا مجید موافق

یت سهیل فعالخوراک دام، طیور و آبزیان با اشاره به مطالبات قانونی صنایع تولیدکننده خوراک دام، طیور و آبزیان کشور جهت ت

ها، پس از ها در صنعت دام و طیور و شیالت کشور گفت: با توجه به محدودیت زمان برای بررسی و رسیدگی به آناقتصادی آن

بندی شده است که در نشست مشترک با اعضای کارگروه دام و طیور کمیسیون کشاورزی ها جمعفکری پیشین اعضا، اولویتهم

 شود.ند، مطرح میامجلس که همگی حضور یافته

وی پیگیری ایجاد صندوق ملی حمایت از کارخانجات خوراک دام؛ موازی کاری سازمان دامپزشکی کشور و سازمان ملی استاندارد؛ 

تولید خوراک دام در واحدهای غیرمجاز و واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان؛ همچنین موضوع اخذ مالیات از کارخانجات خوراک 

ه محورهای اصلی نشست مشترک عنوان کرد. اگرچه برخی سخنرانان از جمله فاروقی، دبیر انجمن جوجه یکروزه که دام را از جمل

های شاخص این صنعت نیز هست، در موعد سخنرانی خودش، به کرات لزوم به عنوان بنیانگذار کارخانه بزرگ بهپرور ارومیه از چهره

 رای صنعت طیور را به نمایندگان مجلس شورای اسالمی و همکاران اش متذکر می شد.توجه به مخاطرات بروز آنفلوآنزای پرندگان ب

قدیری در ادامه سخنان مقدماتی اش برای این نشست، به تشریح مصادیق کلی رویدادهای رخ داده برای هر کدام به فراخور موافق

ت از کارخانجات خوراک دام در بالتلکیفی مانده است زمان پرداخت و افزود: به طور نمونه در حالی موضوع تشکیل صندوق ملی حمای

ها که با وجود دستور مساعد وزیر جهاد کشاورزی و دستورات مکتوب وزیران کشاورزی دو دولت محمود احمدی نژاد، همچنان رایزنی

د کشور ب نیا، وزیر اقتصاافاقه نکرده است و گام عملی قابل ذکری حتی با اختصاص رقمی بسیار پایین تر از آنچه در قول قبلی طی

 میلیارد تومانی عنوان شده بود، برداشته نشده است. ١٠٠مبنی بر ایجاد صندوق با اعتبار 

 قدیریمجید موافق

 مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیانرئیس هیأت

ص حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، وی با یادآوری موافقت همه مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل این صندوق ازجمله شخ

رکنی، معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی و مهرفرد، معاون بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: از آنجا که این تصمیم 

ار ظمی تواند در تحرک بخشیدن به مناسبات مالی و بهبود فرآیند تولید کارخانجات خوراک دام نقش حائز اهمیتی داشته باشد، انت

 می رود این چالش کهنه شده، هر چه سریع تر رفع و رجوع شود.

این فعال عضو اتاق ایران در ادامه به چالش تولید خوراک دام در واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان اشاره کرد که روشی منسوخ 

خورشیدی که  ٩٣یا  ٩٢ور در سال درصد ضایعات و همچنین ابالغیه سازمان دامپزشکی کش ٣٠شده در جهان است، اما با وجود 

تولید خوراک را در این واحدها ممنوع کرده است، به دالیل نامعلوم نه تنها اجرایی نمی شود، بلکه در نامه ای که چندی پیش از 

 هاست!ها ارسال شده، یکی از شروط اخذ وام، داشتن آسیاب میکسر در واحدهای آنسوی وزارت جهاد کشاورزی به مرغداری

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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میلیارد تومان که  ١٨٠٠قدیری، میزان ضایعات ناشی از فرآیند غیر استاندارد خوراک دام در واحدهای پرورشی بالغ بر گفته موافق به

 سرمایه مهم و تاثیرگذاری برای کشور است، برآورد شده است.

حورهای مورد توجه برای این صنعت، مدیره انجمن صنایع کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان در ادامه اشاره به مرئیس هیأت

ها از پرداخت تصریح کرد: با توجه به آزادی عمل واحدهای پرورشی دام، طیور و آبزیان در تولید غیر استاندارد خوراک و معافیت آن

 مالیات، انتظار می رود تا دست کم مسئوالن شرایط رقابت سالم و یکسان را فراهم کنند.

های سازمان دامپزشکی و سازمان ملی استاندارد در آزمایش نمونه تولیدات کارخانجات نیز از جمله موارد و البته مساله موازی کاری

قدیری به آن اشاره کرد و در حضور هشام زاده معاون ریاست سازمان دامپزشکی به آن اشاره کرد تا بلکه مورد مناقشه است که موافق

 گذاری کشور بیابند.راه چاره ای برای آن در نهاد قانوننمایندگان مجلس عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی 

از خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به وجود  "داران توسدانه"زاده، مدیرعامل کارخانه خوراک دام و طیور سیدحسن حسن

 ١٧سمی تولید ساالنه که هزار تن ظرفیت ا ٧٠٠کارخانه خوراک دام در استان خراسان رضوی با ظرفیت اسمی دو میلیون و  ٦٤

درصدی  ٣٠های فعال باقی مانده نیز تنها با ظرفیت کارخانه از این جمع امروز تعطیل شده است، گفت: این در حالی است که کارخانه

 در حال فعالیت هستند.

 زادهسید حسن حسن

 "داران توسدانه"مدیرعامل کارخانه خوراک دام و طیور 

قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان این نکته را هم به اظهارات شده از سوی موافق وی در تأیید انتقادات وارد

آیین نامه دامپزشکی مبنی بر الزام پرداخت حقوق سه میلیون و پانصد هزار تومان تا هفت میلیون تومان  ١٩وی افزود که اعمال ماده 

میلی دیگری نظیر اخذ تعهد محضری و چک بانکی مبنی بر تعیین مهلت بیست برای حقوق دکترهای دامپزشکی ناظر که موارد تح

و پنجم هر ماه را نیز در بر می گیرد، توهین به شان کارخانه دارانی است که سرمایه خود را در جهت خدمت سالم به جامعه و از 

 این چنینی گذاشته اند.هایی های اخیر و امروز است، به معرض چالشجمله اشتغال زایی که دغدغه مهم سال

زاده با اشاره به این که به هیچ وجه او و همکاران اش در انجمن، مخالف نظارت بهداشتی نیستند و تنها خواستار مراعات قانونی حسن

 ها هستند، اظهار کرد: در صورت نادیده گرفتن اصل بی طرفی و مراعات نکردن شرایط رقابت سالم و برابر در حق تولیدحقوق آن

 را اعمال کرده و می کنند، امکان شکوفایی کمی و کیفی بیشتر در این صنعت مقدور نیست. GMPکنندگانی که تمام موارد مدنظر

هایی نظیر تعیین ضرایب مالیاتی دور از واقع بینی و این عضو فعال انجمن صنایع خوراک دام،طیور و آبزیان در ادامه به چالش

اسی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که با نادیده انگاشتن مصادیق روال نادرست سابق، برای های غیر کارشنهمچنین حسابرسی

یگانه، مدیرعامل شرکت کلهر دانه جنوب و استاد دانشگاه تهران که با احتساب دوران صنایع ایجاد مشکل می کنند.حسن مهربانی

لی که در دوران دبیری انجمن جوجه یکروزه هم چنین رویکردی ساله در صنعت طیور دارد، با دیدی تحلی ٤٠تحصیل اش سبقه ای 

را تشریح می کرد؛ به تبیین وضعیت حاکم بر این صنعت و بازار آن پرداخت و گفت: بر اساس آخرین اطالعات موجود، در ایران ساالنه 

تولید یک میلیون تن تخم مرغ  میلیون تن خوراک مصرف می کنند و برای ٦میلیون جوجه گوشتی معادل  ٢٠٠میلیارد و  ١حدود 

هزار تن خوراک  ٧٠٠تا  ٦٥٠هزار تن خوراک مصرف می شود. این در حالی است که با احتساب مصرف  ٢٠٠میلیون و  ٢معادل 

 شود.میلیون تن خوراک فقط در صنعت طیور مصرف می ٩های مادر در سال می توان ادعا کرد که ساالنه برای مرغ

 یگانهحسن مهربانی

 رعامل شرکت کلهر دانه جنوب و استاد دانشگاه تهرانمدی
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این صاحب نظر بخش خصوصی صنعت طیور با استفاده از این تعبیر صریح که صنعت مرغداری ایران از نظر ضریب تبدیل بسیار 

 تبدیل یکعقب مانده است، گفت: عمق این فاجعه را زمانی می توان درک کرد که سایر کشورهای جهان به سرعت به سمت ضریب 

بابت هر یک کیلو دان می توان یک کیلو گوشت زنده تولید کرد.  ٢٠٢٥در مورد مرغ گوشتی حرکت می کنند؛ تا آنجا که در سال 

در واقع اهمیت این مهم زمانی دوچندان می شود که بدانیم در ابتدای قرن بیستم این ضریب، تبدیل چهار کیلوگرم دان به یک کیلو 

 ١٠٠است. به معنای دیگر می توان این گونه نتیجه گرفت که ضریب تبدیل دان به گوشت در فرآیند زمانی  گوشت مرغ زنده بوده

و نیم درصد در هر سال کاهش داشته است.این استاد دانشگاه تهران که با اشراف و تسلط خاصی از  ٣سال اخیر به طور متوسط 

فت: این در حالی است که در هیچ نقطه دیگر اجازه این چنینی برای حقوق همکاران خودش در حوزه دام و طیور دفاع می کرد، گ

درصد،  ٢٠تا  ١٥اینکه یک مرغدار بی دانش مبادرت به ساختن دان کند را نمی دهند، چرا که با احتساب ضریب تبدیل نامطوب 

کنجاله و دانه سویا  ٥٠٠میلیون و  ٢ته هزار میلیارد تومان سرجمع زیان خواهد شد.مهربانی نیز با بیان اینکه در سال گذش ٢ساالنه 

میلیون تن واردات ساالنه ذرت، زیان غافلگیر کننده ای به کشور وارد می شود، گفت: اگر  ٦وارد کشور شده است که در کنار بیش از 

رشناسی، از حجم های مجلس شورای اسالمی، ممانعت از اسراف اموال کشور است، باید با اتخاذ تمهیدات اساسی و کایکی از رسالت

این زیان هنگفت برای کشور کاست.غالمعلی فاروقی، بنیانگذار کارخانجات خوراک دام بهپرور ارومیه و دبیر انجمن تولید کنندگان 

جوجه یکروزه با تایید انتقادات وارد شده سخنرانان قبلی در امر نوع نگاه و رویکرد نادرست مسئوالن به صنایع خوراک دام، طیور و 

ان، برمخاطرات شدید بومی شدن آنفلوانزای پرندگان که چند ماهی می شود واحدهای مرغداری را درگیر کرده است، اشاره کرد آبزی

های بومی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: با وجود تبعات سنگین شیوع این بیماری در و در این وادی تصمیم مشوقان توزیع مرغ

ستاد آنفلوآنزا تشکیل نشده است، ستادی که بر اساس فلسفه وجودی اش قرار بود متشکل از  واحدهای مرغداری کشور، تا کنون

 نمایندگان قوای سه گانه نظام در موارد بحرانی درجا تصمیم گیری کند.

 حسین مرادی

 های صنعتی دام کشورمدیره کشتارگاهرئیس هیأت

کشور نیز یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که بحث مالیات بر های صنعتی دام مدیره کشتارگاهحسین مرادی، رئیس هیأت

های خود، به کشور اجرا می شود که با وجود ارزش ١٨٠ارزش افزوده را پیش کشید و گفت: در حالی این نوع مالیات در بیش از 

محصول از این امر معاف نیستند که این های تولید همان دلیل آثار تورمی کاالهای اساسی از آن معاف هستند و در این مورد زنجیره

 های یافته می شوند.امر نیز منجر به تورم همان کاالی اساسی از طریق سایر هزینه

علی ابراهیمی رئیس کارگروه دام و طیور کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی نیز در این نشست با نام بردن از تمام همکاران 

درباره مشکالت این صنعت در محل اتاق ایران حضور رسانده بودند، با استناد به برخی تصمیمات اش در مجلس که برای هم اندیشی 

های اهالی متخصص خارج و داخل ها و هم اندیشیها با مشاورهاتخاذ شده و آرای ماخوذه در مجلس گفت: بسیاری از این تصمیم

 مجلس محقق شده است.

 علی ابراهیمی

 میسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمیرئیس کارگروه دام و طیور ک

و خارجی برشمرد و افزود: از آنجا که مصرف  وی مشکل اساسی حاکم بر صنعت دام و طیور را نداشتن بازار مصرف مطمئن داخلی

ادر صداخلی جوابگوی ظرفیت تولید کنونی واحدهای تولیدی کشورمان نیست، لذا اگر بتوان مرغ و تخم مرغ را تولید کرد و به وفور 

 کرد، نه تنها واردات ذرت محل ایراد نیست، بلکه به دلیل اینکه نوعی واردات آب مجازی است، مزیت هم هست.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های حفظ منطقی روابط بین المللی پرداخت و تاکید کرد با توجه به اینکه بسیاری از کشورها مشوق ابراهیمی در این وادی به ارزش

 کنند، باید این دست از اقدامات نیز در دستور کار جدی مسئوالن کشور ما نیز باشد.صادراتی به صادرکنندگان خود اعطا می 

رئیس کارگروه دام و طیور کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با ابراز همدردی در مورد بیشتر موارد مطرح شده از سوی 

ز آنجا که برنج مشمول شلتوک هم می شود، نمی سخنرانان، در مورد یکی از این مصادیق که بحث نوع اخذ مالیات است، گفت: ا

توان آن را از کاالی اساسی معاف شده مبرا دانست؛ کما اینکه در کشورهای پیشرفته با ایده مالیات معادل صفر، با وجود برقرار ماندن 

 مجلس با اعالم این ها از مالیات معاف هستند.این نماینده فعال عضو کمیسیون کشاورزیحسابرسی جهت حفظ شفافیت مالی آن

های تولید معاف شوند، گفت: های کشاورزی همه حلقهکه نمایندگان در حال جمع آوری استفساریه ای هستند تا در مورد موضوع

 های تولید و برندسازی تمام مالحظات کارشناسی را مد نظر قرار داد.ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی نیز باید در امر تکمیل حلقه

کارخانه به نام صنایع خوراک دام، طیور و  ٥٢نماینده مجلس و کمیسیون کشاورزی و  ١٦است در این نشست که با حضور گفتنی 

تشکل تاثیر  ١١ابزیان کشور برگزار شد، ضمن حضور جمعی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور، روسای 

 ین کشور نیز حضور داشتند./گذار و معتبر مرتبط با زنجیره تامین پروتئی

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٧٢/%D٨%AA%D٨٥%٩% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۹تاریخ: 

 مدیریت آفات آموزش کارمندان وزارت کشاورزی در زمینه استفاده از نرم افزار

در راستای رشد اقتصادی صنعت کشاورزی جامائیکا، کارگاه آموزشی درباره استفاده از نرم افزار های تخصصی برای کمک به مدیریت 

نفر از پرسنل  ٤٥به گزارش ایانا از وبسایت جاماییکا آبزرور، بیش از .برگزار شد ( beet armyworm):BAW کرم برگخوار چغندرقند

 Open Data Kit( ، از آموزش های مربوط به چگونگی استفاده از نرم افزار ١( )MICAFصنایع، تجارت، کشاورزی و شیالت )فنی وزارت 

(ODK) .بهره برده اند ODK منبع باز است که می تواند روی گوشی های هوشمند و / یا تبلت آپلود شود، به طوری که می تواند  یک نرم افزار

( انتقال دهد.این کارگاه آموزشی با ٢را با استفاده از فرم های دیجیتال قابل تنظیم به یک پایگاه داده مبتنی بر ابر ) در زمان واقعی، اطالعات

و پروژه انطباق اکوسیستم با تغییرات آب و هوا به  ایاالت متحده امریکا( )آژانس توسعه بین المللی USAIDکمک مالی صندوق اقتصاد جاماییکا 

ژوئن در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بودلس  ١٤و بخش مدیریت زمین کشاورزی وزارت صنایع، تجارت، کشاورزی و شیالت،  Ja REEACH IIنام 

(Bodles در منطقه ای در )St Catherine .انتظار می رود این نرم افزار به بهبود زمان واقعی جمع آوری داده ها، تجزیه  جامائیکا برگزار شد

برای پیشبرد مدیریت تلفیقی آفت کرم برگخوار چغندرقند و دیگر آفات که کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهند، کمک  و تحلیل و ارائه گزارش

کند.همچنین این طرح به تجهیزات ایستگاه تحقیقات کشاورزی بودلس و سازمان توسعه کشاورزی روستایی با قابلیت استفاده از پلت فرم تلفن 

ثرات آفت و همراه با اطالعات آب و هوایی، توسعه مدل های پیش بینی برای کمک به پیش بینی شیوع آفات مجهز همراه برای نظارت هدفمند ا

بی در ماه مه، ارزیاشده است. به طوری که می تواند برای اقدام پیشگیرانه و سریع به کشاورزان برای محافظت از عملیات مزرعه شان کمک کند.

، و مناطق دیگر در جنوب  St Elizabethرزی از مزارع آسیب دیده در مناطق کاماپن و بول ساوانا در منطقه های سازمان توسعه روستایی کشاو

 ١١١هکتار از محصول از زمان شیوع آفت در ماه مارس ازبین رفته، به طوری که دارای ارزشی در حدود  ٥٤منچستر جاماییکا، نشان داد که 

، محصوالت کشاورزی در جامائیکا تحت تاثیر آفت قرار گرفته اند، به گونه ای که ١٩٩٠است ، از دهه گفتنی میلیون دالر را دربر داشته است.

 آفت کرم برگخوار چغندرقند باعث ضرر رساندن میلیون ها دالر میلیون به کشاورزان شده است.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

١- Ministry of Industry, Commerce, Agriculture and Fisheries (MICAF) 

٢- located database-cloud توانند به طور مستقل و با : نوعی پایگاه داده برپایه اینترنت )رایانش ابری( است که کاربران می

( کاربری های داده را روی ابر راه اندازی کنند و یا این که کاربران یک اکانت )حساب)نرم افزار( پایگاهماشین مجازیاستفاده از یک

 شوند خریداری کنند. های پایگاه داده را که توسط ارائه دهندگان پایگاه داده ابری نگهداری میدسترسی به سرویس

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٤٥/%D٨%A٢%D٩% 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

میلیون تن فراتر رفت/ گندم با استراتژی جدیدی در بورس کاال عرضه  ٥میزان خرید تضمینی گندم از مرز 

 می شود

هزارتن خرید تضمینی گندم انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال ١٥٨میلیون و ٥مدیرعامل بازرگانی دولتی گفت:تا صبح امروز 

یزدان سیف مدیر عامل ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .درصد کاهش داشته است٥قبل 

میلیون ٥اظهار داشت:تا صبح امروز  خرید تضمینی گندمبازرگانی دولتی در نشست خبری که صبح امروز برگزارشد،با اشاره به آخرین میزان 

به گفته وی کاهش بارندگی مهر تا .درصد کاهش داشته است٥م شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل هزارتن خرید تضمینی گندم انجا١٥٨و 

که درنهایت پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت با کاهش .در سال جاری است گندم دیمبهمن ماه دلیل اصلی کاهش میزان برداشت 

هزار تنی همراه ٥٠٠مه داد: اگرچه میزان خرید نسبت به سال گذشته با کاهش سیف ادا.هزارتن خواهد رسید٥٠٠میلیون و ١٠هزارتنی به ٥٠٠

است، اما کیفیت گندم به لحاظ پروتئین و گلوتن افزایش چشم گیری دارد که این امر ناشی از عملیات به زراعی و تالش کشاورزان و آموزش 

قا کیفیت امری مهم در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به شمار می مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه ارت.بهره برداران است

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به استان های .رود، افزود: بر این اساس امکان رقابت پذیری با سایر نهادها در بازارهای هدف افزایش می یابد

هزار تن، ٧٣٣هزار تن، فارس با  64هزار تن، گلستان با یک میلیون و ٣٥٠شاخص درتولید گندم اظهارداشت: استان خوزستان با یک میلیون و 

 .هزار تن رتبه نخست میزان خرید را تا کنون به خود اختصاص داده است283هزار تن و اردبیل با  ٢٩١خراسان رضوی با 

: امروز در شرایطی هستیم که میزان وی با بیان اینکه دانه های روغنی یکی از تجهیزات پروژه اقتصاد مقاومتی به شمار می رود گفت

هزار تن از کشاورزی تحویل گرفته شده است و این در حالی است که میزان  ١٣٤هزار تن رسیده که با کسر افت  ١٤٠تولید کلزا به 

، میزان سیف در ادامه افزود: پیش بینی می شود که تا پایان تحویل خرید.تن بوده است ٥٠٠هزار و ٦٦تولید کلزا در سال گذشته 

 .هزار تن برسد٢٠٠کلزا به 

 درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شد 80

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات کشاورزان بیان کرد: با توجه به محدودیت های منابع مالی، افزایش  

میلیون  ٣هزار تومان گذشته به حدود  ٤٠٠هر هکتار ازتولید را به واردات ترجیح داده ایم به طوری که درآمد کشاورزان به ازای 

تومان افزایش یافته و همواره انتظار می رود دولت در شرایطی قرارگیرد که تمامی مطالبات کشاورزان را درا اسرع وقت پرداخت 

میلیارد  ٦٠٠هزار و  ٦ن به تا کنو خرید تضمینی گندممدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به آنکه میزان ارزش ریالی .نماید

درصد مطالبات  ٥٠خرداد ماه گندم خود را تحویل داده اند حداقل  ٢٧تومان رسیده است افزود: بر این اساس تمامی کشاورزانی که تا 

بات درصد مطال ٥٠خود را دریافت کرده اندو انتظار میرود که ظرف دو الی سه هفته آتی گندم کاران به محض تحویل محصول حداقل 

ساعت آینده بگیرند و مابقی آن با تاخیر زمانی بالفاصله پس از تأمین منابع مالی در اسرع وقت ٤٨خود را همان روز یا حداکثر 

به گفته وی خسارت تأخیر مطالبات کشاورزان مطابق با نرخ تورم پرداخت خواهد شد تا آنها متحمل ضرر و زیان .پرداخت خواهد شد

درصد مطالبات کلزا کاران پرداخت شده  80ره به آخرین وضیت مطالبات کلزا کاران عنوان کرد: تا به امروز سیف با اشا.مالی نشوند

 .این امر جای خرسندی است

 کلید می خورد ٩٦عرضه گندم در بورس کاال با استراتژی جدیدی از مهر ماه 

زان علی رغم شفافیت قیمت در بورس کاال، اما نسبت سیف درپاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر آنکه کشاور

به خرید تضمینی محصول از سوی دولت راغب ترهستند افزود: با بررسی آسیب شناسی و مشکالت عرضه محصول در بورس کاال 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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ید جای خر استراتژی جدیدی برای عرضه محصوالت به ویژه گندم و جایگزینی طرح قیمت تضمینی به ٩٦درنظر داریم که ازمهر ماه 

وی در ادامه یادآور شد: بنابر مصوبه دولت از خرداد .تضمینی آغاز نماییم که از این حیث کشاورزان هیچ گونه نگرانی نداشته باشند

ماه گندم های تولیدی استان های خراسان شمالی و مرکزی، سمنان زنجان و اردبیل به صورت پایلوت در بورس کاال عرضه خواهد 

و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی باید  بورس کاال لی است که برای عرضه محصوالت درشد و این در حا

 .مکانیزم های جدیدی طراحی شود

 عملکرد موفق بازرگانی دولتی در حوزه تنظیم بازار

ر داشت: با توجه به اجرای طرح ها معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وظایف شرکت در حوزه تنظیم بازار کاالهای اساسی اظها 

هزار تن برنج در قالب طرح تنظیم بازار ٣٠٠در ماه رمضان قیمت برخی کاالها نظیر برنج تنها افزایش جزئی داشته که با واردات 

ی خرید به هم زمان با پیروزی انقالب شورا ٥٧این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: از ابتدای سال .قیمت ها به یک ثباتی رسیدند

ازرگانی ب منظور فعالیت در حوزه خرید های خارجی متشکل ازوزارتخانه های متولی تشکیل شد که به واسطه تغییر قانون مناقصات

 .مسئول خریدهای خارجی شد تا در فضای رقابتی شفاف سازی قیمت کاالها کاهش هزینه های مبادله ای بپردازد دولتی

که از سوی شرکت بازرگانی در حال برگزاری است اظهار داشت: برنامه شرکت تا پایان سال وی در خصوص طرح های عمرانی این

تن سیلو است که بر این اساس از پایان ماه افتتاح سیلوها انجام می شود که این امر تاثیر بسزایی در  ٣٥٠مبنی بر اتمام ظرفیت 

به دنبال افزایش  :قانون اساسی گفت ٤٤به سیاست های اصل  معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره.کیفیت محصول و لجستیک دارد

شرکت غله منطقه های به  ١٤بهره وری در زنجیره ها هستیم که بدین ترتیب امروزه در شرایطی قرارگرفته ایم که طی چندماه آتی 

 ٤٤آن است که سیاست های اصل  وی در ادامه افزود: تمام تالش بازرگانی دولتی بر.منظور تکمیل زنجیره عرضه واگذار خواهند شد

 .به خوبی محقق شود

 درصد افزایش یافت ٦٠صادرات آرد و مشتقات 

سیف با بیان اینکه خودکفایی گندم ارمغان بزرگی است که کاهش وابستگی در حوزه غذا را به همراه داشته است تصریح کرد: طی  

ر شد که امروزه با رسیدن به خودکفایی و افزایش کیفیت محصول دالر وارد کشو ٣٧٠الی  ٣٤٠گندم با نرخ های  ٩٢و  ٩١سالهای 

درصدی صادرات مشتقات و آرد در سه ماه نخست سال  ٦٠معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش .دلیلی مبنی بر واردات وجود ندارد

ای هدف صادر شود؛ ضمن آنکه خبر داد و گفت: امسال پیش بینی می شود که یک میلیون تن گندم آرد و سایر مشتقات به بازاره

 .درصدی صادرات در سه ماه نخست سال ناشی از عملکرد تولید و تامین گندم درحوزه بازرگانی دولتی است٦٠افزایش 

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٤٩٦٨٦/%D٨٥%٩%DB%٨C%D 
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 ماتخد
 فودپرس ۱۳۹6تیر ماه  ۱۳سه شنبه 

 صادر شد 9٥هزار تن شیرخشک در سا   26جزئیات بسته حمایتی دولت از شیرخام/ 

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران گفت: دولت از اواخر سال گذشته بسته حمایتی برای شیرخام مصوب کرده که  <کشاورزی

تومان، تداوم خرید شیر مازاد از دامداران و قرار دادن پنیر در سبد رفاهی  ٣٠٠شیرخام پرداخت مشوق صادراتی به ازای هر کیلوگرم 

حسین صفایی در حاشیه همایش زنبورداری ارگانیک که در سازمان تعاون روستایی برگزار شد، به .واجدین شرایط از جمله آنها است

ل متوالی است که سازمان تعاون روستایی خرید تضمینی آخرین وضعیت خرید تضمینی شیرخام اشاره کرد و گفت: این سومین سا

استان کشور که مراکز خرید ما  ٨تا  ٧تن شیر خام مازاد بر مصرف مردم را در  ٨٠٠دهد و روزانه شیر را در سراسر کشور انجام می

های نهایتا شاره کرد: ما در دورهوی در مورد نحوه پرداخت پول خرید شیر به دامداران هم به این نکته ا.دهیمفعال هستند انجام می

 ٣٠شود در نهایت کنیم و از آنجایی که خرید هر روز انجام میروزه به طور مداوم و در گردش مطالبات دامداران را تسویه می 45

سازمان  مدیرعامل.شودها تسویه نقدی انجام میدرصد به دامداران بدهی داریم که در گردش است اما در کنار آن در برخی استان

اواخر سال گذشته دولت بسته حمایتی از شیرخام  تعاون روستایی ایران از آخرین وضعیت حمایت از تولید شیرخام در کشور هم گفت:

وی اضافه .تومان بود ٣٠٠را مصوب کرد که دارای چند بند بود و یکی از آنها پرداخت مشوق صادراتی به ازای هر کیلوگرم شیرخام 

شیرخام عرضه شده باالتر از میران مصرف کشور توسط دامداران حمایت دیگری است که دولت در این بسته در  تداوم خرید :کرد

نظر گرفته و سومین عنصر سیاستی حمایتی بحث قرار دادن پنیر در سبد رفاهی است که وزارت رفاه بین واجدین شرایط توزیع 

های گذشته نهایتا ده در کارخانجات لبنی هم اظهار داشت: ما طی سالهای انبارشصفایی در مورد آخرین وضعیت شیرخشک.کندمی

تن  ٥٠٠هزار و  ٢٦شاهد گشایشی در بازارهای روسیه و عراق بودیم که  ٩٥کردیم اما در سال هزار تن شیرخشک صادر می ١٢

اخت باید توسط وزارت جهاد وی همچنین در مورد پرداخت مشوق صادراتی لبنیات نیز گفت: تا کنون این پرد.شیرخشک صادر شد

تا پایان سال »: وی اظهار امیدواری کرد.میلیارد تومان پرداخت شده است ٢٠٠کشاورزی انجام شود که تا کنون همان یک مرحله 

 .مابقی مشوق صادراتی لبنیات پرداخت شود

press.ir/Post.aspx?Id=fdhttp://food٩١٤١٩c١١١١٤٦a٥b١٨ 
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 خشکسالی
 ایران اکونا - ۱۳۹۶تیر / /  ۱۲دوشنبه , 

 ترین استان کشور شدکم بارش« یزد»

شرایط اقلیمی بسیار نامطلوبی بر استان یزد حاکم است. کم بودن ارتفاع کلی منطقه و تابش خورشیدی شدید و دوری از منابع 

شوند های جوی که از غرب کشور وارد میاز سوی دیگر سهم اندکی از بارندگی سیستم .عوامل نامطلوب جوی یزد استرطوبتی از 

 .رسددهند به این استان خشک و کویری میو در مسیر خود تا رسیدن به فالت مرکزی رطوبت خود را از دست می

درصد بارندگی نرمال داشته و این موضوع اهمیت مدیریت  ٨٠تا  ٧٠سال گذشته استان یزد به غیر از یک یا دو سال همیشه  15طی 

دهد.علی اسالمی، مدیرعامل آب و های کشور را نشان میمصرف آب و ضرورت حفظ و بازچرخانی آب در یزد نسبت به دیگر استان

ور ما وضعیت آب خاص و در استان فاضالب استان با بیان اینکه آب در همه دنیا اهمیت دارد و ریشه خلقت عالم است، افزود: در کش

 ٧٥٥ای که میانگین بارندگی در دنیا به گونه .یزد دارای اهمیت مضاعف است. به لحاظ بارندگی این استان آخرین نقطه کشور است

ای و هوی اظهار کرد: شرکت آبفا، آب منطق.متر استمیلی٦٥متر بوده و در استان یزد حدود میلی ٢٢٠متر و در ایران حدود میلی

املی دلیل هماهنگی خاص و کآبفای روستایی سه سازمانی هستند که وظیفه آبرسانی به شهروندان را برعهده دارند که خوشبختانه به

میلیون  ٥٠ایم. وی افزود: در فصل گرم حدود ها وجود دارد در موضوع تامین آب شرب کمترین چالش را داشتهکه بین این سازمان

میلیون مترمکعب از این میزان مربوط به مصرف کولرهای آبی است که از مشکالتی محسوب  ٢٠اریم که مترمکعب مصرف آب د

توانند در دمای باالی یزد از وسیله سرمایشی استفاده نکنند.اسالمی با تاکید بر شود که هیچ گریزی از آن وجود ندارد. مردم نمیمی

لیتر  ١٥٤ناسب است مصرف آب در استان متعادل بوده و سرانه مصرف در کل سال هایی از سال که آب و هوای استان ماینکه در ماه

درصد از مجموع آب استحصالی است که نسبت به میانگین کشوری  ١٧/ ٥میزان هدررفت آب در استان حدود  :است، تصریح کرد

بکه و اقداماتی که در این زمینه الزم تالش بر این است که با اصالح ش :آید. وی گفتاست، عدد بسیار خوبی به حساب می ٢٨که 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب .برسانیم که یک نرم خوب در کشورهای پیشرفته است ١٥است این عدد را تا دو سال آینده به زیر 

در سال  لیتر در ثانیه بوده که متاسفانه ٣١٦٦معادل  ٨٧استان یزد اظهار کرد: آب استحصالی از منابع آب شیرین استان در سال 

لیتر در ثانیه کاهش یافته که این موضوع زنگ خطری برای منابع آب شیرین استان است.اسالمی افزود:  ٢٦٣١گذشته این عدد به 

خصوصی در توسعه تاسیسات فاضالب بوده در موضوع حفظ منابع آب دو اقدام اساسی در استان انجام شده که یکی استفاده از بخش

توانست منابع آبی زیرزمینی را به شدت با مشکل مواجه کند جلوگیری کنیم و هم یم هم از فاضالبی که میکه به این وسیله توانست

از حساب حاصله آن در بخش صنعت و کشاورزی استان یزد استفاده کنیم. به عنوان مثال در اردکان تاسیسات و شبکه فاضالب طی 

متقابل در کشور تتاح این مجموعه به عنوان اولین طرح شاخص به روش بیعهای آینده شاهد افچهار سال به اتمام رسید و در ماه

گذاری بخش خصوصی به مبلغ خواهیم بود. وی ادامه داد: این روش در شهرهای مهریز و بافق اجرا شده و اخیرا در میبد با سرمایه

ان افزود: در شهر یزد نیز مقدمات کار فراهم شده تر در حال اجرا است. مدیرعامل آبفای استمیلیارد تومان با سرعت هرچه تمام ٢٠٠

گذاری خصوصی سرمایهمیلیارد تومان در اجرای تاسیسات فاضالب شهر یزد از سوی بخش ٨٠٠شود حدود بینی میاست و پیش

تی که گذاری شده و درصورمیلیارد تومان در فاضالب شهری استان سرمایه٨٠٠اسالمی گفت: در مجموع تاکنون نزدیک به .شود

وی اقدام  .رسدمیلیارد تومان می ١٦٠٠شود اضافه کنیم این میزان به گذاری شهر که تا چند ماه آینده انجام میمیزان سرمایه

لیتر  ١٠٠حدود  Boo های آب شیرین کن اعالم کرد و گفت: در شهر بافق باید با استفاده از روشاساسی دیگر را استفاده از دستگاه

عنوان یک ظرفیت در اختیار شهروندان قرار دهیم. مدیرعامل شرکت آب ب شور برخوردار است شیرین کنیم و بهآب که از منابع آ

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های زیرزمینی است؛ چراکه به علت کم بودن بارندگی از آبهای ای استان نیز گفت: عمده منابع آبی استان منحصر به آبمنطقه

شود های زیرزمینی میزاده افزود: نزوالت جوی که وارد سفره منابع آبنسطحی بسیار اندکی برخوردار است. محمدمهدی جوادیا

میلیون مترمکعب در سال است به عبارت دیگر  ١٨٠میلیون مترمکعب در سال است. میزان برداشت از سفره یک میلیارد و  ١١٤٠

های آب زیرزمینی استان برداشت همیلیون مترمکعب آب در سال بیش از ظرفیت مجاز از سفر ٣٤٠مترمکعب در ثانیه معادل  ١٠

های ناشی از این اضافه ها در این استان شده و خشک شدن بسیاری از قنوات و چاهشود که منجر به افت شدید سطح آب سفرهمی

ندازی ااند، گفت: چشمهای کشاورزی یزد به کنتور هوشمند مجهز شدهدرصد چاه ٤٠برداشت را در پی داشته است. وی با بیان اینکه 

 .های نیازمند آب( استنفعان )آب شرب مردم، صنایع، محیط زیست و بخشایم تامین آب کم و پایدار برای ذیکه در نظر گرفته

http://iranecona.com/٧٤٩٠٠/%DB%٨C%D٨%B٢% 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 تاالر کشاورزی زعفرانی شد

نماد معامالتی جدید زعفران با نام مشرق زمین متعلق به شهر تربت حیدریه در بورس کاالی ایران بازگشایی و در سه نوبت  ٢امروز 

کیلو زعفران  ٢،با شروع معامالت این دو نماد جدید زعفران، امروز «پایگاه خبری بورس کاالی ایران»ایانا از به گزارش .معامالتی فروخته شد

ریال و زعفران  ٣٢٠هزار و  ٤٨کیلو زعفران ممتاز عرضه و در تاالر کشاورزی معامله شد.زعفران رشته ای ممتاز با قیمت  ٢رشته ای درجه یک و 

ریال در سه نوبت معامالتی فروخته شد.بنابر این گزارش، این دومین انبار زعفران بورس کاالی  ٤٢٠هزار و ٤٥رشته ای درجه یک نیز با قیمت 

 نایران در تربت حیدریه و یکی از قطب های اصلی تولید زعفران است.اولین انبار پذیرش شده در بورس کاالی ایران در شهر مشهد و معامالت آ

دقیقه برگزار می شود و عالقه مندان به  ١٥:٣٠صبح تا  ٩عفران در بورس کاالی ایران از ساعت در سال گذشته راه اندازی شد.معامالت مستمر ز

 خرید زعفران می توانند به یکی از کارگزاری های دارای مجوز معامالت محصوالت کشاورزی مراجعه کنند.

iana.ir/fa/news/http://www.٤٥٧٤٣/%D٨%AA%D٨%A٧%D 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 حداقل و حداکثر نرخ هر کیلو طالی سرخ چقدر است؟/گمرک در ارائه آمار صادرات کوتاهی می کند

هزارتومان  ٦٠٠٠میلیون و  ٥الی  ٣٠٠میلیون و ٤سرخ عضو شورای ملی زعفران گفت:در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو طالی 

با اشاره به  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار .است

هزارتومان  ٦٠٠میلیون و  ٥الی  ٣٠٠میلیون و 4 طالی سرخطی دو ماه اخیر گفت: در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو   قیمت زعفرانثبات 

 .معتقدم که نرخ ها باید یک میلیون تومان دیگر کاهش یابد بازار زعفرانوی افزود: علی رغم وضعیت مطلوب .است

جه به وضعیت متعادل عرضه و تقاضا می توان گفت که در صورت استمرار روند ثبات قیمت دغدغه رقابت با حسینی ادامه داد: با تو

 بینی پیش به توجه با عضو شورای ملی زعفران با اشاره به روال عادی صادرات بیان کرد: .سایر رقبا در بازار های هدف را نداریم

 .دهد نمی ارائه ما به زمینه این در موقع به و صحیح آمار گمرک  متاسفانه اما  گذشته سال به نسبت صادرات مناسب

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٤٧٨٢٣/%D٨%AD%D٨%AF%D٨% 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

 92روند کاهشی تلفات ناشی از آبله گوسفند و بز از سا  

د ها وارد کند، اما خوشبختانه رونناپذیری به اقتصاد دامداریتواند صدمات جبراناگرچه بیماری خطرناکی چون آبله گوسفند و بز، می

، تلفاتی که بیماری آبله در دام سبک بر جای به گزارش خبرنگار ایانا.تاکنون سیر نزولی داشته است 92تلفات ناشی از آن از سال 

های بعد از آن کاهش داشته و تا سال گذشته هزار رأس بوده است، در حالی که میزان تلفات در سالبیش از یک ٩٢گذاشته در سال 

 ست.کانون رسیده ا ١١٢به  ٤٢٨های این بیماری نیز از رأس رسیده است. این در حالی است که تعداد کانون ٨٣به 

العاده مسری است که اختصاصاٌ گوسفند و بز را مبتال ساخته و عامل مولد آن های ویروسی فوقآبله گوسفند و بز ازجمله بیماری

رسد. نظر میتر به، آبله گوسفند و بز از همه خطرناکهای اهلیاست. در بین دام poxvirideaویروسی از خانواده پاکس ویریده 

گیری دستگاه تنفسی، جراحات ، درموی بدن، تبات با بثورات جلدی در اطراف دهان، صورت و نواحی کمبیماری در بیشتر اوق

رویه جایی بیای واقع شده که تردد و جابهکشور ما در منطقه اینکه به دهد.با توجهاحشایی و گاهی سقط جنین، خود را نشان می

بینی شده را ندارد، بنابراین همواره بر واکسیناسیون ند حرکت دام وضعیت قابل پیشنشده وجود داشته و رودام آن هم به شکل کنترل

درصد  ٨٥ کوبی باالیکه همواره بر مایهطوریترین ابزار کنترلی بیماری تکیه شده است. بهعنوان یکی از معتبرترین و در دسترسبه

کوبی نشده( بسیار باال بوده و گاهی های حساس )مایهری در دامشود. البته میزان واگیری بیماجمعیت دامی حساس کشور تأکید می

صد متغیر بوده و خسارات اقتصادی ناشی از در ٥٠های جوان بین پنج تا رسد. میزان مرگ و میر در دامدرصد نیز می ٧٥به بیش از 

 رسد(.درصد نیز می ١٠٠ماه تا های زیر چهار تلفات در برهها قابل توجه است )ها و بزغالهویژه در برهبیماری به

 سا  اخیر در جمعیت گوسفند و بز در جدو  زیر آورده شده است 1٠وضعیت بیماری طی 

 آبله گوسفند و بز

 کشتار تلفات مبتال تعداد کانون سا 

٢٧ ١٣٤٦ ٦٦٤٦ ١٢٤ ٨٦ 

٢١ ٢٧٣ ٢٤٥٥ ٢١٣ ٨٧ 

٤٣ ٣٧٤ ٤١٩٧ ٢٨٠ ٨٨ 

٣٢ ٦٧٠ ٥٩٣١ ٣٥١ ٨٩ 

٩ ٤٠٧ ٣٣٣٤ ٢٦٥ ٩٠ 

٦ ٢٠٧ ٢٣٨٥ ١٩٩ ٩١ 

٥١ ١٠١٤ ٨٥٣٩ ٤٢٨ ٩٢ 

٣٨ ٨٥٨ ٦٣٢٩ ٥٧٠ ٩٣ 

١٠ ٢٩٨ ٢٨٢٣ ٢٧٠ ٩٤ 

١٣ ٨٣ ٨٧٩ ١١٢ ٩٥ 

 منبع: سازمان دامپزشکی کشور

 کنتر  بیماری
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قرار درصد جمعیت دامی حساس کشور در مقطع زمانی مشخص )فصل بهار( و تحت پوشش  ٨٥کوبی هدفمند در اجرای برنامه مایه

زمان دو ماه با استفاده از واکسن مناسب )کمی و کیفی( و تداوم آن برای مدت زمان سه سال همراه با دادن این جمعیت در مدت

ها و تعیین عوامل مستعدکننده نمونه برداری و آزمایش آن، بررسی اپیدمیولوژیک کانونهای بیماری )مطالعه دقیق و کامل کانون

 کوبی استانی بهترین راه کنترل این بیماری است./ع مایهو...( و متعاقب آن قط

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٦٥/%D٨%B١%D٨٨%٩ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6تیر ماه  ۱۲دو شنبه 

 گرسنگی چه کنیم؟در طو  رژیم غذایی با 

رژیم غذایی ممکن است به دالیل مختلفی متوقف شود اما یکی از دالیل عمده ی آن گرسنگی است. ابراز ناراحتی  <غذا و تغذیه

 .افرادی که رژیم می گیرند از گرسنگی باعث شد که شروع به نوشتن این مقاله بکنم

 او  باید ببینیم گرسنگی چه معنایی دارد؟

برای اینکه این موضوع را با جزئیات  .اس گرسنگی انسان چیز پیچیده ای است، در واقع دور از حقیقت نیستگفتن اینکه احس

پوشش دهیم به سلسله ای از مقاالت و یا شاید هم یک کتاب کامل نیاز داریم. تحقیقات برای پرده برداشتن از تعامل و تداخل 

و دیگر موارد ( که مقدار و نوع غذای افراد را نظارت می کنند ادامه  YY ،GLP-1 هورمون های مختلف ) مانند لپتین، گرلین، پپتید

 .دارد. تمام این هورمون ها سیگنال هایی به مغز ارسال می کنند که نه تنها گرسنگی، بلکه فرآیندهای مختلفی را هدایت می کنند

اطر کسل شدن گرسنه می شویم، چون در مهمانی گاهی حتی غذا خوردن و یا گرسنه شدن، دالیل غیر فیزیولوژیکی دارد. به خ

هستیم و از ما انتظار خوردن می رود غذا می خوریم، چون تبلیغ غذای مورد عالقه مان را دیده ایم به سراغش می رویم و کلی دالیل 

چون هر  تباهی استجدا کردن دالیل روانی از دالیل فیزیولوژیکی به معنای ساده کردن تعریف گرسنگی نیست، بلکه کار اش.دیگر

دیگر هرچه از پیچیده بودن گرسنگی گفتیم کافی است و بهتر است به دنبال راه .دوی این ها می توانند روی یکدیگر تاثیر بگذارند

هایی باشیم تا با گرسنگی در طول رژیم غذایی کنار بیاییم چون اولین گام در مسیر تاثیر گذار بودن برنامه غذایی همین است. در 

 .ه می خواهم درباره راه هایی که کمک می کند بهتر بتوانید گرسنگی را در طول رژیم غذایی کنترل کنید صحبت خواهم کردادام

 .پروتئین بیشتری بخورید -1

بسیاری درمورد این بحث می کنند که در کوتاه مدت، کربوهیدرات سیرکننده تر است یا چربی و این در حالی است که اطالعات 

دهد پروتئین از هر دوی این موادر سیرکننده تر است. تحقیقات در این مورد رو به افزایش است و نشان می دهد پروتئین نشان می 

می تواند در بلند مدت، مانع احساس گرسنگی شود. همچنین ثابت شده است در حالی که پروتئین ) مانند ماهی های کم چرب، 

تا مدت زیادی می تواند معده را به خود مشغول کند یک فرد نمی تواند کالری مرغ بدون پوست و حتی گوشت قرمز کم چرب ( 

من همیشه می گویم دالیل بسیار زیاد دیگری هم برای خوردن پروتئین در طول یک رژیم .زیادی در یک وعده از آن دریافت کند

اید به این نکته نیز اشاره کرد که بسیاری همچنین ب .غذایی کاهش وزن وجود دارد از جمله ثبات گلوکز خون و حفظ بافت عضالنی

 .از مزایای نسبت داده شده به رژیم های کم کربوهیدرات، بیشتر به خاطر افزایش پروتئین دریافتی در آنها است

 .میوه میل کنید -2

با  از جنبه های گرسنگیمیوه به دالیل عجیبی در رابطه با رژیم غذایی بدنام شده است اما این موضوع با حقیقت فاصله دارد. یکی 

وضعیت گلیکوژن کبد سرکار دارد، وقتی گلیکوژن کبد خالی می شود، سیگنالی به مغز ارسال می شود که می تواند گرسنگی را 

 .تحریک کند، در نتیجه تامین گلیکوژن کبد می تواند کمک کند افراد، احساس سیری بیشتری داشته باشند

ن گلیکوژن کبد کار می کند و دوستانی که در برنامه غذایی کاهش وزن خود مقدار متعادلی میوه فروکتوز موجود در میوه برای تامی

 میوه وارد کرده اند، احساس گرسنگی کمتری را گزارش داده اند. این مورد را به دیگر خواص مفید میوه ها اضافه کرده و یادتان باشد 

 .بمانید دور ها میوه آب از ممکن جای تا و کنید میل کامل ی

 .فیبر بیشتری میل کنید -3
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هیچ لیست غذایی بدون آوردن نام فیبر نمی تواند کامل شود. فیبر می تواند حداقل از دو راه به بهبود گرسنگی کمک کند، نخست 

کشش فیزیکی معده است که یکی از نشانه های مقدار غذای خورده شده است. وقتی معده به صورت فیزیکی کشیده می شود مغز 

غذاهایی که حجم باال و کالری پایین دارند (، کشش معده را  ) فکر می کند شما سیر شده اید. غذاهای سرشار از فیبر با حجم باال

بعالوه، فیبر خالی شدن شکمی را کند می کند یعنی در این حالت نرخ خارج شدن غذا از معده رو به کاهش .به خوبی انجام می دهند

زیادی دارد با نگه داشتن طوالنی تر غذا در معده، به فرد رژیم گیرنده کمک می کند برای مدت زمان بیشتری می رود. غذایی که فیبر 

 .احساس سیری کند. در واقع باید از همان قدیم حرف مادرهایمان را که می گفتند سبزیجات بخور، گوش می کردیم

 .به اندازه ی متعاد  چربی خوراکی استفاده کنید -4

بحثی که درباره کربوهیدرات مقابل چربی به آن اشاره شد، تحقیقات نشان داده برنامه های غذایی که مقدار بسیار کمی چربی جدا از 

دارند باعث می شود افراد، چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت گرسنگی را تجربه کنند. چربی خوراکی نیز درست مانند فیبر، خالی 

نکه چربی های خوراکی در کوتاه مدت، زیاد قادر به دفع گرسنگی نیستند اما دریافت مقدار کافی شدن معده را کند می کند. با ای

 .آن می تواند رژیم گیرنده را در بلندمدت راضی نگه دارد و مانع احساس گرسنگی شدید شود

انی رژیم غذایی گره خورده است و رژیم های غذایی که چربی آنها بسیار کم است، مزه ای شبیه به مقوا دارند. این مورد به بحث رو

مردم تمایل ندارند رژیمی که مزه ی خوشایندی ندارد را ادامه دهند . معموال کسانی که این نوع برنامه ها را ادامه می دهند هم پس 

م را افزایش می از مدت کوتاه آن را رها می کنند. تحقیقات نشان داده برنامه های غذایی حاوی چربی مناسب، پایبندی افراد به رژی

 .دهند

 ورزش -5

مردد بودم که در این مقاله به ورزش اشاره کنم یا خیر چون واکنش به آن در یک رژیم غذایی می تواند بسیار متفاوت باشد. به خاطر 

ا دهد و یمکانیزم های بی شماری که با هم در ارتباط هستند ورزش این پتانسیل را دارد که گرسنگی را افزایش دهد، آن را کاهش 

هیچ تاثیری رویش نداشته باشد. برخی تغییرات کامال فیزیولوژی هستند. از طرفی، ورزش سرعت انتقال لپتین به مغز را افزایش می 

از طرفی دیگر برخی افراد با ورزش، گلوکز خونشان  .دهد که کمک می کند برخی دیگر از سیگنال های گرسنگی بهتر کار کنند

ین در اوایل برنامه زیاد ممکن است اتفاق بیفتد ( و می تواند باعث تحریک گرسنگی شود. بسیاری از محققان کاهش پیدا می کند ) ا

برخی .می گویند ورزش می تواند باعث کنترل اشتها شود اما این مورد پیچیده تر از آن است که بخواهیم به راحتی چنین ادعایی کنیم

و اینجاست که بحث روانی پیش می آید، یعنی فرد بعد از ورزش کردن با خود می گوید افراد رژیمشان را با ورزش همراه می کنند 

امروز خوب ورزش کردم چرا آن را با خراب کردن رژیمم بی اثر کنم بنابراین ورزش به این شکل روی مهار اشتهایشان تاثیر می 

ه ای برای بیشتر خوردن استفاده می کنند. در اینجا هم با این حال گروهی دیگر از افراد هستند که از ورزش به عنوان بهان.گذارد

کالری، به اندازه چیزبرگم سوزاندم. از آنجا که مردم معموال میزان  ١٠٠٠عامل روانی دخالت دارد، فرد با خود می گوید با ورزش 

و خراب کردن برنامه غذایی  کالری که با ورزش می سوزانند را دست باال می گیرند در پایان همین ورزش یکی از عوامل پرخوری

پس در نتیجه ورزش در این مورد دو رو دارد، در بعضی افراد باعث افزایش تعهدشان به برنامه غذایی می .کاهش وزنشان می شود

 .شود و در بعضی نیز نتیجه ای معکوس دارد

 روزه داری متناوب -6

د قبول و مورد استفاده قرار می گیرد ) نه به آن شکل روزه داری ما روزه داری متناوب یکی از مواردی است که به تازگی در دنیا مور

ساعت غذایی نمی خورد و به جایش در یک دوره زمانی کوتاه،  ٢٠تا  ١٦مسلمانان ( اما روشش تقریبا همان است که یک فرد حدود 
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د سی قرار داده اند و به این نتیجه رسیدنبیشتر غذای سهمیه اش را میل می کند. تحقیقات بسیاری تا به حال این سبک را مورد برر

این روش برای کسانی که دوست دارند یکی دو وعده مفصل در طول روز داشته باشند بسیار .که واقعا مزایای زیادی برای ما دارد

 .کارآمد است و می توانند با مشورت پزشکشان آن را امتحان کنند

 .در برابر رژیم غذایی تان انعطاف پذیر باشید -7

بگذارید سوالی از شما بپرسم: اگر قرار بود چیزی  .این هم یکی دیگر از موضوعاتی است که نیازمند یک کتاب کامل پر از بحث است

را که می خواهید هرگز نداشته باشید، چکار می کردید؟ فرض کنید چیزی بود که دوستش داشتید، در این حالت واکنشتان چه بود؟ 

 .ه آن بیشتر می شد. طبیعت انسان آنچه را می خواهد که از آن نهی شده استمشخص است که عالقه تان ب

حدس بزنید این سوال در موضوع مورد بحث ما چه معنایی پیدا می کند؟ برای بسیاری از افرادی که سعی در کاهش وزن دارند، 

محروم می شود  X وقتی رژیم گیرنده از غذایرژیم گرفتن به معنای نخوردن فالن غذاها است که معموال غذاهای بد نام می گیرند. 

رژیم گیرنده کم کم متوجه می شود وارد بازی قاچاق خوری شده و .کم کم می بیند میلش به آن، بیش از هر زمان دیگری است

ه تر باحساس گناه می کند سپس رژیمش را گناهکار می داند و آن را به کل کنار می گذارد. این احساس بد ممکن است او را بیش

توصیه می کنم هرگز به خاطر کاهش وزن، .سمت غذاها و خوردن احساسی سوق دهد در نتیجه رژیم کامال علیه او عمل می کند

خود را از غذاهایی خاص محروم نکنید چون عوامل مختلفی در طول رژیم باعث اذیت شدنتان می شوند. در ضمن وقتی یاد بگیرید 

که همیشه می خوردید، وزن کم کنید در آینده نیز برای ثابت نگه داشتن وزن کم شده مشکل  با ایجاد تغییر در همان غذاهایی

نخواهید داشت. بیشتر کسانی که با حذف یک دسته از غذاها وزن خود را کم می کنند حتی اگر به وزن ایده آل نیز برسند در دوره 

 .دی و رژیم غذایی شان تعادل ایجاد کنندپس از رژیم دچار مشکل می شوند. چون نمی توانند بین غذاهای عا

 !تحمل کن یا چاق بمان -8

می خواهم یک چیز را برایتان روشن کنم و در این مورد شوخی هم ندارم، شاید زیاد هم برایتان خوشایند نباشد. حتی اگر تمام 

ل اجرا کنید باز هم ممکن است در طول کارهایی که درباره شان صحبت کردم را نیز انجام دهید و تمام راهکارها را به صورت کام

حقیقت این است که کاهش وزن نیازمند این است که از آنچه در طول روز .رژیم کاهش وزن، کمی احساس گرسنگی داشته باشید

 می سوزانید کمتر کالری دریافت کنید و این فرآیند در بعضی مواقع باعث احساس گرسنگی می شود. انتظار می رود افرادی که به

شدت اضافه وزن دارند و چاق هستند در مراحل ابتدایی رژیم احساس کنند هیچ اشتهایی ندارند اما واقعیت این است که نهایتا 

به همین دلیل همه کسانی که رژیم می گیرند با این سوال اساسی روبرو هستند: چه .گرسنگی، روی زشت خود را نشان می دهد

ا خوردن این غذا؟ به همین دلیل است که انعطاف پذیر بودن در رژیم غذایی بسیار مهم جیزی برایم مهم تر است؟ کاهش وزن ی

است. باید بتوانیم چنین غذاهایی را به روشی کنترل شده وارد برنامه غذایی خود کنیم و اجازه ندهیم کار به جایی بکشد که خودمان 

ی از رژیم غذایی است. پس باید آن را قبول کنید و به حرکت در با تمام این اوصاف هر کاری هم بکنید گرسنگی عضو.را دور بزنیم

یکی دیگر از مشکالت ما این است که در طول کاهش وزن، حس بدی درباره گرسنگی داریم و از آن .مسیر کاهش وزن ادامه دهید

 !یا چاق بمانید می ترسیم در حالی که گرسنگی برای یک فرد چاق به معنای چربی سوزی است. پس یا آن را قبول کنید

به خاطر داشته باشید پس از انجام تمام کارهایی که گفته شد اگر باز هم احساس گرسنگی داشتید همین دو گزینه ای که در عنوان 

 !آمده پیش رویتان است ٨شماره 

x?Id=bhttp://foodpress.ir/Post.asp٣٣٦٧٣٤٤f٤c٥٤١٥bb 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6تیر ماه  ۱۰شنبه 

 بهترین نوشیدنی برای صبحانه

شود پیش از خوردن غذا متخصص تغذیه گفت: به افرادی که در معرض خطر چاقی و کم خونی هستند توصیه می <غذا و تغذیه

  .جذب آهن نشودساعت پس از صرف آن چای بنوشند تا مانعی برای  ٢چای ننوشند و دستکم 

 یلدل به شدن بیدار از پس افراد برخی: گفت صبحانه وعده در چای نوشیدن خصوص در سید ضیاالدین مظهری متخصص تغذیه 

نند. معموالً برای افرادی که در معرض خطر چاقی و کمی عطش احساس هانمک و هاچربی از زیاد استفاده خاطر به یا اشتهاییبی

کنیم پیش از خوردن غذا چای نخورند و حداقل دو ساعت پس از غذا چای بنوشند تا مانعی برای جذب می کم خونی هستند توصیه

ای هصورت خالص یا مخلوطی از میوهکنند به جای چای، از آب پرتقال بهوی افزود: اگر این افراد احساس بی اشتهایی می.آهن نباشد

آب  .ص تغذیه تصریح کرد: بهترین نوشیدنی برای شروع روز، یک لیوان آب استاین متخص.دیگر مثل نارنج و نارنگی استفاده کنند

مظهری توضیح داد: چای شیرین مناسب نیست، .زدایی و دفع مواد زاید بدن کمک کندتواند به سمکند و میاشتها را تلطیف می

 .گذاردروی پانکراس تأثیر میشود را باال برده و چون از آغاز صبح میزان قندی که سبب افزایش سطح قند خون می

کند و تکرار آن باعث فرسودگی زود هنگام لوزالمعده یا پانکراس شده و زمینه بروز پانکراس برای تعدیل قند خون انسولین ترشح می

 .کنددیابت را فراهم می

/Post.aspx?Id=http://foodpress.ir٤٨٧١٦٥٨٧٦ad٧٤a٨٨a 
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 سیب زمینی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

میلیارد تومانی در  24جویی ارزی زمینی/ صرفهتیوبر سیبمیلیون دالری با تولید مینی 29جویی ارزی صرفه

 14٠٠تیوبر تا سا  هر سا  با خوداتکایی به مینی

ترین جویی ارزی به همراه داشته و یکی از مهممیلیون دالر صرفه ٢٩زمینی در داخل کشور تاکنون سیبتیوبر دانش فنی تولید مینی

 .زمینی با استفاده از غده بذری سالم و مناسب شناخته شده استعوامل مؤثر درافزایش سالمت و تولید سیب

زمینی یکی بتیوبر سیلوژی کشاورزی گفت: تولید مینیسیما، رئیس پژوهشکده بیوتکنوخلقبه گزارش خبرنگار ایانا، نیراعظم خوش

زمینی با استفاده از غده بذری سالم و مناسب است که بنا به گفته کارشناسان ترین عوامل مؤثر در سالمت و افزایش تولید سیباز مهم

ر کشور موجب شده است تا ضمن زمینی کشور تأثیرگذار بوده است. تولید غده بذری ددرصد بر میزان تولید سیب ٣٠کشاورزی تا 

 ای نیز ممانعت به عمل آید.های قرنطینهجلوگیری از خروج مقدار متنابهی ارز از کشور، از ورود احتمالی آفات و بیماری

های اخیر، تولید غده بذری این شد، اما در سالزمینی از کشورهای خارجی وارد میهای گذشته بذر سیبوی بیان کرد: در سال

ر علت تکثیزمینی بهسیما افزود: سیبخلقدر داخل کشور منجر به قطع وابستگی به کشورهای خارجی شده است.خوش محصول

در  ها سبب کاهش عملکردهای گیاهی با منشا ویروسی است که ابتال به این بیماریرویشی یکی از گیاهان حساس به انواع بیماری

 د.شوتیوبر یا غده گفته میها و کشت درون شیشه و گلخانه، مینیبافت گیاهچههای حاصل از کشت شود.به غدهواحد سطح می

گوید: ازجمله اسکندر زند، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این باره به ایانا می

میلیون دالر ارز به خارج از کشور و  ٢٩خروج بیش از  تیوبر در داخل کشور، ممانعت ازمزایای بسیار مهم دانش فنی تولید مینی

 ٨٢نفر کارشناس در بخش آزمایشگاه و  ١١٨کرده در دو بخش آزمایشگاه و گلخانه ) نفر افراد تحصیل ٢٠٠اشتغال به کار بیش از 

مقدار  ٨٣ - ٩٤های دشده طی سالتیوبر اشاره کرد و ادامه داد: بذر تولینفر در بخش گلخانه( است.وی به آثار اقتصادی فناوری مینی

التفاوت هزینه تمام شده تولیدات داخلی و هزینه ارزی هزار کیلوگرم بوده است. ارزش اقتصادی حاصل از مابه ٧٢٨پنج میلیون و 

در بخش  تومان است که در نهایت به نفع اقتصاد و اشتغال ٦٤٠میلیارد و  ٢٨الزم برای واردات همین مقدار بذر تولیدشده، بیش از 

جویی ارزی هزار دالر در سال صرفه ٢٥٠طور میانگین حدود سه میلیون و سال، به ١٠ای که طی مدت گونهکشاورزی بوده است. به

مقدار چهارهزار  ١٣٨٣صورت گرفته است.زند به مقدار بذر مورد نیاز ساالنه کشور اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس آمار واردات سال 

تقریباً پنج برابر شده است.وی در پایان با اعالم اینکه اگر حداقل  ١٣٩٤تا  ١٣٨٣شده از سال های بذری گواهید غدهتن است. تولی

زمینی تقریباً خوداتکا خواهیم تیوبر سیباز نظر تولید مینی ١٤٠٠های آینده در نظر بگیریم، در سال افزایش مقدار تولید را برای سال

 جویی ارزی خواهیم داشت./میلیارد تومان صرفه ٢٤دالر معادل  شد که ساالنه هشت میلیون

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٠٠/%D٨%B٥%D٨%B١%D٨١%٩% 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

 سوی وزیر جهاد کشاورزینامه پرورش ماهی در قفس از ابالغ آیین

های اقتصاد مقاومتی شیالت ایران های پرورش ماهی در قفس و توسعه آبزی پروری از برنامهرئیس سازمان شیالت ایران گفت: طرح

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان شیالت ایران، حسن صالحی در  .مورد حمایت و تاکید وزیر جهاد کشاورزی است

گردهمایی سراسری دومین نشست شورای مدیران شیالت سراسر کشور با اشاره به این که طرح های پرورش ماهی در قفس و توسعه 

آبزی پروری از برنامه های اقتصاد مقاومتی شیالت ایران مورد حمایت و تاکید وزیر جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: براساس 

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید .پروری در دریا برسیمهزار تن ماهی از طریق آبزی ٢٠٠ششم به  ها باید در افق برنامهریزیبرنامه

 .کرد: برنامه توسعه شیالت در شورای برنامه ریزی و شورای اقتصاد مقاومتی استان ها نیز باید مورد تصویب قرار گیرد

در کشور تولید شد، تصریح کرد: سرانه مصرف آبزیان در کشور هم میلیون تن انواع آبزیان  ١.٠٧وی با اشاره به این که سال گذشته 

معاون وزیر جهاد کشاورزی از ابالغ آئین نامه پرورش ماهی در قفس از سوی .کیلوگرم است و این سرانه باید افزایش یابد ١٠.٦اکنون 

سه ماه شیوه نامه نظارت عالیه بر نحوه وزیر جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: سازمان شیالت ایران موظف است حداکثر ظرف مدت 

 .و فرآیند صدور مجوزهای تفویض شده خود به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را تدوین و برای اجرا ابالغ کند

 وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و واحدهای استانی آن موظف اند در خصوص صدور پرورانه

تاسیس و پروانه بهره برداری برای متقاضیان صرفا بر اساس شیوه نامه نظارت عالیه پرورش ماهی در قفس ابالغیه از سوی سازمان 

 .شیالت عمل کنند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٨٠/%D٨%A٧%D٨%A٨% 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

میلیون یورویی تولید  2٠کنند/ امضای قرارداد گذاری مشترک میایران و فرانسه، در تولید میگو سرمایه

 بارتن میگو در سا / انجام تمام مراحل در ایران برای نخستین 1٠٠٠مشترک و صادرات ساالنه 

روز شنبه قرارداد  (Du Ble Au Soleil SASU) و د.ب.آ.اس (Crusta’C) کروستاسهشرکت هرمزدام و شرکت های فرانسوی 

 .تن میگو در سال را امضا کردند١٠٠٠میلیون یورویی برای تولید مشترک و صادرات ساالنه ٢٠

ر مصاحبه ن در ایران دبه گزارش ایانا از وبسایت فایننشیال تریبون، مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیا

سهم سرمایه هر طرف به طور دقیق و در جدولی در این قرارداد مشخص "گفت:  (Financial Tribune)تلفنی با وبسایت مذکور 

نشده است، با این حال طرف های فرانسوی باید آخرین فنّاوری ها در این زمینه را به همتای ایرانی خود تحویل دهند و این همان 

باید فنّاوری مورد نیاز در هر مرحله از فرآیند تولید از سوی شرکت های فرانسوی به  "که ما عمدتاً به دست می آوریم.چیزی است 

بخش ایرانی منتقل شود که شامل آخرین روش های پرورش میگو، دانش تولید الرو با باالترین میزان بهره وری، دستورالعمل تغذیه 

در صورت لزوم ماشین آالت مورد نیاز نیز باید وارد "ته بندی است.موافق قدیری می گوید: و کارآمدترین روش های تولید و بس

تشکیل دهند که کل  (Crustapars)دو طرف این قرارداد توافق کردند که هلدینگ مشترکی با نام تجاری کروستاپارس "شوند.

در ایران، در زمینه شیالت، تمامی روند تولید از آغاز کشت فرآیند تولید و صادرات میگو را انجام می دهد. این نخستین بار است که 

الرو میگو، تغذیه، پرورش، بسته بندی و فروش را یک شرکت واحد انجام می دهد. سال گذشته، یک دوره همکاری آزمایشی بین این 

د توسط یک شرکت مزایای اجرای کل فرآیند تولی "تن میگو بود. او می گوید:  ٢٠٠شرکت ها انجام شد که نتیجه آن صادرات 

درصد از مهم ترین آن هاست.  ١٥بسیاری دارد که در میان آن ها، کاهش هزینه های تولید و در نتیجه آن کاهش قیمت تمام شده تا 

به این معنا که مردم می توانند از عهده خرید غذاهای دریایی بیشتری برآیند و سرانه مصرف این محصوالت افزایش می یابد، در 

جه به نفع سالمتی مردم است. این نوع تولید، فرصت های خرید قوی تری در بازارهای بین المللی برای ما فراهم می کند؛ به نتی

قرار است هیئت "همچنین موافق قدیری در ادامه گفت: "مزایای رقابتی محصوالت ما می افزاید و کیفیت آن ها را افزایش می دهد.

نوامبر  ١١-١٢شرکت فعال در صنایع غذایی از ایران بازدید کنند و در تاریخ  ٤٠شامل نمایندگان  کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا

بیشتر این شرکت ها در بخش های دامداری، مرغداری، شیالت و همچنین صنایع  "امسال نشستی تجاری را در تهران برگزار کنند.

اری را بررسی خواهد کرد و امکان انتقال تکنولوژی به همتایان ایرانی غذایی فعال اند. این کمیسیون، فرصت های تجاری و سرمایه گذ

خود را که تمایل به دریافت سرمایه گذاری خارجی و فنّاوری دارند فراهم می کند.علی اکبر خدایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان 

امسال در ایران تولید شده که عمدتاً حدود مارس  ٢٠هزار تن میگو تا  ٢٠بیش از "غذاهای دریایی نیز در این ارتباط می گوید: 

هزار تن به اتحادیه اروپا، روسیه، کشورهای جنوب شرقی آسیا، ویتنام، چین و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده ١٤

جاری میالدی هزارتن در سال  ٢٠و  ٣٠این مقام رسمی بیان می کند که انتظار می رود میزان تولید و صادرات به ترتیب به  "است.

 ( افزایش یابد.٢٠١٧-١٨)مارس 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٨٢/%D٨%A٧%DB%٨C%D٨% 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

ترین طرح قفس/ بالتکلیفی بزرگ میلیارد تومانی پرورش ماهی در 1٠٠ساله برای اجرای طرح  3انتظار 

ترین طرح پرورش ماهی در قفس اعالم کرد: تکمیل پروری خاورمیانه و سومین طرح جهانمجری بزرگآبزی

دلیل عدم پرداخت به موقع تسهیالت مصوب صندوق توسعه ترین طرح پرورش ماهی در قفس ایران بهبزرگ

 .رو شده استملی با وقفه سه ساله روبه

های خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، عضو اتحادیه صادرکنندگان آبزیان با بیان این مطلب گفت: با وجود حمایت به گزارش

برداری از این طرح متوقف شده و های مکرر او، پرداخت تسهیالت جهت تکمیل و بهرهویژه حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و پیگیری

دوست با بیان اینکه هر روز تأخیر در تکمیل گذاری شده در این طرح بالتکلیف مانده است.محمد وطنمیلیاردها ریال از منابع سرمایه

هزار تن ماهی در نظر گرفته  ١٢کند، افزود: برای اجرای فاز نخست این طرح تولید این طرح زیان هنگفتی را به این مجموعه وارد می

عنوان سومین تن در سال خواهد رسید.وی بیان کرد: در حال حاضر این طرح به هزار ٣٠شده بود و با توسعه و تکمیل آن به ظرفیت 

گیرد که با توجه به ترین در خاورمیانه مطرح است و سه قسمت تکثیر، پرورش و عمل آوری را دربر میطرح بزرگ جهان و بزرگ

راهگشای بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور  تواندهای کالن کشور در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال میاهداف و سیاست

ویژه استان بوشهر باشد.مدیرعامل گروه صنعتی بوشهر ادامه داد: این در حالی است که مبنای اصلی اجرای این طرح برپایه صادرات به

ق این مؤثری در تحق تواند نقشهای کلی کشور بر توسعه صادرات غیرنفتی تکمیل و اجرای آن میبوده و با توجه به تأکید برنامه

بینی شده بود که از گذاری پیشدوست عنوان کرد: برای اجرای این طرح بیش از یک هزار میلیارد ریال سرمایههدف ایفا کند.وطن

درصد سهم بانک عامل )بانک کشاورزی( بوده و این در حالی است که با وجود هزینه  ٧٠گذار و درصد سهم سرمایه ٣٠این میزان 

 گذار، بانک عامل هیچ اقدامی برای تزریق مانده تسهیالت مصوب به عمل نیاورده است.سهم آورده سرمایه شدن کامل

 گذار ایجاد شده است، یادآور شد: این در حالیوی با بیان اینکه عالوه بر این از محل تغییرات نرخ ارز نیز زیان سنگینی برای سرمایه

ای شد و بخش عمدهشده بود، چندین مرحله تولید و برداشت از این طرح محقق می است که اگر تسهیالت مصوب تاکنون پرداخت

ترین طرح پرورش ماهی در قفس تأکید کرد: این در حالی است که در از این تسهیالت نیز به موقع بازپرداخت شده بود.مجری بزرگ

 ٥٠٠تا  ٤٠٠اکنون با تولید ساالنه نداشت، اما همزمان آغاز این طرح کشور ترکیه هیچ جایگاهی در زمینه پرورش ماهی در قفس 

 های مشابه، توانسته است بخش قابل توجهی از بازارهای جهانی را در اختیار خود قرار دهد.هزار تن انواع ماهی در قالب طرح

ه ین در حالی است کدوست با اشاره به مرزهای ساحلی گسترده و شرایط مطلوب کشور برای توسعه صنعت آبزیان اضافه کرد: اوطن

 صادرات هر یک کیلوگرم آبزیان بیش از چهار برابر همین میزان صادرات نفت برای کشور ارزآوری به همراه دارد.

طور متوسط هر کیلوگرم ماهی یا میگوی صادراتی رقمی بین پنج تا شش دالر ارزآوری دارد که با محاسبه سرانگشتی طبق برآوردها به

برابر ارزش افزوده دارد. مضاف بر آن توسعه صنعت  ١٠دالر رسید، پنج تا  ١٢٠ای که در اوج خود به بشکه در مقابل صادرات نفت

زایی و بهبود سبد معیشتی مردم از لحاظ کاهش قیمت آبزیان و پرورش آبزیان در کشور عالوه بر ارزآوری، سهم زیادی در اشتغال

ی گسترده وزارت جهاد کشاورزی و شخص حجتی وزیر جهاد کشاورزی برای اجرایی هامصرف بیشتر در پی دارد.وی با اشاره به تالش

ها باعث شده است تا این طرح عظیم با وقفه تر این طرح اظهار کرد: ناهماهنگی بانک عامل و برخی دیگر از دستگاهشدن هرچه سریع

 گذار نیز روی زمین بالتکلیف بماند./رو شود و از طرفی آورده سرمایهروبه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٠٢/%D٨%A٧%D٨٦%٩%D٨%AA 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۹تاریخ: 

 هزار نفر در صنعت آبزی 2٠٠میلیون تن انواع آبزیان در برنامه ششم توسعه/ 1.6هدف گذاری برای تولید 

 پروری کشور اشتغا  دارند

 .هزار تن انواع آبزیان در برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده است ٦٠٠صالحی گفت: برای تولید یک میلیون و 

و  ون وزیرمعا صالحی حسن ، کشاورزی جهاد وزارت رسانی اطالع پایگاه به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

 حوزه در شده انجام های فعالیت از رضایت ابراز و تقدیر ضمن غربی آذربایجان استاندار با دیدار در رییس سازمان شیالت ایران 

میلیون دالر محصوالت شیالتی به کشورهای اروپائی  ٤١٢ از بیش: اظهارکرد غربی آذربایجان استان در پروری آبزی صنعت گسترش

و دست یابی به بازارهای جدید صادراتی را در سال جاری  صادرات آبزیانصادرات داشتیم که توسعه  ٩٥و حوزه اوراسیا در سال 

یش ششم توسعه ، ببرای تولید محصوالتی شیالتی در برنامه  سازمان شیالتصالحی تصریح کرد: هدفگذاری . در دستور کار داریم

در منطقه خاورمیانه ،قفقاز و آسیای  آبزی پروریوی ادامه داد: کشور ایران از نظر .هزار تن انواع آبزیان است ٦٠٠از یک میلیون و 

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: هدفگذاری برای تولید تخم چشم زده در پایان برنامه ششم توسعه رسیدن .میانه مقام اول را دارد

مرکز پرورش اصالح نژاد تخم چشم زده در کشور با مشارکت  ١٠خوداتکایی و حذف واردات این محصول است که در این راستا  به

 . فائو در این زمینه ایجاد خواهد شد که یکی از این مراکز در استان آذربایجان غربی راه اندازی خواهد شد

های ذخیره آب کشاورزی و منابع آبی سدها عالوه بر غنی سازی استخر پرورش ماهی در :رییس سازمان شیالت ایران اضافه کرد

آب کشاورزی جهت مصارف باغات و اراضی زراعی، نقش مهمی در افزایش بهره وری و مدیریت مصرف بهینه اب و راندمان تولید 

کشور و سازمان شهرداری ها در  وی اذعان داشت: برگزاری جشنواره های طبخ آبزیان، توسعه بازارهای عرضه با کمک وزارت. دارد

استان ها و افزایش برنامه های ترویجی و تبلیغی از طریق صدا و سیما از جمله برنامه های سازمان شیالت ایران در جهت افزایش 

 زصالحی با بیان اینکه طرح کد رهگیری و شناسنامه دار کردن محصوالت شیالتی آغا. فرهنگ و سرانه مصرف آبزیان در کشور است

شده است، افزود: طبق تفاهم نامه منعقده با صندوق مهر کارآفرین به متقاضیان سرمایه گذاری در این بخش و افرادی که به صورت 

رییس سازمان شیالت ایران با اعالم اینکه در بخش پرورش میگو نیز در منطقه .تعاونی اقدام کنند تسهیالت با سود کم اعطا می شود

است، بیان کرد : توسعه صید در آبهای فراساحلی و بین المللی، نوسازی و بهینه سازی ناوگان صیادی و روشهای  مقام اول از آن ایران

صید، توسعه پرورش ماهی در قفس های دریایی، سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر بهره برداری پایدار از ذخائر و منابع آبزی 

ظت از منابع آبزی و بازسازی موثر ذخائر موجود جزو مهمترین وظایف و سیاست های در چارچوب برنامه های توسعه کشور ، حفا

 . حوزه فعالیت شیالت ایران است

 هزار نفر در صنعت آبزی پروری کشور 22٠اشتغا  بیش از 

 مقاومتی داقتصا های برنامه جمله از قفس در ماهی پرورش و پروری آبزی توسعه که این بیان با رییس سازمان شیالت ایران 

 .هزار نفر در صنعت آبزی پروری در سطح کشور اشتغال دارند ٢٢٠ از بیش حاضر حال در: کرد است،اظهار

صالحی با اشاره به این که ایران مقام اول تولید قزل آال در آب های شیرین را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد:سال 

نتیجه توافقات انجام گرفته در برجام ، خاویار پرورشی ایران به آمریکای شمالی صادر گذشته برای نخستین بار بعد از یک دهه، در 

وی گفت: با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته است پیش بینی می شود امسال بیش از سه تن خاویار پرورشی در ایران تولید .شد

هزار تن انواع آبزیان در کشور تولید  ٧٠یک میلیون و  ١٣٩٥ معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: در سال.و روانه بازار مصرف شود

هزار تن آن آبزی پروری و مابقی از صید در دریای خزر، خلیح فارس، دریای عمان و آب های بین المللی استحصال  ٤٧٠شد که 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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رس و قزل آال در سطح کشور وی با اشاره به این که استان آذربایجان غربی در زمینه پرورش شاه میگوی دراز آب شیرین سد ا.شد

با توسعه مکانیزاسیون و به کارگیری شیوه های فناوری نوین در مزارع پرورش ماهی می توان  :جایگاه خوبی دارد،اظهار داشت

صالحی خارنشان ساخت: از سال گذشته توسعه و تکثیر پرورش . بیشترین بهره وری را از پتانسیل های موجود در استان داشت

تی را در دستور کار خود قرار داده ایم و دو شهرک پرورش ماهیان زینتی تاکنون در شهرهای محالت و قمصر کاشان ماهیان زین

وی اضافه کرد: در این راستا توسعه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی توسط فارغ التحصیالن کشاورزی و بانوان .کلنگ زنی شده است

قرار دارد که این امر عالوه بر اشتغالزایی می تواند در رونق صنعت گردشگری کشور نیز  عالقمند به فعالیتهای تولیدی در دستور کار

 .موثر واقع شود

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٤٧٣٧٩/%D٨٧%٩%D٨%AF%D٩% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 بالتکلیفی بزرگترین طرح آبزی پروری خاورمیانه/ تسهیالت مصوب صندوق توسعه ملی پرداخت نمی شود

عضو اتحادیه صادرکنندگان آبزیان گفت: تکمیل بزرگترین طرح پرورش ماهی در قفس ایران به دلیل عدم پرداخت به موقع تسهیالت 

محمد وطن دوست عضو  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .ملی با وقفه سه ساله مواجه شده است مصوب صندوق توسعه

 ت تکمیل وجهپرداخت تسهیالت اتحادیه صادرکنندگان آبزیان گفت: به رغم حمایت های ویژه وزیر جهاد کشاورزی و پیگیری های مکرر وی، 

در قفس متوقف شده و میلیاردها ریال از منابع سرمایه گذاری شده در این طرح بالتکلیف مانده  بزرگترین طرح پرورش ماهیبهره برداری از 

 دوی ضمن بیان اینکه تاخیر در تکمیل این طرح زیان هنگفتی به این مجموعه وارد می کند، اظهارداشت: برای فاز نخست این طرح تولی.است

وطن دوست تصریح کرد: در حال .هزار تن در سال خواهد رسید ٣٠هزار تن ماهی در نظر گرفته شده بود و با توسعه و تکمیل آن به ظرفیت  ١٢

و بزرگترین در خاورمیانه مطرح است و سه قسمت تکثیر، پرورش و عمل آوری را در بر می  سومین طرح بزرگ جهانحاضر این طرح به عنوان 

، تولید و اشتغال می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت اقتصادی اقتصاد مقاومتیا توجه به اهداف و سیاست های کالن کشور در سال گیرد که ب

ذاری سرمایه گ هزار میلیارد ریال بالغ بر طرح این اجرای برای عضو اتحادیه صادرکنندگان آبزیان با بیان اینکه .کشور و به ویژه استان بوشهر باشد

 هزینه رغم به که است درحالی این و بوده عامل بانک سهم درصد٧٠ و گذار سرمایه سهم درصد ٣٠  میزان این از: گفت  ش بینی شده بود،پی

وی با بیان اینکه عالوه بر .ه استنیاورد بعمل مصوب تسهیالت مانده تزریق برای اقدامی هیچ عامل بانک گذار، سرمایه آورده سهم کامل شدن

محل تغییرات نرخ ارز نیز زیان سنگینی برای سرمایه گذار ایجاد شده است، افزود: این در حالی است که اگر تسهیالت مصوب تاکنون این از 

 .پرداخت شده بود، چندین مرحله تولید و برداشت از این طرح محقق می شد و بخش عمده ای از این تسهیالت نیز به موقع بازپرداخت شده بود

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٤٩٧١٥/%D٨%A٨%D 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۳ : تاریخ

 صادر شد  9٥هزار تن شیرخشک در سا   26جزئیات بسته حمایتی دولت از شیرخام/ 
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران گفت: دولت از اواخر سال گذشته بسته حمایتی برای شیرخام مصوب کرده که پرداخت 

تومان، تداوم خرید شیر مازاد از دامداران و قرار دادن پنیر در سبد رفاهی واجدین  ٣٠٠مشوق صادراتی به ازای هر کیلوگرم شیرخام 

، حسین صفایی صبح امروز در حاشیه همایش زنبورداری خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .شرایط از جمله آنها است

وستایی برگزار شد، به آخرین وضعیت خرید تضمینی شیرخام اشاره کرد و گفت: این سومین سال ارگانیک که در سازمان تعاون ر

تن شیر خام مازاد بر  ٨٠٠دهد و روزانه متوالی است که سازمان تعاون روستایی خرید تضمینی شیر را در سراسر کشور انجام می

وی در مورد نحوه پرداخت پول خرید شیر به .دهیمند انجام میاستان کشور که مراکز خرید ما فعال هست ٨تا  ٧مصرف مردم را در 

کنیم و روزه به طور مداوم و در گردش مطالبات دامداران را تسویه می ٤٥های نهایتا دامداران هم به این نکته اشاره کرد: ما در دوره

م که در گردش است اما در کنار آن در برخی درصد به دامداران بدهی داری ٣٠شود در نهایت از آنجایی که خرید هر روز انجام می

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران از آخرین وضعیت حمایت از تولید شیرخام در کشور هم .شودها تسویه نقدی انجام میاستان

 اخت مشوق صادراتیاواخر سال گذشته دولت بسته حمایتی از شیرخام را مصوب کرد که دارای چند بند بود و یکی از آنها پرد گفت:

وی اضافه کرد: تداوم خرید شیرخام عرضه شده باالتر از میران مصرف کشور توسط .تومان بود ٣٠٠به ازای هر کیلوگرم شیرخام 

دامداران حمایت دیگری است که دولت در این بسته در نظر گرفته و سومین عنصر سیاستی حمایتی بحث قرار دادن پنیر در سبد 

های انبارشده در کارخانجات صفایی در مورد آخرین وضعیت شیرخشک.کندرت رفاه بین واجدین شرایط توزیع میرفاهی است که وزا

شاهد گشایشی در  ٩٥کردیم اما در سال هزار تن شیرخشک صادر می ١٢های گذشته نهایتا لبنی هم اظهار داشت: ما طی سال

وی همچنین در مورد پرداخت مشوق صادراتی لبنیات .خشک صادر شدتن شیر ٥٠٠هزار و  ٢٦بازارهای روسیه و عراق بودیم که 

میلیارد تومان پرداخت  ٢٠٠نیز گفت: تا کنون این پرداخت باید توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شود که تا کنون همان یک مرحله 

 .تا پایان سال مابقی مشوق صادراتی لبنیات پرداخت شود»: وی اظهار امیدواری کرد.شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٣٠٠٠٥٥٣ 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 آورد؟افزایش مجدد قیمت لبنیات چه بر سرِ سرانۀ مصرف می

تناسب میان درآمد خانوارها و نرخ محصوالت لبنی نگرانی هایی برای آحاد جامعه در برداشته که به موجب این امر برخی از نبود 

گروه اقتصادی باشگاه  رزیصنعت،تجارت و کشاوبه گزارش خبرنگار .اندخانوارها اقدام به کاهش و یا حذف آن از سبد غذایی خود کرده

شیر و لبنیات یکی از مهم ترین مواد غذایی در دنیا به شمار می رود که ترغیب و تشویق خانوارها نسبت به افزایش مصرف  خبرنگاران جوان

بررسی کارشناسی قیمت محصوالت لبنی از سوی سازمان حمایت اعالم می البته ناگفته نماند که تا چند روز آینده .لبنیات امری ضروری است

ل اشود، که این امر نگرانی هایی برای آحاد جامعه در برداشته، چراکه نبود تناسب میان درآمد خانوارها و نوسانات قیمت محصوالت لبنی طی س

حال جای سؤال است که با وجود وضعیت .د غذایی خود نمایندهای اخیر موجب شده که برخی از خانوارها اقدام به کاهش و حذف آن در سب

می تواند تأثیر منفی در این امر داشته باشد؟رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار  لبنیاتمجدد  گرانینامناسب سرانه مصرف 

به گفته وی با وجود آمارهای .کیلو است ٨٥الی  ٦٨ظهار داشت: طبق آمارهای موجود، سرانه مصرف لبنیات حدود ا صنعت،تجارت و کشاورزی

باکری با انتقاد از سرانه پایین مصرف لبنیات در کشور افزود: حداقل سرانه .داشت قطعی نظر اظهار لبنیات مصرف سرانه درباره  توان نمی مختلف 

دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به ضرورت .دارد معناداری تفاوت شده، ارائه آمارهای از کدام هر با رقم این که باشد کیلو ١٦٥ باید مصرف 

تشکیل کمیته در شورای عالی سالمت، گفت: برای تحقق افزایش سرانه مصرف باید راهکارهای مختلف از سوی کارشناسان ارزیابی شود و به 

قیمت باکری تصریح کرد: اگر افزایش .توانیم به حداقل مصرف برای تلقی شدن کشور توسعه یافته دست یابیمربط ابالغ شود تا بوزارتخانه ذی

 .باشد داشته مصرف میزان در منفی تأثیر تواند می نباشد، خانوار درآمد متناسب با  لبنیات

 سرانه مصرف لبنیات نصف میانگین جهانی است

 ٩از مجموع ساالنه  :گفت صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد رضا گنجی مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی در گفتگو با خبرنگار 

 .گیردوساله ها قرار میکیلو در داخل مورد استفاده قرار می گیرد و بخش دیگر صادر و مورد مصرف گ ٨٠میلیون تن شیرخام، حدود 

 لبنیات مصرفوی با اشاره به اینکه سرانه مصرف لبنیات در کشور ما نصف میانگین جهانی است، افزود: بر این اساس فرهنگ سازی 

 گنجی با اشاره به برنامه های وزارت جهاد.امری ضروری است و همواره رسانه ها می توانند، تأثیر بسزایی در این امر داشته باشند

میلیون  ١٩بیان داشت: وزارت جهاد در نظر دارد که در برنامه ششم توسعه میزان تولید شیرخام به  شیرخام مبنی بر افزایش تولید

تن برسد که در صورت تحقق این امر عالوه بر افزایش سرانه مصرف داخلی در بازارهای صادراتی به دلیل صادرات مستمر می توان 

فزایش مجدد قیمت ها می تواند بر میزان اعامل اتحادیه تعاونی های لبنی در پاسخ به این سؤال که  مدیر.حرفی برای گفتن داشت

اگر سازمان حمایت با افزایش قیمت محصوالت لبنی موافقت نماید میزان آن رقمی نیست  :سرانه مصرف تأثیر گذار باشد،تصریح کرد

 .که بتواند لطمه ای به مصرف لبنیات خانوار وارد نماید

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٥١٠٣٤/%D٨%A٧% 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/news/6151034/%D8%A7%25


 
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز    

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

 

163 
 

 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۳ : تاریخ

 از ابتدای امسا  مرغهزار تن مرغ و تخم 1٥کانتینر محصوالت لبنی به آمریکا صادر شد/ صادرات  2 :رکنی
مرغ هزار تن تخم ٢هزار تن مواد پروتئینی در حوزه طیور و  ١٢معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: از ابتدای امسال تاکنون  

خبرنگاران به آخرین ، حسن رکنی در جمع خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .به کشورهای مختلف صادر شده است

مرغ نداریم های طیور و تخموضعیت صادرات محصوالت دامی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هیچ محدودیتی برای صادرات فرآورده

 .شودبر کشورهای منطقه، به کشورهای اروپایی و آمریکا هم صادر میو اکثر محصوالت لبنی هم حتی عالوه

محصوالت لبنی به آمریکا اشاره کرد و گفت: محصوالت ما در این بازار حضور دارد و در حال دریافت وی به ارسال دو کانتینر از 

رکنی در مورد صادرات محصوالت دامی به قطر هم با توجه به شرایط جدید .های جدیدی برای صادرات به این کشور هستیمسفارش

 .توانند از این موضوع استفاده کنندها میخود را داریم که قطریآمده اظهار داشت: ما آمادگی کامل برای ارسال محصوالت پیش

شده تأثیر زیادی برای حضور در بازارهای صادراتی دارد، خاطرنشان معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام با تأکید بر اینکه قیمت تمام

های وری را افزایش دهیم و وجود برنامها کاهش و بهرههایمان رکرد: اگر بخواهیم در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم، باید هزینه

تواند بسیار مؤثر باشد، کمااینکه در سال گذشته با حمایتی که از صنایع لبنی اتفاق افتاد شاهد حمایتی دولت در حوزه صادرات می

خواهند بازارهای خود را اینکه نمی وی این را هم گفت که برخی از بازرگانان به واسطه.هزار تنی صادرات لبنیات بودیم ١٠٠افزایش 

دهند و این را هم باید در نظر گرفت که با توجه به نوسانات کشور در برخی از دست بدهند، در هر شرایط سختی کار خود را ادامه می

رات کشور در رکنی در پاسخ به این سؤال که آخرین آمار صاد.توان محصولی را صادر و در برخی مقاطع آن را وارد کردمقاطع می

 ٢هزار تن تولیدات مواد پروتئینی در حوزه طیور صادر شده و بیش از  ١٢رشد خوبی داشته، گفت: از ابتدای امسال تاکنون  ٩٦سال 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام در مورد آخرین وضعیت افزایش قیمت شیرخام و .ایممرغ هم داشتههزار تن صادرات تخم

که باید سهم تولیدکننده هم دیده شود، اما سال است قیمت شیر هیچ افزایشی نداشته در حالی ٣م گفت که محصوالت لبنی ه

 .ها را دارددرنهایت سازمان حمایت وظیفه تعیین قیمت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٣٠٠٠٨١٨ 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 های گیاهی اعالم شدشرایط ورود برخی دانه

 .های گیاهی به کشور از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعالم شدشرایط ورود برخی دانه

 :مقررات صادرات و واردات گفت عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مدیر کل دفتر به گزارش ایانا از روابط

ای واردات دانه لوبیا جهت مصارف خوراکی از کشور افغانستان و دانه جعفری جهت مصارف هوزارت جهاد کشاورزی شرایط قرنطینه

 رار داردعلی آبادی افزود: دانۀ لوبیا و دانۀ جعفری در فهرست کاالهای با ریسک قرنطینه ای کم ق.خوراکی از کشور هند را اعالم کرد

و ورود آن به کشور، منوط به ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور مبدأ و بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی 

 .گمرک ترخیص کننده( است)

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧١٥/%D٨%B٤%D٨%B١%D٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۵تاریخ: 

 توافق بر صادرات محصوالت کشاورزی اروپایی به ژاپن و صادرات خودروهای ژاپنی به اروپا

دو اقتصاد بزرگ جهان می توانند به این ترتیب این  .انداتحادیه اروپا و ژاپن برای ایجاد یک پیمان تجارت آزاد به توافق اصولی رسیده

به گزارش ایانا از بی بی سی، هنوز جزئیات دقیق این توافق اولیه مشخص .های تجاری به صادرات و واردات بپردازندبا حذف تعرفه

خودروهای  صادرات محصوالت کشاورزی اروپایی به ژاپن و صادرات.نشده و برای دستیابی به توافقی اجرایی به زمان بیشتری نیاز است

این توافق اصولی بین شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن و دونالد توسک، رئیس .های این توافق هستندژاپنی به اروپا از مهم ترین بخش

 .اندکمیسیون اروپا در بروکسل به امضا رسید. هر دو طرف آن را یک حرکت مهم برای گسترش روابط تجاری طرفین دانسته

 یون اروپا و شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن دونالد توسک، رئیس کمیس

 در بروکسل بر سر توافق اصولی تجارت آزاد با یکدیگر دست دادند 

این توافق همزمان با مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و مدت کمی پس از آن به تایید رسیده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 

 .کشور را از پیمان تجاری اقیانوس آرام خارج کرد آمریکا، با امضای یک فرمان اجرایی این

ترین اختالفات میان طرفین گذاری، تعرفه روی کاالهای وارداتی اعم از مواد غذایی، خودرو و محصوالت کشاورزی از مهمسرمایه

و  ت تجاری بین اروپاما موفق شدیم. ما مذاکرا"توسک گفت که این توافق نشانه تعهد اروپا به گسترش تجارت جهانی است:  .است

میلیون نفر سومین اقتصاد  ١٢٧ژاپن با جمعیتی برابر ".ژاپن را به ثمر رساندیم. حال اروپا در سطح جهانی مشارکت بیشتری دارد

  .رودبزرگ جهان است. این کشور همچنین هفتمین بازار صادارات اروپا به شمار می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨١٢/%D٨%AA%D٨٨%٩%D٨% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 جهش صادرات محصوالت کشاورزی به قطر

گفت: طی هفته های اخیر صادرات محصوالت کشاورزی به قطر از روند روبه رشدی برخوردار رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار .بوده است

 .از روند روبه رشدی برخوردار است قطرمحصوالت کشاورزی به  صادرات: به قطر، اظهار داشت صادراتبا اشاره به آخرین وضعیت  جوان

ه قطر صادر می شود، افزود: هر هفته دو الی سه کشتی از های فصلی بوی با اشاره به اینکه محصوالتی نظیر سبزی، صیفی و میوه

 .داریمن اختیار در صادرات میزان از دقیقی آمار کنون تا  اما نماید،می کشاورزی محصوالت بارگیری به اقدام بندرعباس و بندرلنگه 

صادرات را با تأخیر مواجه  فارس خلیج هایآب در طوفان وقوع هنگام که است کهنه و قدیمی صنعت یک لنج نورانی ادامه داد: 

رئیس اتحادیه ملی محصوالت .می نماید، از این رو انتظار می رود که دولت با فراهم کردن زیرساخت ها به این امر مهم کمک نماید

آنکه  وجود کشاورزی با بیان اینکه فراهم شدن زیرساخت های صادراتی تأثیر بسزایی در روند روبه رشد صادرات دارد، عنوان کرد: با

کشتیرانی والفجر در بوشهر مستقر است، لذا انتظار می رفت حرکت صادرات به قطر را زودتر آغاز کند اما به سبب آنکه قطری ها به 

 .شرکت والفجر پاسخی ندادند، این امر با تأخیر انجام خواهد شد

www.yjc.ir/fa/news/یافت-کاهش-چای-سبز-برگ-تولید/٦١٥٠٦٦٤ 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

 !میلیاردی از فروش پیاز و موسیر 141درآمد 

 .و موسیر، از کشور صادر شده استتن پیاز  ٢٢٢قریب به  ٩٦طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

در یک  گمرکطبق آمار منتشر شده توسط  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .شده است صادر، از کشور پیاز و موسیرتن  ٢٢٢یب به قر ٩٦ماهه نخست سال 

 .بوده است ١٤١،٩٦٩،٨٤٣،٤٤٧و ارزش ریالی آن  ٤،٣٧٨،٢٢٨ارزش دالری این میزان صادرات  

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٥٢٦١٣/%D٨%AF%D٨%B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6152613/%D8%AF%D8%25B


 
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز    

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

 

168 
 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۵تاریخ: 

 تن قهوه در عرض یک ماه 22٥خرید 

 .تن قهوه، وارد کشور شده است ٢٢٥قریب به  ٩٦بر اساس آمار گمرک در یک ماهه نخست سال 

در یک ماهه نخست  آمار گمرکبر اساس  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .وارد کشور شده است ٦٤٨٦٩٥و ارزش دالری  ٢١٠٣٢٥٦٢٥٥٦، به ارزش ریالی  قهوهتن  ٢٢٥قریب به  ٩٦سال 

با  کشور اندونزیو همچنین  ٤٣٨٦٠٥٤٥٣٠و ارزش ریالی  ١٣٥٢٥٥، به ارزش دالری  قهوهتن  ٥٤با صادر کردن  کشور امارات

جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران  ٨٣٤٧٢و ارزش دالری  ٢٧٠٦٩٨٩٧٣٦، با ارزش ریالی  قهوهتن  ٣٤صادرات 

 .صادر می کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٥٤٠٦٦/%D٨%AE%D٨%B١%DB 
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 صنایع غذایی
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۰ : تاریخ

 های صنایع تبدیلی معرفی قطب
هزار تن نان در یک شهر کُمشچه یا شهر نان و برکت در  ٢٠آشنایی با تنها شهر ایران که بیکاری آن صفر است/ تولید ساالنه  (٧)

  .ای از کشور است که در آن به برکت تنورهای پخت نان هیچ کس بیکار نیستکیلومتری شمال اصفهان احتماالً تنها نقطه ٢٥

های غیرواگیر نظیر دیابت، چاقی، سکته، سرطان ، آمار ابتالء به بیماریسازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ایرانی یک نفر مبتال به این بیماری ها  ٥از هر .مرگ را به خود اختصاص داده استعلل  %٦٠و فشارخون در دنیا شتاب گرفته و 

 ٤٠درصد چربی اضافی،  ٣٠درصد فشار خون،  ٢٠درصد مردم کشورمان از دیابت،  ١٠هستند. طبق آخرین آمار ارائه هم اکنون 

ارات همه متخصصان تغذیه غلط منشاء اصلی همه به استناد اظه .درصد از چاقی مفرط رنج می برند ٥٠درصد تری گلیسیرید باال و 

 کند، اما متاسفانهاین بیماریهاست. در این میان نان به عنوان اصلی ترین خوراک مردم نقش بسیار مهمی در این فرایند ایفا می

سراشیبی مرگ  همواره مورد بی توجهی متولیان قرار گرفته است. مصرف نان با کیفیت و سالم موجب می شود که از افتادن در

کردیم، بوی در گذشته وقتی از کنار یک نانوایی عبور می.زودرس ناشی از ابتال به یکی از بیماریهای غیرواگیر قرار جلوگیری شود

عطر نان اشتهایمان را بر می انگیخت. خوردن نان وسوسه انگیز و اشتها آور بود و جای همه تننقالت و میان وعده های مخرب امروزی 

گرفت. امروز اما نان ها عطر و طعم گذشته را ندارند. این مساله ناشی از تاثیرات مخرب زندگی شهرنشینی بر تار و پود زندگی را می 

 !؟رویدایم، به گونه ای که فریاد سازمان بهداشت جهانی درآمده که به کجا میماست که سالمتی خودمان را نیز به مخاطره انداخته

سال گذشته به دالئل متعدد به شدت دچار آسیب شده و دیگر از آن نانهای معطر  ٣٠سطح در کشور طی متاسفانه پخت نان های م

و خوشمزه گذشته خبری نیست و نانهایمان اصالتشان را از دست داده اند و فاقد کیفیت و مرغوبیت گذشته هستند. توسعه شهرنشینی 

شرایطی مردمان یکی از شهرهای ایران، ضمن حفظ اصالت و کیفیت نان در چنین .نانهایمان را نیز مصنوعی و ماشینی ساخته است

ایرانی، توانسته اند یک چرخه سالم و سودآور اقتصادی را نیز پایه گذاری کنند. اگر در کشور به دنبال یافتن شهری باشیم که در آن 

ارج شویم تا به شهر تنورهای همیشه روشن کیلومتر از شهر اصفهان به سمت شمال خ ٢٥میزان بیکاری صفر باشد، فقط کافی است 

 .ای از کشور است که در آن هیچ کس به برکت تنورهای پخت نان بیکار نیستبرسیم. کُمشچه یا شهر نان و برکت احتماال تنها نقطه

درصد افراد شاغل در  ٩٥نفر به نانوایی اشتغال دارند. این رقم معادل  ٥٠٠هزار  ٢هزار نفر جمعیت دارد که از این میزان،  ٦کمشچه 

تن انواع نان با کیفیت را تولید و به سراسر استان  80تا  ٦٠نانوایی سنتی و نیمه صنعتی روزانه بین  ٣٠٠کُمشچه است. در کمشچه 

 اصفهان و دیگر استانهای کشور صادر می کنند. هر روز صف بلندی از خودروهای باری برای انتقال نان از کمشچه به سایر نقاط کشور

راز و رمز موفقیت بی نظیر کمشچه ای ها که توانسته اند شهرشان را به قطب تولید نان در کشور تبدیل و بیکاری را .شودتشکیل می

 .ایمردهوگو کریشه کن کنند، چیست؟! برای پی بردن به پاسخ این سوال با یکی از تولید کنندگان موفق نان در کمشچه گفت

سال عمر دارد و از کیفیت، طعم و ماندگاری بی نظیر آن ناشی می شود. به دلیل  ٨٠نان کمشچه شهرت »آقای اصغری می گوید: 

او می «.استفاده از گندم محلی در تهیه آرد و نیز استفاده از خاک مخصوص این منطقه در تنورها، نان کمشچه طعمی متفاوت دارد

قط مختلف اصفهان و سایر نقاط کشور را رقم زد، عبارت بود یک کار پشتوانه اصلی که موفقیت در صادرات نان کمشچه به ن»افزاید: 

پژوهشی و علمی درباره ذائقه مردم استان اصفهان. این کار پژوهشی که بسیار موفق از آب درآمد، کمشچه ای ها را به سوی ایجاد 

ان رژیمی، نان ماست موسیر، نان پیاز و نوع نان از جمله، نان جو، ن ٢٠تنوع در پخت انواع نان سوق داد. در حال حاضر بیش از 

مورد از این نان ها ثبت  ١٣شود که تا کنون جعفری، نان شوید، نان تنور سنتی، نان خشک، نان تافتون و ... در کمشچه تولید می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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http://www.farsnews.com/
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پخت نان مهارت  دهند، آن ها در کارملی شده است. بخش عمده ای از نانواها در نانوایی های کمشچه را بانوان این شهر تشکیل می

هزار تن نان تولید می کند و از سالهای دور در مواقع بحرانی، برای کشور  ٢٠شهر کمشچه ساالنه نزدیک به «.بسیار باالیی دارند

نقش پدافند غیرعامل را هم ایفا کرده است. در دوران دفاع مقدس مردان و زنان کمشچه با تنورهای خانگی، برای رزمندگان نان 

های طبیعی نظیر سیل و زلزله، نان مناطق بحرانی کشور را ها در مواقع بحرانایند. بعد از دفاع مقدس هم کمشچهخشک می پخت

در تولید نان کمشچه به هیچ وجه از جوش شیرین و افزودنی های غیر مجاز استفاده نمی شود و بازاریابی علمی و .تامین می کنند

 .تور کار قرار داردبه روز برای فروش نان ها، همواره در دس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٠٠٠١٤٧١ 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 ایران کلید خورد در NANKID شده کودکتولید داخلی شیر غنی

سال فعالیت نستله در ایران و در راستای  ١٥، با هدف کاهش وابستگی به واردات و افزایش تولید ملی، در ادامه "کیدنان"تولید 

ده حاوی شبنیان پودر شیر غنیهای بلندمدت این شرکت با هدف بهبود زندگی ایرانیان از طریق ارائه محصوالت مغذی و دانشبرنامه

، پودر شیر "کیدنان"به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، تولید .به طور رسمی در استان قزوین آغاز شد آهن،

شده حاوی آهن، به طور رسمی در استان قزوین آغاز شده است. تولید این محصول، عالوه بر کاهش وابستگی به واردات و افزایش غنی

های بلندمدت این شرکت با هدف بهبود زندگی ایرانیان از عالیت نستله در ایران و در راستای برنامهسال ف ١٥تولید ملی، در ادامه 

: بهبود گویدبنیان صورت گرفته است.جوزپه کارال، مدیرعامل شرکت نستله ایران در این باره میطریق ارائه محصوالت مغذی و دانش

ها بوده است. امروزه علم پزشکی های اصلی والدین برای رشد و بالندگی آنتغذیه و پرورش مناسب کودکان همواره یکی از دغدغه

وشن ما حاوی پیام ر "کیدنان"ها است؛ بنابراین تولید و رونمایی ثابت کرده که آینده کودکان، متأثر از سالیان ابتدایی زندگی آن

ئه محصوالت مبتنی بر علم روز، به تغذیه و نیازهای رشد تمامی برای همه مادران ایرانی است مبنی بر اینکه ما در نستله همواره با ارا

های بازاریابی شرکت نستله ایران نیز با ها متعهد هستیم.علیرضا سرابچی، مدیرکل ارتباطات و سرویسکودکان باالی سه سال آن

سال فعالیت و حضورمان در  ١٥طول  ترین شرکت جهان در حوزه مواد غذایی و آشامیدنی افزود: ما درها و اهداف بزرگبیان ارزش

ایم. اکنون نیز مفتخریم که با هدف گسترش نوآوری و تولید ملی، ریزی کرده و به مرحله انجام رساندههای بسیاری را پایهکشور، طرح

مفید و کمکی ایم.این محصول، انتخابی شده خود در جمهوری اسالمی ایران برداشتهقدمی دیگر در راستای تعهدات از پیش اعالم

تنها با ارائه مواد مغذی مورد نیاز برای رشد، بلکه از طریق محافظت در نه "کیدنان"شایان به تغذیه و سالمت کودکان خواهد بود.

ها، هایی مستحکم و تأمین انرژی مورد نیاز برای یادگیری وبازی کودکان، در تضمین سالمت آینده آنها، رشد دندانبرابر عفونت

 الدین ایرانی خواهد بود./همراه و

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٢١/%D٨%AA%D٨٨%٩% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6تیر ماه  ۱۳سه شنبه 

 میلیون دالری 1.٧بندی/ صادرات افزایش قیمت آب بسته

های معدنی و آشامیدنی آخرین وضعیت تولید و صادرات آب بسته بندی را تشریح و دبیر انجمن تولیدکنندگان آب <غذاییصنایع 

پیمان فروهر با اشاره به آخرین .درصد افزایش یافته است ١٥تا  ١٠آشامیدنی و معدنی(  ) بندیاعالم کرد که قیمت آب بسته

هزار دالر آب بسته بندی از ایران صادر  ٧٠٠هار کرد: در سال گذشته یک میلیون و وضعیت صادرات و واردات آب بسته بندی، اظ

وی در مورد مشکالت موجود در .شده و عمده کشورهای مدنظر به عنوان بازار هدف شامل عراق، افغانستان و ترکمنستان بوده است

ول و حجم زیاد، هزینه حمل و نقل باالیی از کارخانه بندی اظهار کرد: آب بسته بندی به دلیل سنگینی محص حوزه صادرات آب بسته

دبیر انجمن .شود و به همین دلیل برای رقابت پذیری در بازار هدف با مشکالت بسیاری همراه استتا بازار هدف را شامل می

افغانستان و عراق، تجار های معدنی و آشامیدنی با اشاره به این که نا امنی در بازار کشورهای همسایه از جمله تولیدکنندگان آب

هایی روبرو کرده است، گفت: عالوه بر این مشکل بازاریابی در تجارت آب بسته بندی ایرانی صادرکننده آب بسته بندی را با نگرانی

نیازمند صرف هزینه است و به دلیل این که واحدهای تولیدی در این بخش از نظر مالی وضعیت چندان مناسبی ندارند فرآیند 

فروهر در مورد .سال گذشته با افت روبرو شود ١٠شود که همین مساله موجب شده صادرات آب بسته بندی طی ریابی انجام نمیبازا

 ٤٠٠تا  ٣٠٠میزان تولید آب بسته بندی در کشور نیز، خاطر نشان کرد: کل تولیدات ساالنه آب بسته بندی معادل یک میلیارد و 

هایش وی در ادامه صحبت.رسداین محصوالت در شش ماهه اول سال تولید شده و به فروش میمیلیون لیتر است که دو سوم میزان 

با بیان این که آب معدنی طبیعی و آب آشامیدنی بسته بندی با یکدیگر متفاوت هستند، یادآور شد: تعاریف استاندارد این دو محصول 

های مرجع لید آب معدنی آنالیز چهارفصل محصول توسط سازماننیز با یکدیگر متفاوت است. به طور مثال در زمان اخذ مجوز تو

شود تا از این طریق تلورانس تغییرات غلظت امالح موجود در آب به تایید مرجع نظارتی برسد اما در خصوص آب آشامیدنی می انجام

آشامیدنی افزود: عالوه بر این طبق  های معدنی ودبیر انجمن تولیدکنندگان آب.بندی نیازی به انجام آنالیز چهارفصل نیستبسته

هایی از جمله روی، آهن و غیره باشد و این درحالی است که استانداردهای تعریف شده آب معدنی، این محصول باید شامل ریزمغذی

جاز چنین اجباری در استاندارد آب آشامیدنی وجود ندارد. همچنین در تولید آب معدنی طبیعی استفاده از هر روش ضدعفونی م

 .های نوین تصفیه و ضدعفونی آب وجود داردکه در تولید آب آشامیدنی بسته بندی امکان استفاده از روشنیست درحالی

فروهر همچنین در خصوص افزایش قیمت آب بسته بندی در سال جاری اعالم کرد: تعیین قیمت به واحدهای تولیدی واگذار شده 

درصدی  ١٥تا  ١٠گیرد. در حال حاضر افزایش دگان و تولید کنندگان مدنظر قرار میو نظارت از طریق سازمان حمایت مصرف کنن

 .این محصوالت در دستور کار قرار گرفته که میزان تغییرات برعهده واحدهای تولیدی است

spx?Id=ahttp://foodpress.ir/Post.a٣٣cb٦٠c٨eae٤٥١٩ae٩٧d٩٧٦b 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6تیر ماه  ۱۰شنبه 

 فروشی در قاموس صنعت روغن نباتی کشور جایگاهی نداردهایی مبنی بر گرانحرف

گان درباره تولیدکنندکنندگان کنندگان و دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در واکنش به اطالعیه اخیر سازمان حمایت از مصرف

ی فروشی و گران فروشبرای جلوگیری از کم "های روغن نباتیبندی بندی قوطیلزوم توجه مردم به مشخصات مندرج بر روی بسته"

 اتفاقات این  داریوش محمودی افزود:.فروشی در قاموس صنعت روغن نباتی کشور جایگاهی نداردهایی مبنی بر گرانگفت:حرف

 قیمت  گفت: ٩٦وی همچنی در خصوص قیمت روغن نبتی در سال   .ندارد همخوانی صنعت این تناژ با و است موردی صورتبه

درصید قیمت ٢٠یابد و پیشنهاد انجمن افزایش ه افزایش میآیند هفته از تولید هایهزینه رفتن باال به توجه با نباتی روغن

 زا روغن قیمت افزایش برای نباتی روغن انجمن درخواست به توجه با محمودی در گفت و گو باخبرگزاری تسنیم اظهار کرد:.است

 .هستیم محصول این نرخ افزایش برای نیاز مورد امور انجام حال در حمایت، سازمان

مواد درصد روغن نباتی را با توجه به باال رفتن نرخ ارز )مورد نیاز برای واردات  ٢٠وی افزود: انجمن روغن نباتی درخواست افزایش 

ها پیشنهاد داده است اما میزان افزایش روغن در سال جاری باید توسط سازمان حمایت بررسی شود اولیه( و دستمزد و سایر هزینه

 کشاورزی محصوالت بر نظارت کل مدیر رستمی علیرضا گفتنی است.و ممکن است نرخ نهایی بیشتر یا کمتر از محاسبات انجمن باشد

 اطالعات و شده منتشر اخبار براساس: داشت اظهار باره این در تولیدکنندگان و کنندگان مصرف از ایتحم سازمان غذایی مواد و

در حوزه روغن نباتی ، الزم است مصرف کنندگان به منظور  گرانفروشی عبارتی به و قیمت تثبیت و وزن کاهش بر مبنی واصله

 .های روغن نباتی توجه کنندجلوگیری از گرانفروشی، نسبت به مشخصات مندرج بر روی بسته بندی قوطی

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=٩c٩٩٨٠٤١fe٤a٤e٥٧b٢٨ 
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 عسل
 ایران اکونا - ۱۳۹۶تیر / /  ۱۴چهارشنبه , 

 زنبورداران مراتع حوزه سد الر ساماندهی شدند

مورد و برای ١٠٠امسال با صدور مجوز به تعداد  :رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت

 و طبیعی منابع کل اداره به گزارش ایران اکونا به نقل از .کلنی زنبور عسل، زنبورداران مراتع حوزه سد الر ساماندهی شدند ٢٣٧٠٠

کلنی زنبور عسل،  ٢٣٧٠٠مورد و برای  ١٠٠پیمان شفیعی با بیان اینکه امسال با صدور مجوز به تعداد  تهران استان آبخیزداری

ر ساماندهی شدند، افزود: با هدف پرورش زنبور و تولید عسل و به منظور بهره برداری بهینه و اصولی از زنبورداران مراتع حوزه سد ال

ای در جلوگیری از تخریب مراتع و حفظ های مرتعی الر این ساماندهی انجام شد که این اقدام خود عامل بازدارندههای عرصهظرفیت

ای ساماندهی زنبورداران در مراتع الر، کارشناسانی از این اداره کل و جهادکشاورزی وی اظهار داشت: بر.رودتنوع زیستی به شمار می

استان تهران از کل این مراتع بازدید به عمل آوردند و هر سامان عرفی را بر اساس وضعیت پوشش گیاهی، تراکم گیاهان گلدار و 

براساس این گزارش، وسعت .ها مکان یابی و جانمایی کردندهای دسترسی و ... برای استقرار کلنیشهددار، وضعیت منابع آب، راه

هزار هکتار است که با توجه به تنوع گیاهی و شرایط اقلیمی، این منطقه قطب مهمی برای پرورش  ٧٣مراتع حوزه سد الر بیش از 

 .آیدزنبور و تولید عسل به شمار می

http://iranecona.com/٧٥٠١٠/%D٨%B٢%D٨٦%٩%D٨%A 
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 عسل
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۳ : تاریخ

 هزار کندوی عسل ارگانیک در کشور داریم/تالش وزارت جهاد برای آموزش تولید 1٠تنها 
میلیون کندوی زنبور عسل در کشور فقط کمتر از  ٧.٥محصوالت ارگانیک معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام، گفت: با وجود  

بورداری ، حسن رکنی در حاشیه زنخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .دار داریمهزار کندوی ارگانیک شناسنامه ١٠

هزار  ١٠میلیون کلونی عسل داریم که کمتر از  ٧.٥ارگانیک که در سازمان تعاون روستایی برگزار شد گفت: در حال حاضر نزدیک به 

توانند دار است اما اطمینان داریم که اگر بتوانیم تولید عسل ارگانیک را نهادینه کنیم تولید کنندگان میکلونی آن ارگانیک شناسنامه

وی به نقش آموزش در توسعه و ترویج غذای سالم اشاره کرد و گفت: در حوزه وزارت جهاد .دید در این حوزه داشته باشندنگاه ج

ها به لحاظ های آموزشی را تحت حمایت قرار دهیم چرا که در بعضی استانهای اعتقادی داریم که برنامهکشاورزی یکسری بحث

درصد آن صادر  ٥٠کنیم که هزار تن عسل تولید می ٨٠وی اضافه کرد: بیش از .دارد وسعت امکان تولید محصوالت ارگانیک وجود

در ادامه حسین صفایی مدیرعامل سازمان تعاون روستایی هم به سرانه مصرف عسل در کشور اشاره کرد و گفت: این رقم .شودمی

ری برای تولید عسل در کشور را ایجاد کنیم تا تولیدات آید اما باید استاندارد اجباگرم است که در دنیا عدد خوبی به حساب می ٩٦٠

المللی گفت و اینکه برای افزایش وی از حضور زنبورداران در مجامع بین.ضعیف نتوانند خود را در کنار عسل باکیفیت قرار دهند

نورانی رئیس انجمن  در بخش دیگری از این همایش سیدرضا.های الزم انجام شودگذاریصادرات عسل و فرآوری آن باید هدف

ارگانیک ایران به عدم حمایت از تولید محصوالت ارگانیک در کشور اشاره کرد و گفت: چین در تولید عسل مقام اول و ایران رتبه 

شود بسیار پایین است که باید تالش کنیم تا به مرور چهارم را دارد اما متاسفانه حجم عسلی که به روش ارگانیک در کشور تولید می

تیر ماه با حضور  ١٤و  ١٣کارگاه آموزش زنبورداری ارگانیک به مدت دو روز به گزارش خبرنگار فارس،.ه این سمت و سو پیش برویمب

کارشناسان تولید عسل ارگانیک ایران و سازمان ارگانیک دنیا در سازمان تعاون روستایی برای آموزش آخرین دستاوردهای عسل 

 .ارگانیک در حال برگزاری است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٣٠٠٠٧٩١ 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

از بازار  هزار تن تولید عسل در کشور/ خالء اطالعات دلیل عقب ماندن 8٠سهم دو درصدی صادرات از 

 جهانی

با وجود اینکه ایران در رتبه چهارم جمعیت زنبورعسل دنیا قرار دارد، اما سهم بسیار کمی از بازار جهانی این محصول را به خود 

به گزارش خبرنگار ایانا، معاون .شودهزار تن تولید عسل در کشور تنها دو درصد آن صادر می ٨٠که از طوریاختصاص داده است، به

جهاد کشاورزی در نخستین روز از کارگاه آموزشی زنبورداری ارگانیک دلیل سهم پایین عسل ایران در بازار جهانی را قیمت  وزیر

تن است که در برخی  ٦٠٠هزار و تا یک ٥٠٠هزار و باالی این محصول دانست و گفت: متوسط صادرات عسل در کشور بین یک

ست.حسن رکنی تولید ارگانیک عسل را یکی از راهکارهای افزایش سهم ایران در بازارجهانی هزار تن نیز رسیده اها به کمتر پنجسال

 عسل برشمرد و افزود: از دیگر راهکارها، توجه به سایر محصوالت زنبور ازجمله ژل رویال است که ارزش افزوده بسیار باالی دارد.

ه مردم تازگی مورد توجوانی است، بیان کرد: هرچند این محصوالت بهوی با بیان اینکه تولید محصوالت ارگانیک در کشور ما پدیده ج

قرار گرفته و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است، اما با توجه به سرعت پیشرفت تولید محصوالت ارگانیک در جهان این 

ریع تولید و بازار محصوالت ارگانیک در اقدامات کافی نیست.معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از دالیل عقب ماندن ایران از رشد س

جهان را خالء اطالعاتی دانست و یادآور شد: برای رسیدن به جایگاه واقعی ایران در بین کشورهای تولیدکننده این محصوالت، 

ا علوم و ب رسانی و آموزش زنبورداران است. رکنی تأکید کرد: تولیدکنندگان باید سرعت خود را برای آشنایینخستین مرحله اطالع

فنون روز زیاد کنند، در غیر این صورت از دنیا عقب خواهند ماند.وی با تأیید اینکه تولید عسل ارگانیک آسان نخواهد بود، اضافه کرد: 

تولید ارگانیک محصوالتی مانند زعفران، لبنیات، چای و محصوالت مشابه بسیار راحت تر از تولید عسل ارگانیک است چرا که زنبور 

 کند و در این شعاع باید تمام شرایط و استانداردهای تولید محصول ارگانیک رعایت شود.کیلومتری در روز پرواز می ١٠عاع تا ش

مندی و دهد، اما با توجه به عالقهشده محصول را افزایش میدرصد قیمت تمام ٤٠تا  ٣٠رکنی اظهار کرد: هرچند تولید ارگانیک 

های تولیدکننده جبران خواهد شد.وی در پایان عنوان کرد: نباید تولید عسل حصوالت سالم هزینهتوجه روزافزون مردم به مصرف م

 افشانی نقش مهمی در تولید سایر محصوالت کشاورزی دارد./را تنها محصول زنبورداری دانست چرا که این حشره با عمل گرده

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٢٩/%D٨%B٣%D٨٧%٩%Dکک 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

شهرهای گرم خبرهای بدی برای زنبورها دارند/ زنبورهای کارگر بیشترین تحمل را در برابر گرمای حداکثر 

 درجه سانتی گراد دارند ٥1تا  ٥٠

دانشگاه کارولینای شمالی دریافته است که گونه های معمولی زنبورهای وحشی با افزایش دمای شهرها کاهش یک مطالعه جدید در 

به گزارش ایانا از ساینس دیلی، استیو فرانک استادیار حشره شناسی در دانشگاه کارولینای شمالی و یکی از نویسندگان می یابند.

گونه از شناخته شده ترین زنبورها را در جنوب شرقی شهرها بررسی  ١٥ما "ید: مقاله ای که به توصیف این کار می پردازد می گو

و دریافتیم که افزایش دما در جزیره های حرارتی شهرها، تقریبا بر تمام آن ها  -از طریق پژوهش میدانی و آزمایشگاهی –کردیم 

چیزی "ی و یکی از نویسندگان ارشد این مقاله می گوید: السا یونگستد پژوهشیار در دانشگاه کارولینای شمال"تاثیری منفی می گذارد.

که هیجان انگیز است این است که ما می توانستیم یک آزمایش نسبتا آسان در آزمایشگاه روی زنبورها به صورت جدا جدا انجام 

ابزاری است که ما می  دهیم تا پیش بینی کنیم که چه میزان از کل جمعیت در دمای باالی محیط های شهری نابود می شوند. این

توانیم برای گونه های دیگر زنبورها در آینده از آن استفاده کنیم و به ما بینشی در مورد این می بخشد که چگونه گرم شدن شهرها 

گونه زنبور ایجاد  ١٥در بخش آزمایشگاهی، پژوهشگران حداکثر حرارت را برای تمام  "اکوسیستم ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

دند. در این کار زنبورها را در تیوب هایی قرار می دادند و به تدریج دما را افزایش می دادند تا همه زنبورها ناتوان شوند. گونه ای کر

تا  ٥٠با تحمل حداکثر  ceratina sterunaو  Xylocopa virginicaکه بیشترین تحمل را در دمای باال داشت زنبورهای کارگر 

 agapostemon)درجه سانتی گراد بودند. گونه هایی که کمترین تحمل را در دمای باال دارند از جمله زنبور عسل سبز ) ٥١

virescens ( و زنبور عسل درشت(bombus bimaculatus  درجه سانتی گراد را تحمل می  ٤٥هستند که هرکدام نهایتا تا زیر

دمایی باشد که حشره در آن ناتوان شود، اما برعکس همان حشره در  CTmax)دارد اگر حداکثر دمای بحرانی )کنند. هیچ ارزشی ن

بعد "دمای پایین، تحت تاثیر قرار می گیرد و ممکن است زیستگاه خود را ترک کند یا تولید خود را کاهش دهد.یونگستد می گوید: 

نوز نمی دانیم آیا آن شکلی که زنبورها به صورت انفرادی در آزمایشگاه به حرارت از اندازه گیری ارزش حداکثر دمای بحرانی، ما ه

پاسخ می دهند با آن شکلی که جمعیت زنبورها به دمای باال در زیستگاه های درهم و برهم دنیای واقعی پاسخ می دهند هم خوانی 

نقطه  ١٨مرتبه در  ١١ونه های زنبورهای آزمایشی را برای پاسخ دادن به این سوال، پژوهشگران در طول دوسال نم"دارد یا خیر؟

گونه زنبور مطالعه شده در آزمایشگاه با گونه هایی که  ١٥شهری در کارولینای شمالی آزمایش کردند.پژوهشگران دریافتند که پاسخ 

د، تعداد آن ها با گرم شدن در منطق شهری وجود دارند مطابقت دارد. به عبارت دیگر، هرچه میزان دمای حرارتی بحرانی کمتر باش

این مسئله قطعا به جزیره های حرارتی در شهرها مربوط است، اما این "مناطق شهری بیشتر کاهش می یابد.یونگستد می گوید: 

مسئله هم چنین ممکن است بتواند به ما در فهم تاثیرات بالقوه تغییرات آب و هوایی جهانی بر گونه های زنبور ها کمک کند. اگر 

نه هایی که دمای حرارتی بحرانی کمتری دارند نسبت به گرمای شهرها حساس تر باشند ممکن است نسبت به گرما در سایر گو

محدودیت های فیزیولوژیکی حرارتی، پاسخ های متفاوت زنبورها به اثرات جزایر حرارتی پیش بینی "مقاله "مناطق نیز حساس باشند.

( منتشر شده است. ایپریل همبلین از دانشجویان biology lettersم آثار زیست شناسی )در مجله انجمن سلطنتی به نا "می کند

پیشین تحصیالت تکمیلی در دانشگاه کارولینای شمالی یکی از نویسندگان این مقاله است. این کار با حمایت از جانب موسسه ملی 

 ( انجام شده است.USDAغذا و کشاورزی ایاالت متحده آمریکا )

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٨٧/%D٨%B٤%D٨٧%٩% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

کشاورزی/ حمایت وزارت تشکیل کمیته مشترک برای تعیین استاندارد گیاهان دارویی با وزارت جهاد 

 صنعت، معدن و تجارت از صنایع کوچک در زمینه تولید گیاهان دارویی

مدیرکل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت از حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنایع کوچک در زمینه تولیدگیاهان دارویی 

اشاره به تنوع اقلیمی کشور گفت: در ایران تنوع اقلیمی خوب به گزارش ایانا، محمود خدا دوست در یک برنامه رادیویی، با .خبر داد

ای برای کشت و تولید گیاهان دارویی متنوع وجود دارد؛ همچنین امکانات و زمینه تولید بعضی از گیاهان دارویی و استعداد بالقوه

اشتغال در حوزه تولید گیاهان دارویی باید وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که برای ایجاد .استبومی ایران نیز در کشور ایجاد شده

انجام شود تعیین استاندارد گیاهان دارویی است؛ از حدود هشت ماه قبل کمیته مشترکی در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شد که 

 در ی که سازمان های مختلفی از جمله وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنف عطاری و همه کسان

مدیرکل دفتر طب سنتی وزارت .ر آن عضو هستندد دارند نقشی دارویی گیاهان تولید استفاده حتی و عرضه بندی، بسته تولید،

بهداشت با بیان اینکه باید تضمین خرید برای کشاورز تولید کننده این محصوالت وجودداشته باشد، افزود: کیفیت و رعایت 

دی سته بنب استانداردهای رعایت و کیفی کنترل فرآوری، بخش در . است گیاهی محصوالت سازی ریتجا ضروریات از استانداردها 

وی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنایع .شود رعایت باید استاندارها دارو و عصاره و اسانس تولید هایفرآوری و در فاز 

های کوچک و حتی روستاها در این حوزه فعالیت کنند اما با بتوانند در شهرستانکند تا کوچک در زمینه گیاهان دارویی حمایت می

 کند بیایند و با حداقل استانداردها تولید کنندنیازی که وزارت جهاد کشاورزی اعالم می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٧٧/%D٨%AA%D٨ 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۶/۰۴/۰۹ : تاریخ

 هزار تومان بفروشند  31ای/ قرار بود گوشت وارداتی را های زنجیرهگرانفروشی گوشت در فروشگاه
شود را کیلویی هزار تومان تحویل داده می ٢٩های وارداتی که کیلویی رئیس شورای تامین دام زنده گفت: قرار بود بخشی از گوشت

وگو با خبرنگار منصور پوریان در گفت .شودهزار تومان عرضه می ٣٩تومان بفروشند که متاسفانه شاهدیم تا کیلویی  ٥٠٠هزار و  ٣١

، در مورد آخرین وضعیت عرضه گوشت بازار و تعادل قیمت اظهار داشت: اکنون دام به صورت انبوه در خبرگزاری فارسکشاورزی 

می وی تصریح کرد: با شروع تعطیالت در هفته اخیر قیمت ک .شود اما تقاضا برای آن به دلیل قیمت باال وجود نداردبازار عرضه می

 .تومان عرضه شده است ٥٠٠هزار و  ٣٢هزار تومان رسیده و الشه کشتار شده  ١٤کاهش داشته، دام زنده در کشتارگاه به 

پوریان همچنین به واردات انبوه الشه تازه گوسفندی از کشورهای شمالی و استرالیایی اشاره کرد و خبر داد: دام وارد شده از ارمنستان، 

بندی های بستههزار تومان در هر کیلو تحویل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت ٢٩زستان به قیمت گرجستان و کمی هم قرقی

های ها در سطح فروشگاهوی با انتقاد از عدم نظارت بر قیمت.هزار تومان است ٣٣شود اما قیمت الشه وارداتی از استرالیا کیلویی می

تومان عرضه شود اما متاسفانه  ٥٠٠هزار و  ٣١هزار تومانی  ٢٩های وارداتی از گوشتای تصریح کرد: قرار بر این بود که بخشی زنجیره

های حتی هفته گذشته همین فروشگاه پوریان ادامه داد:.شودهزار تومان فروخته می٣٩تا  ٣٦ها با قیمت شاهدیم که همین گوشت

های نظارتی مانند تعزیرات و سازمان حمایت پرسید ز سازمانو چندهزار تومان عرضه کردند و باید ا ٤٠ای گوشت را تا حدود زنجیره

رود با افزایش عرضه شاهد کاهش قیمت رئیس شورای تامین دام زنده خاطرنشان کرد: انتظار می.کنندچرا با این موضوع برخورد نمی

ت گوسفندی در بازار تا کیلویی به گزارش خبرنگار فارسی طی یکی دو ماه اخیر قیمت گوش.گوشت گوسفندی در هفته پیش رو باشیم

هزار تومن هم رسید که با ورود شرکت پشتیبانی امور دام و واردات گوشت تازه از کشورهای اوراسیا و عرضه گوشت دولتی قیمت  ٥٠

 .شودهزار تومان عرضه می ٣٩تا  ٣٨هم اکنون قیمت هر کیلو شقه گوسفندی در بازار .را کمی کاهش یافت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤٠٩٠٠٠٣٨٢ 
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

 نقطه تهران 4٠٠تن گوشت گرم گوسفندی باکیفیت و قیمت مناسب در  3٠توزیع روزانه 

نقطه تهران، مصرف کنندگان می توانند این محصول را با قیمت  ٤٠٠تن گوشت گرم گوسفندی باکیفیت در  ٣٠توزیع روزانه با 

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سرپرست اداره کل تامین دام شرکت .مناسب خریداری کنند

 ٢٥افزود: گوشت گرم گوسفندی وارداتی با کیفیت و سالم در نقاط مختلف تهران از جمله  پشتیبانی امور دام ضمن اعالم این خبر

فروشگاه رفاه و مجتمع گوشت مالصدرا با قیمت  ٩فروشگاه شهروند،  ١٢غرفه در میادین میوه و تره بار،  ٥٥فروشگاه افق کورش، 

وزارت جهاد کشاورزی در راستای تعادل بخشی به قیمت  شود.منوچهر توسلی اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار درمناسب عرضه می

ها در کنار حمایت از تولید داخلی، سیاست واردات گوشت قرمز سبک از آسیای گوشت قرمز و جلوگیری از افزایش غیر منطقی قیمت

دیریت ش خصوصی وارد و با ممیانه و استرالیا را از ابتدای امسال اتخاذ کرده است.وی با بیان این که گوشت گرم گوسفندی توسط بخ

های گرم گوسفندی وارداتی از آسیای میانه با قیمت مصوب در ستاد تنظیم شرکت پشتیبانی امور دام توزیع می شود، گفت: گوشت

ر تومان و گوشت وارداتی از استرالیا با قیمت ه ٥٠٠هزار و ٣١بازار وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قیمت الشه به قرار هر کیلو گرم 

رسد.توسلی افزود: واردات و توزیع این محصول با های زنجیری تهران به دست مصرف کننده میهزار تومان در فروشگاه ٣٣گرم کیلو

نظارت دقیق سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و بر اساس موازین ذبح شرعی صورت 

تن در قم و سه تن در  ١٥های البرز، تن در استان ١٦گوشت گرم گوسفندی وارداتی به میزان  گیرد.وی در عین حال از توزیعمی

 شود.های یزد، خراسان رضوی و همدان ارسال میآذربایحان غربی خبر داد و اعالم کرد: به زودی این محصول به استان

همکاری صنف قصابان تهران، گوشت گرم گوسفندی  سرپرست اداره کل تامین دام شرکت پشتیبانی امور دام بیان کرد: در صورت

 ٨١٥های خرد سطح تهران نیز عرضه خواهد شد.وی کل گوشت قرمز مورد نیاز کشور را بین وارداتی با قیمت مصوب در فروشگاه

ت کی از گوششود و جبران بخش کوچهزار تن عنوان و تصریح کرد: قسمت اعظم این نیاز با تولیدات داخلی تامین می ٨٢٠هزار تا 

 گیرد./قرمز مورد نیاز از طریق کشورهای معتبر در این حوزه صورت می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٨٥/%D٨%AA%D٩% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

 هزار تومانی شدن 8قیمت مرغ در آستانه 

 دلیل مرغداران، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کرد و گفت: کاهش اعالم بار از طرف

صنعت،تجارت و مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار .است اخیر روز دو طی قیمت افزایش اصلی

در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  مرغ  نرختومانی  ٢٠٠از افزایش  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

هزار  ٧و خرده فروشی  ١٥٠هزار و  ٧هزار تومان، توزیع درب واحدهای صنفی  ٧تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  100هزار و  ٥مرغداری 

تومان  ٨٥٠هزار و  ٧تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ٧٥٠هزار و  ٦به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است ٨٥٠و 

هزار و  ١٣تومان، سینه بدون کتف  ٥٠٠هزار و  ١٢اره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف خانی با اش.است

طی دو روز  افزایش قیمتمرغداران را دلیل اصلی   رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش اعالم بار از طرف.هزار تومان است ١٦و فیله مرغ  ٥٠٠

 .اخیر دانست

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٥٣٩٩٤/%D٨٢%٩%DB%٨C%D٨٥%٩% 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 مکانیزاسیون کشاورزی راهکاری برای تبدیل مزارع کوچک به مزارع تجاری

 رشد و توسعه مزارع کوچک آفریقا به سمت مزارع تجاری، باید آموزش های الزم انجام شود.در راستای 

)تولید کننده تجهیزات کشاورزی امریکایی( در منطقه  AGCOگری کوالر، مدیر تولید کننده تجهیزات  fin24به گزارش ایانا از 

می تواند به مزارع کوچک کمک کند تا به سمت مزارع تجاری مکانیزاسیون "توضیح داد:  Fin24آسیا و اقیانوس آرام و آفریقا به 

 "کوالر گفت: "پیش بروند. همچنین در این راستا آموزش و استفاده درست از تجهیزات کشاورزی از مسایل مهم به شمار می رود.

ع تنها درمورد داشتن یک آنچه ما در آفریقا مشاهده می کنیم، نبود آموزش عمومی درباره مکانیزاسیون هوشمند است. این موضو

آموزش افراد در کنار کسب و کار مورد نیاز است. به عنوان مثال، "وی افزود: "تراکتور، یا استفاده درست از تراکتور ، صدق نمی کند.

د ایبرای کشاورزی در مقیاس بزرگ . مردم با این موارد آشنا نیستند و ب "ساختار تجاری سازی"آموزش درباره محصوالت زراعی و 

به آن ها آموزش داده شود. برای این که کشاورزان کوچک بتوانند به توسعه کشاورزی پایدار برسند باید در زمینه تجاری سازی 

این درحالی است که در آغاز به کار ، باید آموزش در زمینه مکانیزاسیون "گفت:  AGCOمدیر تولید کننده تجهیزات "آموزش ببینند.

 "شود تا مهارت های افراد تقویت شود که بتوانند به درستی از تجهیزات بهره ببرند.و آموزش های فنی داده 

مکانیزاسیون در بلند مدت می تواند فعالیت کشاورزی را مولدتر کند و بدون که نیروی کار بیشتر نیاز باشد.  "وی یادآور شد: 

 ه درستی استفاده شود، می تواند به پایداری معیشت کشاورزمکانیزاسیون می تواند از فعالیت فیزیکی کشاورزی بکاهد و زمانی که ب

اگر چه الزم است تا کشاورزان کوچک برای رسیدن این دستاورد، در "کوالر افزود: "و تبدیل شدن وی به کشاورز تجاری کمک کند.

خرده مالکان اغلب می توانند زمینه مدیریت بدهی های شان برای به دست آوردن تجهیزات مورد نیاز، مراقب باشند . در حالی که 

 FNB Businessداوی ماری، سرپرست اطالعات و بازاریابی کشاورزی کشاورزی "به منظور خرید تجهیزات، با یکدیگر شریک شوند.

کشاورزان کوچک باید زمانی که به سمت مکانیزاسیون می روند، دقت کنند؛ چراکه در برخی مواقع ممکن است برای "توضیح داد: 

با استفاده از مکانیزاسیون بیشتر، نوع اشتغال هم تغییر خواهد کرد. برای مثال تراکتور "وی افزود: "این کار سود آور نباشد.آن ها 

تنها نیاز به دانش هدایت ندارد، بلکه نیاز به برخی دانش فنی هم دارد مانند چگونگی کارکرد دستگاه؛ این نشان می دهد که نیاز به 

درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار  ٢.٥در سال گذشته بخش کشاورزی آفریقای جنوبی ، "وری است.آموزش در این بخش ضر

داوی ماری معتقد  درصد برسد. ٢.٦داشت، پیش بینی می شود با توجه به عملکرد بیشتر محصوالت ، در سال جاری این میزان به 

درصد  ٢٠و  ١٥لیات دیگر در زنجیره ارزش، این میزان می تواند به است که با توجه به سهم از کل صنعت، از جمله پردازش و عم

 برسد.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٢٥/%D٨٥%٩%DA%A٩%D 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۵تاریخ: 

 شودکشاورزی برگزار مینخستین دوره جایزه ملی کیفیت در بخش 

به گزارش ایلنا، پیرو اجرای مصوبات شورایعالی استاندارد در خصوص تشکیل جایزه ملی کیفیت ایران ، تفاهم نامه ای مابین انجمن 

مدیریت کیفیت ایران و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه برگزاری جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی، با هدف ارتقای نظام مدیریت 

بر اساس مفاد این تفاهم نامه انجمن مدیریت کیفیت ایران موظف است تا فرایند .یفیت در حوزه کشاورزی کشور منعقد گردیدک

ارزیابی را مطابق با مدل ارزیابی ملی کیفیت ایران در بخش کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیالت، جنگل ها و مراتع 

 .نماید معرفی شده کسب امتیاز و ارزیابی  جرا نموده و واحدهای برتر در هر حوزه را براساس معیارهای، امور اراضی و زیربنایی ا

 اجرای مبحث کیفیت نیازمند تغییر فضاهای کالن*

نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، مدیریت کیفیت را مدیریت ریسک و ایمن، مدیریت مسئولیت اجتماعی و مدیریت 

گرفته در این مسیر های صورتبرای افزایش مرغوبیت، دوام و ارزش رقابتی با نوآوری دانست و یادآور شد: فعالیتمحیطی زیست

رود مرغوب، ایمن، بادوام، در دسترس، ارزان، قابل حاصل یک فرآیند است که خروجی آن محصول تولید شده است و انتظار می

ها پیامدهای تأثیرگذاری شامل مزیت رقابتی، حال بهبود مداوم باشد و اثر این خروجی هزینه، جدید و نو، استاندارد و دراعمتاد، کم

سودآوری، رضایت مشتری، رضایت کارکنان، رضایت پیمانکاران، رضایت جامعه و موفقیت پایدار دارد که در نتیجه منجر به توسعه 

 .و توسعه پایدار خواهد شد علمی، اقتصادی و اجتماعی، رضایت عمومی، ثبات سیاسی، تعامل با جهان

 ها که کلیات کشور را مدیریتهای اجرایی و وزارتخانهشکرخدایی با بیان اینکه جاری کردن مدیریت در فضاهای کالن مانند دستگاه

 شوند با یکدیگرهای اقتصادی و واحدهای تولیدی میمی کنند و فضاهای خرد که شامل واحدهای اجرایی درون وزارتخانه، بنگاه

دلیل وابستگی فضای خرد به فضاهای کالن برای اجرای مبحث کیفیت در بعد خرد باید تغییراتی در متفاوت است، تأکید کرد: به

 .گرفته در فضاهای کالن استهای صورتفضاهای کالن ایجاد شود، چون فعالیت در فضاهای خرد حاصل فعالیت

 های توسعه کیفیت در بخش کشاورزیتدوین برنامه*

های مشخص برای توسعه کیفیت در محورهای مختلف و تعیین استانداردها با استفاده از تحقیقات داخلی خواستار تدوین برنامه وی

حال  کیفیتی جلوگیری کند که درالمللی شد و اظهار داشت: برای مدیریت فضای جاری کشور نیازمند نظامی هستیم که از بیو بین

کننده اجرا شود و در دار است. در این راستا باید قانون حمایت از حقوق مصرفاین بخش را عهدهحاضر سازمان تعزیرات مسئولیت 

شکرخدایی همچنین گفت: هرم راهبردی نهضت کیفیت دارای یک بعد ملی است .هایی با کیفیت بهتر تشویق شوندکنار آن سازمان

ش های توسعه کیفیت در بخبخش کشاورزی، تدوین برنامه که هیئت دولت باید با قبول مسئولیت به تدوین راهبرد کیفیت در

 .های اجرایی و کنترلی بپردازد و برای هر بخش استراتژی مشخصی در بعد کیفیت مشخص شودکشاورزی و طراحی مکانیزم

 :فت، افزودر وی با بیان اینکه با جایزه ملی کیفیت ایران به سوی توسعه کیفیت و موفقیت پایدار در بخش کشاورزی پیش خواهیم

ای در توسعه مدیریت کیفیت در وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه اقتصادی تعریف شود چون نهضت کیفیت باید یک نظام شبکه

 .ضرورتی جدی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است

na.ir/fa/news/http://www.ia٤٥٨٠٤/%D٨٦%٩%D٨%AE%D٨%B٣% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

 گردهمایی حامیان طبیعت در کنار دریاچه گهر آغاز شد

های محیط زیستی استان لرستان و فعاالن محیط زیستی از سراسر ایران در کنار دریاچه زیبای گهر به گردهمایی سه روزه گروه

ها در تحقق اهداف توسعه شود. این انجمن، قصد دارد با اشاره به اهمیت توسعه پایدار، نقش انجمنبرگزار می همت انجمن بلوط بان

به گزارش ایانا، امیر حسین ارکیان فعال محیط زیست و دبیر اجرایی این همایش، افزود: این گردهمایی به منظور .پایدار را تبیین کند

 .ت بین فعاالن محیط زیست استان های مختلف برپا می شودهم افزایی، تبادل اطالعات و تجربیا

یالتی توان افزایی تشک"و  "ها در پیوند گروه های محیط زیستی، جوامع محلینقش رسانه"به گفته ارکیان، در طول سه روز، دو کارگاه 

اکسازی چشم انداز گهر، اجرای هنر های آموزش و مسابقه عکاسی، پشود. همچنین انجمن بلوطبان ویژه برنامهبرگزار می "هاسمن

های مختلفی چون: تهران، مرکزی، های محیط زیستی از استاننمایندگان گروه.کندمحیطی، شب شعر و موسیقی را برگزار می

 ١٤آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه ایالم، کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری و خوزستان، روز 

 زنندتیر، در کنار هم قرار سبز دیگری را رقم می ١٦لغایت 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٦٦/%DA%AF%D٨%B١%D٨%AF% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 هایش را تلف کردبه مردی که پلنگ داماهدای لوح تقدیر 

 در هفته گذشته فعاالن محیط زیست باز هم قرارهای سبزی دیگری داشتند. آنها در راستای ارتباط با جوامع محلی با بزرگ مرد بهبانی دیدار

 .هایش را تلف کرد. در این مراسم به وی لوح تقدیر اهدا شدکردند که پلنگ پنجاه راس از دام

 شهال ایادی: -کشاورزی ایران )ایانا( خبرگزاری

طی هفته گذشته فعاالن محیط زیست تالش کردند تا با اقدامات خود، گامی در راستای بهبود شرایط محیط زیست بردارند. در تهران جمعیت 

مع بود. این مراسم با استقبال جآوری فیلتر سیگار کرد. هدف اصلی تشکر از پاکبانان زحمت کش پژواک طبیعت در پارک دانشجو اقدام به جمع

 سازیکثیری از مردم همراه شد. این سازمان مردم نهاد همچنین یازدهمین برنامه خود را در تنگه واشی برگزار خواهد کرد. این برنامه به فرهنگ

سبز زاگرس رقم زده شد. این آوری زباله اختصاص دارددر یاسوج نیز روزی شاد برای مادران با همت انجمن نهضت بین گردشگران برای جمع

گروه اقدام به برگزاری جشنی خدا پسندانه همراه با موسیقی زنده در سرای سالمندان آرامش یاسوج کرد. این برنامه با هدف سرکشی و جذب 

راه با اجرای مانور امداد و اقالم مورد نیاز این مرکز بود.در خرم آباد لرستان نیز رونمایی از تابلو بوستان شهدای آتش نشان حادثه پالسکو هم

نجات)حمل مصدوم از ارتفاع به پایین(، و همچنین اهدای تندیس به فعاالن محیط زیست و آتش نشانان توسط انجمن سبز اندیشان لرستان 

انی ئاتر خیابدر هشتمین دوره جشنواره ت "نجات زمین"برگزار شد. در گیالن نیز توسط فعاالن و هنرمندان زیستی،انتخاب طرح پرفورمنس 

 ٧٥طرح رسیده به دبیرخانه هشتمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند الهیجان، پس از ارزیابی ،  ٣١٠شهروند الهیجان انجام شد. از بین 

ن )اولیتیر سردشت به مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی سردست ٧طرح و ایده در بخش مسابقه معرفی شدند.در سردشت انجمن پاژین در مراسم 

ین زشهر قربانی بمباران سردشت( شرکت کرد. در این مراسم تعدادی از اعصای پاژین به صورت نمادین مسیر را با دوچرخه پیمودند و در انتها پا

 م شد. در اینسه نهال بلوط را به بازماندگان این بمباران اهدا کردند.در بهبهان نیز دیدار مؤثر در راستای ارتباط با جوامع بومی و محلی انجا

مراسم لوح تقدیر به رمضان صحرایی، اهدا شد. وی مردی متواضع و با اخالق در روستای پشکر، منطقه شکار ممنوع بدیل بهبهان است که پلنگ 

سنی مگونه آسیبی به پلنگ نرساند.در ممسنی توسط انجمن حامیان طبیعت زاگرس مهایش را تلف کرد ولی وی هیچقریب به پنجاه راس از دام

ای ردر شصت و هفتمین برنامه خود اقدام به برگزاری کاشت نهال یادبود برای نوگل پرپر شده بردیا قاسمی و آبیاری کنار و تاگ و کاشت نهال ب

 های گرفتار شده درزادروز ماهان لشکری کردند.همچنین در خرم آباد لرستان اعضای انجمن مردم نهاد بلوط بان به منظور نجات بچه ماهی

بچه ماهی شدند ، پس  ١٠٠٠٠رودخانه در حال خشک شدن تیره شهرستان دورود در محل این رودخانه حاضر شدند و موفق زنده گیری حدود 

گی های هفتها در منطقه سرچشمه دورود رها سازی شدند .تشکل مردم نهاد پاکسازان طبیعت فارس نیز در راستای برنامهاز این برنامه بچه ماهی

مت و حضور سبز صمیمی اعضا وهمراهی گروه پاکسازان طبیعت سیوند برنامه پاکسازی و فرهنگسازی در گردو کَنَک با موفقیت برگزار خود با ه

 کرد.

ای از فعاالن محیط زیستی به همراه مردم برای دفاع از قانون و حریم آب شرب کفن پوش شدند و چاه در کازرون هم به نشانه اعتراض عده

رون را سیاه پوش کردند.در مهاباد نیز با همت انجمن سبزاندیشان جوان مهاباد به مناسبت سالروز شیمیایی سردشت اقدام به مراسم کاز ١شماره 

متر که به  ١٠مهاباد به طول  ٢نقاشی کودکان مهابادی شد که با موضوع صلح، با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره 

شد. همچنین در مراسم اهدای پنج عدد تابلو نقاشی که توسط اعضای انجمن ناهید معروفی، زهرا بداقی و هیدی سپهری  کودکان سردشت اهدا

پاوه  -ره های زاگرس در اطفا حریق تیر منطقه سردهکشیده شده بود تقدیم شهدای هلبچه و سردشت شد.حضور یک بانو در کنار قهرمان حریق

سوزی طی هفته گذشته آتش "فرزندان سرزمین مهربانی نجات بخش جنگلهای بلوط"مام عرصه های طبیعی استهم حاکی از حضور بانوان در ت

 کودکان مهار کردند.دشه و گرال با همت مردم منطقه و 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٤٩/%D٨%A٧%D٨٧%٩% 
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 متفرقه
 فودپرس ۱۳۹6تیر ماه  ۱۱یک شنبه 

 گمانه زنی در مورد شهردار آینده تهران

 شود؟دار بهشت میصندلی بهشت برای حجتی یا ترک نژاد/چه کسی کلید

نژاد برای حضور در شهرداری قوت پس از حذف محسن هاشمی از گزینه شهرداری تهران، احتمال حضور محمود حجتی و احمد ترک

گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، بعد از اینکه حزب اتحاد ملت محسن هاشمی را برای حضور در شهرداری تهران کنار به .گرفت

یکی از گزینه مطرح شده احمد ترک نژاد است. وی در گذشته .گذاشت گزینه های دیگری برای تصدی شهرداری تهران مطرح شد

 .رمانشاه در دولت هشتم و دو دوره نماینده اتاق بازرگانی تهران بوده استمعاون وزیر جهاد سازندگی در دولت ششم و استاندار ک

 .یکی دیگر از گزینه های اصلی محمود حجتی نجف آبادی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسالمی است

داری برروژه تا زمان بهرهوی استاندار سیستان و بلوچستان بوده و با شروع عملیات اجرایی سد کرخه به عنوان مدیر اجرایی این پ

حجتی همچنین در دوره اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم به عنوان .فعالیت کرده است

ر با آغاز کار دولت یازدهم، حجتی بار دیگ.ماندوزیر جهاد کشاورزی از مجلس رای اعتماد گرفت و تا پایان دولت در این سمت باقی

البته شنیده شده حجتی به دلیل بیمار قلبی شاید این پست .برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد

به گزارش فارس، البته چندی پیش معصومه ابتکار، محسن صفایی فراهانی، مهر علیزاده، حسین مرعشی هم برای ریاست .را نپذیرد

بر اساس این گزارش، همچنین قرار است در جلسه روز چهارشنبه اعضای پنجمین دوره شورای .دشهرداری تهران مطرح شده بودن

 .شهر تهران در خصوص شهردار آینده تهران تصمیم گیری های صورت گیرد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=٥٥٩٠e٢d٣c٨b٢٢٤b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=5590e2d3c8b242b


 
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز    

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

 

190 
 

 مرکبات
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 گرمسیریهای نیمهمعرفی پرتقا  زودرس نیوها  ناو  در پژوهشکده مرکبات و میوه

ترین مزیت این رقم را زودرس بودن آن دانست و گفت: در مناطق شمالی کشور مجری پروژه معرفی پرتقال زودرس نیوهال ناول مهم

 .رس هستندناگهانی، ارقام زودرس مورد توجه باغداران قرار گرفته و جایگزین خوبی برای ارقام محلی و میانبه علت برف و سرمای 

گرمسیری، پرتقال زودرس نیوهال ناول که گامی در جهت کاهش خسارت های نیمهبا تالش پژوهشگران پژوهشکده مرکبات و میوه

گرمسیری، عنایت حیاتبخش های نیمهزارش ایانا از پژوهشکده مرکبات و میوهبه گ.یخبندان و سرما در شمال ایران است، معرفی شد

عضو هیات علمی و مجری پروژه معرفی پرتقال زودرس نیوهال ناول اظهار داشت: در معرفی این رقم سه پروژه انجام گرفته است که 

های ج ساله در شمال کشور در پژوهشکده مرکبات و میوههای مهم مرکبات در دو فاز پنناول بر روی پایهپروژه سازگاری پرتقال نیوهال

 آمد.  گرمسیری و در جنوب کشور در ایستگاه تحقیقات کشاورزی حاجی آباد در استان هرمزگان به اجراء درنیمه

ود. بدین وی افزود: هدف از اجرای این پروژه، بررسی سازگاری این رقم با منطقه و همچنین تعیین بهترین زمان برداشت میوه ب

بار عمل برداشت انجام شد. نتیجه  آبان تا پایان آذر با فاصله زمانی هر دو هفته یک ١٥منظور از مراحل مختلف دوره رسیدن میوه از 

روز زودتر از تامسون ناول، رقم غالب منطقه است و  ١٥آزمایش ها نشان داد، میوه این رقم زودرس بوده و زمان برداشت آن حدود 

عنوان ه ب TSS/TA (و نسبت ١.٣٧اسیدیته کل( ( TAدرصد، میزان میانگین ٩.٤١مواد جامد محلول(  TSS (ان با میزانآب ١٥در 

مجری مسئول پروژه معرفی پرتقال زودرس نیوهال ناول مهم ترین مزیت این رقم را .قابل برداشت است ٧.٢شاخص رسیدگی( 

کشور به علت برف و سرمای ناگهانی، ارقام زودرس مورد توجه باغداران قرار  زودرس بودن آن دانست و یادآور شد: در مناطق شمالی

حیاتبخش با اشاره به خصوصیات این رقم جدید خاطرنشان ساخت: این .رس هستندگرفته و جایگزین خوبی برای ارقام محلی و میان

ر زمان رسیدن نارنجی تیره بوده و سطح آن های آن دبذر و شکل آنها کروی متمایل به تخم مرغی است. رنگ پوست میوهرقم بی

صاف است. ضخامت پوست میوه متوسط بوده و البته نسبت به رقم تامسون ناول چسبندگی کمتری به گوشت میوه داشته، به راحتی 

 ای شیرین و معطر دارد.دار با مزهگیری است. گوشت میوه نارنجی است و بافتی ترد و آبقابل پوست

رسد. عملکرد درختان با سن هشت سال در پروژه گرم می ٢٤٥های رایج حدود های این رقم روی پایهسط میوهوی گفت: وزن متو

هزار تن در هکتار است.  ٢١تا  ٥٠٠هزار و  ١٧اصله درخت با فاصله کشت هفت در چهار متر،  ٣٥٠کیلوگرم بود و با  ٦٠تا  ٥٠

توان این رقم را به عنوان رقمی در مجموع می .رتیب پایه سیتروملو و نارنج استآزمایش ها نشان داد بهترین پایه برای این رقم به ت

 زودرس و تجاری روانه بازار نموده و بر تنوع ارقام موجود در کشور افزود.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٣٩/%D٨٥%٩%D٨%B٩% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۳ : تاریخ

 زدایی ایرانهای بیابانکشور از طرح 3٧بازدید وزرا و نمایندگان 
  .زایی و کنترل گردوغبار بازدید کردندهای مقابله با بیابانکشور از طرح ٣٧برخی از وزرا و نمایندگان بیش از  

المللی مقابله با گردوغبار که به همت سازمان به کاشان، کنفرانس بین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی گروه اقتصادی 

کشور  ٣٧گان زیست و کشاورزی و نمایندشود، با حضور وزیران محیطملل متحد و به میزبانی جمهوری اسالمی ایران برگزار می

های اجراشده جهان در تهران برگزار شد و در دومین روز از این کنفرانس وزرای کشورهای میهمان و نمایندگان کشورها از طرح

های احداث باغ پسته در منطقه ابوزیدآباد کاشان و نیز پروژه کمپ روستای زدایی در منطقه هورالعظیم اهواز و نیز از پروژهبیابان

عراق و نیز نمایندگانی  در این بازدید وزرایی از کشورهای نیجریه، اکوادور، افغانستان، پاکستان،.از توابع نطنز بازدید کردندآباد متین

های این کنفرانس با هدف گسترش همکاری.اندفرانسه، ایتالیا، ترکیه، کره جنوبی و چین، سوریه شرکت کرده از کشورهای آلمان،

اندرکاران، ایران به گفته دست.شودالمللی برگزار میای و بینه با پدیده گردوغبار و نیز انجام راهکارهای منطقهالمللی برای مقابلبین

 .اندکشور در آن شرکت کرده ٣٧المللی شده و وزیرانی از برخی کشورها و نیز نمایندگان برای اولین بار میزبان این کنفرانس بین

جمهور اسالمی ایران برگزار شد، روحانی در سخنانی س که در سالن اجالس سران با حضور رئیسهمچنین روز گذشته در این کنفران

رویه انتقاد کرد که این امر مشکالتی برای های بیبه اقدام برخی کشورهای همسایه همچون ترکیه و افغانستان در مورد سدسازی

زی در پیامی به این همایش اعالم کرده پدیده گردوغبار دارای همچنین محمود حجتی وزیر جهاد کشاور.همسایگان ایجاد کرده است

 .زیست، بهداشت، امنیت غذایی و ساختارهای زیربنایی داردای و محلی بوده و تأثیر چندوجهی در حوزه محیطابعاد جهانی، منطقه

ن گردوغبار در فضای جو باعث کاهش میلیارد ت ٢مون دبیرکل پیشین سازمان ملل گفت: ساالنه حدود کیوی همچنین به نقل از بان

دهد سهم عمده طوفان حجتی همچنین در این پیام گفت: مطالعات نشان می.کیفیت هوا و مشکالت محیط زیست شده است

های دجله و فرات، مرزی در حدفاصل رودخانهدهد، از سه خوشه برونگردوغبار که گستره وسیعی از کشور را تحت تأثیر خود قرار می

الخالی تشکیل داده غرب و جنوب عراق در استان االنبار تا مرز سوریه و مناطق شرق و جنوب شرقی عربستان و صحرای ربع منطقه

ای روبه افزایش بوده و مناطقی که قبالً در وی افزود: رخداد پدیده گردوغبار در دهه اخیر از نظر فراوانی وقوع و توزیع منطقه.است

طوفان مستقل روانه مرزهای  ٥٢٩تعداد  2011تا  ٢٠٠١سال  ١٠اند و طی ثیر گردوغبار قرار گرفتهمعرض نبودند، اکنون تحت تأ

هزار هکتار اراضی کشاورزی  ٦٠٠حفاظت از  :حجتی همچنین در این پیام از اقدامات ایران گفت.جنوب غربی و غربی کشور شده است

کیلومتر شبکه و کانال  ٨٥٦٠زنده و غیره زنده در اطراف مزارع، صیانت از های و جلوگیری از اختالل در تولید با استفاده از بادشکن

کیلومتر  ٧٠٢٦واحد نظامی، صیانت از  ٢٧١شهرک صنعتی و  ٥١روستا،  ٤٣٥٣شهر،  ٨٧حفاظت از فرودگاه، ٢٣حفاظت از حریم آب،

 .پاشی انجام شده استآهن از طریق اقدامات بیولوژیکی و مالچکیلومتر خطوط راه ١٨١٠خطوط مواصالتی و 

طرح شاخص برگزیده  ١٠استان کشور اشاره کرد و گفت: این پروژه جزو  20دادن کربن و تعمیم آن به  وی همچنین به پروژه رسوب

میلیون  ١.٣استان کشور و در سطحی بالغ بر  ٣٢های آبخیز در وی همچنین به اجرای مدیریت جامع حوزه.جهانی معرفی شده است

های زیرمجموعه ملل متحد همچون فائو، سازمان بهداشت به گزارش فارس، در این همایش نمایندگانی از سازمان.اشاره کردهکتار 

 .جهانی و کنفرانس توسعه ملل متحد حضور دارند

hp?nn=http://www.farsnews.com/newstext.p١٣٩٦٠٤١٣٠٠٠١٦٩ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۱ : تاریخ

 های وارداتی آلوده خوراک دام شدهای روغنی در برداشت از مخازن استراتژیک/ برنجتایید تخلف شرکت
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تایید تخلف برخی شرکت های روغنی در برداشت از روغن های امانی شرکت بازرگانی  

ایم و امیدواریم با اجرای دو برنامه کنترل کیفی و نظام موجودی برداری از انبارها اینگونه ها را افزایش دادهتعداد بازرسی :دولتی گفت

تا  :، یزدان سیف امروز در نشست خبری با اشاره به آخرین آمار برداشت گندم، گفتخبرگزاری فارسبه گزارش . ها حل شودچالش

 ٥هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خرید تضمینی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ١٥٨میلیون و  ٥صبح امروز 

هزار تن گندم نسبت به سار گذشته کمتر  ٥٠٠شود تا پایان خرید تضمینی امسال ش داشته و در نهایت پیش بینی میدرصد کاه

ها از مهر تا بهمن سال گذشته عنوان کرد و افزود: همین امر سبب وی دلیل کاهش برداشت گندم را کاهش بارش.خریداری شود

باید گفت که کیفیت گندم از لحاظ گلوتن، پروتیین و هکتوریت بهبود یافته کاهش برداشت گندم دیم شده است، اما این را هم 

های های روغنی گفت: بر اساس تاکیدات سیاستمدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین در مورد خرید تضمینی دانه.است

در مورد نحوه پرداخت پول گندم و کلزا گفت:  سیف.هزار تن کلزا از کشاورزان خریداری شده است ١٤٠اقتصاد مقاومتی تا به امروز 

خرداد  ٢٧میلیارد تومان آن پرداخت شده و کشاورزانی که تا  ٣٤٠٠میلیارد تومان است که  ٦٦٠٠ارزش گندم خریداری شده 

درصد  ٨٠وی افزود: در مورد کلزا هم کشاورزان .انددرصد پول خود را دریافت کرده ٥٠اند، حداقل محصول خود را تحویل داده

سیف بیشترین حجم خرید گندم را در استان خوزستان اعالم کرد و گفت: از این استان یک میلیون .اندمطالبات خود را دریافت کرده

هزار  ٢٨٣هزار تن و اردبیل با  ٢٩١هزار تن، خراسان  ٧٣٣هزار تن، فارس  ٦٤هزار تن گندم، استان گلستان یک میلیون و  ٣٥٠و 

وی به این نکته هم اشاره که کشاورزان پیش از این از هر هکتار کشت .ل در میزان خرید تضمینی گندم هستنداستان او ٥تن جزو 

مدیرعامل .هزار تومان رسیده است ٧٠٠میلیون و  ٢هزار تومان درآمد داشتند که با افزایش عملکرد در هر هکتار به  ٤٠٠گندم، 

گفت: برخی کاالها در ماه مبارک رمضان اندکی افزایش قیمت داشت که برنج  شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد تنظیم بازار

 .هزار تن در طرح ضیافت به بازار، قیمت کمی کاهش پیدا کرد ٣٠ازجمله آنهاست، اما با ورود 

 سازیالمللی برای شفافخرید شرکت بازرگانی دولتی از طریق مناقصات بین *

تمام خریدها در قالب شورای خرید که متشکل  ١٣٥٧کاالهای اساسی نیز گفت: از سال  سیف همچنین در مورد نحوه خرید خارجی

شود تا شاهد شفافیت بیشتری المللی انجام میمرور این کار از طریق مناقصات بیناما به شد،از نمایندگان چند وزارتخانه بود انجام می

 .دهیمبرداری انبارها دیگر اجازه سوءاستفاده از ذخایر را نمیم موجودیها و نظاوی افزود: با افزایش بازرسی.در این حوزه باشیم

 های روغنی در برداشت از مخازن استراتژیکتأیید تخلف شرکت*

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه سال گذشته شاهد تخلفاتی از سوی بخش خصوصی که وظیفه نگهداری امانی 

با ها گزارش شده، ها فک پلمپ این روغنک شرکت بازرگانی دولتی را برعهده داشته و حتی طی بازرسیهای ذخیره استراتژیروغن

های کنترل کیفیت خود را هم هایش را واگذار کند و در کنار آن باید نظامتأیید این موضوع تصریح کرد: دولت تصمیم دارد تصدی

ایم که یکی از آنها نظام کنترل کیفیت کاال چه در داخل ا در شرکت طراحی کردهارتقا دهد. ما برای جلوگیری از این آسیب دو نظام ر

انبارهای خودمان و چه در انبارهای بخش خصوصی است که با استفاده از فناوری اطالعات به این مهم خواهیم رسید. دیگر اینکه 

وی به این نکته هم اشاره کرد که امروزه .ها حل شودنظام موجودی برداری و ورود و خروج کاال که در دست تهیه است تا این چالش

 .ایمهای بازرسی را هم افزایش دادههای استراتژیک شرکت بازرگانی دولتی، تیمبرای نظارت بیشتر بر ذخیره

 های آلوده معدوم و خوراک دام شدبرنج *
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رکت مشاهده شده هم گفت: اولویت ما تأمین و های گذشته در انبار شسیف همچنین در مورد پرونده برنج های آلوده که از سال

پذیر است و اکنون هیچ برنجی ای امکانتوزیع غذای سالم برای مردم است و این موضوع خط قرمز ماست، البته خطا در هر زنجیره

اهی ده باید از مردم عذرخوشود مگر آنکه دارای استاندارد باشد، البته اگر هم خطایی رخ دااز انبارهای شرکت بازرگانی دولتی خارج نمی

های آلوده بخشی برای خوراک دام مصرف شده، مقداری معدوم شده و چون این شرکت وی صراحتاً تأیید کرد که همان برنج.کنیم

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولت ایران همچنین به این نکته اشاره کرد که .دولتی است، برای این موضوع باید روال خود را طی کند

برداری اصالح وضعیت نگهداری کاالهای استراتژیکی همچون گندم، تا یکی، دو ماه آینده دو سیلوی گندم در استان فارس به بهره برای

هزار تن  ٣٥٠شود به کیفیت خرید گندم و لجستیک آن باال برود، مضاف بر آنکه امیدواریم کامل خواهد رسید که این امر سبب می

 .برداری برسدظرفیت سیلوی جدید به بهره

 ای به بخش خصوصیای منطقههای غلهواگذاری شرکت *

 ١٤وری در کل اقتصاد کشور هستیم و قانون اساسی هم گفت: به دنبال باال بردن بهره ٤٤های اصل سیف در مورد اجرای سیاست

 .شده است واگذار ١٣و  ٧مرور واگذار شود که اکنون شرکت غله منطقه ای قرار است بهشرکت غله منطقه

 عرضه تمام کاالهای اساسی از طریق بورس *

ارگروه کشی به کوی همچنین از استراتژی شرکت بازرگانی دولتی برای عرضه تمام کاالها از طریق بورس خبر داد و گفت: نظام حواله

مان قیم نخواهد فروخت و تالششود و خود شرکت بازرگانی دولتی دیگر هیچ کاالیی را مستاستانی و زیرنظر استانداران واگذار می

وری، منع خبرنگاری در واکنش به این خبر سیف عنوان کرد که طبق قانون افزایش بهره.این است که نظام فروش را شفاف کنیم

گذار تمام برنامه ششم بر این موضوع تأکید دارد که سیاست ٣٦فروش کاالهای اساسی در بورس وجود دارد که او پاسخ داد: ماده 

نظام خرید تضیمنی را در بورس مستقر  ٩٧ش خود را برای فروش تمام کاالها از طریق بورس انجام دهد و امیدواریم در سال تال

 .رسداکنون از طریق بورس به فروش میاستان زنجان، اردبیل، خراسان شمالی و استان مرکزی هم ٤کنیم، کمااینکه گندم 

مورد انحصار واردات برخی از کاالهای اساسی در شرکت بازرگانی دولتی که همواره مطرح مدیرعامل شرکت بازرگانی دولت ایران در 

ه معامالت ایم کالمللی ورود کردهکنیم. برای همین در مناقصات بینبه آن فکر نمیاست نیز گفت: این موضوع خط قرمز ماست و اصالً 

 .شده است و شما هم برای ما دعا کنید که این مسئله رعایت شود ای تبدیلای به یک مرحلهکامالً شفاف شود و نظام دو مرحله

موقع و کافی است که سیف در مورد وضعیت ذخایر استراتژیک کشور از ارائه عدد و رقم خودداری کرد و گفت: وظیفه ما تأمین به

تر مورد نیاز کشور موجود است و جالب اندازهدهیم که تمام کاالهای اساسی بهدهیم و این اطمینان خاطر را به مردم میانجام می

 .کنیمهای روغنی داخلی تأمین میمان را مانند روغن از محل دانهآنکه بخشی از ذخایر استراتژیک

 برنج تایلندی در راه است *

رکننده بزرگ صادوی همچنین در پاسخ به این موضوع که واردات برنج از تایلند به کجا رسید، خاطرنشان کرد: تایلند و هند دو کشور 

 .درصد در اختیار هند است 25درصد در دست تایلند و  ٢٥میلیون تجارت برنج در دنیا،  ٥٠برنج هستند که از 

رای زنی ما باال برود، بمدیرعامل شرکت بازرگانی دولت ایران اضافه کرد: باید انحصار واردات از یک کشور را بشکنیم تا قدرت چانه

شرکت بازرگانی دولتی ایران افزایش و تنوع مبادی وارداتی است. طبق همین روال از تایلند برنج وارد های همین یکی از سیاست

 .اکنون کشتی آن در راه استایم که همکرده

 پرونده مزایده ویالی علی پروین به کجا رسید؟
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یدند که او از توضیح شفاف طفره رفت خبرنگاران از سیف در مورد آخرین وضعیت پرونده بدهی علی پروین و مصادره منزل وی پرس

دهیم که آن چیز که های حقوقی را پیگیری کنیم و این قول را به نهادهای نظارتی میدهم موضوع پروندهبه شما قول می :و گفت

نندگان برنج که سیف همچنین در پاسخ به انتقاد انجمن واردک.اتفاق بیفتد کنیم تا حتماًالمال است را رعایت میبه نفع و صالح بیت

کند، گفت: آمادگی آن را داریم که با بخش خصوصی از عنوان کردند شرکت بازرگانی دولتی در واردات برنج با این انجمن رقابت می

مان جمله انجمن واردکنندگان برنج در مورد روش اجرا و چگونگی تأمین نیاز برنج وارداتی کشور پای میز مذاکره بنشینیم و گوش

وی افزود: مضاف بر آنکه در مورد موضوع تنظیم بازار و ممنوعیت .دن موارد منطقی در راستای استراتژی کشور باز استبرای شنی

ر نظر ایم، اما این را هم باید دفصلی واردات برنج، موضوع در کارگروه تنظیم بازار تحت بحث و بررسی است که هنوز به نتیجه نرسیده

ان نفعانی در این میعات فقط دولت و وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه نمایندگان مجلس و ذیگونه موضوگرفت که حاکمیت این

 .کند، توقع ندارند کشتی کنار اسکله پهلو گرفته باشدوجود دارند که وقتی کشاورز برنج را برداشت می

www.farsnews.com/newstext.php?nn=http://١٣٩٦٠٤١١٠٠٠٥٢١ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۰ : تاریخ

 به همت استادان دانشگاه امام صادق)ع( و امام حسین)ع( و شبکه فتن 
درصدی نظام توزیع از قیمت کاال نخستین نمایشگاه جامع تولیدات  ٥٠شود/ سهم نخستین نمایشگاه جامع تولیدات ملی برگزار می

وگو تیرماه در بوستان گفت ١٩تا  ١٤های کوچک و متوسط تولیدکننده داخلی و اقتصاد مقاومتی از ملی در راستای معرفی برند کارگاه

، رضوانه مجلسی راد دبیر اجرایی نخستین نمایشگاه جامع تولیدات خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .شودتهران برپا می

برگزار شد، اظهار داشت: پس از تأکیدات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد  خبرگزاری فارسملی در نشست خبری که امروز در 

تولید ملی، به دنبال برگزاری نمایشگاهی با رویکرد علمی و تخصصی در راستای اقتصاد مقاومتی بودیم که با مقاومتی و حمایت از 

های امام صادق)ع( و امام حسین)ع( و شبکه اجتماعی فتن از دو سال پیش کارهای تحقیق، نقد و بررسی همکاری استادان دانشگاه

دجوش مردمی و بدون هیچگونه وابستگی به نهادهای دولتی آغاز کردیم و قرار وی اضافه کرد: کار را توسط گروههای خو.آغاز شد

ماه سال گذشته نخستین دوره این نمایشگاه برگزار شود که به دلیل عدم حمایت مسئوالن، این امر محقق نشد و چند روز بود بهمن

تولیدات ملی با بیان اینکه بنا داریم تا این گونه دبیر اجرایی نخستین نمایشگاه جامع  .آینده نخستین دوره آن برگزار خواهد شد

بنیان بودن و محتوایی ها در سال به صورت فصلی و چهار دوره برگزار شود، خاطرنشان کرد: تفاوت این نمایشگاه، دانشنمایشگاه

آنها  کنند، اما نشانبودن آن است، چرا که بسیاری از تولیدکنندگان متوسط و کوچک ما هستند که کاالهای باکیفیت تولید می

 نتیاینتر هایرسانه طریق از را ایرانی محصوالت تولیدکنندگان مشارکت جلب بحث مجلسی راد خاطرنشان کرد: .معرفی نشده است

انی رسبتوانیم اطالع تا ایمگرفته اختیار در اصناف از اطالعاتی بانک آن، کنار در و ایمداده قرار دستورکار در ها،خبرگزاری جمله از

در بخش دیگری از نشست، مهدی طغیانی عضو هیأت علمی دانشگاه  .جامعی برای مشارکت تولیدکنندگان داخلی داشته باشیم

اگر بدانیم که اقتصاد مقاومتی قرار است در شرایط تحریم  :های اقتصاد مقاومتی و الگوهای آن اشاره کرد و گفتاصفهان به سرفصل

های آن را در نظر بگیریم که یکی از آنها مردمی بودن است که سهم دولت در پیشرفت اقتصاد کمک کند، باید ویژگی و دشواری به

محور بودن، عدالت درونزا و شود و در کنار آن، دانشاقتصاد روز به روز کمتر و سهم مردم در اشکال مختلف اقتصادی بیشتر می

درصد ارزش افزوده یک کاال در زنجیره  ٥٠نکه در اقتصاد ما اکنون به دالیل مختلف بیش از وی با اشاره به ای .برونگر بودن آن است

ید را در این زا باشد، بلکه باید سهم تولتوزیع تقسیم شده، تصریح کرد: این چیزی نیست که به کمک تولید ملی بیاید و اقتصاد درون

اد های اقتصاین استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه در سالهایی که سیاست .شود کننده کوتاهزنجیره افزایش دهیم و فاصله تولید تا مصرف

ایم، تصریح کرد: مدام از مشکالت بیرونی از جمله مالیات، بیمه و فضای کسب مقاومتی ابالغ شده،کمتر به این گونه مسائل توجه کرده

و هستیم رهای کوچک و متوسط روبهاریابی و اقتصادی در بنگاهکنیم، اما با مشکالتی همچون کمبود دانش مالی، بازو کار صحبت می

 .های تخصصی بگیرند که این موضوع کمتر فراهم شده استها به دانش نیاز دارند، بتوانند مشاورهو اینکه اگر این بنگاه

وگو و با حضور در بوستان گفتتیرماه به مدت شش روز  ١٩تا  ١٤به گزارش خبرنگار فارس، نخستین نمایشگاه جامع تولیدات ملی از 

شود، همچنین قرار است تولیدکننده داخلی در چهار حوزه مواد غذایی، صنایع دستی، پوشاک و نوآوری و خالقیت برگزار می 100

های کوچک در حاشیه این زا در حسابداری و مالی شرکتسازی و برندسازی، نقاط آسیبهای دو ساعته آموزشی در حوزه نشاندوره

  .مایشگاه برگزار شودن

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٠٠٠٠٥٤٩ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

 وزیر جهاد کشاورزیفرشاد مؤمنی مطرح کرد: دالیل دشمنی مخالفان با حجتی، 

نفر  ٧٢فرشاد مؤمنی، اقتصاددان ایرانی در گردهمایی مدیران بازرگانی دوره جنگ تحمیلی که به یاد شهدای هفتم تیرماه و شهادت 

های محمود حجتی در به نصف رساندن اهلل شهیدبهشتی نیز در میان آنها بود برگزار شد، تمام قد از تالشاز مدیران انقالب که آیت

 .میلیارد دالر مواد غذایی برشمرد ١٤ردات مواد غذایی دفاع کرد و زیرتیغ حمله شدن او را مقاومت وی در برابر واردات وا

گردهمایی مدیران بازرگانی دوره جنگ تحمیلی  ، فرشاد مؤمنی، اقتصاددان ایرانی دیروز جمعه در٢٤از ساعت  خبرنگار ایانابه گزارش 

اهلل شهیدبهشتی نیز در میان آنها بود با بیان نکات باال نفر از مدیران انقالب که آیت ٧٢که به یاد شهدای هفتم تیرماه و شهادت 

ر ویژه از نظه اقتصاد ایران بهتوان اثبات کرد بهترین دورتوضیح داد، بر خالف همه تصورهایی که وجود دارد و با مراجعه به آمار می

دستی در دوران جنگ این بود که پاک دستی و فساد ناچیزی که بود، دوران جنگ تحمیلی است. این اتفاقی نبود و دلیل پاک

ای بود که دیگر کمتر شاهد آن هستیم. اگر اکنون در شاخص فساد مناسبات مردم با یکدیگر و مناسبات دولت با مردم مناسبات ویژه

رسد یکی از رازها و رمزها همان مناسبات است. عالوه بر نظر میایم باید رمزگشایی شود و بهضعف داریم و با آن دوران فاصله گرفته

ایان گرآید.وی بیان کرد: اصولها نیرومند بود و خود همین عامل نیز از عوامل توسعه به حساب میاین بنیه داخلی کشور در آن سال

باره اند. چرا آنها درکشاند سکوت کردهبرابر مسائلی مثل نرخ بهره بانکی که اقتصاد ایران را به مرزهای نیستی میایرانی چرا در 

اند. چرا سکوت کرده ١٣٩٢تا  ١٣٨٤های ها هزار میلیارد تومانی آمار گمرک ایران و گمرک امارات متحده عربی در سالاختالف ده

میلیارد دالری مواد غذایی مقاومت کرده و آن را به نصف رسانده است، زیرتیغ حمله  ١٤بر واردات باید وزیر جهاد کشاورزی که در برا

میلیارد  ١٤های نخست انقالب منجر به این شد که در یک سال فقط باشد.این اقتصاددان ایرانی ادامه داد: دور شدن از مسائل سال

 درآمد ارزی ایران نزدیک به همین رقم بوده است. ١٣٦٦و  ١٣٦٥ای دالر واردات مواد غذایی داشتیم، در حالی که در سال ه

به گفته مؤمنی، یکی از دالیل ضعف ساختاری ایران عدم توجه به یادگیری جمعی است. متأسفانه یادگیری جمعی ضعیفی داریم و 

دو  زنم. ایران تاکنونک مثال میکند. برای اینکه بدانید چه مسئله مهمی است این یادگیری جمعی یهمین مسئله کار را سخت می

بود که قیمت نفت در  ١٣٥٦تا  ١٣٥٢های رو شده است یک بار در سالطور کامل با شوک درآمد منفی افزایش یابنده روبهبار به

رشناسی های کانامهبازارهای جهان چند برابر شد. یکی هم در همین دوران دولت قبل از دولت یازدهم.مطالعات متعددی که در پایان

های ایران در درصد رفتار و تصمیم ٨٥ارشد و دکترا درباره چگونگی برخورد با این پدیده در دو مقطع صورت گرفت نشان داد که 

ای که گیریم و جامعهها درس نمیدهد که از تجربهبوده است. این مسئله نشان می ١٣٥٠نژاد تکرار همان کارهای دهه دوره احمدی

های کند.وی درباره مسائل بانکی کشور که به معضل تبدیل شده است، تأکید کرد: محاسبهراهی به توسعه پیدا نمییادگیرنده نباشد 

میلیون ایرانی بوده  ١١گذاران داده شده است معادل حداقل مزد میزان سودی که به سپرده ١٣٩٤دهد در سال شده نشان میانجام

رود.مؤمنی اظهار کرد: اگر بخواهیم جامعه را در این شرایط کسی سراغ تولید نمی رسد مفت خوارگی است ونظر میاست. این به

گر ها برگردیم و این ممکن نیست مترین مسئله این است که به اندیشهساماندهی کنیم چه باید کرد و چه کاری باید انجام شود. مهم

های توسعه در حال حاضر نقش ایم. تئوریط و کجاها خطا کردههایشان را بزنند و بگویند در کدام نقااینکه اهل نظر آزادانه حرف

دانند و ما این را اوایل انقالب داشتیم. یک پژوهشگر ایرانی با مطالعه روی تر از مسائل اقتصادی میمسائل غیراقتصادی را مهم

عدالتی بوده است، پس این ظلم و بیدرصد شعارهای آن دوره علیه فساد،  ٩٠شعارهای دوران مبارزه به این نتیجه رسیده است که 

 مسئله باید در کانون توجه قرار گیرد./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٧٦/%D٨١%٩%D٨%B١% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

های امروز نگرانی برای تامین آب شرب سالم برای تهران وجود ندارد/اجرای طرحجهانگیری:خوشبختانه 

 متعدد فاضالب و تصفیه خانه از دستاوردهای دولت یازدهم است

جلسه شورایعالی آب به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. جهانگیری در این جلسه اقدامات انجام شده برای حفظ سالمت 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری با بیان اینکه کیفیت آب شرب .موثر ارزیابی کرد آب شرب تهران را

های مربوطه برای سالمت آب شرب ها بوده است، اقدامات انجام شده از سوی وزارت نیرو و سایر دستگاهتهران همواره یکی از دغدغه

و گفت: خوشبختانه با کارهای انجام شده، امروز این اطمینان وجود دارد که آب شرب سالم در تهران را کارآمد و موثر ارزیابی کرد 

معاون اول رییس جمهور افزود: در چند سال اخیر در مقاطعی، نگرانی در خصوص کیفیت آب شرب .اختیار مردم تهران قرار دارد

ها مرتفع شده است و نگرانی در این تانه امروز دغدغهتهران باعث شد که جلساتی برای کنترل شرایط برگزار شود ولی خوشبخ

های وی همچنین با اشاره به پیشنهادات و مصوبات شورایعالی آب، ضرورت اجرای مصوبات از سوی دستگاه.خصوص وجود ندارد

میت آب تهران تامین و های تکمیلی در خصوص کیفیت و کاجرایی را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید منابع مورد نیاز اجرای طرح

های تامین کننده آب شرب وی ادامه داد: الزم است صنایع در حاشیه رودخانه.ها برطرف شودموانع موجود بر سر راه اجرای این طرح

های در نظر گرفته شده در این مناطق با جدیت اعمال شود تا شاهد بهبود هرچه بیشتر کیفیت آب تهران ساماندهی و محدودیت

خانه و نیز استفاده از پساب های متعدد فاضالب و تصفیهمعاون اول رییس جمهور اجرای طرح.های آینده باشیمران در سالشرب ته

 .ها تاکید کردگونه برنامهفاضالب را از اقدامات و دستاوردهای مهم دولت دانست و بر لزوم تالش بیشتر برای توسعه این

های سد ماملو، سد لتیان، سد طالقان، سد الر و یت کیفیت منابع آب شرب تهران در حوضهدر این جلسه وزیر نیرو گزارشی از وضع

مدیرعامل شرکت آب و .های گذشته پرداختسد امیرکبیر ارائه کرد و به تشریح تغییرات شاخص کیفیت آب شرب تهران در سال

ر دست های دبرای تامین آب با کیفیت مطلوب و برنامه فاضالب تهران نیز در تکمیل گزارش وزیر نیرو، به بیان اقدامات انجام شده

اقدام در قالب طرح جامع آبرسانی تهران پرداخت و گفت: میزان نیترات در آب شرب تهران که به یک دغدغه تبدیل شده بود، در 

با تاکید بر لزوم رییس سازمان حفاظت محیط زیست هم در این نشست .ای از تهران نگران کننده نیستحال حاضر در هیچ نقطه

پایش آب شرب و نظارت مداوم بر کیفیت آن، گفت: بررسی و نظارت دائمی آب شرب برای جلوگیری از ورود آالینده ها به داخل 

در این جلسه استاندار تهران نیز در سخنانی اجرای طرح قمر بنی هاشم)ع( با هدف بهبود کیفیت آب تهران .آب، امری ضروری است

کلیدی توصیف کرد و از افتتاح این طرح در آینده نزدیک خبر داد و خواستار رفع موانع پیش روی اجرای این طرح  را طرحی موثر و

در این نشست که وزیر جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، رییس سازمان هواشناسی کشور گزارشی از .شد

تا تیر ماه سال جاری ارائه کرد و ضمن توضیح درباره وضعیت فعلی و پیش بینی  ٩٥ها و کشور از مهر سال درصد تغییر بارش استان

سابقه دمای هوا و رکود گرما در اهواز منتشر شده صحت ها تحت عنوان افزایش بیدمای هوای کشور، گفت: آنچه در برخی رسانه

 ندارد و شرایط دمای هوای کشور و اهواز در شرایط غیرعادی نیست

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦١٩/%D٨%AC%D٨٧%٩%D٨% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

تراز های مشترک میان ایران و فائو در چهار سا  اخیر/ درصدی تعداد و حجم اعتبارات پروژه 6٠٠افزایش 

 میلیارد دالر بهبود یافته است ٥تجاری بخش کشاورزی ایران 

مدیر کل سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد )فائو ( در دیدار با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی  'خوزه گراتسیانو داسیلوا'

گزارش ایرنا، مدیر کل فائو در حاشیه به .جمهوری اسالمی بر عزم این سازمان جهت توسعه ببیشتر همکاری ها با ایران تاکید کرد

چهلمین کنفرانس بین المللی فائو که از امروز دوشنبه در شهر رم آغاز شد، در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی کشورمان که در صدر 

ه به اری با توجهیاتی به ایتالیا سفر کرده است، بر عزم این سازمان برای توسعه هرچه بیشتر همکاری ها با ایران در زمینه جنگلد

وی با اشاره به همکاری های فائو در طرح .نتایج بدست آمده از اجرای موفقیت آمیز پروژه مشترک در جنگل های زاگرس، تاکید کرد

احیای دریاچه ارومیه و امیدواری برای گسترش نتایج به دست آمده، از ایران خواست تا به کشورهای منطقه در حوزه های مختلف 

درصدی  ٦٠٠محمود حجتی نیز در این دیدار به افزایش .اتی کشاورزی به ویژه در مبارزه با آفت زنجره خرما، کمک کندفنی و تحقیق

ایران دست آوردهای چشمگیری  :تعداد و حجم اعتبارات پروژه های مشترک میان ایران و فائو در چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت

ی کشور در محصوالت مختلف افزایش و کسری تراز تجاری بخش کشاورزی نیز از منهای در بخش کشاورزی داشته و ضریب خودکفای

وزیر جهاد کشاورزی ایران در این دیدار .کاهش یافته است ١٣٩٥میلیارد دالر در سال  ٣به منهای  ١٣٩٢میلیارد دالر در سال  ٨

ف از جمله شیالت، دانه های روغنی، جنگل، فناوری، پروژه مشترک با فائو در بخش های مختل ١٩همچنین یادآور شد که هم اکنون 

کشور عضو از امروز  ١٩٤چهلمین اجالس بین المللی فائو که با حضور نمایندگان و وزرای کشاورزی .دامپزشکی در دست اجرا است

 (ICC) این سازمان تیر( ادامه خواهد داشت و اعضای شورای فائو و رئیس جدید شورای مستقل ١٧ژوئن ) ٨آغاز شده تا روز شنبه 

کنفرانس بین المللی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد مهمترین نشست تصمیم گیری این سازمان است .نیز انتخاب خواهند شد

 .کشور عضو فائو برگزار می شود ١٩٤که هر دو سال یک بار با حضور وزیران کشاورزی و برخی از رئیسان جمهوری و سایر مقام های 

ای، اوضاع تغذیه و کشاورزی، مدیریت خشکسالی و کمبود آب ، گان در این کنفرانس درباره موضوعات مهم منطقه شرکت کنند

 .کشاورزی خانوادگی و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی و غذایی به بحث و گفت و گو می پردازند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧١٠/%D٨%A٧%D٨١%٩%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 دیدار صمیمانه مدیران عامل اسبق و امروز بانک کشاورزی در حاشیه یک همایش + عکس

تیر در مراسم افتتاحیه بیست و  ١٠مرتضی شهیدزاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی و هیات همراه، روز شنبه 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، در نخستین روز از این .های پولی و ارزی حضور یافتندهفتمین همایش ساالنه سیاست 

به مدت دو روز در محل مرکز همایش بین المللی صدا و سیما برگزار  "بستر رشد اقتصادی پایدار  ثبات مالی،"همایش که با شعار 

می شود، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، علی طیب نیا مدیر امور اقتصادی و دارایی و ولی اله سیف رئیس کل بانک 

مرکزی ایران و پژوهشکده پولی و بانکی کشور در موضوعات تخصصی مرکزی به ایراد سخنرانی پرداختند. این همایش به همت بانک 

از جمله رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی، نرخ سود و متغیرهای کالن اقتصادی، ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی، 

آن ها در ایجاد ثبات مالی، مدیریت سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی، سیاست های پولی و مالی و نقش 

تنگنای اعتباری و نقش بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری، دارایی های منجمد و راه کارهای اصالح ترازنامه بانک ها، سنجش شاخص 

زاید در بخش تیر به کار خود ادامه خواهد داد. این گزارش می اف ١١های سالمت نظام بانکی و ارتقای نظام نظارت بر بانک ها تا روز 

 IFRSبین الملل مقاالتی با موضوعات پیامد چارچوب مقررات بازل برای سیستم بانکداری ایران، چگونگی تطبیق با استانداردهای 

 و ثبات مالی در بخش بانکی توسط اساتید بین المللی این حوزه ارائه شد.  ٣و  ٢و بازل 

 گپ و گفت صمیمانه مرتضی شهید زاده و جال  رسو  اف

یکی از نکات جالب توجه در حاشیه این همایش، گپ و گفت صمیمانه مرتضی شهید زاده و جالل رسول اف، مدیرعامل و رییس 

هیات مدیره اسبق بانک کشاورزی با یکدیگر بود. رسول اف، دارای مدرک دکترای مدیریت استراتژیک از موسسه عالی آموزش و 

خورشیدی، مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک کشاورزی  ١٣٨٤تا  ١٣٧٦از سال رسول اف .ریزی استپژوهش مدیریت و برنامه

شعبه ٣٠شود، تعداد شعب بانک اقتصاد نوین از بود و سپس با مدیریت وی در بانک اقتصاد نوین که دوره تحول این بانک محسوب می

آید و فرزند او که در دسته عکاسان ر به شمار میآورترین فیلم سازان کشوبرادر او، یکی از نام.شعبه رسید ١٩٧به ١٣٨٤در سال 

 آیدترین چهره بانکی ایران به شمار میاف شاخصجوان کشور بود، چندی پیش چهره در نقاب خاک کشید. رسول

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٤٤/%D٨%AF%DB%٨%DC٨%AF 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 شوند/ گسترش کاربرد نانو در کشاورزیمزارع کشور در آینده نزدیک هوشمند می

نانو در شرکت در زمینه  ١٠معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی با بیان اینکه در ایران 

 .بخش کشاورزی فعالیت می کنند، گفت:یکی از دستاوردهای فناوری نانو در کشور هوشمندسازی تمام مزارع در آینده نزدیک است

به گزارش ایرنا، اسکندر زند روز سه شنبه در آیین گشایش چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی با موضوع چشم اندازها و افق 

درصد  ٣٠تحقیقاتی تهیه، تولید و اصالح نهال و بذر کشور واقع در کرج برگزار شد، افزود: اکنون حدود  های نوین که در موسسه

  .مزارع تحت پایش دیجیتال گرفته است و به زودی تمام مزارع کشور را هوشمند می کنیم تا هزینه ها کاهش و کیفیت افزایش یابد

وی خاطرنشان کرد: در بازار سراسر  .بذر گواهی شده نقش مهمی ایفا خواهد کردوی اظهار داشت: این امر در هوشمندسازی و تولید 

کشور دنیا است که در این زمینه  ٥٠شرکت نانویی در  ١٣٤٠محصول نانویی ثبت شده است که نیجه فعالیت  ٧٧٠٠دنیا نزدیک به 

  .این تعداد محصوالت در زمینه کشاورزی است محصول از ٢٥٠سرمایه گذاری کرده و آن را اولویت فعالیت خود قرار داده اند که 

انجام شد، ولی در ادامه مقداری تعلل  ٨٠وی ادامه داد: ایران موضوع نانو در کشاورزی را زود شروع کرد و فعالیت های خوبی در دهه 

وضعیت پیشرفت و جایگاه معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: اکنون برای اینکه  .داشتیم که امیدواریم این تعلل جبران شود

وی در توصیف این وضعیت، گفت: قبل از هر چیزی  .پیشرفت خود در دنیا را بدانیم باید ابتدا وضعیت خود را در این زمینه بشناسیم

باید بدانیم کجا هستیم همانطور که در زمان جنگ در منطقه وقتی قرار بود جایی فتح شود، نخستین گروهی که ورود پیدا می 

هزار سال قبل که  ١٠معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از  .، گروه شناسایی بود تا بدانند کجا هستند و موقعیت چیستکردند

کشاورزی و انقالب اول با موضوع انقالب کشاورزی در دنیا شروع شد قبل از هر چیزی بشر درتمام فعالیت خود را صرف جمع آوری 

وی با بیان اینکه با تفکر بشر انقالب دوم با عنوان  .ادی طول کشید تا انقالب بعدی اتفاق بیفتدغذا و شکار می کرد که سال های زی

مرحله داشته که با عنوان انقالب های اول تا چهارم صنعتی است که مرحله اول  ٤انقالب صنعتی شکل گرفت، افزود انقالب صنعتی 

وی ادامه داد: مرحله دوم  .شد که بعد از تولید ماشین تولید انبوه آغاز شدبا اختراع ماشین بخار و تولید انبوه توسط ماشین شروع 

انقالب صنعتی با اختراع برق در اوایل قرن گذشته با تولید انبوه توسط الکتریسیته شروع شد که جهشی صورت گرفت و مرحله سوم 

 رموزی در دنیا اتفاق افتاد و مرحله چهارم انقالب صنعتیانقالب صنعتی را اختراع کامپیوتر و توسعه اینترنت می دانند که اتفاق های م

زند با بیان اینکه  .به بعد می دانند که انقالب هوشمند سازی است که اکنون ما در عصر چهارم انقالب صنعتی هستیم ٢٠١٥را از 

وم را درک نکرده اند که انقالب در انقالب چهارم سرعت انتقال تکنولوژی خیلی زیاد شده، اظهار داشت: برخی انقالب های دوم و س

سال دیگر است که  ١٠وی با اشاره به اینکه اوج این انقالب  .چهارم رخ داد و تفاوت آن با دیگر انقالب ها این است که خطی نیست

تی عاتفاق های بزرگی می افتد، گفت: تاثیر انقالب صنعتی چهارم بر زندگی ها ملموس است و یکی از مواردی که در انقالب صن

رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی اضافه کرد: در علم بیولوژی نیز شاهد  .چهارم مصداق بارزی دارد اینترنت است

وی گفت: مساله نانو تا حدودی  .این انقالب خواهیم بود که به عنوان مثال کشت بافت همراه با پرینت سه بعدی انجام می شود

زند ادامه داد: در راهبرد کشور  .ب سوم و چهارم است که شگفتی های زیادی در دنیا ایجاد خواهد کردپیدایش آن حدفاصل بین انقال

شاید در بسیاری از مقاطع که دنیا پیشرفت کرده اگر بخواهیم کار را آغاز کنیم کارمان سخت باشد، اما باید شروع کنیم. در بعضی 

ه می توان نمونه آن را هوشمند سازی و دیگری نانو عنوان کرد که باید سرمایه موارد فاصله مان در علوم با دنیا خیلی کم است ک

شرکت فعال در  ١٠وی افزود: درایران فعالیت های نانویی گسترش پیدا کرده به طوریکه بیش از  .گذاری بیشتری در آن انجام شود

  .اوری بخش کشاورزی سرمایه گذاری بیشتری شودزمینه نانو بخش کشاورزی داریم که کم است و باید تحقیقات در زمینه نانوفن

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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وی تاکید کرد: بایستی بخش دانشگاهی در حوزه نانو کشاورزی فعال تر شوند زیرا فعالیت موجود در بخش نانوکشاورزی قابل قبول 

 شروع شده نیست، حتی در بخش های کشاورزی و مجموعه وزارت هم راضی نیستیم، ولی به حمایت ستاد نانو فعالیت های خوبی

اکنون با علومی در دنیا مواجه هستیم که علوم جدید تمام علوم قبلی  :وی اضافه کرد .که در آینده شاهد خبرهای خوبی خواهیم بود

  .را هم تحت تاثیر قرار می دهد که باید در گام هایی که در آینده می خواهیم برداریم خیلی گام ها را با حساب و کتاب بهتر برداریم

کار مهم باید انجام دهیم، افزود: برای عقب نماندن از دنیا و  ٢ا بیان اینکه برای اینکه از دنیا عقب نمانیم و همپا با آنان باشیم، زند ب

مرزهای دانش باید به صورت هدفمند خلق دانش کنیم و این امر باید در کشور اصالح شود، زیرا در بعضی جاها این هدفمندسازی 

امر را ماموریتی برای پژوهشگران ودانشگاهیان  ٢وی این  .ینکه باید به صورت هدفمند هم کسب فناوری کنیمآسیب دیده و دیگر ا

معاون وزیر جهاد کشاورزی  .دانست و گفت: برای مرز دانش باید ظرفیت ها را باال ببریم که کمی این موضوع مغفول مانده است

 ٥٠٠هزار و  ٦بوط به بخش کشاورزی، دانشگاه ها و هیات علمی است که اکنون گفت: از جمله ظرفیت هایی که باید ارتقاء یابد مر

  .هیات علمی در بخش کشاورزی دانشگاه ها وجود دارد که باید به خدمت بخش های اجرایی و پاسخگویی وارد شوند

ه د، تصریح کرد: موضوع دیگر استفادوی با بیان اینکه در ایران رابطه خوبی بین حضور و مشارکت دانشگاه ها در بخش اجرا وجود ندار

از ظرفیت های بخش خصوصی در کشاورزی است، بخش خصوصی حضور کمرنگی در کشاورزی دارد و ظرفیت بعدی نیز ظرفیت 

زند یادآور شد که در ایران  .های بین المللی است که باید هوشمندانه ظرفیت های بین المللی را در بخش کشاورزی وارد کنیم

 غندر قند یافته دانشچف است که فقط به پژوهش مربوط نمی شود و باید تغییر جهت دهیم؛ به طور مثال در کشت نوآوری ضعی

وی گفت: برای اینکه تحقیقات را در سازمان خروجی محور کنیم،  .سال قبل است، ولی باید در آن نوآوری انجام شود ٢٠مربوط به 

مورد آن به کشاورزی و محیط زیست برمی گردد که شامل  ١٠از اهداف توسعه پایدار  گام برداریم. یکی توجه به اهداف است. ٦باید 

وی ادامه داد: توجه به اولویت ها هدف بعدی است که بزرگترین اتالف  .افزایش درآمدو امنیت غذایی و پایداری اکوسیستم است

ایم و امروز اولویت اولمان طرح های کارآمدسازی است جابجایی اولویت است. اگر اولویت ها جابجا شود اتالف وقت و سرمایه کرده 

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: نباید به طرح های کارآمد سازی اکتفا کنیم، محققین  .که در این بخش آسیب زیادی می بینیم

جریان ساز و تحول ساز باید به سوی طرح های تحول ساز بروند و یکی از کارهای ما در موسسات و دانشگاه ها توجه به طرح های 

وی موضوع بعدی را انگیزه های پژوهش عنوان کرد و گفت: باید به مرز علم تلنگر بزنیم یا یافته قابل  .است که در کشور ضعیف است

 هترویج تولید کنیم؛ امروزه انگیزه ها در بخش پژوهش کشور باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد و بایدخروجی ها را نیز نشان دهیم ب

طوریکه باید طرح های سازمان تحقیقات یا قابل ترویج باشد و یا دستورالعمل فنی و ترویجی داشته باشد و یا اینکه آن یافته قابل 

زند تاکید کرد که برای اینکه بتوانیم در دنیا حرف برای گفتن  .تجاری و قرارداد بوده و یا اینکه مقاله های معتبر در مرز علم باشد

باید به خروجی توجه داشته باشیم به طوریکه یک طرح تحقیقی که نهایی می شود تازه کار پژوهش گر شروع می شود داشته باشیم 

روز در قالب برگزاری پانل های  ٢این همایش به مدت  .که باید یا ادامه یابد یا تجاری سازی شود یا چاپ شود و یا قابل ترویج باشد

  .علمی در کرج ادامه دارد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٣٥/%D٨٥%٩%D٨%B٢%D٨%A٧ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 انحصارگرایی در ایجاد زیرساخت و تشدید نابرابری

امروز باشد و از گذشته تاکنون در کشور توسعه نامتوازن بوده است. دلیل عمده مساله مساله نابرابری موضوعی نیست که منحصر به 

ها وجود داشته، سبب شده که برخی نابرابری در ایران هم این است که تمرکزگرایی که از دیرباز در حوالی پایتخت و برخی استان

 .داری متمرکز بوده استکومتمناطق بیشتر منتفع شوند. آنچه که موجب این تمرکزگرایی شده، نوع ح

 ریزیعضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه -علی مزیکی 

از گذشته تاکنون در کشور توسعه نامتوازن بوده است. دلیل عمده مساله مساله نابرابری موضوعی نیست که منحصر به امروز باشد و 

ها وجود داشته، سبب شده که برخی از دیرباز در حوالی پایتخت و برخی استان نابرابری در ایران هم این است که تمرکزگرایی که

داری متمرکز بوده است. حکومت داری متمرکز سبب مناطق بیشتر منتفع شوند. آنچه که موجب این تمرکزگرایی شده، نوع حکومت

ر برخی استان ها بسیار کمتر از نیاز انجام شود. این ها، بیشتر از نیاز و دگذاری در حوزه زیرساخت ها در برخی استانشده تا سرمایه

عدم موضوع خود مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و در نتیجه مشکالت عدیده ای را رقم زده است. 

اط ارتبت. توسعه متوازن زیرساخت ها به نوبه خود به حوزه کشاورزی و توسعه صنایع مرتبط لطمات جدی وارد کرده اس

ها در مناطق مختلف کشور با اقتصاد وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت و توزیع بودجه در مراکز وثیق عدم توسعه زیرساخت

قدرت سیاسی از جمله پایتخت تمرکز جمعیت حول منابع در کالنشهرها به ویژه شهر تهران و ... را موجب شده است. زیرا هرچه 

ز بیشتر باشد، میزان برخورداری آن ها از منابع هم بیشتر خواهد بود.با توجه به این توسعه نامتوازن، طبیعی دسترسی افراد به مرک

ه ها حمل و نقل است کها بسیار متفاوت باشد. به عنوان نمونه، یکی از مهمترین زیرساختاست که سهم مناطق مختلف از زیرساخت

های متعددی وجود دارد. اما در همین زیرساخت حمل و نقل موجود هم بین استاندر این زمینه در تمام کشور خالء و مشکالت 

مختلف کشور تفاوت زیادی وجود دارد. در حوزه سالمت نیز اگر به بررسی نحوه توزیع امکانات در مناطق مختلف بپردازیم به 

تواند ناشی از عدم توجه در برنامه های گذشته ها میبریم که بسیاری از این تفاوتهای مختلف پی میهای شدیدی در استانتفاوت

ها در های فرهنگی یا حتی امنیتی داشته باشد. بنابراین مهمترین اقدامی که دولت باید در جهت کاهش نابرابریو همچنین ریشه

آمایش سرزمین و گذاری زیرساختی متوازن و توسعه متعادل است که این مقوله نیاز به مناطق مختلف کشور انجام دهد، سرمایه

مطالعات راهبردی دارد. چرا که هر استان یک سری نیازهای مخصوص به خود را دارد و باید پژوهش و مطالعه کافی در مورد نیازهای 

خواهیم توسعه متوازن را در سراسر کشور پیاده کنیم باید برای هر منطقه برنامه هر منطقه به صورت انحصاری صورت گیرد. اگر می

ای که برای استان البرز توانیم نسخههای آن منطقه در نظر بگیریم. در توسعه متوازن، نمیبا توجه به نیازها و پتانسیلمجزایی 

های برانگیز این است که حتی در زمینه مطالعه و پژوهش هم در استانایم برای استان کردستان هم به کار ببریم. نکته تاملپیچیده

های مطالعاتی در تهران و دیگر کالنشهرها متمرکز است و مطالعات علمی اندکی در دارد. اغلب پروژهمحروم خالءهای جدی وجود 

های توسعه متوازن این است که مطالعات علمی اقتصادی، اجتماعی، شود. بنابراین یکی از مهمترین الزمهها انجام میمورد سایر استان

نجی ای نیازسها و شرایط منطقهوسعه در مناطق مختلف را مبتنی بر پتانسیلفرهنگی در سراسر کشور صورت گیرد که الزامات ت

گزاری و دولت متمرکز سبب شده تا در مناطق مرکزی کشور بیشترین برخورداری وجود داشته باشد. البته به طور کلی سیاست کند.

های مرزی جزو تفاوتی دارد. در عین حال، استاندر مناطق مرکزی، استانی مانند کهکیلویه و بویر احمد هم وجود دارد که شرایط م

های محروم ها در استانها برخوردارند. این در حالی است که اگر این زیرساختها هستند و از کمترین زیرساختمحروم ترین استان

تری هم به وجود های بیشو مرزی در چارچوب توسعه ملی، محلی و به ویژه توسعه روستایی تامین شود، به طور خودکار فرصت
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 های شغلی در اینزند. عالوه بر این، فرصتها رفته رفته سیمای جدیدی از توسعه را برای این مناطق رقم میآید و همین فرصتمی

تر شده؛ در این صورت بسیاری از های شغلی هماهنگکند و این گونه توزیع نیروی کار با توزیع فرصتها هم افزایش پیدا میاستان

ها در مناطق محروم امکان ایجاد اشتغال مناسب در حوزه های اجتماعی نابرابری هم به خوبی مهار و با تامین زیرساخت تبعات

شود. بنابراین شهروندان مجبور نخواهند بود برای تامین قوت الیموت خود، و کشاورزی و صنعت به ویژه صنایع کشاورزی فراهم می

آورند.ناگفته نماند که اقتصاد متمرکز باعث شده تا میزان رهای کوچک به شهرهای بزرگ هجوم برای یافتن شغل از روستا یا از شه

ها خود از انتفاع دولت، نسبت نامعقولی با تامین توسعه متوازن زیرساخت ها در استان های مختلف برقرار کند. برای مثال اگر دولت

 شد. گزاران مربوطه مهم میدر این صورت، این استان هم برای سیاستشدند فعالیتی اقتصادی در سیستان و بلوچستان منتفع می

گردد که مبتنی بر توسعه متوازن نیست. ساختار مالیاتی کشور بر اساس تولید نیست. بخشی از مشکل هم به نظام مالیاتی کشور برمی

هد. کند به نفع اوست که به دولت مالیات ندمیگیرد که تولیدکننده تصور های اقتصادی مختلف در حالی در کشور صورت میفعالیت

اگر درآمدهای مالیاتی به  .شودمند میاما اگر دولت از تولیدکننده مالیات بگیرد و توسعه زیرساخت را رقم بزند، تولیدکننده هم بهره

ی فته رفته همین درآمدهای مالیاتهای مالیاتی در این زمینه مورد بازنگری قرار گیرد، رمنبع درآمد اصلی دولت تبدیل شود و سیاست

 های مختلف تا حدی کاسته خواهد شد. شود و از شکاف نابرابری در استانصرف توسعه در مناطق مختلف می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٠٥/%D٨%A٧%D٨٦%٩%D٨% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

کنند/ برای بقای کشاورزی راهی جز فارم بازدید میهزار نیروی کارشناس در حوزه ترویج از نمایشگاه آی 10

 مکانیزاسیون نداریم

اینکه برای تداوم و بقای کشاورزی راهی جز حرکت مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به 

 .های ترویج کشاورزی نوین استفارم یکی از راههای مرتبط ازجمله آیبرگزاری نمایشگاه :به سمت کشاورزی مکانیزه نیست، گفت

 ن وظایف ماست که برایتریالریجانی عنوان کرد: فرآیند انتقال دانش کشاورزی یکی از مهمبه گزارش خبرنگار ایانا، بهمن امیری

ن کنیم و در ایهای تخصصی و... استفاده میها، برگزاری نمایشگاههای مختلفی مثل نشریات، جشنوارهها از روشانتقال این یافته

ان عنفهای مؤثر انتقال این دانش است.وی ادامه داد: نمایشگاه بستر الزم برای حضور تمامی ذیفارم یکی از راهمیان نمایشگاه آی

ها قرار گیرند، همچنین در حوزه کشاورزی را فراهم میکند تا در جریان آخرین دستاوردهای این حوزه و همچنین آخرین تکنولوژی

های آموزشی نحوه استفاده و نگهداری از ادوات پیشرفته کشاورزی ها و کالسبرداران با شرکت در کارگاهها بهرهجریان این نمایشگاه

.مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی درباره کشاورزی نوین و مکانیزه، بیان کرد: یکی گیرندرا فرا می

ربط این دفتر وظیفه مدیریت تغذیه، مبارزه تلفیقی با آفات و همچنین مدیریت مشارکتی جامع محصوالت های کاری ذیاز گروه

ستفاده از کودهای شیمیایی، ترویج استفاده از کودهای آلی و... را بر عهده دارد که های کاهش مصرف آب، کاهش اکشاورزی با روش

و سازمان استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست نیز  UNDDو  SAOالمللی ازجمله های ملی و بیندر این قسمت با سازمان

لگوی ترویجی در بخش کشاورزی کشور افزود: به بحث اقلیم سایت ا ٣٠٠الریجانی با اشاره به فعالیت بیش از کنیم.امیریهمکاری می

های زیرزمینی، اظهار کرد: با توجه بخشی منابع آبکنیم.وی با اشاره به طرح تعادلخاک و آب در چارچوب کشاورزی پایدار توجه می

دنبال آموزش کشاورزان ابع بههای آب زیرزمینی و کاهش جدی این منهای گذشته از سفرهرویه کشاورزان در دههبه برداشت بی

درصد برای خرید تجهیزات و همچنین جایگزین کردن کاشت محصوالت  ٩٠های نوین آبیاری و ارائه تسهیالت برای استفاده از روش

 بر هستیم و تاکنون در این راستا اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است.بر به جای محصوالت پرآبآبکم

فارم یادآور شد: از این نمایشگاه و فناوری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی درباره برگزاری نمایشگاه آی مدیرکل دفتر ترویج دانش

کنیم یکی از اهداف ما در این نمایشگاه ارائه اخرین دستاوردهای شدت استقبال کرده و زمینه حضور حداکثری در آن را فراهم میبه

هزار نیروی کارشناس در حوزه ترویج کشاورزی  ١٠الریجانی تأکید کرد: بیش از یکشور در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی است.امیر

بردار هزار بهره ٣٠٠کنند که از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد. همچنین ما زمینه الزم برای حضور بیش از چهار میلیون فعالیت می

ایم، اظهار که ما یک نظام نوین ترویج کشاورزی کارآمد تأسیس کردهکنیم.وی با اشاره به اینکشاورزی کشور را در نمایشگاه فراهم می

کرد: برای افزایش بهره برداری و درآمد و کاهش ضایعات راهی جز توسعه مکانیزاسیون وجود ندارد و در غیر این صورت کشاورزی تا 

ازیم پردهای آموزشی میفارم به برگزاری کارگاهیالریجانی در پایان اضافه کرد: در نمایشگاه آدو دهه دیگر از بین خواهد رفت.امیری

 آوریم./و از تمامی تولیدکنندگان ادوات کشاورزی کشور نیز دعوت به عمل می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٨٨/١٠%D-٨٧%٩%D٨%B٢% 
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 بازدیدها مصاحبه، سخنرانی،
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 ارائه گزارش آلودگی هوا به روسای سه قوه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش سراسر قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت: گزارش پرونده آلودگی هوا توسط 

میزان،رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش به گزارش خبرگزاری .سازمان بازرسی آماده و به رؤسای سه قوه ارائه شد

  .سراسر قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت: گزارش پرونده آلودگی هوا توسط سازمان بازرسی آماده و به رؤسای سه قوه ارائه شد

 .رخ دهد کنیم تا اتفاقات خوبی در این زمینههای مربوطه همکاری میناصر سراج ادامه داد: با قوا و دستگاه

ها به دادسرا رفته و در مرحله تحقیقات ههای نامتعارف وامالک نجومی گفت: این پروندسراج در ارتباط با تخلفات شهرداری و حقوق

 .مقدماتی درحال رسیدگی است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٦٨/%D٨%A٧%D٨%B١ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

 ای را در سطح جهان مطرح کردالمللی گرد و غبار، یک مسئله منطقهکنفرانس بین

 گفت: این کنفرانس "عملیها و راهکارهای المللی گرد و غبار، چالشکنفرانس بین"رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان 

 .آیدتوانست مسئله ریزگردها را که خاص چند شهر یا کشور بود، در سطح جهان مطرح کند. این مسئله موفقیتی بزرگ به حساب می

فرانس نالمللی گرد و غبار در جمع خبرنگاران بیان کرد: این کبه گزارش خبرنگار ایانا، معصومه ابتکار عصر امروز در پایان کنفرانس بین

المللی طی سه روز در تهران برگزار شد. وی ادامه هایی در سطح ملی و بینها ایران که از سال قبل انجام شد، با تالشبعد از پیگیری

های وی ابعاد بسیار مهمی برای موضوعات ملی در محیط داد: حضور دکتر روحانی خط مشی اصلی اجالس را روشن کرد. صحبت

 ای داشت به همین دلیل سخنان رئیسالمللی و منطقهد و غبار داشت. همچنین ابعاد بسیار مهمی در زوایای بینزیست و مقابله با گر

جمهور انعکاس وسیعی پیدا کرد.به گفته ابتکار حضور کشورها در این همایش بسیار پررنگ بود. سازمان ملل نیز به این مسئله اشاره 

و غبار و تعداد محدود کشورهای درگیر این مشکل، حضور کشورها در آن بسیار پررنگ داشت که با وجود تخصصی بودن مسئله گرد 

کند اما در افتتاحیه کنفرانس تهران، تعداد قابل توجهی از کشورها حضور بود.وی افزود: مسئله گرد و غبار همه دنیا را درگیر نمی

ن آمد و در این کنفرانس دو بیانیه مهم یکی در سطح وزرا و یافتند. اریک سولهایم رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل به ایرا

ورها های این کنفرانس مواضع کشدیگری بیانیه تخصصی و فنی صادر شد.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: در بیانیه

 های مختلفن ملل باید بین آژانسهایی که سازماپیمانیهای دو جانبه و چند جانبه مطرح شد. به همو انتظارات آنها درباره همکاری

ای شد.وی عنوان کرد: سازمان ملل حمایت کامل خود را از و ساختارهای خود برای حل مسئله گرد و غبار ایجاد کند نیز اشاره

ت دولهای قطعنامه وزرا اعالم کرده است. دیروز نیز اریک سولهام رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل در جریان بازدید از تالش

 های ایران قدردانی کرد.برای احیای تاالب هورالعظیم و کاشت نهال در جنوب شرقی اهواز، از تالش

 تالش ترکیه برای تعهد آور نبودن بیانیه فنی کنفرانس تهران

الس به جز این اجدهد ابتکار صدور بیانیه فنی پس از بیانیه وزرا را نکته بسیار مهمی برای اجالس تهران توصیف کرد. زیرا نشان می

کند کشورها با نگاه انتقال تجربیات مسایل را پیش های سیاسی، به مباحث فنی نیز توجه داشته است. این مباحث کمک میتوصیه

های مشترک، مشکالت خود را حل کنند.وی درباره اختالف نظرهای موجود در این کنفرانس بیان کرد: برده و در چارچوب همکاری

الفات به اجماع رسیدیم. پیشنهاد ترکیه این بود که سند کارشناسی به عنوان سندی تعهد آور مطرح نشود. ما نیز درباره این اخت

به -های فنی و مباحث فنی است.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: سند وزرا بندی توصیهاعالم کردیم که این بیانیه جمع

م کشورها به تصویب رسید و ایران رسما گزارش این کنفرانس را برای ارائه به سازمان و سند فنی، با اجماع تما -عنوان سندی سیاسی

شود روالی که در بیانیه وزرا نیز به آن تاکید شده است، ملل و مجمع وزرای محیط زیست آماده خواهد کرد. این مسئله سبب می

حل مسئله گرد و غبار، تعریف کند.وی ادامه داد: بارها  هایی را برایشکل بگیرد و سازمان ملل، ساز و کارهای مختلف و چارچوب

سازمان ملل آمادگی خود را برای همکاری با کشورها در حل مسئله گرد و غبار اعالم کرده است.ابتکار در پاسخ به خبرنگار ایانا درباره 

از کشورهای منطقه وجود دارد، گفت: این  ای مقابله با گرد و غبار در ایران یا یکی دیگرگیری دفتر منطقهاینکه آیا امکان شکل

های فنی گنجانده شده است اما خیلی زود است که در رابطه با مقر این دفتر، صحبت کنیم. باید ببینیم کار به پیشنهاد در توصیه

د کرد: و غبار تاکی آور برای کشورها به منظور مقابله با گردشود.وی همچنین درباره احتمال وضع قوانین الزامچه شکلی پیگیری می

آور، تحت لوای قوانین ملی باید برای کنترل کانون ریزگردها فعالیت کنند و المللی الزامها یا مقررات بینکشورها در قالب کنوانسیون

 .نیمتوان زمینه مذاکره و همفکری بیشتر را فراهم کتوانیم کشوری را در رابطه با کاری ملزم کنیم. اما میما به هیچ وجه نمی
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به اعتقاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همین که ایران توانسته مسئله ملی خود را در سطح جهانی مطرح کند به موفقیتی 

بزرگ دست یافته است. کنترل ریزگردها مطالبه مردم ایران بود که به یک مطالبه جهانی تبدیل شد. بعد از اجالس تهران همه 

 تفاوت باشد. ایجاد این فضا مهمتواند در این رابطه بیریزگردها همکاری کنند و هیچ کشوری نمی کشورها باید در رابطه با کنترل

ان توتوان مجبور به انجام کاری کرد اما با ایجاد فضای مثبت برای همکاری و تبادل نظر، میاست.وی تاکید کرد: کشورها را نمی

دانند که چنین مشکلی وجود دارد. در سطح جهان، همه کشورها میشرایط را بهبود بخشید. با مطرح شدن مسئله ریزگردها 

 د.کنسازی خوب اجتماعی و سیاسی بین کشورها ایجاد میشوند. این کنفرانس یک جریانها فعال میهای مردم نهاد و رسانهسازمان

لی نیز حضور کشورها بیش از انتظار بوده است. الملبه گفته ابتکار، کنفرانس تهران انتظارات ایران را برآورده کرده و از منظر بین

دهد که به مسئله گرد و غبار توجه شده است.ابتکار در پاسخ به مسایل مطرح المللی در ایران نشان میهای بینحضور پررنگ آژانس

ل اخت شده است، تبدیها توسط سازمان ملل متحد پردهای کنفرانس با تاکید بر اینکه بخش عمده این هزینهشده در زمینه هزینه

 ارزد، زیرا گرد هم آوردنای محلی به موضوعی جهانی را یک موفقیت بزرگ توصیف کرد.وی اضافه کرد: این دستاورد میشدن مسئله

المللی های بینکشورها تنها راه برای حل و فصل معضالت حاصل از ریزگرد است. رفع تداخل منافع بین کشورها صرفا با ایجاد جریان

وجود آورند که همه کشورها را پای کار توانند مسیری بههایی که اثرات سیاسی و آگاهی بخشی دارمد و میپذیر است. جریانانامک

کردیم، ارزش داشت.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هر بیاورد. برای به دست آوردن این دستاوردها، هرچقدر هزینه می

ارزد که برای مسئله ریزگردها، ارزد که برای آن هزینه کنیم. میستان و هر کودک ایرانی مینفس مردم خوزستان، سیستان و بلوچ

های نتیجه بخش پیدا کنیم و کشورهایی که در ایجاد ریزگردها نقش دارند را پای کار بیاوریم.وی یادآور شد: برای ایران، راه حل

نطقه خلیج فارس در کنفرانس ریزگردها خیلی مهم بود. در این حضور کشورهایی نظیر عراق، ترکیه، افغانستان و کشورهای م

کردیم به دلیل شرایط منطقه، این انتفاق نیفتد اما العوضی رئیس سازمان ای راپمی حضور داشت. ما فکر میکنفرانس سازمان منطقه

معاون وزیر عمان نیز به تهران آمد و  ای راپمی در ایران حضور یافت. قائم مقام وزیر قطر در کنفرانس حضور پررنگی داشت.منطقه

 دهد با وجود اختالفات سیاسی، یک فضای خوبی برای مذاکره وجود دارد. این دستاوردها ارزش هزینه کردن را دارد.این نشان می

 کنیم.توانیم افقی را برای آینده خود ترسیم ابتکار گفت: شاید اقدامات انجام شده در کوتاه مدت به نتیجه نرسد اما می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

های کارون داده از سرشاخه کند/مجوز جدید برای برداشتابتکار: خوزستان شرایط سختی را تجربه می

 نشده است

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هیچ مجوز جدیدی برای برداشت آب از سرشاخه های کارون یا احداث سد بر روی این 

به گزارش ایانا از روابط عمومی حفاظت محیط زیست خوزستان، معصومه .رودخانه صادر نشده و هر چه هست مربوط به گذشته است

کار که صبح سه شنبه وارد خوزستان شد، پس از بازدید هوایی از تاالب هورالعظیم در غرب این استان، در جمع خبرنگاران افزود: ابت

المللی مقابله با گرد و غبار که دیروز در تهران گشایش یافت به خوزستان آمدیم و برنامه روز دوم این امروز در ادامه همایش بین

(، رییس برنامه محیط زیست سازمان  Erik solheimتان و کاشان است که به اتفاق دکتر اریک سولهایم)اجالس بازدید از خوزس

های ( نماینده مقیم سازمان ملل در ایران و بسیاری از شرکت کنندگان در اجالس بازدید از کانون gary lewisملل، گری لوییس)

های مختلف هورالعظیم انجام ریزگرد و مناطق مختلف خوزستان داریم. وی افزود: صبح امروز بازدید هوایی از هور العظیم و بخش

 تواند موثر باشد. های مرزی با عراق بودیم که میب به بعضی از بخشهای بسیاری از تاالب و ورود آدادیم و شاهد احیای بخش

 های گرد و غبار این منطقه زیر آب رفته است و شرایط بهتری را به وجود آورده است. های مهمی از کانونوی ادامه داد: بخش

ب و تثبیت خاک که در خوزستان رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در ادامه بازدیدی از مراحل کاشت نهال، پخش سیال

در حال اجراست را داریم. وی با اشاره به گرم شدن کره زمین و تغییرات محیط زیستی بر اقلیم خوزستان بیان کرد: این مساله نیاز 

ی را به خاطر تبه مطالعات بلند مدت دارد تا ابعاد مختلف اقلیم، تغییر اقلیم و آثار آن را ببینیم ولی به هر حال خوزستان شرایط سخ

ها و مخاطرات بسیای های پی در پی را دارد که این اتفاقات آسیبهای گرد و غبار، کاهش بارندگی و تجربه خشکسالیگرما، طوفان

آورد. ابتکار گفت: مهمترین مساله اکنون این است که برنامه سازگاری با مشکالت محیط زیستی برای این استان داشته را به وجود می

و منابع آبی را در عرصه سرزمین درست مدیریت کنیم. وی با بیان اینکه دیروز بیانیه وزار در اجالس صادر شد، افزود: این  باشیم

های فنی، مشارکت و همکاری سازمان ملل در این زمینه که جانبه، چند جانبه، همکاری ٢های بیانیه به مسایل مرتبط با همکاری

اند، تاکید شده است. رییس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: امیدوارم سازمان ملل همراهی خوبی نیز تاکنون داشته

 هایش را بتواند ادامه دهد و کشورها را برای پیشبرد برنامه های مقابله با گرد و غبار در کنار هم کمک و هدایت کند. همکاری

به همراه معاون دبیرکل سازمان ملل و نماینده مقیم رییس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رییس جمهوری صبح سه شنبه 

نفر از مهمانان  ٣٠سازمان ملل در ایران و برخی شرکت کنندگان در همایش بین المللی گردو غبار وارد اهواز شد. در این سفر حدود 

لهام معاون دبیر کل سازمان کنند. یک هیات هفت نفره از سازمان ملل به سرپرستی اریک سواجالس، معصومه ابتکار را همراهی می

 ملل متحد و گری لوئیس نمایند مقیم ملل در ایران جزو مهمانان هستند.
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 درصد گرد و غبارهای ایران هستند 8٠هشت کشور منطقه، منشا 

جمهور گفت: کشورهای عراق، اردن، کویت، سوریه، عربستان، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان جزو کشورهایی هستند که  رییس

میلیون متر مکعب  ٨ساعت،  ٢٤شود. گاهی در طول درصد گرد و غبار هستند که به داخل ایران سرازیر می ٨٠در منطقه ما منشا 

سالمت، کشاورزی و باغات مردم و  تواند در زندگی،شود و این به معنای آثاری است که میمی جاخاک با طوفان گرد و غبار جابه

المللی به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، حسن روحانی روز دوشنبه در همایش بین.محیط زیست کشورمان داشته باشد

 ٤٣حضور مسئوالن و نمایندگان سازمان ملل متحد، وزرا و نمایندگان که با  "های عملیحلها و راهمقابله با گرد و غبار: چالش"

کشور و مقامات و مسئوالن داخلی در سالن اجالس سران برگزار شد، حفظ محیط زیست را برای سالمت، توسعه و جلوگیری از 

 اریهای منطقه ای و بین المللیرویه ضروری دانست و تاکید کرد: حل مشکالت زیست محیطی، نیازمند برنامه و همکمهاجرت های بی

رییس جمهوری با ابراز امیدواری .وی افزود: دولت یازدهم، دولت محیط زیست بود و اولین تصمیم آن احیای دریاچه ارومیه بود .است

ده و خطرات شنسبت به نتایج مفید این همایش برای مقابله با گرد و غبار بیان کرد: برای آنکه بتوانیم با این معضل به خوبی مواجه 

روحانی تاکید کرد: یکی از .المللی نیازمندیمای و بینهای گسترده منطقهگذاری و همکاریریزی، سرمایهآن را مهار کنیم، به برنامه

 شود و اولین تصمیمهای دولت یازدهم مسأله محیط زیست بوده و حتی دولت یازدهم به نام دولت محیط زیست، شناخته میاولویت

جمهوری افزود: اگر  رییس.لت یازدهم تصمیمی زیست محیطی و اولین مصوبه در دولت در رابطه با احیاء دریاچه ارومیه بودما در دو

اقدام دولت در راستای احیای دریاچه ارومیه نبود، امروز در غرب کشور نه تنها با طوفان گرد و غبار و شن، بلکه با طوفان ریزگردهای 

کنند، ناچار به مهاجرت از این های غربی کشور زندگی میمیلیون نفر از مردم ایران که در استان ١٤نمک مواجه بودیم و حدود 

روحانی عنوان کرد: تثبیت دریاچه ارومیه یکی از افتخارات مهم دولت یازدهم و یک الگوی با اهمیت زیست محیطی .مناطق بودند

که چرا در کشور با معضل دریاچه ارومیه مواجه شدیم، گفت: تغییر در جمهوری با طرح این سوال  رییس.برای منطقه و جهان است

شرایط آب و هوایی و کاهش نزوالت آسمانی به درستی از عوامل ایجاد این مشکل است، اما عدم مدیریت صحیح نسبت به منابع آب، 

عواملی بود که باعث شد دریاچه ارومیه به  ها ازها و تاالبآبه دریاچهرویه و افقی و توسعه آن و عدم در نظر گرفتن حقکشت بی

قرار بود به طور کامل خشک شود و ما با گرد و غبار و طوفان نمکی مواجه بودیم که زندگی و کشاورزی  ٩٥شرایطی برسد که تا سال 

ه دیگری نیز انجام روحانی افزود: دولت یازدهم در راستای حفاظت از محیط زیست اقدامات گسترد.کردما را به طور کامل تهدید می

درصد سطح این تاالب را آب فرا گرفته  ٨٠داده که از جمله آن احیاء تاالب هورالعظیم است و امروز به واسطه این اقدامات بیش از 

ه ن ها در کشور از جمله تاالب هامون، گفت: این اقداماتوی با اشاره به تصمیمات و اقدامات دولت در رابطه با احیاء دیگر تاالب.است

ایم اقدامات محیط زیست کافی بوده، اما در حد توان و اعتبارات خود توانسته های ملی ما در راستای احیاءبه معنای آن است که تالش

رئیس جمهوری ادامه داد: قرار ما بر .سال به انجام برسانیم که این اقدام ها ادامه یافته و تکمیل خواهد شد ٤ارزشمندی را در طول 

هزار میلیارد تومان مصرف شود و این اعتبار در نظر گرفته شد، اما عمالً تا پایان  ٣که برای احیای دریاچه ارومیه بیش از این بود 

توانند نسبت به آینده دریاچه ارومیه امیدوار باشند و وی تاکید کرد: مردم می.هزار میلیارد تومان هزینه شده است ٢حدود  ٩٥سال 

تا اقدامات خود را تکمیل خواهد کرد. همچنین نسبت به هورالعظیم در استان خوزستان و دریاچه هامون دولت یازدهم در این راس

روحانی در ادامه گفت: با وجود .در استان سیستان و بلوچستان نیز اقداماتی باید انجام شود که در این راستا نیز تالش خواهیم کرد

توانند منشأ گرد و های ایران میمیلیون هکتار از بیابان ٢مان داخلی است و حدود های گرد و غبار کشوراینکه برخی از منشا طوفان

درصد گرد و  ٢٠غبار باشند و گاهی هم هستند اما منشأ خارجی گرد و غبار ایران با منشأ داخلی آن قابل قیاس نیست به نحوی که 
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ی عراق، اردن، کویت، سوریه، عربستان، پاکستان، وی افزود: کشورها.درصد آن خارجی است ٨٠غبار کشورمان داخلی و منشأ 

گاهی  شود وافغانستان و ترکمنستان جزو کشورهایی هستند که در منطقه ما منشا گرد و غبار هستند که به داخل ایران سرازیر می

تواند در ست که میشود و این به معنای آثاری اجا میمیلیون متر مکعب خاک با طوفان گرد و غبار جابه ٨ساعت،  ٢٤در طول 

رئیس جمهوری با بیان اینکه مسأله گرد و غبار در .سالمت، کشاورزی و باغات مردم و محیط زیست کشورمان داشته باشدزندگی،

های گذشته هم در منطقه و ایران مسبوق به سابقه بوده است، بیان کرد: اما امروز این پدیده خطرناک نسبت به گذشته چند دهه

روز و  ١٠٠روز شاهد این پدیده بودیم، امروز  ٢٠یا  ١٠های گذشته در طول سال ای که اگر در دههیافته است به گونه برابر افزایش

 ١٥جمهوری افزود: اگر دریاچه هامون با ظرفیت  رییس.روز در طول سال در برخی مناطق شاهد این پدیده هستیم ١٣٠گاهی 

تواند به روزه سیستان و بلوچستان را مهار کند، امروز خشک شدن این دریاچه می ١٣٠توانست بادهای میلیارد متر مکعب آب می

روحانی با طرح این پرسش که راه چاره برای مهار گرد و غبار چیست، اظهار کرد: امروز موضوع معضل بزرگی برای مردم تبدیل شود.

 ای و بعضاً جهانی یافته است و غربرفته و جنبه منطقه گرد و غبار همانند بسیاری از مسایل زیست محیطی از حد مسایل ملی فراتر

 و شرق آسیا و شمال آفریقا و در بسیاری از مناطق دیگر جهان این پدیده مردم را در رنج و مشکل قرار داده است. 

 .استجمهوری تصریح کرد: بدون تردید معضل گرد و غبار راه چاره دارد که برخی از آنها سلبی و برخی ایجابی  رییس

تواند برای آینده منطقه روحانی اضافه کرد: احداث سد و بندها بدون مطالعه کافی و در نظر گرفتن آثار زیست محیطی آن می

جمهوری گفت: اینکه در منطقه ما کشوری طرح احداث  رییس.ها متوقف شودخطرناک باشد، لذا بایستی بسیاری از این گونه فعالیت

تواند تأثیرات بسیار مخربی بر رودخانه دجله و فرات و در سایه آن کشور عراق و ایران و بسیاری از سد را در برنامه خود دارد، می ٢٢

 هایرو هم کشورهای منطقه و هم سازمانتفاوت بود و از اینتوان در برابر آثار مخرب آن بیکشورها را تحت تأثیر قرار دهد. لذا نمی

فاوت تکند، بیتوان در برابر آنچه محیط زیست را تخریب میروحانی با تأکید بر اینکه نمی.در این زمینه مسئولیت دارندالمللی بین

های خراسان و سیستان و بلوچستان تواند استانبود، خاطر نشان کرد: احداث سد و بندهای متعدد در شمال و جنوب افغانستان می

های شرقی ایران در رنج خواهند ریاچه هامون به طور کامل خشک شود، نه تنها از گرد و غبار آن استانرا تحت تأثیر قرار دهد و اگر د

اندیشی نشود مردم کشورهای منطقه چه های شن چارهبود، بلکه مردم افغانستان هم در رنج خواهند بود و چنانچه برای مهار طوفان

بشری در منطقه و کشاورزی و زندگی مردم متوقف شده و از بین خواهد رفت  های تمدنبسا ناچار به مهاجرت خواهند شد و کانون

توانیم بدون جمهوری خاطر نشان کرد: نمی رییس.المللی دارندای و بینلذا همگان در برابر این تهدید خطرناک مسئولیت منطقه

روحانی با تأکید بر اینکه به جای قوی ترین  .همکاری با کشورهای همسایه، منطقه و جهان بر معضل بزرگ گرد و غبار پیروز شویم

ترین کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول کشور منطقه شدن، باید در پی قوی تر شدن منطقه خود باشیم، تصریح کرد: قوی

گر ابر کشورهای دیای یک کشور بخواهد در برهای منطقهتر مد نظر ما باشد، نه اینکه در رقابتدنبال شود، بلکه باید منطقه قوی

منطقه قد علم کند و قدرت خود را به رخ بکشاند و تفرقه و شکاف را بیشتر کند. ما عضو یک خانواده در منطقه مهم خاورمیانه و 

ین تواند خوب زندگی کند و نباید چنتوانیم از هم فاصله بگیریم. در یک خانواده قوی است که یک جمع میغرب آسیا هستیم که نمی

جمهوری تصریح کرد: امروز باید به فکر منطقه قوی و  رییس.ه تنها یک فرد در جمع خانواده قوی بوده و بقیه ضعیف باشندباشد ک

ای نه تنها در دنیای سیاست های منطقهها و رقابتهای مخرب و نابجا را کنار گذاشت شعله جنگتر باشیم و بایستی رقابتقوی

روحانی خاطر نشان کرد: اگر داعش و .تأثیر قرار داده و گرد و غبار را هم فراگیر خواهد کردمخرب است بلکه طبیعت را نیز تحت 

پردازند در این صورت گناه میهای بیها، مزارع و کشتن انسانهای تروریستی در عراق و سوریه به تخریب ساختمانبقیه گروه

جمهوری  رییس.بار آن مردم منطقه دچار رنج و مشکل خواهند شدکشاورزی آباد منطقه به بیابان تبدیل خواهد شد که از گرد و غ

رد، گیشود و به عنوان یک میکروب مسری است که همه منطقه را فرا میگفت: تروریزم به عنوان یک معضل در منطقه محسوب می
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اه اش باشد، کامالً در اشتبای و جهانیف منطقهتواند به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهدالذا هر قدرت و ابرقدرتی که تصور کند، که تروریسم می

کن است و تروریزم به عنوان یک معضل دامن همه را فرا خواهد گرفت، مگر آنکه همه دست به دست هم داده و این معضل بزرگ را ریشه

 تواند،می اتنه کند تصور کسی اگر و دبو نخواهد موفق برد –روحانی تصریح کرد: هیچ سیاستی در منطقه و خاورمیانه به جز سیاست برد  .سازیم

 .باشد آمریکا کشور، این ولو است اشتباه در کند، تأمین دیگران منافع کردن ضایع با را خود منافع

تواند به منافع سایر کشورها صدمه بزند و در مقابل منافع خود را محفوظ جمهوری افزود: در دنیای امروز هر کشوری که تصور کند که می رییس

ار ها به فکر دیوها در جهان پایان یافته است و اگر رهبران برخی تازه به دوران رسیدهروحانی تصریح کرد: امروز عصر دیوارکشی.دارد در خطاست

 ها و دوران در کنار هم قرار گرفتن است نه فاصله گرفتن واند بدانند که امروز دوران دست به دست هم دادن است نه قطع دستکشی افتاده

در  توان حقوق خود را حفظ کرد وبایستی با احترام به حقوق دیگران، حقوق ملت خود را حفظ کنیم نه اینکه تصور شود که با تهدید دیگران می

امیت که تم برم، چرااین مسیر اگر عربستان و یا آمریکا چنین تصوری دارند در اشتباه هستند و البته در این راستا از رژیم صهیونیستی نام نمی

آمیز در غرب آسیا و تمام جهان اتخاذ جمهوری گفت: تنها راه برای زندگی مسالمت رییس.آن بر مبنای اشتباه، خطا، اشغال و تجاوزگری است

روحانی افزود: در مسایل محیط زیستی هم بایستی از سیاست  .نار یکدیگر قرار بگیریمک و هم دست به دست همه باید و است برد –سیاست برد 

 حرکت ایونهگ به تواننمی و ببرند سود عراق هم و ترکیه هم ایران، هم آن واسطه به که باشیم اقداماتی دنبال بایستی و کنیم استفاده برد –برد 

تواند با اقدامات خود، آینده مطمئنی را برای مردم کشورش تأمین شود و تصور کند که می منتفع آب، هایسرچشمه از کشور یک تنها که کرد

 .کند

روحانی خاطرنشان کرد: در ایران بیش از هفت و نیم میلیون هکتار  .جمهوری افزود: ما امروز راهی نداریم جز اینکه همدیگر را یاری کنیم رییس

میلیون هکتار بخاطر اینکه به عنوان منشأ گرد و غبار محسوب  ٢ایی انجام شده، اما همچنان بیش از زدها، کنترل و عملیات بیاباناز بیابان

جمهوری اظهار  رییس.هایی که در کشورهای همسایه و حاشیه ما قرار دارندشوند، برای ما خطرناک هستند و همچنین بسیاری از سرزمینمی

ها، جلوگیری ها، مهار بیابانها، تاالبسرزمینی را ضروری دانسته و این راه را با احیاء دریاچه م درونکرد: دولت جمهوری اسالمی ایران، اقدامات الز

ها قایل است، ادامه خواهد داد، اما در عین حال باید کشورهای ها و تاالبای که برای دریاچهآبهزایی با کشت نهال و مالش پاشی و با حقاز بیابان

روحانی با اشاره به اینکه تاکنون مذاکرات و گفتگوهایی با عراق، افغانستان و ترکمنستان در  .ده و به یکدیگر کمک کنیممنطقه در کنار هم بو

یدا کنیم های مشترک و نتایجی دست پرابطه با مسایل مرتبط با محیط زیست صورت گرفته، گفت: باید در سایه گفتگو و مذاکره بتوانیم به طرح

جمهوری با اشاره به  رییس.کنیمایم و برای هم تالش میباشد و در این راه باید همه احساس کنیم که اعضای یک خانواده که به نفع کل منطقه

شوند، گفت: در اثر مهاجرت شهرهای نزدیک مرزهای دو اینکه اگر مردم عراق هم دچار مشکالت زیست محیطی باشند، ناچار به مهاجرت می

روحانی تأکید کرد: ما باید .ها، شامل حال ما نیز خواهد شدت و روابط مردم آسیب خواهد رسید و ضرر این مهاجرتکشور، ویران شده و به تجار

جمهور راه برون رفت از مشکالت را توسعه  ای است.رییسبه فکر دیگران باشیم و بدانیم معضل زیست محیطی یک مشکل فرا ملی و فرا منطقه

ا دانست و گفت: سازمان ملل متحد باید در این زمینه احساس مسئولیت بیشتری کند و همه توان خود را هروابط کشورها و گسترش همکاری

 های مالی و فنی بر این معضل پیروز شویم.ها کمکبرای رفع این معضل بکار بگیرد تا بتوانیم با قطعنامه

سازمان حفاظت از محیط زیست، در سخنانی گزارشی از  پیش از سخنان رییس جمهور، دکتر معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس

 ها و اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با گرد و غبار در داخل و خارج کشور ارایه کرد.رییس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره بهبرنامه

المللی محسوب های موفقی در عرصه بینتواند نمونهدرخت میها و کاشت نهال و ها و دریاچههای مؤثر ایران در زمینه احیاء تاالباینکه گام

المللی و بکارگیری ساز و کارهای مختلف برای حل و فصل مشکالت مربوط به ای و بینشود، گفت: هدف اصلی این کنفرانس همگرایی منطقه

ها می به بیان دیدگاهای راپبیر اجرایی سازمان منطقهپدیده گرد و غبار خواهد بود.همچنین در این مراسم معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و د

 نظرات خود پیرامون موضوعات مربوط به پدیده گرد و غبار پرداختند.و نقطه
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۹تاریخ: 

 المللی گرد و غبار، نقطه عطفی در ساماندهی پدیده ریزگرد در منطقهکنفرانس بین

المللی گرد و غبار نقطه عطفی برای ساماندهی مسایل ها گفت: کنفرانس بینمعاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

 .در منطقه خاورمیانه استمرتبط با ریزگردها 

های ترکیه به روی دجله و فرات، استان کشور را درگیر کرده است، بیشتر منشا خارجی دارد. سدسازی ٢١ریزگردهای ایران که 

های کشاورزی در این کشور همسایه، به دلیل جنگ طوالنی رها شده است. تمامی این اراضی رها هورهای عراق را خشکانده و زمین

 المللی، امکان حل این مشکل و کنترلبه کانونی برای بخشی از ریزگردهای ایران تبدیل شده است. جز در سایه تعامالت بینشده، 

یانا ها در گفتگو با خبرنگار اسازمان جنگل پدیده ریزگرد در ایران وجود ندارد. پرویز گرشاسبی معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان

ای در زمینه گرد و غبار را افزایش دهد. خوشبختانه های منطقهای است که همکاریهران به دنبال صدور قطعنامهبیان کرد: کنفرانس ت

 ای ممکن است به یک اجماع برسند.در این کنفرانس عراق و ترکیه نیز حضور دارند و حداقل در موضوعات منطقه

ای مدیریت بتوانند امتیاز بگیرند و موضوع گرد وغبار را به صورت منطقه وی افزود: در این کنفرانس، به دنبال این هستند که به نوعی

 آور خواهند بود، این گونه پاسخ داد: درکنند.گرشاسبی به این پرسش که آیا قطعنامه کنفرانس تهران برای شرکت کنندگان الزام

های تی رفت و مقدماتی را فراهم کرد که چارچوبحال حاضر هیچ چارچوبی در رابطه با پدیده گرد و غبار وجود ندارد. باید به سم

های دیگر به سطح الزم برای مقابله با این پدیده فراهم شود. ممکن است در این اجالس به الزامات الزم نرسند اما قطعا در نشست

له با گرد و غبار عنوان کرد: المللی مقاببین تری از تعامالت دست خواهیم یافت.وی درباره احتمال تداوم برگزاری کنفرانسپیشرفته

زایی انای جدیدتر از تغییر اقلیم و بیابهای دیگر نیز تکرار شود. گرد و غبار پدیدهگیرند که این کنفرانس در سالاحتماال تصمیم می

بله با پدیده است اما از آنجا که این مسئله نیز در حال جهانی شدن است، احتماال برای آماده شدن کشورهای جهان به منظور مقا

اری های ادوزایی دارای نشستگونه که تغییر اقلیم و بیابانهایی به صورت ادواری در سطح برگزار خواهد شد. همانریزگرد، نشست

ها کنفرانس تهران را نقطه عطفی برای ساماندهی مسایل مرتبط با ریزگردها در منطقه هستند.معاون آبخیزداری سازمان جنگل

المللی تهران سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملل متحد است، از ت.وی با اشاره به اینکه متولی کنفرانس بینخاورمیانه دانس

های علمی این کنفرانس خبرداد.گرشاسبی یادآور شد: در دومین روز همایش نیز ها در نشستحضور کارشناسان سازمان جنگل

 اند، بازدید خواهندکرد.ها مدیریت شدهشان که توسط سازمان جنگلهای ریزگرد خوزستان و کاکنندگان از کانونشرکت

اظت کند. سازمان حفالمللی برای مطرح شدن مسئله ریزگردها تالش میوی گفت: بیش از دو سال است که ایران در سطح جامعه بین

اند تا هایی را انجام دادهزایی تالشانمحیط زیست، وزارت امور خارجه و وزارت جهاد کشاورزی در قالب کنوانسیون مقابله با بیاب

 ها اضافهمعاون آبخیزداری سازمان جنگل های سه تا چهار کنوانسیون جهانی گنجانده شده و مطرح شود.مسئله ریزگردها در برنامه

 های موجب شده که توجه جهانیان به مسئله ریزگردها جلب شود.کرد: این تالش

 شود.تیرماه در تهران برگزار می ١٤تا  ١٢المللی گرد و غبار کنفرانس بین

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٤٣/%DA%A٩%D٨٦%٩%D٨١%٩% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 کندایران را در فائو تشریح میحجتی دستاوردهای کشاورزی 

وزیر جهاد کشاورزی برای شرکت و سخنرانی در چهلمین کنفرانس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( امروز یکشنبه وارد 

 رد دوشنبه فردا حجتی محمود اه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش .رم شد

 .سخنرانی خواهد کرد بخش کشاورزی در ایران های پیشرفت و دستاوردها خصوص در کنفرانس این

حادیه اتدر حاشیه کنفرانس، وزیر جهاد کشاورزی با خوزه گرازیانو داسیلوا مدیر کل سازمان فائو و فیل هوگان کمیسونر کشاورزی 

ایران با سازمان ها و اتحادیه های بین المللی و منطقه گفت و گو می  همکاری های کشاورزی اروپا مالقات و درباره راه های توسعه

امسال با هدف بررسی وضعیت غذا و کشاورزی،  سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحدبنابر این گزارش، چهلمین کنفرانس .کنند

 برنامه امور معاون بخشنده نفره از جمله  ٨در این سفر سه روزه هیات .کشاورزی و امنیت غذایی برگزار می شودتغییرات آب و هوا، 

 .زارتخانه، وزیر جهاد کشاورزی را همراهی می کنندو مجلس امور مقام قائم آقایی و اقتصادی و ریزی

  .تیرماه نیز به کار خود پایان خواهد داد ١٧می یابد و  چهلمین کنفرانس سازمان فائو فردا دوشنبه با حضور کشورهای عضو گشایش

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٥٠٢٩٥/%D٨%AD%D٨%AC%D٨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6150295/%D8%AD%D8%AC%D8


 
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز    

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

 

214 
 

 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

 نقش سرمایه فیزیکی در کشاورزی

به  های مرتبطخصوص افزایش فعالیتهای تولید نقش مهمی را در توسعه بخش کشاوری بهترین نهادهسرمایه به عنوان یکی از اصلیشرق :   

ترین عنـصرهای کلیـدی رشـد و توسـعه محـسوب گـذاری یکی از اصلیوری بر عهده دارد. در بخش کشاورزی سرمایه و سرمایهآن و بهره

شود. تجربه کشورهای های تولید میوری نهادهآمـدن سـطح بهـرهو انباشت آن در بخش کشاورزی کشور باعث پـایین شود. کمبود سرمایهمی

های مختلف کشاورزی منجر به افزایش ای در فعالیتکارگیری تجهیزات سرمایهدهد که بهموفق در زمینه تولید محصوالت کشاورزی نشان می

توان به سرمایه فیزیکی و اقتصادی، انسانی و اجتماعی و مدیریت، نیروی کار و زمین شده اسـت. سرمایه را میوری عوامل تولید از جمله بهره

و  گذاری در رشد و توسعه اقتصادیبندی کرد. در این میان سرمایه فیزیکی نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد. اهمیت سرمایهفرهنگی تقسیم

 درصد رشد اقتصادی آمریکا حاصل تشکیل سرمایه فیزیکی بوده است٢٠برآورد شده است که حدود کشاورزی، موضوعی اثبات شده است. 

(Eisner ,١٩٨٥). ها همانند سرمایه انسانی و اجتماعی، تشکیل سرمایه فیزیکی اهمیت داشته سازی و تشکیل سایر سرمایهیعنی در کنار فراهم

های عمومی توانسته است هزینه کل ای در یونان نشان داده است که توسعه زیرساختمطالعهو نیاز به توجه به آن برای رشد اقتصادی است. 

های زیربنایی باعث شده که هزینه کل بخش کشاورزی کاهش گذاریبخش کشاورزی را کاهش دهد، به طوری که افزیش یک درصد در سرمایه

 درصد افزایش یافته است ٠،٣٨کشاورزی و دامداری کشور یونان در حدود پیدا کرده و تولید افزایش یابد؛ به طوری که تولیدات محصوالت 

(Mamatzakis ,٢٠٠٣.)  با توجه به اهمیت سرمایه فیزکی در رشد و توسعه اقتصادی و بخش کشاورزی در کشورهای جهان برآورد شده است

 دالر میلیارد ٧٥٠ حدود ساالنه ٢٠٢٠ سال تا قاره آسیا  دهد که درها نشان میکه به چه میزان به توسعه سرمایه فیزیکی نیاز است. بررسی

گذاری های جدید و مابقی آن برای سرمایهگذاریدرصد آن برای سرمایه ٦٨که در حدود .است نیاز زیربنایی هایزیرساخت برای گذاریسرمایه

 سومهای مربوط به انرژی است. یکو توسعه زیرساختدهد حدود نیمی از آن برای ایجاد جایگزین برای استهالک است. این اطالعات نشان می

درصد مربوط به  ٥٠گذاری مورد نیاز در قاره آسیا در حدود درصد برای فناوری اطالعات است. از این مقدار سرمایه ١٣ونقل و برای حمل

 ونقل است. در آمریکای التین ساالنهحملگذاری در این کشورها مربوط به برق و کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا است که بیشترین سرمایه

گذاری زیربنایی است تا دسترسی به اهداف رشد اقتصادی محقق شود. آنچه تجارب در حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی نیاز به سرمایه

ظار و توسعه را متصور شد. همین انت توان انتظار دستیابی به اهداف رشدهای فیزیکی و زیربنایی نمیدهد بدون توسعه زیرساختجهانی نشان می

گذاری فیزیکی و زیربنایی نیاز است. دهد در بخش کشاورزی هم به سرمایهبرای بخش کشاورزی هم صادق است. تجارب جهانی نشان می

، آموزش و ترویج های کشاورزی، تحقیق و توسعههای مربوط به زیرساختداری از طرف دولت شامل هزینهگذاری در کشاورزی و جنگلسرمایه

یافته و کشورهای در حال داری در میان کشورهای توسعهگذاری کشاورزی و جنگلاست. مطالعات مربوط به سهم مخارج دولت برای سرمایه

، میزان سهم ١٩٩٢توسعه حاکی از آن است که در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای صنعتی است. در کشورهای صنعتی در سال 

درصد بوده است. در  ١.٥درصد بوده که در اکثر کشورها در حدود  ٩.١تا  ٠،٤گذاری بخش کشاورزی بین های سرمایهاز مجموع هزینه دولت

 ١.٧درصد در آفریقا،  ٧.٩تا  ١.٥گذاری بخش کشاورزی بین های سرمایهشده برای کشورهای در حال توسعه، سهم دولت از هزینهگزارش ارائه

گذاری دولتی در بخش های سرمایهدهد که هزینهدرصد در آسیا بوده است. آمار نشان می ١٩تا  ٠.٢آمریکای التین و بین  درصد در ٢٣تا 

در آفریقا، شرق اروپا و کشورهای صنعتی کاهش یافته اما در برخی از کشورهای آسیایی مانند چین  ١٩٩٣تا  ١٩٨٨های کشاورزی در سال

های اساسی و زیربنایی حاکی از آن است که برای توسعه پایدار کشاورزی گذاری در بخش کشاورزی در زیرساختایهافزایش یافته است. روند سرم

 .های مورد نیاز ضرورت داردحضور هدفمند و هوشمندانه دولت در تأمین زیرساخت

/fa/news/http://www.iana.ir٤٥٥٥٩/%D٨٦%٩%D٨٢%٩% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 ضرورت واگذاری واردات کود به بخش خصوصی/ چه میزان کود تاریخ گذشته در انبارها موجود است؟

ذار شود تا خصوصی واگرئیس انجمن وارد کنندگان و تولیدکنندگان کود و سم گفت:تامین تولید، واردات و توزیع کود باید به بخش 

صنعت،تجارت و    مهدی حسینی رئیس انجمن واردکنندگان وتولیدکنندگان کود و سم در گفتگو با خبرنگار.شرایط خاک اراضی بهبود یابد

،با اشاره به آخرین وضعیت واردکودهای فسفات و تک عنصری اظهار داشت: علی رغم آنکه در باشگاه خبرنگاران جوان گروه اقتصادی کشاورزی

ادامه می دهند و به هیچ  کودهای شیمیایی تک عنصریمزارع و اراضی خاک فقیر است اما شرکت خدمات حمایتی همچنان به واردات و توزیع 

وی با اشاره به اینکه کودهای شیمیایی تک عنصری پاسخگوی نیاز .را به بخش خصوصی واگذار نماید وجه حاضر نیست که مدیریت این حوزه

 گیاه نیست، افزود: با توجه به آنکه کشاورزان کودهای مناسب خاک و گیاه در اختیار ندارند به ناچار از کودهای تک عنصری که شرکت خدمات

گفت: برای تعیین نوع میزان باید  کود شیمیاییحسینی با انتقاد از روش توزیع نامناسب .دهندحمایتی توزیع می نمایند، به زمین و گیاه می 

شرکت  ٤٤به گفته وی براساس اصل .خاک مورد آزماشی قرار گیرد و پس از تعیین و تشخیص نیازهای زمین نوع کود مورد نظر تعیین شود

رئیس انجمن وارد کنندگان و تولیدکنندگان کود .ر تا کنون اجرا نشده استخدمات حمایتی مشمول واگذاری به بخش خصوصی است که این ام

 .باید به بخش خصوصی واگذار شود تا شرایط خاک اراضی بهبود یابدواردات و توزیع کود و سم ادامه داد: تامین تولید، 

 موسسه وی در پاسخ به این سوال که چند درصد کودهای موجود در بازار سالمت هستند، بیان کرد: تمامی کودهایی که از سوی 

 دریافت تحقیقات موسسه از الزم مجوز که کودهای تنها و برخوردارند کافی سالمت از شدند ثبت و آزمایش خاک و آب تحقیقات

حسینی در خصوص کودهای تاریخ گذشته موجود در انبارها تصریح کرد: در .هستند سالمت دفاق هستند قاچاق عبارتی به و نکردند

 .حال حاضر آمار دقیقی از میزان کودهای شیمیایی تاریخ گذشته موجود در انبارها در دسترس نیست

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٥٠٩٠٢/%D٨%B٦%D٨%B١ 
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 نوغان
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۲ : تاریخ

 نکته کلیدی درباره این نشست 9چهلمین کنفرانس فائو امروز در ایتالیا آغاز به کار کرد/ 
روز ادامه  ٦جمهور در ایتالیا آغاز به کار کرد که به مدت معاون وزیر و یک رئیس ١٥وزیر،  ٧٠چهلمین کنفرانس فائو امروز با حضور  

سازمان  خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین .نکته کلیدی درباره این نشست را بدانیم ٩خواهد داشت، بسیار مهم است 

المللی از چهلمین نشست این سازمان بین-1 نکته کلیدی درباره چهلمین نشست فائو اشاره کرده است ٩، به خواروبار جهانی )فائو(

  .شودشود. این کنفرانس هر دو سال یکبار برگزار میدر محل این سازمان در رم برگزار می ٢٠١٧جوالی  ٨امروز سوم تا 

ها و اهداف تعیین شده کاری مرکزی برای مرور و به رأی گذاشتن برنامههدف این کنفرانس گردآوری اعضای این سازمان در دفتر -2

وگوهای دو طرفه روی مسائل غذا و کشاورزی در این کنفرانس فرصت بسیار مهمی برای گفت.و همچنین بودجه این سازمان است

  .جهان است

عهدات کاهش فقر و گرسنگی جهان به صفر، کنندگان روی موضوعات مهمی نظیر نحوه عمل به تدر چهلمین نشست فائو شرکت -3

  .کمبود آب، امنیت غذایی و تغییرات آب و هوایی در منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا متمرکز خواهد بود

های پایدار برای از بین بردن قحطی در کشورهایی که دچار چالش هستند و برنامه عملی برای امنیت غذایی حلهمچنین ارائه راه

شود در حال توسعه و کوچک، تمرکز روی نقش توسعه روستایی در کاهش فشارهای اقتصادی که موجب مهاجرت میکشورهای 

 .متمرکز خواهد بود

معاون وزیر و یک رئیس  ١٥وزیر،  ٧٠کننده در این کنفرانس حضور خواهند داشت که شامل در سال جاری حدود هزار شرکت -4

 .شودمحور برگزار می ٢٠روز با بررسی  ٦انس به مدت جمهور از کشورهای عضو است. این کنفر

سال است  ٧٠نخستین کنفرانس بود و پس از آن « کنفرانس کوبک»در شهر کوبک امضا شد و  ١٩٤٥اکتبر  ١٦اساسنامه فائو  -5

  .شودکه کنفرانس فائو هر دو سال یکبار برگزار می

های شود و به منظور برگزاری اجالساتاق دفتر مرکزی فائو محسوب میساخته شد و مهمترین  ١٩٥١سالن جلسات فائو در سال  -6

نفر است که شامل طبقه اصلی و لژ باالیی است. رنگ غالب  ١١٨٠های آن برای در سطح عالی طراحی شده است. ظرفیت صندلی

 .باشداین سالن آبی است که یادآور پرچم سازمان ملل متحد می

ولت ایتالیا ساخته شده و طراحی آن را یک هنرمند ایتالیایی به نام میرکو باسالدال به عهده گرفته سقف سالن اجالس به سفارش د -7

  .پنل دارد. سقف این سالن شبیه اقیانوس و آسمان است و نمایش جالبی دارد ١٨مترمربع و بیش از  ٥٠٠است. مساحت این سالن 

های های همزمان وجود دارد که بحثشود. در این اجالس مترجمه میها به صورت چند زبانه ارائدر این کنفرانس سخنرانی -8

  .کنندزبان زنده دنیا مانند عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی ترجمه می ٦سخنرانی را به 

  .عضو دولتی به عالوه یک عضو سازمانی و دو عضو پیوسته دارد ١٩٤فائو  -9

سال گذشته پرداخت و سند زده شده است،پرداخت اجاره  ٦٦گفتنی است اجاره این ساختمان تنها یک دالر است که مرتب طی 

  .توان به چیزی دست یافتا بیفتد که رایگان و بدون پرداخت مزد نمیج فرهنگ این که است دلیل این به تنها ناچیز 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٢٠٠٠٥٥٥ 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۰ : تاریخ

 در هند به دلیل انقضای مجوز فعالیت مک دونالد در هند "مک دونالد"تعطیلی گسترده شعب 
  .فود در هند تعطیل شدندای عرضه فستاکثر شعب این فروشگاه زنجیره 

دونالد به دلیل انقضای مدت فعالیت مجوز صادرشده برای مک ،راشاتودیبه نقل از  خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین

هند که مسئولیت چرخاندن  CPRL شرکت.نو تعطیل شدنددونالد در دهلیدر هند که روز گذشته به اتمام رسید، اکثر شعب مک

برهمین اساس در .د استدونالد در هند را برعهده دارد، اعالم کرده است که در حال تالش برای تمدید مجوز فعالیت خوشعب مک

دونالد در آسیا اعالم بری شام سخنگوی مک.اندشعبه به طور کامل تعطیل شده ٤٣نو، دونالد در دهلیشعبه مک ٥٥حال حاضر از 

وجودآمده دونالد باقی خواهد ماند و ما در تالش هستیم در اسرع وقت مشکل بهکرده است که هند همچنان یکی از بازارهای مهم مک

دونالد نفر بیانجامد. مک ١٧٠٠تواند به بیکاری های هندی معتقدند تعطیلی شعب این شرکت آمریکایی در هند میرسانه.حل کنیمرا 

باز کرد و اولین کشوری بود که این شرکت بزرگ آمریکایی تصمیم گرفت تا محصوالت  ١٩٩٦اولین شعب خود در هند را در سال 

 .و گوشت خوک عرضه کند خود را بدون استفاده از گوشت گاو

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٠٠٠٠٥٤٧ 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۴/۱۴ : تاریخ

های کشاورزی است/ مرگ خاموش حد آبهای آلوده در زمینایران جزو کشورهای با مصرف بیش از  :رویترز

 ها نفرمیلیون
های خطرناکی که ایجاد شود که به علت بیماریمیلیون هکتار محصوالت کشاورزی جهان توسط آبهای آلوده آبیاری می ٣٦ساالنه  

  .ان، چین و مکزیک قرار داردپاکست ها در ایران، هند،درصد این زمین ٨٠گیرد، ها نفر را میکند جان میلیونمی

ی هاالمللی، میزان زمینبه نقل از رویترز، براساس تحقیقات یک تیم بین خبرگزاری فارسالملل به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین

میلیون نفر  ٨٨٥درصد افزایش یافته و در حال حاضر  ٥٠های قبلی بینیکنند، نسبت به پیشکشاورزی که با آبهای آلوده آبیاری می

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی جهان معادل مساحت  ٣٦در حال حاضر .های خطرناکی نظیر وبا هستنددر جهان در معرض بیماری

ها فاضالب آنها به این مکانکیلومتری شهرها قرار دارند و  ٤٠هایی که در فاصله ها و دریاچهکشور آلمان با آبهای آلوده رودخانه

درصد این محصوالت در مساحت  80براساس مقاله منتشره در ژورنال تحقیقات محیطی، حدود  .شوندشود، آبیاری میسرازیر می

بر اساس این گزارش در صورت آبیاری  .شوندمیلیون هکتار در کشورهایی نظیر چین، هند، پاکستان، مکزیک و ایران تولید می ٢٩

های پوستی از طریق تماس با آبهای آلوده مبتال شوند، همچنین کشاورزی با آب آلوده، کشاورزان ممکن است به عفونت زمین

ها و همچنین اسهال و وبا هستند که از طریق مصرف سبزیجات خام منتقل کنندگان محصوالت کشاورزی در خطر تولید انگلمصرف

هایی که از آبهای آلوده ایجاد میلیون نفر به واسطه این بیماری ٣.٤ر آسیا و افریقا حدود براساس اعالم سازمان ملل متحد، د .شودمی

 کند و این وضعیتای در دانشگاه کالیفرنیا،از آنجایی که آلودگی جهانی به سرعت رشد میبراساس مطالعه .روندشود، از بین میمی

از سوی دیگر، شهرها و جمعیت جهان به .شد خواهد تروخیم بسیار تهدید این شود های مناسب حمایت نمیبا ایجاد زیرساخت

گذاری در این بخش نسبت گذاری برای بهبود آبهای آلوده صورت نگیرد و سرمایهسرعت در حال رشد هستند. تا مادامی که سرمایه

در ماه مارس کارشناسان سازمان  .به رشد جمعیت عقب بماند، تعداد زیادی از مردم با چنین تهدیدهای غذایی مواجه خواهند شد

ی تواند پاسخگوی نیاز آبسازی آبهای آلوده باشند که به رغم هزینه باالی آن میها باید به دنبال سالمملل متحد اعالم کردند دولت

تفاده شود ورزی استواند برای تولید کود کشامردم و انرژی باشد. آبهای آلوده حاوی مواد نیتروژنی نظیر فسفر و نیترات هستند که می

  .تواند به کار گرفته شودشود، در تولید بیوگاز میو حتی لجنی که از این آبهای پسماند حاصل می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٤٠٠٠٥٦٩ 
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 جهانیگزارشات 
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

به کشاورزان درباره تحقق  "فیلدنت ادوایزر"جویی در آب/ یک نوآوری مهم در مدیریت آبیاری و صرفه

 کندالگوی آبیاری صحیح کمک می

فناوری ثبت ارائه شده است با استفاده از  (Lindsay) که از سوی شرکت لیندسی (FiledNet Advisor) برنامه فیلدنت ادوایزر

 .گیری کنندتر و بهتر برای آبیاری تصمیمها بتوانند سریعدهد تا آنشده، به کشاورزان اطالعات مورد نیازشان را ارائه می

، معاون مدیر فناوری تولیدات شرکت لیندسِی (Brian Magnusson)، برایان مگنوسُن "ساکسزفول فارمینگ"به گزارش ایانا از 

وایزر تغییر مهمی برای کشاورزان و صنایع آبیاری محسوب می شود. این راه حل نوآورانه از الگوی مدیریت فیلدنت اد"می گوید: 

 ٤٠آبیاری از راه دور و پیشرو در صنعت فیلدنت استفاده می کند و روش های زمان بندی شده آبیاری اثبات شده با پشتوانه ای از 

 "ه کشاورزان کمک می کند دقیقاً چه وقت، کجا و چگونه آبیاری را انجام دهند.سال تحقیق را بسیار ساده و خودکار می کند و ب

همچنین او اضافه می کند که این برنامه توصیه های آبیاری علمی، به روز و مداوم را به شکل سفارشی برای هر مزرعه به کشاورزان 

 ، ارقام و تاریخ کشت؛ مشاور برنامه را ارائه می دهد:ارائه می دهد.پس از وارد کردن اطالعات مورد نظر شامل نوع محصول مزرعه

میزان دسترسی آب در خاک را با استفاده از ترکیب نقشه خاک مزرعه، سایه بان اختصاصی محصول، مدل های رشد ریشه، داده · 

رسی می کند که میزان دست نقشه ای با وضوح باال تهیه· های آب و هوایی محلی و تاریخچه آبیاری به کار گرفته شده دنبال می کند.

نیازهای آبی آینده گیاه را پیش گویی کرده و پیش بینی می کند چه وقت و کجا، بدون نیاز · آب در سراسر مزرعه را نشان می دهد.

 دبه آبیاری اضافی، بازده محصول به دلیل تنش های آبی کاهش خواهد یافت. همچنین، زیان های بالقوه بازده محصول را که می توان

نسخه های )فرمان های( آبیاری با سرعت متغیر را به · بر اساس مراحل توسعه محصول و تنش های شدید باشد، محاسبه می کند.

طور خودکار تولید می کند. به عالوه، این نسخه ها دائماً با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی واقعی و پیش بینی شده برای تغییر 

با ادغام الگوی نظارت و کنترل از راه دور فیلدنت، کشاورزان · ری به صورت کاربردی به روز رسانی می شوند.نیازهای آبی محصول و آبیا

 می توانند بالفاصله برای آبیاری تصمیم گیری کنند و بر میزان پیشرفت آن نظارت داشته باشند.

بدون هیچ زحمتی حل و به کشاورزان کمک می کند این ابزار جدید و فوق العاده قدرتمند مسئله آبیاری را "مگنوسُن می گوید: 

مدیریت بهتر و بهینه ای بر آبیاری داشته باشند. فیلدنت ادوایزر به کشاورزان اطالعاتی می دهد که بر پایه سال ها تحقیقات اثبات 

و مقدار آب مصرفی  شده بر روی محصوالت است و به آن ها کمک می کند آگاهانه تر برای زمان اجرای سیستم های آبیاری خود

تصمیم گیری کنند، زیرا این برنامه به بهبود بازده محصول در حالی که مصرف بیش از حد آب، هزینه های ورودی مربوطه و زیان 

برای کسب اطالعات بیشتر درباره فیلدنت ادوایزر به وب سایت "های مواد مغذی کاهش می یابد، کمک می کند.

ieldnetadvisor.com ید./مراجعه کن 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٠٤/%DB%٨C%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 های بانک جهانی برای شهرهای کم آب جهانبرنامه

رسد. رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و تغییرات اقلیمی، میلیارد نفر می ١.٩، جمعیت ساکنان شهرهای کم آب جهان به ٢٠٥٠تا سال 

ای از هرها جمعیت فزاینده، شبانک جهانیبه گزارش ایانا از .ترین عوامل فشار بر منابع محدود آب در شهرهای سراسر جهان استمهم

دهد که بشر در آینده، بیشتر شهرنشین خواهد شد؛ تقاضا برای آب هم روز به اند و برآوردهای کنونی نشان میمردم جهان را در خود جای داده

ست که نقش کلیدی آب، ضروری اشود.بنابراین، نیاز به تضمین و تامین منابع پایدار آب برای شهرها کامال روشن است. با توجه به روز بیشتر می

 قابلیت دسترسی به آب، همگام با تقاضای روزافزون جمعیت فزاینده شهرنشین برای همگان فراهم شود.اما بسیاری از شهرها، مناطق و کشورهای

شارآورنده، امکان دسترسی سرتاسر جهان با فشارهایی مواجهند: رشد روزافزون جمعیت شهری، توسعه اقتصادی و نیازهای روزافزون. این عوامل ف

رفته، محدودتر می کند.عالوه بر این، عوامل های عمده آنها به شمار میبه منابع آبی را در مناطقی که کمبود آب پیش از این هم یکی از چالش

های آب شهری به جا دیگر مانند آلودگی، اقدامات نامناسب در زمینه مدیریت آب و تغییرات اقلیمی هم تاثیرات منفی بر سالمت سیستم

گذارند.تامین امنیت و مدیریت منابع آبی برای مناطق شهری کم آب وظیفه آسانی نیست. اما وجه مثبت قضیه این است که شهرهای کم آب می

مال التین و ش هایی از آمریکایها تنها نیستند. مناطق مختلفی همچون خاورمیانه و شمال آفریقا، آسیای مرکزی و بخشدر مواجهه با این چالش

 های هوشمندانه جدید برای مدیریت آب هستند.آمریکا در حال کشف راه

 شهرهای کم آب 

( اقدامی نوآورانه است که نگاهی جامع به امنیت آب شهری در مناطق کم آب دارد. WSCبرنامه شهرهای کم آب بانک جهانی، )

ها را در سراسر جهان تغییر دهد؛ مدیریت آب بر آن است که ذهنیتاین برنامه با استفاده از تجربیات و تحقیقات وسیع جهانی، 

های عملی همکاری کند.دبلیو اس سی با عمل در نقش یک شهری را شفاف سازی کند و با شهرهای کم آب برای پیداکردن راه حل

کند تا ها باز میچالشهای موفق مدیریت آب و رشته اتصال بین شهرهای کم آب، مسیر جدیدی را برای مشارکت در برنامه

های حاصله از طریق بهترین اقدامات را با همه این شهرها به اشتراک بگذارد. این نهاد همچنین رویکرد منسجمی را در پیشرفت

گیرد. این برنامه، پیرامون اهداف زیر شکل گرفته کند که همه ابعاد سیاسی، اجتماعی و سازمانی را در بر میمدیریت آب ارائه می

های الزم برای حمایت از پایداری منابع آبی در شهرها با استفاده از تولیدات علمی در جهت فراهم کردن ابزارها و استراتژی-ست:ا

 های منسجم در مدیریت آبدستیابی به راه حل

رکاران و متخصصان ایجاد پیوندهای مستحکم تر بین شهرهای کم آب و مشارکت در راه حل ها با ایجاد یک چهارچوب برای دست اند-

 و نیز رهبران فکری و موسسات جهانی

های نوین مدیریت آب، های فنی برای اجرای روشحمایت از شهرهای کم آب با مشارکت دادن آنان از جمله فراهم کردن کمک -

 های تکنولوژیک و اقدامات سیاسی.پیشرفت

ها که در قالب این ابتکار بانک جهانی، با شهرهای دیگر به احیای آبخوانها تا ای چند شهر در بازیافت فاضالبدر اینجا به موفقیت 

های رو کنیم.مثال مراکش با تنوع بخشی به منابع آبی خود، سهیم شدن در مدیریت مشارکتی آباشتراک گذاشته شده اشاره می

 الش کمبود آب شهری غلبه کند.زمینی و محدود کردن تقاضای آب با کاهش نشت آب در شبکه آبرسانی خود، توانسته بر چ

 ها و استفاده از آبخوان به عنوان یک شبکه تضمینی، با موفقیتدر اورنج کانتی، در ایالت کالیفرنیا، مقامات با استفاده مجدد از فاضالب

انجام  خشی به منابع آبیهای موثری برای تنوع بای کم آب در مدیترانه، تالشاند.در مالت، جزیرهاز اتکا به منابع آبی بیرونی کاسته

شده است؛ از جمله شیرین سازی آب دریا و آب بدمزه زیرزمینی و ذخیره آب باران.شهر ویندهوک در نامیبیا، با استفاده از چندین 

سازی آب برای آینده از طریق مدیریت دقیق آبخوان و تصفیه مستقیم روش در حال افزایش امنیت آبی خود است از جمله ذخیره

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/05/15/water-scarce-cities-initiative
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/05/15/water-scarce-cities-initiative
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پذیری خود را در برابر عوامل ای، قدرت انعطافب خانگی برای تهیه آب آشامیدنی. به عالوه این شهر از طریق مشارکت منطقهفاضال

زای ناشی از آب و هوای متغیر، باال برده است.به گفته استیون شونبرگر، مدیر اجرایی برنامه آب بانک جهانی در خاورمیانه و استرس

شهرهای کم آب جهان، چه در کشورهای ثروتمند یا در کشورهای "کند: ، اقدامی به موقع است. وی اضافه میwscشمال آفریقا،ابتکار 

آوری و سیستم های مدیریتی هستند تا پایداری مالی و در حال توسعه، در حال تغییر رویکرد خود در نحوه بکارگیری سیاست، فن

آورد تا از یکدیگر بیاموزند و عملی شدن این ابتکار، فعاالن را گرد هم می زیست محیطی و برابری اجتماعی را افزایش دهند. این

ی پذیری منابع آب.اقدامات قبلی ثابت کرده است که انعطاف"رویکرد جدید در همه مناطق دارای استرس آبی در جهان را تسریع کند

نگ نگرانه سنتی چشم دارد، تقویت شود. پروژه مطالعاتی هایی فراتر از رویکردهای محدود و تتواند با تفکر غیرمرسوم که به افقمی

های خالقانه دارای بیشترین اثربخشی را به کار گیرند و سازد که راه حل، این برنامه و دست اندرکاران آن را قادر میwscجهانی 

 های منابع آبیند. نگریستن به چالشهای تازه در زمینه مدیریت آب را با آموزش های فرابخشی همراه کنها برای اتخاذ راه حلتالش

ها در سراسر جهان را فراهم از منظری خالقانه و مبتنی بر مشارکت جمعی، فرصت تقویت اقدامات نوآورانه در زمینه مدیریت برنامه

 کند.می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٤٨/%D٨%A٨%D٨%B١%D٨٦%٩% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/45648/%D8%A8%D8%B1%D9%86%25
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 های جدید تصفیه کننده آبساخت بات

 .آوری کنندزا را نابود و از سطح آب جمعهای بیماریهای جدید قادرند با حرکت در آب باکتریاین بات

اند که قادرند با حرکت در داخل آب و کشتن ای شکلی اختراع کردههای دایره، دانشمندان، میکرو باتساینس الرتبه گزارش ایانا از 

ها با شنا در این بات.تواند گزینه تازه و موثری برای مقابله با آلودگی منابع آبی باشدصفیه کنند. این اختراع میها، آب را تباکتری

ها را از بین ببرند و چون مغناطیسی هستند، درصد از باکتری ٨٠دقیقه، بیش از  ٢٠های آلوده به ایکولی توانستند در عرض آب

های هوشمند مکس پالنک که این گروهی از دانشمندان در موسسه سیستم.آوری کردآب جمعتوان به راحتی آنها را از سطح می

اند، معتقدند این روش نسبت به افزودن مواد شیمیایی به آب، برای تصفیه آن مزایای زیادی دارد، مواد شیمیایی اختراع را انجام داده

ترین مشکالت اند: یکی از مهماین محققان نوشته.ته باشندممکن است پس از مصرف به اطراف بچسبند و چندان کارآیی نداش

های تصفیه کارآمدتر، همراه با نوآوری گیر مردم در سراسر جهان، دسترسی ناکافی به آب سالم است. بنابراین، به ابداع روشگریبان

 .مخاطره نیندازد، نیازفوری داریم تر که تاثیر منفی بر محیط زیست نداشته باشد و در ضمن سالمت انسان را بهو هزینه پایین

د. انکه سال گذشته در شرکت مکس پالنک ساخته شده طراحی شده "ذرات جانوس"هایی از جنس ها، بر اساس باتاین میکروبات

های هیدروژن را در آب پدید میشوند، یک نیمه از جنس منیزیوم که حبابها به دو نیمه تقسیم میهای جدید مثل آن باتبات

های متبادل آهن و طال پوشیده شده با نانو ذرات نقره، ساخته نیمه دیگر ازالیه.کندآورد و همچون یک سیستم نیرومحرکه عمل می

های هدف را به دام های آهن و طال، باکتریکند. الیهها عمل میشده است و به عنوان بخش نابودکننده باکتری در مینی ماشین

ها را همراه سازد پس از اتمام کار پاکسازی، میکروباتاین آهن است که آهن رباها را قادر می.کشندآنها را می هااندازند و نانو ذرهمی

ها خواهید آبی را بنوشید یا در آن شنا کنید که پر از میکروباتآوری کند، زیرا شما در واقع نمیهای مرده به دام افتاده جمعبا باکتری

 .است

درصد تمیزی آب هم  ٨٠چه بات بیشتری اضافه کنید، احتمال تمیزی آب باالتر خواهد رفت گرچه میزان گویند هر محققان می

تواند گزینه امیدبخشی ها میمیلیون نفر در سراسر جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و این بات 663 .چشمگیر است

دانیم چقدر زمان برای عملی شدن وجود دارد، هر چند که هنوز نمی برای جاهایی باشد که با کمبود برق مواجهند و مشکالت مالی

های تصفیه کننده آب رقابت شدیدی وجود دارد، پیش از این عالوه بر این در حوزه مینی روبات.این روش در عالم واقع الزم است

 .ردش بر روی سطح آب تصفیه کندتواند برق مورد نیاز خود را تامین و آلودگی آب را در حین گایم که میرباتی را دیده

 تواند سرب را به سرعت و به نحو موثری ازهایی بر پایه گرافن ساختند که میالمللی از محققان، نانوباتسال گذشته یک تیم بین

 .تر باشیم نیازی به این همه اختراع نیستها تصفیه کند. البته اگر ما اندکی با سیاره خود مهربانفاضالب

اند که به تالش خود برای تکمیل کردن این اختراع ادامه خواهند داد. آنها دست اندرکار ساخت این بات جدید وعده دادهپژوهشگران 

ین دانشمندان . ا"کندگونه پسماند شیمیایی تولید نمیبا محیط زیست سازگار است و در حین کار و پس از آن هیچ"گویند این بات می

تواند برای کاربرد در حوزه های فعال و نانومواد برای ساخت موتورهایی در ابعاد میکرو و نانو، میترکیب سیستم"کنند: اضافه می

 ."ای را باز کندهای تازهپزشکی، انرژی و محیط زیست افق

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٠٣/%D٨%B٣%D٨%A٧%D٨ 

 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.sciencealert.com/these-cleaning-bots-can-zap-bacteria-out-of-your-water-supply-in-minutes
http://www.sciencealert.com/these-cleaning-bots-can-zap-bacteria-out-of-your-water-supply-in-minutes
http://www.iana.ir/fa/news/45603/%D8%B3%D8%A7%D8
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 از برنامه های کشاورزی دولت ارمنستان انتقاد کرد "جنبش کشاورز"رئیس سازمان مردم نهاد 

از برنامه های طراحی شده دولت ارمنستان در  "جنبش کشاورز"، رئیس ان جی او (Sarkis Sedrakyan)سرکیس سدراکیان 

 برنامه اجاره ماشین آالت کشاورزی انتقاد می کند و می گوید که آن ها هیچ دورنمایی ندارند. بخش کشاورزی از جمله

به گزارش ایانا از وبسایت آرکا، امروزه اگر از روستایی بازدید کنید ساکنان آن خواهند گفت که اولین نیازشان ماشین آالت کشاورزی 

برخالف کشور همسایه مان، گرجستان، که از تراکتورها و "( گفت: ٢٠١٧جوالی  ٣است. سدراکیان در نشست خبری روز دوشنبه )

  "ماشین آالت مدرن در مراحل مختلف استفاده می کند؛ ما همچنان از تراکتورها و کمباین های منسوخ و ضعیف استفاده می کنیم.

ندارد؛ زیرا عمده کشاورزان این کشور باید از  به گفته وی برنامه اجاره ماشین آالت ایده خوبی است اما برای کشور ارمنستان کارآیی

عهده وام ها، سودها و بدهی های دیگری نیز برآیند. تحت پوشش برنامه دولت؛ کشاورزان، تعاونی ها و جوامع می توانند ماشین آالت 

فرض "گیرند. سدراکیان می گوید: درصد آن را از دولت یارانه می٧درصد خریداری کنند که  ٩را اجاره کنند و به تدریج آن ها را با نرخ 

کنیم کشاورزی یک هکتار زمین دارد، اما با چنین وامی موافق نیست؛ زیرا برای مدت بسیار طوالنی باید زیر بار بدهی برود. عمدتاً 

ان ما ارمنستشروط بدی نیست، ا"او اضافه می کند: "سران مناطق و روستاها می توانند از برنامه اجاره ماشین آالت استفاده کنند.

کشور فقیری است. بسیاری از کشاورزان برای تأمین بدهی های خود به خارج از کشور می روند؛ بنابراین، آنان به برنامه ها و 

  "رویکردهای دیگری نیازمندند.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧١٩/%D٨%B١%D٨% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 گروه تجارت کشاورزی میانمار، در صدد کسب بازار جهانی ادویه های ارگانیک

مستقر در یانگون، بزرگترین شهر ، Myanmar Agri-Business Group (MABG)گروه تجارت کشاورزی میانمار به نام 

فعالیت در زمینه )فرآوری( پردازش و صادرات محصوالت عاری از مواد شیمیایی با کیفیت باال مانند زنجبیل،  میانمار ، به دلیل

 زردچوبه و چای ارگانیک، که به صورت پایدار توسط کشاورزان خرده پا رشد یافته اند، شناخته شده است.

توانسته با فعالیت هایش طی این سال ها، در شناخته شدن کشور به بازارهای  MABGبه گزارش ایانا از وبسایت فرش پالزا، شرکت 

جهانی نقش داشته باشد. این شرکت با تاسیس بورس بهادار به جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود روابط تجاری اقدام کرده، که 

)آژانس توسعه  USAIDریق کمک مالی پروژه ماشین آالت فرآوری را از ط MABGتا حد زیادی از این فعالیت ها بهره برده است. 

بین المللی ایاالت متحده امریکا ( دریافت کرده که توانسته در زمینه توسعه بازده برای برآورده کردن تقاصای بازار، به این شرکت 

متحده، در مورد  ( متخصص در زمینه باغبانی از دانشگاه ایالتی ویرجینیا ایاالت Dr. Reza Rafieکمک کند.دکتر رضا رفیعی )

MABG ( در سال ١و میانمار و ترویج محصوالت در خارج از کشور خوشبین است. وی، با کمک سازمان بین المللی وینراک ،)

جاری برای کمک به کشاورزان خرده پا میانماری اقدام کرده به طوری که از طریق به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه های پس از 

 تلف کشور به بهبود کیفیت تولید و همچنین عملکرد و سود کشاورزان کمک کرده است. برداشت در روستاهای مخ

همچنین وی برای معرفی زنجبیل میانمار به جهان بسیار عالقه نشان داده است، او به تازگی به معرفی و ترویج زنجبیل میانمار در 

 رده است.رویدادهایی مانند نمایشگاه بین المللی در بانکوک و برلین اقدام ک

MABG  ، و دیگر شرکت ها در میانمار در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی به جهان پیشگام شده اند و همراه با این اقدام

 کشاورزان روستایی کشور هم قادر خواهند بود تا برای رشد اقتصادی و افزایش درآمدشان در این فعالیت مشارکت داشته باشند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 نوشت:پی 

١- Winrock International : سازمان غیرانتفاعی در ایاالت متحده است که در زمینه توسعه بین المللی با تمرکز بر مسائل

 اجتماعی، کشاورزی و زیست محیطی فعالیت می کند.

http://www.iana.ir/fa/news/٦٤٥٧١/%DA%AF%D٨%B 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

زده و مناطق متأثر درصد از افراد گرسنه در کشورهای جنگ 6٠گرسنگی در جهان رو به افزایش است/ وجود 

 رسدنمی 2٠3٠المللی به تعهد تحقق گرسنگی صفر تا سا  از تغییرات آب و هوا/ با روند فعلی، جامعه بین

الملی فائو با تمرکز بر توسعه پایدار روستایی، راهکاری برای پایان دادن به جنگ، تغییرات آب و هوا و مهاجرت، چهلمین کنفرانس بین

به گزارش ایانا از وبسایت فائو، مدیر کل فائو، خوزه گرازیانو دا سیلوا دیروز در مراسم .ژوئن دوشنبه در رم گشایش یافت ٣دیروز 

 "افزایش یافته است. ٢٠١٥تعداد افراد گرسنه در جهان پس از سال "حیه چهلمین کنفرانس دوساالنه فائو گفت: افتتا

درصد از افراد گرسته در جهان در کشور های جنگ زده و مناطق متاثر از تغییرات آب و هوا  ٦٠گرازیانو دا سیلوا تاکید کرد، تقریبا 

وری را که در وضعیت بحرانی و اغلب با شرایط شدید تغییرات آب و هوایی مانند خشکسالی کش ١٩زندگی می کنند.در حال حاضر فائو 

 و سیل رو به رو هستند، شناسایی کرده است.

میلیون نفر به شدت تحت تاثیر  ٢٠همچنین فائو اعالم کرده است که مناطق شمال شرقی نیجریه، سومالی، سودان جنوبی و یمن با 

معیشت این مردم که عمدتا روستایی هستند، مختل شده و بسیاری از افراد این مناطق "ازیانو دا سیلوا گفت: قحطی قرار گرفته اند.گر

تعهد قوی سیاسی برای ریشه کن کردن گرسنگی مسئله مهمی است، اما کافی "وی افزود:  "هیچ گزینه ای به جز مهاجرت ندارند.

  "ات خود را به خصوص در سطوح منطقه ای و محلی انجام دهند.نیست. گرسنگی زمانی از بین می رود که کشورها تعهد

صلح کلید پایان این بحران ها است اما ما نمی توانیم تا برقراری صلح صبر کنیم، فائو، برنامه جهانی غذا و صندوق بین "او گفت: 

 باید اطمینان حاصل شود که مردمالمللی توسعه کشاورزی همگی برای کمک به افراد آسیب پذیر سخت کار می کنند،به طوری که 

به نیازهای شان برای تولید مواد غذایی خود دست می یابند. در این مسیر نباید افراد آسیب پذیر روستایی به ویژه جوانان و زنان، 

ه در زمینه د کاین سازمان باالترین رهبری این بدنه را دار"او خطاب به شرکت کنندگان در کنفرانس فائو گفت: "نادیده گرفته شوند.

 "بررسی و اعالم نظر درباره برنامه کاری، بودجه و حوزه های اولویت مربوط به مواد غذایی و کشاورزی تصمیم می گیرد.

شرکت کننده، یک مقام عالی، یک نخست وزیر و شماری از نمایندگان از سازمان های بین  ١٠٠در این نشست، از حدود یک هزار و 

 امعه مدنی شرکت دارند.المللی، بخش خصوصی و ج

همچنین، اولویت های فائو برای دو سال آینده شامل ترویج کشاورزی پایدار، انطباق و کاهش با تغییرات آب و هوا ، کاهش فقر، 

رسیدگی به کمبود آب، مهاجرت و حمایت از معیشت روستاییان آسیب دیده از جنگ است و همچنین کارهایی در زمینه تغذیه، 

( نخست وزیر ایتالیا در سخنرانی خود  Paolo Gentiloniپائولو جنتیلونی ) و مقاومت دارویی در حال انجام است. شیالت، جنگل

اشاره کرد، چشم اندازی از بدترین بحران مواد غذایی از زمان جنگ جهانی دوم ، در منطقه شمال شرق نیجریه، سومالی، سودان 

است که نباید به آن بی اعتنا باشیم و باید نسبت به وظایف مان تجدید نظر و در این  جنوبی و یمن وجود دارد و این مسئله هشداری

وی، هدف پایان دادن به گرسنگی توسط سازمان ملل متحد را به عنوان راهی برای دستیابی به صلح، عدالت و راه بیشتر تالش کنیم.

وانه قوی برای برنامه فائو توضیح داده و بر همبستگی و به برابری و حفظ جهان در آینده دانست.پاپ فرانسیس درباره داشتن پشت

ن پاپ همچنی "ما آگاه هستیم که هر کس حق دسترسی به غذا باید داشته باشد."رسمیت شناختن حقوق بشر تاکید کرد و گفت: 

ال، اقتصادادن استرالیایی که در اکتبر حضور می یابد.دراین مراسم یادبود مک دوگ ١٦اعالم کرد که در مراسم روز جهانی غذا برابر با 

ایجاد سازمان فائو تاثیرگذار بوده، به آخیم اشتاینر، کسی که رهبری برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد را برای یک دهه تا سال 
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 باید": بر عهده داشته و در حال حاضر مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد است، داده شد.اشتاینر در سخنرانی خود گفت ٢٠١٦

تمرکز بر اقتصاد آینده کشاورزی با توجه به توافقنامه پاریس مربوط به تغییر آب و هوا باشد. سیاست ناکافی و استراتژی نامناسب 

 "تخصیص بودجه باعث شده تا با میزان باالیی زباله و فرسایش منابع طبیعی رو به رو شویم.

  در این اجالس جهانی شرکت کرده است. محمود حجتی وزیرجهاد کشاورزی ایران در راس هیاتی

 دستیابی به گرسنگی صفر، نیاز به اراده سیاسی و عمل محکم دارد دبیر کل فائو در بخش جانبی اجالس فائو:

دستیابی به هدف جامعه بین المللی برای از بین بردن "مدیر کل فائو ، خوزه گرازیانو دا سیلوا در حاشیه چهلمین اجالس فائو گفت : 

امکان پذیر است ، چنانچه سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش کشاورزی و توسعه پایدار  ٢٠٣٠سنگی و سوء تغذیه تا سال گر

در کنفرانس (  Zero Hungerوی در سخنرانی خود در بخش جانبی مربوط به گرسنگی صفر )"روستایی و اجرای عمیات انجام شود.

میلیون نفر از مردم همچنان دچار سوء تغذیه مزمن  ٨٠٠امروز بیش از "بیر کل فائو گفت: د فائو، به برخی آمار و کارها اشاره کرد.

نزدیک به  -میلیون کودک زیر پنج سال از رشد بازمانده اند ١٥٥ "وی افزود: "هستند ... و متاسفانه این میزان رو به افزایش است.

میلیارد نفر از کمبود  ٢میلیون نفر چاق هستند و  ٥٠٠که حداقل  میلیارد نفر ، اضافه وزن دارند به طوری ١.٩یک چهارم از کل 

گرازیانو دا سیلوا در حالی که به برخی پیشرفت ها در مبارزه با بالیای مرتبط با فقر و گرسنگی در دهه "ریزمغذی ها، رنج می برند.

آب و هوا و تغییر الگوهای رژیم غذایی، چالش  این دستاوردها می تواند با جنگ، رشد جمعیت، تغییرات"های اخیر اشاره کرد، گفت: 

 ٢٠ بیش از"وی همچنین به یکی از بزرگترین بحران های انسانی تاکنون اشاره کرد و افزود: "های جدید در معرض خطر قرار گیرند.

 "د.میلیون نفر در معرض خطر گرسنگی در چهار کشور: شمال شرقی نیجریه، سومالی، سودان جنوبی و یمن قرار دارن

 سیاست توانمند سازی و فضای سازمانی

خواستار تعهد قوی به تصمیم گیری ملی و اعتماد به نفس  ٢٠٣٠گرازیانو دا سیلوا با اشاره به دستور کار توسعه پایدار تا سال 

ست، تاکید کشورهای عضو شد ، همچنین بر این موضوع که اجرای طرح های منطقه ای و نقش سازمان ها در این مسیر قابل توجه ا

بیانیه رهبران اتحادیه آفریقا برای پایان دادن به گرسنگی در آفریقا ( ،  Malabo Declarationکرد.همچنین وی به بیانیه ماالبو )

 و تعهد نسبت به امنیت غذایی توسط کشورها در آسیا و منطقه اقیانوس آرام و امریکا التین و کارائیب اشاره کرد. ٢٠٢٥تا سال 

اراده سیاسی برای انجام اقدامات، به تمرکز قوی تر استراتژی های ملی در حوزه سیاست های تغذیه، سالمت و آموزش  "وی گفت: 

همچنین وی خواستار افزایش مکانیزم های نظارت و هماهنگ برای تسهیل گفت وگو و ایجاد انگیزه برای همکاری بخش  "نیاز دارد.

برای این منظور تصمیم گیرندگان "وی گفت:  شد.(  Zero Hungerبین بردن گرسنگی )ها و ذی نفعان و تمرکز بر طرح ها در از 

باید شواهد محکم و مرتبط، از جمله آمار و نظارت بر داده های مورد نیاز را در اختیار داشته باشند، همچنین به افزایش سرمایه 

گرسنگی اغلب "مللی توسعه کشاورزی ( دراین باره گفت: )صندوق بین ال IFADگیلبرت هونگو، رئیس  "گذاری دراین راه نیاز است.

به دلیل فقر و نابرابری ایجاد می شود و این نتیجه ی محرومیت تولید کنندگان کوچک از سیستم غذایی در سطح گسترده است 

برسد؛ اما اگر ما  ٢٠٣٠ال وی هشدار داد با ادامه روند فعلی، جامعه بین المللی نمی تواند به تعهد دستیابی به گرسنگی صفر تا س".

هم اکنون سیستم غذایی را به گونه ا ی فراگیر و پایدار ایجاد کنیم و به انعطاف پذیری افراد فقیر روستایی و اکوسیستم اقدام کنیم، 

 ها، یدرگیر کاهش برای باید ها دولت"دیوید بیسلی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا گفت: "می توانیم به هدف مان دست یابیم.

  و برنامه جهانی غذا ، در یک مسیر بی سابقه با یکدیگر کار کرده اند. IFADوی اشاره کرد که فائو،  ".کنند اقدام

  اهمیت سرمایه گذاری
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کمیسر اروپا در امور کشاورزی و توسعه روستایی ، فیل هوگان، در این باره اشاره کرد که برای رشد اقتصاد آفریقا، سرمایه گذاری 

نیاز است. این در حالی است که کمک های رسمی در حوزه توسعه و پول های ارسالی نمی توانند منابع کافی سرمایه گذاری مورد 

 "باشند بلکه سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد نیاز است چراکه می تواند بزرگ ترین منبع مالی توسعه را فراهم کند.

ند به افزایش تولید محصوالت با ارزش افزوده در آفریقا و همراه با دسترسی بهتر این درحالی است که افزایش رشد می توا"وی گفت: 

به بازارهای با ارزش افزوده بینجامد. همچنین کارآفرینان جوان آفریقایی برای فروش محصوالت شان به محصوالت با کیفیت، روش 

منطقه  استراتژی جهانی، -ز شامل این پنل ها بود: گرسنگی صفررویداد جانبی امرو"های بهتر تولید و دسترسی به بازارها، نیاز دارند .

هوگو راجر مارتینز بونیال، -)پایان گرسنگی( مربوط به وزیر امور خارجه السالوادور  SDG 2ای و هم افزایی ملی برای رسیدن به 

ا ، وزیر ایاسو ابراه -بیعی اتیوپی کسی که رئیس جامعه آمریکای التین و منطقه کارائیب )سالک( است، وزیر کشاورزی و منابع ط

لیان تیکو و امیرا گورنس، سفیر جمهوری سودان، که رئیس کمیته امنیت  –کشاورزی و جنگلداری جمهوری دموکراتیک خلق الئوس 

 ( را برعهده دارد. (World Food Security :CFSجهانی غذا )

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٠٢/%DA%AF%D٨%B١%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

معاون وزیر و یک رئیس جمهوری در نشست  1٥وزیر و  ٧٠کننده دارد/ شرکت 1٠٠٠نشست چهلم فائو، 

 کنندشرکت می

تیر( در مقر فائو، در رم برگزار شود. این نشست  ١٧ژوئیه ) ٨ژوئیه ) فردا دوشنبه ( تا  ٣اجالس فائو از امسال قرار است چهلمین 

به گزارش ایانا از وبسایت فائو، هدف از برگزاری این .توسط باالترین نهاد ریاست این سازمان هر دو سال یک بار برگزار می شود

الم نظر درباره برنامه پیشنهادی مدیر کل و بودجه آن بپردازند. همچنین این نشست اجالس این است که اعضای فائو به بررسی و اع

فرصت خوبی برای گفت و گو در مورد مسائل غذا و کشاورزی است.همچنین در نشست چهلم، شرکت کنندگان در مورد مسایل مهم 

برای پایان دادن به گرسنگی، کمبود آب، امنیت  از جمله چگونگی انجام تعهد اعضا به اقدامات برای به انجام رساندن هدف جهانی

غذایی و تغییرات آب و هوایی در شرق نزدیک و شمال آفریقا؛ راه حل های پایدار برای جلوگیری از گرسنگی در کشورهای جنگ 

مهاجرت به زده؛ نقشه راه در زمینه امنیت غذایی و تغذیه برای مناطق کوچک در حال توسعه؛ و نقش توسعه روستایی در کاهش 

معاون وزیر و یک رئیس  ١٥وزیر،  ٧٠بحث و گفت وگو می پردازند.انتطار می رود امسال حدود یک هزار شرکت کننده ، از جمله 

 برنامه جانبی برگزار می شود. ٢٠روز همراه با حدود  ٦جمهوری در این نشست حضور یابند. این نشست 

در شهر کبک امضا شد، باید نشستی برای کشورهای عضو به طور منظم برگزار  ١٩٤٥اکتبر  ١٦گفتنی است براساس قانون فائو، که در

سال برگزار شده  ٧٠شود. نشست کبک، نخستین نشست در نظر گرفته شد و از آن پس این اجالس هر دو سال یک بار طی بیش از 

در مقر فائو ساخته شد؛ سالنی مهم که دارای امکانات ویژه برای برگزاری    Plenary Hall، سالن ١٩٥١است.همچنین در سال 

نفری و رنگ آمیزی غالب به رنگ  ١١٨٠جلسات در سطح باال مانند کنفرانس فائو است. از جمله ویژگی های این سالن، گنجایش 

عمومی توسط دولت ایتالیا و توسط هنرمند ایتالیایی  آبی است که یادآور پرچم آبی سازمان ملل متحد است.آثار هنری سقف تاالر

انجام شده است.از نکات قابل توجه کنفرانس، چند زبانه بودن آن است؛ به طوری که سالن ( Mirko Basaldella) میرکو با سالدال

ی فائو مطالب را به ترجمه همزمان مجهز هستند و سخنرانان می توانند به شش زبان رسم Plenary Hallاز جملههای نشست، 

 زبان عبارتند از عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی. ٦بشنوند: آن 

 کشور عضو به عالوه یک سازمان، اتحادیه اروپا و دو عضو وابسته، جزایر فارو و توکالئو دارد. ١٩٤فائو 

  برای شرکت در اجالس به رم سفر کرده است. نفره ٨حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان نیز امروز یکشنبه در راس هیاتی 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٤٢/%D٨٦%٩%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

زا به های دارای شکر و انرژینوشیدنیآب، تنها نوشیدنی مجاز در مدارس ابتدایی نیوزیلند شد/ فروش 

 کننده آب رو به کاهش گذاشتآموزان مصرفمدارس ممنوع شد/ پوسیدگی دندان دانش

 .تولیدکنندگان نوشیدنی در مورد اینکه آب تنها نوشیدنی مجاز در مدارس ابتدایی و راهنمایی باشد، موافقت کردند

درصد از نوشیدنی های شان،  ٩٥گزارش شورای آشامیدنی نیوزیلند، شرکت هایی که بنا به  nzheraldبه گزارش ایانا از وبسایت 

 آب میوه و غیر الکلی است، باید از فروش نوشیدنی های شیرین شده با شکر و نوشابه های انرژی زا در مدارس خودداری کنند.

تقریبا همه مدارس در حال حاضر  "مایک ویلیامز گفت: ،  Secondary Principals Associationهمچنین رئیس انجمن 

این درحالی است که تحقیقات دکتر تورنلی ، درباره سیاست مدرسه ابتدایی "فروش نوشابه و نوشیدنی های انرژی را متوقف کرده اند.

ی دندان که آب تنها نوشیدنی مجاز بود، نشان داد که پوسیدگ ٢٠٠٧یاندرا در اوتارا )منطقه ای در حومه جنوبی اوکلند( در سال 

وزارت بهداشت از تمام صنایع مواد مدرسه دیگر با کاهش رو به رو شد. ٩کودکان در مدرسه یاد شده حدود یک ششم در مقایسه با 

غذایی و نوشیدنی خواست تا نسبت به شناسایی راه حل ها و مشارکت برای کمک به کاهش نرخ چاقی برای همه کودکان اقدام کنند. 

وکاکوال از اعضای پیشرو شورای آشامیدنی، متعهد به این اقدام شده است.رئیس شورای آشامیدنی، الی مونرو این در حالی است که ک

 "تعهد جدید صنایع درباره فروش آب میوه و نوشابه های گازدار بدون قند در مدارس متوسطه منعی قائل نشده است."گفت: 

 "نوشابه های سالم"ر کرد به طوری که مدارس تنها مجاز به فروش صاد ٢٠٠٨این درحالی است که دولت دستورالعملی در ژوئن 

تاد تغذیه دانشگاه اوکلند ، بوید اسوینبورن، شاید در بسیاری از کشورها اس گفته به لغو شد. ٢٠٠٩بودند؛ البته دستورالعمل در فوریه 

روش متفاوتی دارند. به طوری که ژاپنی ها از دستور این قانون اجرا نشود. اما اگر نگاهی به مدارس ژاپن بیندازیم می بینیم آن ها 

درصد نوشابه های گازدار ٩درصد نوشیدنی های انرژی زا،  ٤غذایی سنتی خود استفاده می کنند.گفتنی است مدارس نیوزیلند 

 می فروشند.درصد آب میوه  ٣٩درصد شیر طعم دار و  ٣٨درصد آب بطری ،  ٣٥درصد نوشابه های گازدار بدون قند،  ١٢شیرین، 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٦٧/%D٨%A٢%D٨%A٨%D-٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

قیمت مواد غذایی و کمبود نهاد خواستار تحو  سیستم غذایی انگلستان شدند/ افزایش های مردمسازمان

 توانند غذای خود را تأمین کنندمیلیون نفر نمی 8کارگران در بخش کشاورزی دو نتیجه ابتدایی برگزیت/ 

 دائتالف سازمان های غذا و کشاورزی از سیاستمداران انگلیسی خواست تا سیاست غذایی پیشرونده تری را قبل از خروج از اتحادیه اروپا ایجا

به صفحه ای که خواستار سیستم غذایی ساده تر است. ١٠٠راه اندازی شد؛ گزارش  "سیاست غذایی مردم"، ٢٠١٧ژوئن  ٢٦به کنند. دوشن

صفحه ای در هر جایی، همه افراد، صرف نظر از سطح درآمد و سابقه شان،  ١٠٠گزارش ایانا از وبسایت گلوبال اگریکالچر، براساس این گزارش 

فی و خوب در همه زمان ها داشته باشند بدون آن که رفاه مردم، سالمت محیط زیست و توانایی نسل های آینده دسترسی ایمنی به غذای کا

ماه مشاوره های گسترده در سراسر کشور و با نظرات و پیشنهادات بیش  ١٨برای تأمین خودشان مورد مصالحه قرار گیرد. این گزارش در طول 

ه های اجتماعی، سازمان های مردمی، اتحادیه ها و سازمان های غیردولتی تهیه شده است. این سازمان ها برنامه غذایی و کشاورزی، گرو ١٥٠از 

( با بیشترین عدم اطمینان مواجه می شود. افزایش قیمت Brexit)١نشان می دهند کشاورزی یکی از بخش هایی است که در نتیجه بریگزیت

ه دلیل محدودیت های مهاجرت، تنها دو مسئله مهم از موضوع پیش روست. آن ها استدالل مواد غذایی و کمبود کارگران در بخش کشاورزی ب

 دمی کنند که برای مواجهه با این عدم اطمینان؛ چارچوب قانونی، سیاسی و عمل غذایی مورد نیاز است که حوزه های سیاست مجزا در تولید موا

مین، تجارت، محیط زیست، مشارکت مردم ساالرانه و رفاه جامعه را با یکدیگر ادغام می غذایی، بهداشت، حقوق کارگران، برنامه ریزی و کاربری ز

 کند. 

برنامه ملی غذای خوب "سازمان های مذکور اشاره می کنند همان طور که در حال حاضر اسکاتلند فرآیند پذیرش سیاست های غذایی ملی و 

را گسترش می دهد، انگلستان در این موضوع عقب مانده است. فقدان یک چارچوب جامع و هماهنگ با سیاست های غذا در انگلستان به  "٢بیل

ما در این کشور، "، از هماهنگ کنندگان گزارش سیاست غذای مردم، می گوید: (Dee Butterly)طور فزاینده ای مشکل ساز است. دی بوترلی 

ش استفاده از بانک های غذایی؛ سطوح ناامنی غذایی شرم آوری را تجربه می کنیم و تخمین زده شده است که در حال حاضر هرساله، با افزای

طبق گفته سازمان ها، در سیستم غذایی انگلستان، نابرابری  "میلیون نفر با نقص مالی مواجه اند و نمی توانند غذای خود را تأمین کنند. ٨بیش از 

با افزایش "، از فعاالن کمپین عدالت جهانی در حال حاضر، می گوید: (Heidi Chow)مامی سطوح مشخص می شود. هیدی چو و استثمار در ت

نظارت شرکت های کشاورزی در انگلستان بر قیمت مواد غذایی اساسی که از افزایش دستمزدهای واقعی نیز فراتر رفته و با افزایش خروج 

هزار مزارع کوچک و متوسط که در طول دهه گذشته بسته شدند؛ انگلستان شاهد بحران های تولید،  ٣٣یش از کشاورزان کوچک از بازارها با ب

رویکرد دولت برای مقابله با این مشکالت، بهترین وعده غذایی در بدترین حالت موجود است. "توزیع و فروش مواد غذایی است. او اضافه می کند: 

که در حال حاضر با نمایندگان اتحاد کارگران زمین؛ کمپین عدالت جهانی در حال حاضر؛  "سیاست غذایی مردم"بنابراین، سازمان های مرتبط با 

همکاری می کنند، تغییرات اساسی در عملکرد  (Permaculture)تعاونی زمین اکولوژیکی؛ مرکز آب کشاورزی زیستی و انجمن پرماکالچر

د. ما باید در سال های آینده یک سیاست غذای ملی ایجاد کنیم که سیستم های غذایی ما را سیستم های غذایی و مدیریت آن ها را خواستارن

این گزارش شامل مجموعه جامعی از پیشنهادات و اهداف سیاسی در "متحول کند و برابری، انعطاف پذیری و عدالت در خط مقدم آن باشد.

ی از جمله حاکمیت، تولید مواد غذایی، بهداشت، زمین، نیروی کار، محیط جهت دگرگونی سیستم غذایی انگلستان است که زمینه های موضوع

برگزیت فرصتی تاریخی برای ایجاد تغییرات اساسی "زیست، دانش و مهارت، تجارت و امور مالی را پوشش می دهد. گزارش مذکور می گوید: 

ریم. زمان آن رسیده که با یکدیگر متحد شویم و سیستم غذایی را برای بهتر شدن را به ارمغان می آورد و مسئولیت ما این است که آن را بپذی

  "به وجود آوریم که قلب تپنده فرهنگ، تاریخ، زمین، جوامع و نسل های آینده ما باشد.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٦١/%D٨%B٣%D٨%A٧%D٨%B٢% 
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 گزاشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۹تاریخ: 

نفر از جوانان آفریقایی فعا  در  2٠٠در طو  کارگاه جوانان بیانیه های راه حل ارائه دادند/ انجمن بیش از 

 بخش کشاورزی را هدف قرار داده است

که در لبادان نیجریه ماه گذشته برگزار شد، شرکت  (AYA)١جوانان سراسر آفریقا در نخستین انجمن کارآفرینان جوان آفریقایی

کردند. این انجمن فرصتی برای جوانان فراهم کرد تا مهارت ها، خالقیت ها و نورآوری های شان در زمینه کسب و کار کشاورزی را 

، از وبسایت آی. آی. تی. اینشان دهند و با سایر جوانان، شرکای توسعه و ذی نفعان بخش کشاورزی در ارتباط باشند.به گزارش ایانا

، مرکز (AfDB) ٣و از سوی بانک توسعه آفریقا (IITA)٢انجمن به میزبانی دفتر مرکزی مؤسسه بین المللی کشاورزی گرمسیری

و با  ٢.٠، سازمان مدنی آفریقا (AAIN)٥، شبکه انکوباسیون کشاورزی آفریقا (CTA)٤همکاری های فنی کشاورزی و روستایی 

نفر از جوانان آفریقایی فعال در صنایع کشاورزی، بخش کشاورزی و  ٢٠٠، بیش از (AYA)برگزار شد. انجمن آیا  IITAهمکاری 

زنجیره های ارزش مربوط به آن را هدف قرار داده است و نوآوری های شان در زمینه تولید و بازاریابی را ارتقاء می دهد. کسانی که 

ن هستند، مهارت های الزم برای اشتراک دانش و اطالعات مرتبط با کسب و کار کشاورزی در حال حاضر عضو شبکه جوانان و یا انجم

 را دارند و همچنین توانایی بالقوه ای برای هدایت سایر جوانان و یا رشد و توسعه آرام کشاورزی از طریق فعالیت های مربوطه را دارند. 

و ارائه موارد موفقیت آمیز بود. برنامه رقابتی کارآفرینی اگری پیچ  روزه با بحث های موضوعی ٢انجمن شامل کنفرانس و کارگاه 

(AgriPitch)  و رویدادهای جانبی شامل برنامه های آموزشی برای مربیان و توسعه دهندگان برگزار شد که فرصت هایی را در

 سب وکار کشاورزی در سراسر آفریقاست. اختیار کارآفرینان قرار می دهد که خود ویترینی برای نمایش موفقیت ها و توان بالقوه ک

سال نوآوری های خود را ارائه دادند و سپس  ١٨-٣٥در طول برنامه رقابتی کارآفرینی اگری پیچ، شرکت کنندگان در رده سنی 

ت دعوجوایزی به سه دسته از برندگان اهدا شد. برندگان منتخب به جلسات ساالنه بانک توسعه آفریقا در ماه می امسال در هند 

 Akinwumi)شدند تا کارهای خود را در آنجا ارائه دهند. برنده نهایی جایزه خود را از رئیس بانک توسعه آفریقا، آکینوومی آدسینا 

Adesina) دریافت کرد. انتظار می رود در طول فعالیت این انجمن، کارآفرینان ایده های نوآورانه در کشاورزی را ارائه و گسترش ،

اند فنّاوری ارتباطات و اطالعات، تولید، برداشت و فرآیندهای مربوطه، بازاریابی، تدارکات، تحقیق، خدمات مالی و دهند که می تو

بسیاری موضوعات دیگر را نیز پوشش دهد.همچنین در طول کارگاه، جوانان بیانیه های کاملی را ارائه کردند که نشان می دهد آن 

 های عادی را که جوانان در فعالیت های کشاورزی با آن رو به روی می شوند، حل کنند.  ها چه راه حل هایی یافته اند تا چالش

انجمن آیا برای کارآفرینان آفریقایی فرصتی در جهت تعامل و ارتباط با سازمان های تجاری و توسعه ای فراهم می کند که می تواند 

 (Nteranya Sanginga)ز آفریقا هستند، کمک کند. نترانیا سانگینگا به ارتباطات بازارهای بالقوه و فعاالنی که در داخل و خارج ا

این مؤسسه از طرح هایی حمایت می کند که اطمینان می دهد "، مدیر کل مؤسسه بین المللی کشاورزی گرمسیری، می گوید:

  "زش می پردازند.جوانان این قاره به تغییر وضعیت کشاورزی آفریقا به کمک تجارت کشاورزی و توسعه زنجیره های ار

انجمن آیا عنصر مهمی از ابتکار کلیدی بانک توسعه آفریقا برای اشتغال جوانان در بخش کشاورزی است. پیشنهاد چیجی اُجوکوو 

(Chiji Ojukwu) ،رشد -برنامه ای برای توانمندسازی جوانان "، مدیر بخش کشاورزی و صنایع مرتبط با آن در بانک توسعه آفریقا

ساله با پشتیبانی و سرمایه گذاری بانک توسعه آفریقا با هدف  ٥می باشد. این برنامه  "-کشاورزی و اشتغال در آنکسب و کار 

گسترش نسل بعدی کارآفرینان آفریقایی در بخش کشاورزی راه اندازی شده است. اهداف کلی کمک به ایجاد اشتغال، امنیت غذایی 

 یشت جوانان در مناطق روستایی و شهری است. و تغذیه، تولید درآمد روستایی و بهبود مع

 پانوشت:
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1. African Youth Agripreneurs 
2. International Institute of Tropical Agriculture 

3. African Development Bank 

4. Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation 

5. Africa Agribusiness Incubation Network 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٤٦/%D٨%AF%D٨%B١%- 
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 گزارشات جهانی
 آیانا ۱۲ - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

 سازمان ملل متحد برای مد  کشاورزی پایدار شدسازمان غیردولتی هند، برنده جایزه 

، تنها مؤسسه هندی است که موفق به دریافت جایزه برای مدل کشاورزی  Swayam Shikshan Prayogسازمان غیر دولتی هند 

 زیست محیطی پایدار و مبارزه با اثرات نامطلوب خشکسالی از سازمان ملل شده است.

پروژه از سازمان ها در سراسر آفریقا، آسیا و امریکا التین برای راه حل  ١٥هیندو، این درحالی است که به گزارش ایانا از وبسایت د 

نامزد از  ٨٠٠های نوآورانه برای مقابله با فقر، حفظ محیط زیست و چالش آب و هوا به عنوان برنده انتخاب شدند. در این رویداد 

 ار طرح هایی از پاکستان و قزاقستان پذیرفته شد.کشور شرکت داشتند. همچنین برای نخستین ب ١٢٠

، کشاورزان دررویارویی با خشکسالی ناتوان شده بودند. در این  Marathwadaاین جایزه در زمانی داده شد که در منطقه خشک 

طی دو دهه به طور فعال برای توانمندسازی زنان در منطقه مرکزی روستایی هند  (Swayam Shikshan Prayogمیان سازمان )

این ابتکار، براساس رهبری زنان به سمت سازگاری با به طوری که گذشته با ابتکارات ترویج جامعه محور ، اقداماتی انجام داده است.

این پروژه به "، گفت: SSPآب و هوا و مدل کشاورزی اگرواکولوژِی برای احیای زمین و خاک بوده است. پرما گوپاالن، مدیر اجرایی 

جریب زمین[ و خانواده های آن ها در منطقه  ٤هزار زن کشاورز ]بدون زمین یا دارای کمتر از  ٢٠سازی بیش از توانمند 

Marathwada .کمک کرده، به طوری که آن ها توانستند تصمیم گیری آگاهانه ای در مورد کشاورزی و محیط زیست بگیرند" 

تهدید آب وهوایی روبه رو هستند و درآمد کشاورزان حاشیه ای با مشکل مواجه مناطق ماهاراشترا و سایر نقاط هند با "گوپاالن گفت: 

است، چراکه سهمیه بندی آب، استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی و آفت کش ها به زمین، سالمت و محیط زیست آن ها آسیب 

[ با تمرکز بر تشویق زنان برای پذیرش یک مدل است SSPوارد کرده است. بنابراین، برای آگاهی زنان کشاورز، ما به ابتکار عمل ]که 

کشاورزی دست زدیم که بتوانند از طریق کشاورزی و به طور همزمان به افزایش حفظ تنوع زیستی و تامین امنیت غذایی دست 

از  رزی و حرکتاین مدل از افراد برای استفاده از کود زیستی، حفظ و تبادل بذرهای محلی وبومی و تغییر در الگوهای کشاو"یابند.

 سیستم تک محصولی به سیستم کشت محصوالت متعدد، به منظور کاهش وابستگی به تغییرات آب و هوا حمایت می کند.

این روش بر مدیریت کارآمد آب از طریق استفاده از کشت هیدروپونیک، آبیاری قطره ای، آبپاش و استخر مزرعه "گوپاالن افزود: 

آب های زیرزمینی و حاصلخیزی خاک منجر می شود . بنابراین، در زمان خشکسالی، کشاورزان حاشیه  تاکید دارد، که به بهبود سطح

 "ای، به خصوص زنان، می توانند تصمیمات آگاهانه ای در مورد کشت انواع محصوالت زراعی عالوه بر امنیت درآمد، بگیرند.

با پرداختن به نابرابری های اجتماعی  Marathwadaکشاورز در  اقدامات پروژه در زمینه آموزش و توانمند سازی زنان "وی گفت: 

هزار دالر دریافت خواهند کرد و این شانس را دارند تا  ١٠برنده در این رویداد هرکدام  ١٥گفتنی است ، "آن ها، همراه بوده است.

 نیویورک شرکت کنند.در نشست یک هفته ای در زمان برگزاری هفتاد و دومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در 

( سازمان ملل را از آن خود  UN climate awardدر اکتبر سال گذشته توانست جایزه آب و هوایی ) SSPهمچنین این سازمان  

تسهیل دسترسی به انرژی پاک، آب و زن کارآفرین روستایی و  ١١٠٠کند. این جایزه به دلیل ایجاد شبکه توزیع روستایی برای 

 اهدا شد. SSPر شماری از جوامع روستایی، به خدمات بهداشتی د

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٦٨/%D٨%B٣%D٨%A٧% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۵تاریخ: 

 فشار چهارجانبه به دالر

تومان رشد کرده  ٨٠٠هزار و  ٣نوسانات محدودی داشته، ولی در شروع فصل دوم تا نزدیکی مرز  ٩٦دنیای اقتصاد: دالر در بهار 

دهد فضای بازار با شروع تابستان تغییر کرده و دگرگونی فضا در بخشی از نوسانات قیمت نمایش یافته است. ها نشان میاست. بررسی

گران، دالر گرایش بیشتری به نوسان در کف قیمتی داشت؛ ولی در حال انداز مثبت معاملهواسطه چشمدر سه ماه ابتدایی سال، به

سوی سطوح مقاومتی کرده حاضر، مسائلی مانند بحث کاهش نرخ سود بانکی و وضعیت بازار پول، این ارز را متمایل به حرکت به

ود، موضوع دومی است که قیمت را در بینی کرده بپیش از این آن را پیش« دنیای اقتصاد»است. ورود تقاضای جدید به بازار که 

جمهوری در کنار گذر از ماه مبارک رمضان موجب شده که عوامل محدودکننده تیرماه تحریک کرده است. عبور از انتخابات ریاست

به رسیدن دالر عامل دیگر نیز در تشدید فضایی که منجر  ٤تقاضا از بازار خارج و انتظارات احتیاطی کامال تعدیل شود. در کنار اینها، 

گران رشد نرخ حواله درهم، باال رفتن ارزش دالر در ترکیه، افزایش تقاضای معامله .روزه شده، نقش داشتند ١٠٠به سقف قیمت 

مدت بازار را به کننده بودند. در مجموع ناظران روند میانعامل تحریک ٤واسطه افت اونس و تحرکات معامالت فردایی، این سکه به

 .زنندرات و شدت حضور بازارساز گره میجنس انتظا

روز اخیر قرار بگیرد. روز چهارشنبه، شاخص  ١٠٠در پنجمین روز هفته، دومین افزایشی متوالی دالر ثبت شد تا قیمت آن بر قله  

رز پس از تعطیالت تومان رسید. این باالترین نرخ فروش این ا ٧٨٩هزار و  ٣تومان افزایش را به ثبت رساند و به قیمت  ٦بازار ارز 

ات گران سکه و تحرکنوروز بود. به گفته فعاالن، رشد نرخ حواله درهم، افزایش ارزش دالر در ترکیه و سلیمانیه عراق، تقاضای معامله

 تومانساز رکوردزنی یاد شده بودند. همسو با رشد بهای دالر، سکه تمام بهار آزادی با هزار گران فردایی ازجمله عوامل زمینهمعامله

شنبه هزار تومان قرار گرفت. سکه در روزهای دوشنبه و سه ٢١٢روز کاهش متوالی پایان داد و روی قیمت یک میلیون و  ٢رشد به 

  .هزار تومان از ارزش خود را از دست داده بود ٨

 تحرکات بازیگران فردایی

شده روز کرد که کاهشی یک تومانی نسبت به قیمت بستهتومان آغاز  ٧٨٢هزار و  ٣روز چهارشنبه، دالر معامالت خود را با قیمت 

شنبه داشت. با وجود شروع کاهشی، در ادامه روز شاخص ارزی راه متفاوتی را انتخاب کرد و در مسیر صعودی قرار گرفت. سه

 ٣معامالت فردایی نقطه تومان رسیده بود، بهای آن در  780هزار و  ٣بعدازظهر به انتهای محدوده  ٣که قیمت دالر ساعت درحالی

 ٧٩٤هزار و  ٣تومان را شکست. به گفته فعاالن، در پنجمین روز هفته، ارزش دالر در معامالت فردایی حتی تا نقطه  ٧٩٠هزار و 

گران هلومان باال رفت و در تمام مقاطع روز قیمت این ارز در این معامالت بیشتر از نرخ آن در معامالت نقدی بود. به گفته فعاالن، معام

تومان عبور دهند؛ ولی این  ٧٩٠هزار و  ٣ردایی تالش زیادی داشتند که با تحرکات خود بهای دالر را در معامالت نقدی از محدوده 

هزار و  ٣ریال افزایش به قیمت  ١١بعدازظهر رخ نداد. روز چهارشنبه، در مرکز مبادالت ارزی نیز قیمت دالر با  ٣اتفاق تا ساعت 

 .ریال رسید ٥تومان و  ٢٥٤

 اضالع رشد دالر

تومانی برد، افزایش نرخ حواله درهم بود. روز گذشته نرخ حواله  ٨٠٠هزار و  ٣قدمی مرز  ١١ترین عواملی که دالر را به یکی از مهم

تی ارزش دالر گران ارزی باور داشتند با قرار گرفتن درهم در این محدوده قیمتومان شد. برخی معامله 40درهم وارد محدوده هزار و 

تومان را داشت. نرخ حواله درهم و دالر در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیمی  ٨٠٠هزار و  ٣در بازار داخلی توان رشد به باالی 

کردند که ارزش شود. در کنار این، روز چهارشنبه بخشی از بازیگران ارزی عنوان میدارند و افزایش یکی منجر به رشد دیگری می
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تر تهران به سوی کشور همسایه سرازیر شود. همچنین کرد که ارز از بازار ارزاندر ترکیه باال رفت. این موضوع انتظاری را ایجاد میدالر 

دالر وارد بازار ارز  ٢٢٠دلیل پایین بودن بهای اونس و زندانی شدن در محدوده هزار و بازان بهگران اعتقاد داشتند؛ سکهبرخی معامله

 .آنها از این موضوع آن بود که با باال آوردن قیمت دالر از کاهش بیشتر قیمت سکه جلوگیری کنند شدند. هدف

 افزایش انتظارات افزایشی

گران را بیش از پیش افزایش داده است. به باور آنها، با تومان انتظارات افزایشی معامله٧٩٠هزار و  ٣نزدیک شدن دالر به محدوده 

تومان  ٧٨٠هزار و  ٣ساز ورود این ارز به محدوده افزایشی قیمت دالر روشن شده است و همین موضوع زمینهآغاز تابستان موتور 

بوده است. در این میان، آنها اعتقاد داشتند، افزایش تقاضای فنی و ورود بیشتر تقاضای مسافرتی و تجاری منجر به رشد بیشتر قیمت 

گری فضای بازار را عادی دانستند و عنوان کردند، مدیریت بازارساز مانع از افزایش دالر خواهد شد. این در حالی است که عده دی

 .دامنه نوسانات خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٩٧/%D٨١%٩%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

میلیون تن گندم  63ها چگونه گزارشی خواندنی و کاربردی درباره تولید و تجارت گندم در آمریکا/ آمریکایی

 کنند + نمودارهای تفکیکیتولید می

تن و میزان صادرات میلیون  ٢٦.٦میلیون تن، ذخایر در ابتدای سال حدود  ٦٢.٩حدود  ٢٠١٦-١٧میزان تولید گندم آمریکا در سال 

میلیون تن بود. در ایاالت متحده آمریکا شش نوع گندم تولید می شود که بر اساس رنگ،  ٢٧.٩آمریکا در طی همین سال حدود 

سختی، و فصلی که در آن رشد می کنند طبقه بندی می شوند. بر اساس همین نوع طبقه بندی، مشتریان گندم آمریکا می توانند 

 کنند که درمصارف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد آردهایی را تولید

  سعید وایگانی:

میلیون تن و میزان صادرات  ٢٦.٦میلیون تن، ذخایر در ابتدای سال حدود  ٦٢.٩حدود  ٢٠١٦-١٧میزان تولید گندم آمریکا در سال 

گندم تولید می شود که بر اساس رنگ،  در ایاالت متحده آمریکا شش نوع.میلیون تن بود ٢٧.٩آمریکا در طی همین سال حدود 

سختی، و فصلی که در آن رشد می کنند طبقه بندی می شوند. بر اساس همین نوع طبقه بندی، مشتریان گندم آمریکا می توانند 

 آردهایی را تولید کنند که درمصارف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٤٤/% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

 های کشاورزی پایدار را بنا کردلیبریا بنیان

 امنیت هم و هستند فقیر هم –لوفا، بومی، بونگ، ماربی و مونسرادو  -در لیبریا مناطقی که بیشترین آسیب را از ویروس ابوال دیده اند

مورد بررسی قرار گرفتند  ٢٠١٥درصد از خانوارهای این مناطق که در ارزیابی مواد غذایی اضطراری در سال  ١٦ حداقل. ندارند غذایی

امنیت غذایی نداشته اند، یا به عبارت دیگر، برای دسترسی به غذای مورد نیاز خود اظهار نیاز کرده اند و هنوز همه این شهرها محل 

ه چه باید بپرسیم ک gnnliberiaبه گزارش ایانا از وبسایت ..میلیون نفر است ٤.٥درصد از جمعیت لیبریا از میان  ٥١زندگی حدود 

چیزی در پس این امنیت غذایی قرار دارد؟ کشاورزی بخور و نمیر در لیبریا شرایط را برای برای رقابت این کشور در بازارهای غذاهای 

و بحران های طوالنی مدت مدنی آسیب دیده  ٢٠١٤وارداتی ارزان، سخت می کند و کشاورزی در نتیجه شیوع بیماری ابوال در سال 

ت باالی مردم محلی در کشاورزی، تولیدات این بخش پایین باقی مانده است؛ تکنولوژی کم و مدیریت ضعیف است.با وجود مشارک

آفات با عواملی چون استفاده به شدت محدود از کود و سایر روش های کشت مدرن ترکیب می شود و این ها عواملی هستند که 

اولیه با کیفیت کشاورزی، تلفات باال در قبل و بعد از برداشت و نبود  مسئول تولیدات پایین هستند. سایر عوامل شامل فقدان مواد

انگیزه برای تولید مواد غذایی بیش از آن سطحی که برای معیشت مورد نیاز است و دشوار بودن دسترسی به بازارها به دلیل شبکه 

نی از تحقیقات کشاورزی در لیبریا در بسیاری های راهی ناهموار و هزینه باالی حمل و نقل می شود.با این وجود حمایت بانک جها

از مناطق پیشرفت ایجاد کرده است از جمله در تکنولوژی و انتشار، تولید انواع دانه های سازگار با محیط، ظرفیت سازی در انسان ها 

یک  – waapp-liberia)و کار بر روی تنظیم یک چارچوب برای سیاست گزاری ها.پروژه تولیدات کشاورزی در آفریقای غربی )

پروژه محلی تحت حمایت بانک جهانی و دولت ژاپن است. برای این کار یک پلتفورم تهیه کرده است. این پروژه به احیای مالی 

(، تنها موسسه تحقیقاتی لیبریا که در طول جنگ های داخلی به شدت آسیب دیده CARIموسسه تحقیقات کشاورزی مرکزی )

دانشمند جوان لیبریایی حمایت می کند، برخی از آن ها کارشناسی ارشد یا دکترای خود را  ٣٢از  WAAPPاست کمک می کند. 

در دانشگاه های آفریقا کسب کرده اند و همه ی آن ها درس های شان را به اتمام رسانده اند. آن ها اکنون در خدمت وزارت کشاورزی 

 هستند. CARIلیبریا و 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٤٠/%D٨٤%٩%DB%٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۱تاریخ: 

 بانک جهانی خواستار افزایش بودجه در بخش کشاورزی زامبیا شد

تواند این کشور را از وابستگی به مس )مس بیشترین صادرات بنا به گفته بانک جهانی ، افزایش بودجه زامبیا در بخش کشاورزی می 

مارلن روتنبرگ -به گزارش ایانا از آفریکن فارمینگ، مدیر کشور زامبیا در بانک جهانی، اینا.زامبیا را تشکیل می دهد( نجات دهد

(Ina-Marlene Ruthenberg)  :از این رو می توان با صرف کشاورزی با بهره وری پایین عامل مهمی در کاهش فقر است. "گفت

وی در لوزاکا )پایتخت کشور زامبیا( در مراسم راه اندازی نیم ساالنه نشست اقتصادی بانک  "هزینه بیشتر باعث بهبود این بخش شد.

 در این باره سخن گفت. "بهبود بازده با صرف هزینه های عمومی در بخش کشاورزی"جهانی، تحت عنوان 

سال گذشته افزایش یافته و بودجه کشاورزی زامبیا در سال  ١٥که هزینه در این بخش طی بیش از  با وجودی"روتنبرگ گفت: 

 "میلیارد کواچا )واحدپول زامبیا( رسیده، اما همچنان این بخش به هزینه های عمومی نیاز دارد. 6.08دو برابر شده و به رقم  ٢٠١٧

اقتصادی بدون وابستگی به مس و بهبود معیشت روستایی کمک می کند. چنانچه بهبود هزینه های کشاورزی به ترویج "وی افزود: 

هزینه های عمومی در بخش کشاورزی افزایش یابد، دامنه گسترده ای برای بهبود بهره وری و اثربخشی در این بخش وجود خواهد 

نظر دارد تا تصمیماتی برای اطمینان بخشی و  زامبیا در"همچنین در این مراسم ، فلیکس موتاتی، وزیر دارایی زامبیا گفت: "داشت.

 "بهبود بخش کشاورزی انجام دهد چراکه این بخش نقش کلیدی در تنوع بخشیدن اقتصاد و صادرات دارد.

کشاورزان ما باید به سمت رشد محصوالت دیگر به جز ذرت که می تواند برای ما نقدینگی به همراه داشته باشند، روی "وی افزود: 

 Farmer Input Supportبه گفته وی، دولت قرار است تحت برنامه پشتیبانی از نهاده های کشاورزان به نام "بیاورند.

Programme (FISP).اقداماتی را برای بهبود مدیریت این بخش انجام دهد ، 

/http://www.iana.ir/fa/news٤٥٦١٨/%D٨%A٨%D٨%A٧%D 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 میلیون تن ماهی در سا  است 12میزان عملکرد دریاچه ها 

براساس مطالعه ای که به تازگی از سوی دانشگاه ایالتی میشیگان وآژانس دولتی زمین شناسی ایاالت متحده منتشر شد، نشان داد 

 میلیون تن است. ١٢میزان برداشت ماهی از دریاچه های آب شیرین در سطح جهانی به تنهایی ساالنه در مجموع بیش از که 

، اندرو دنیس، دانشمند مرکز یکپارچه سازی سیستم ها و توسعه پایدار دانشگاه ایالتی "د فیش سایت"به گزارش ایانا از وبسایت 

مطالعه ما تخمینی مستقل درباره میزان برداشت جهانی داخلی )غیر ساحلی( شیالت بر ": میشیگان و نویسنده راهنما مطالعه گفت

اساس شبکه غذایی و شرایط اکولوژِی و فعالیت ماهیگیری ارایه می دهد که می تواند به مدیران منابع ایاالت متحده و در سراسر 

اکوسیستم های آب شیرین در  "ین غیر ساحلی کمک کند. جهان در مورد تصمیم گیری آگاهانه در مورد استفاده از آب های شیر

سراسر جهان می توانند خدمات با ارزش در زمینه آب آشامیدنی، تامین برق آبی، آبیاری کشاورزی و اقتصاد گردشگری فراهم کند. 

 ٢٤٦داشت ماهی از بیش از میزان بر ٢٠١١براساس برآورد سازمان زمین شناسی امریکا، دانشگاه ایالتی میشیگان و شرکا ، در سال 

درصد از  ٥٠این دریاچه ها حدود این در حالی است که ( بوده است.poundsمیلیارد پوند ) ١٨.٥هزار دریاچه جهان، در حدود 

، کل برداشت ماهی از تاالب و دریاچه های ٢٠١١مساحت دریاچه آب شیرین جهان را دربر دارند. براساس گزارش فائو، در سال 

میلیون تن گزارش شده است.آمار جهانی درباره  ١٢همچون برداشت از آب های شیرین در سطح جهان، تقریبا بیش از  بسیار کوچک

برداشت ماهیگیری داخلی عمدتا توسط فائو گزارش می شود و البته میزان آن روشن نیست؛ چراکه منابع محدود اندازه گیری دقیق 

ین درحالی است که اغلب به سهم شیالت داخلی )آب های شیرین( در زمینه امنیت برداشت در بسیاری از کشورها وجود دارد . ا

مایل مربع، در  ٠.٠٤غذایی و پروتئین رژیم غذایی توجه کمتری می شود.دانشمندان بهره وری از دریاچه های با مساحتی بیش از 

مورد اندازه دریاچه، میزان فعالیت ماهیگیری بر  سراسر جهان را ارزیابی کردند. به طوری که این بهره وری براساس مدل سازی در

اساس تراکم جمعیت انسانی و برآورد سنجش از راه دور درباره میزان کلروفیل، اندازه گیری از جلبک ها و مواد سازنده در شبکه های 

، با استفاده از فناوری"گفت:  مواد غذایی دریاچه انجام شد.مارک روجرز، دانشمند آژانس زمین شناسی امریکا و نویسنده این تحقیق

مانند بررسی کلروفیل دریاچه از طریق ماهواره ، توانستیم فرصت هایی برای برآورد مستقل فراهم کنیم که می تواند در مناطقی که 

یالت می همچنین مدیران در سراسر جهان با توجه به برآوردهای دقیق درباره میزان برداشت ش"داده ها محدود هستند، به کار رود. 

توانند در مورد منابع طبیعی تصمیم گیری آگاهانه تری اتخاذ کنند، که از آن جمله می توان به ایجاد تعادل در مورد میزان آب 

کشاورزی، منابع آب شهری و سالمت اکوسیستم اشاره کرد. از آن جایی که با توجه به گسترده بودن دریاچه ها و کاربران منابع در 

دازه گیری دقیق از میزان برداشت ماهیگیری با مشکالتی همراه است، بنابراین این مطالعه جدید می تواند یک سراسر جهان ، ان

گفتنی است ، این مطالعه با مشارکت دانشگاه میشیگان، آژانس زمین روشی برای کمک به رسیدگی این عدم قطعیت فراهم می کند.

جه مرکز ملی علوم حیات وحش و تغییرات آب و هوا آژانس زمین شناسی آمریکا شناسی امریکا و دانشگاه صنعتی میشیگان و با بود

 به چاپ رسیده است. Frontiers in Ecology and the Environmentانجام شده است . همچنین این مطالعه در مجله 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٥٨/%D٨٥%٩%DB%٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۶تاریخ: 

 ایجاد واحد اندازه گیری سراسری برای اندازه گیری قدرت تابش خورشید

ها در بعد برای اطمینان از دقت و هماهنگی آن  .پیشرفت فناوری انرژی خورشیدی به ابزارهای اندازه گیری دقیق وابسته است

جهانی، کارشناسان در جلسات منظم بین المللی به این موضوع می پردازند. آن ها دقیقا نمی دانند هر سلول خورشیدی چه اندازه 

انرژی تولید می کند، زیرا نور خورشید بسته به اوقات مختلف روز و همچنین در مناطق جغرافیایی متغیر است. این پژوهشگران برای 

  .نه هماهنگ اندازه گیری و مرجع مشترک آن ها در یک نشست بین المللی در سیسیل گرد هم آمده اندایجاد یک ساما

کشورهای مختلف و موسسات پژوهشی ابزارهای اندازه » :ویم زایمان، پژوهشگر اندازه گیری واحدهای انرژی خورشیدی می گوید

هفته، همه را مقایسه می کنیم. هدف ما رسیدن به یک واحد گیری مختلفی دارند. همه در اینجا جمع شده اند و طی این یک 

 «.هماهنگ اندازه گیری است که با استاندارد جهانی و سامانه متریک )اداره بین المللی اوزان و مقیاس ها( تفاوت دارد

میان »شی موسوم به این سامانه اندازه گیری سراسری شامل سلول های مرجع کوچک با کیفیت بسیار باال است. کارشناسان با رو

  .معدل شدت تابش خورشید در اوقات مختلف روز و در مناطق مختلف را محاسبه می کنند« سنجی

ما باید تفاوتهای کوچک را نادیده بگیریم. ضمن اینکه همه اندازه گیری »روبرتو گاالنئو، کارشناس هواشناسی در این زمینه می افزاید: 

این واحدهای مرجع برای صنعت روبه  «.یار بین المللی شناخته شده و معتبر انجام می شودها در شرایط معمولی و بر اساس مع

روشد تولید انرژی خورشیدی اهمیت زیادی دارد. در این صنعت چندین میلیاردی اشتباهی کوچک در سنجش، تاثیر زیادی در 

با روش میانسنجی می » :ره به تاثیر این شیوه می گویدفرانچسکو الئو، پژوهشگر و استاد با اشا .موفقیت و یا شکست شرکت ها دارد

توانیم شیوه سنجش طیف انرژی را بهبود بدهیم. این نکته برای اندازه گیری های واقعی در فضای آزاد و همچنین محاسبه تولید 

آزمایشی خورشیدی  برای کمک به تولید انرژی با هزینه کمتر، تاسیسات «.انرژی در واحدهای برقی خورشیدی بسیار مهم است

وابسته به مرکز پژوهش اتحادیه اروپا، یک کارگاه آزمایشی برای تابش اشعه خورشید را بازسازی کرده است. شرکت های تولید کننده 

می توانند صفحه های خورشیدی را در محیط علمی قابل اتکا آزمایش و تنظیم کنند. دایان رمبزگ، محقق بازدهی انرژی می گوید: 

ول های مرجع را در ابزارهایمان به اینجا آورده ایم و می توانیم آنها را با استانداردهای دیگر هماهنگ کنیم. نکته مهم این این سل»

است که همیشه می توانیم آن ها را در فضای آزاد و زیر تابش خورشید آزمایش کرده و دوباره تنظیم کنیم. به عنوان نمونه پس از 

هدف این کارشناسان تضمین زنجیره سنجش از یک سلول پایه خورشیدی، «.ن ها را دوباره تنظیم کردیک سال استفاده می شود آ

انتقال به ابزار ثانویه و در نهایت محصول نهایی است تا به مردم اطمینان بدهند که موقع سرمایه گذاری در این انرژی همه جوانب 

 .نند خانه هایشان را با آرامش برای خود و فرزندانشان اداره کنندآن با دقت علمی در نظر گرفته شده است و آن ها می توا

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٢٥/%D٨%A٧%DB%٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۵تاریخ: 

 غبار صادر شدالمللی گرد و بیانیه فنی کنفرانس بین

فنی به  با صدور بیانیه "ها و راهکارهاکنفرانس مقابله با پدیده گرد و غبار، چالش"پس از سه روز تالش، بعد از ظهر روز چهارشنبه 

کار خود پایان داد. به اعتقاد معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کنفرانس تهران نقطه عطفی در کنترل گرد 

به گزارش خبرنگار ایانا، سعید متصدی در پایان کنفرانس مقابله با پدیده گرد و .ر سطح کشورهای درگیر با این پدیده استو غبار د

غبار در جمع خبرنگاران بیان کرد: این اجالس نقطه عطفی در کنترل گرد و غبار در سطح جهانی و منطقه خواهد بود. موفقیت خوبی 

. در الملی استهای بینود: تصویب دو بیانیه در سطح وزرا و کارشناسی، شاهکاری در کنفرانسدر این زمینه کسب کردیم.وی افز

المللی در خیلی از مواقع امکان گرفتن یک بیانیه ساده علمی هم وجود ندارد. کنفرانس تهران به تمام های بینبسیاری از کنفرانس

المللی متمرکز بود. هدف دیگر نیز نقش کلیدی ایران در های بیننما بیشتر روی مشارکت بیشتر سازما اهداف خود رسید. هدف

المللی های بینارتباط با گرد و غبار است که به شکل خوبی مطرح شد. متصدی ادامه داد: اینکه ما مشارکت بقیه کشورها و سازمان

های موفق رانس در نوع خود یکی از کنفرانسرا در کنترل پدیده گرد و غبار داشته باشیم، در کنفرانس تهران تحقق یافت. این کنف

المللی مشکالت و معضالت زیادی دارند، ایران با کمک سازمان ملل توانست به خوبی این های بینبود. با وجود اینکه کنفرانس

ط با گرد ر ارتباکنفرانس را مدیریت کند.وی در ارتباط با بندهای بیانیه فنی کنفرانس گفت: ما چهار جلسه با موضوعات خاص خود د

ای کننده، اعضو غبار به صورت فنی برگزار کردیم. برای هر جلسه با توجه به عنوانی که داشت با همکاری تمامی کشورهای شرکت

ی را شوند، پیشنهاداتالمللی به عنوان دانشمندان در این زمینه شناخته میهای ملل متحد و افرادی که درسطح بینمربوط به آژانس

نویسی را آماده کردیم تا مورد استفاده سازمان ملل قرار گیرد. هدف این بود که مسئله گرد و غبار، به شکل وسیع در پیشمطرح و 

ای مورد توجه قرار گیرد.معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در جلسه اول فنی سطح جهانی و منطقه

های ناشی از گرد و غبار مورد توجه قرار گرفت. در این کمیته تصادی و اجتماعی و هزینهمسایل مربوط به اثرات زیست محیطی، اق

پنج پیشنهاد مشخص دادیم. مهمترین پیشنهاد مطرح شده ارتقا و توسعه مدیریت پایدار آب، سرزمین و خاک بود. این مسئله بیشتر 

ین مناطق واقع شده، اهمیت دارد.وی اضافه کرد: در این در ارتباط با مناطق خشک و نیمه خشک که کشور ما نیز در یکی از ا

سانی است های انشود با افزایش میزان پایداری و مدیریت آب و خاک، بتوانیم اثرات نامطلوبی را که ناشی از فعالیتپیشنهاد تالش می

تانداردهای جدید برای کاهش اثراتی که شود، کاهش یابد. متصدی گفت: در بند دیگر ایجاد اسو منجر به ایجاد پدیده گرد و غبار می

اند و برخی با توجه گذارد، مطرح شد. در حال حاضر استانداردهایی داریم که برخی قدیمی شدهگرد و غبار بر روی سالمت انسان می

اشته انداردهای را دای و کشوری بتوانیم این استهای علمی امروز کارکرد ندارند، لذا پیشنهاد شد که در سطح جهانی منطقهبه یافته

آگاهی یا هشدار مورد تاکید قرار گرفت. سیستم هشدار سالمتی باشند.وی تاکید کرد: با هدف تامین سالمت مردم ایجاد سیستم پیش

آگهی سالمتی بسیار مهم است تا مردم را در برابر اثرات منفی گرد و غبار حفاظت کنیم و از اثرات این پدیده به  یا سیستم پیش

 آگاهی رسانی داشته باشیم. باید مردم بدانند که چه میزان گرد و غبار وجود دارد و این پدیده چه اثراتی روی سالمتشان دارد. مردم

معاون محیط زیست انسانی ایران را کشوری پیشگام در بحث هشدارهای سالمتی دانست و افزود: در یک تا دو سال گذشته اقدامات 

لوچستان و خوزستان در زمینه هشدارهای سالمتی انجام شده است.به گفته وی بند دیگری از بیانیه آمیزی در سیستان و بموفقیت

 فنی به اثرات توسعه و ارتقای تحقیقات و پر کردن خالءهای اطالعاتی پرداخته است.

 ایهای ملی و منطقهتاکید بر تقویت ظرفیت
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ینی و بهای مربوط به پایش، پیشاین نشست بر روی منابع گرد و غبار و بحثمتصدی با اشاره به مفاد دومین نشست کارشناسی گفت: در 

سیستم پیش آگهی در بخش هواشناسی متمرکز شدیم.وی افزود: مسئله تغییر اقلیم در این بخش مورد تاکید قرار گرفت. همچنین، بر توجه به 

بینی اکید شد. برای اینکه بتوانیم اطالعات آب و هوا را داشته باشیم و پیشالمللی برای پایش آب و هوا تای و بینهای ملی و منطقهتقویت ظرفیت

بینی و پیش آگهی داریم که در قالب یک بند، در بیانیه فنی های پیشتواند وارد یک منطقه شود، نیاز به سیستمکنیم چه زمانی گرد و غبار می

آوری طرح شد، بحث هماهنگی بین کشورها برای به اشتراک گذاشتن اطالعات جمععنوان پیشنهاد مگنجانده شد. نکته دیگری که در این بخش به

روزی را در شده است تا این تبادالت از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند و دقت باال داشته باشند. همه کشورها تالش کنند تا اطالعات دقیق و به

 المللی مورد بررسی قرار دهیم.معاونای و بینرات گرد و غبار را در سطوح ملی، منطقهتوانیم اثاختیار سایر کشورها قرار دهند. به این ترتیب می

 های گرد و غبار کشور داشته و در این رابطه موفقمحیط زیست انسانی یادآور شد: ایران از دو سال گذشته فعالیت خوبی برای تعیین منشا کانون

های گرد و غبار را در سطوح مختلف تعیین نیز این موضوع را مد نظر قرار دهند و کانونعمل کرده است. بنابراین خواستیم که دیگر کشورها 

هایی که در دنیا مطرح است، پرداخته شد. هایی که باید مد نظرقرار گیرد همچنین تکنولوژیکنند.وی ادامه داد: در نشست سوم به سیاست

ه فنی شد.متصدی افزود: در این قسمت به در نظر گرفتن منابعی برای مقابله با حاصل مباحث این نشست منتهی به تصویب بندهایی برای بیانی

 های بین بخشی توجه شد.گرد و غبار و همچنین همکاری پدیده گرد و غبار و ایجاد سیستم سنجش

های اکید قرار گرفت. استفاده از گونهاند برای کنترل ریزگردها مورد تهایی که در کشورها بومی شدههای بومی یا گونهوی گفت: استفاده از گونه

 های غیر بومی اثرات منفیتر هستند. ضمن آنکه برخی گونهها در شرایط نامناسب محیطی مقاومبومی از آن جهت مورد تاکید بود که این گونه

اه کونوکارپوس به عنوان گونه بومی بر سالمت انسان و محیط دارند. به عنوان مثال ما در اهواز بیماری تنفسی داشتیم که منشا اصلی آن گی

 آمریکای جنوبی بود.

 تاکید بر مشارکت مردم

به گفته معاون محیط زیست انسانی در بیانیه فنی بحث در نظر گرفتن تحقیقات و مطالعاتی که مبتنی بر شواهد باشند، در تمام سطوح مطرح 

مورد توجه قرار گرفت. پیشنهاد دادیم که اطالعات و آگاهی مردم نسبت شد. در این بخش مهمترین بحث، مشارکت و همکاری مردم است که 

 به پدیده گرد و غبار و اثرات آن افزایش یابد. تا مردم خود را بیشتر در مقابل این پدیده حفاظت کنند.

ید شد قرار گیرد. در این جلسه تاک های تلفیقی و راهبردهای تلفیقی برای استفاده از منابع طبیعی مد نظروی افزود: توصیه شد بحث استراتژی

تغییر  که این موارد را با کمک همه کشورها داشته باشیم.متصدی بیان کرد: در بندی دیگری از بیانیه فنی به ایجاد هماهنگی بین سه کنوانسیون

ار در شود که پدیده گرد و غبنگی سبب میهای ریو شهرت دارند، اشاره شده است. این هماهزدایی که به کنوانسیوناقلیم، تنوع زیستی و بیابان

شود. به همین زایی و از بین رفتن تنوع زیستی گرد و غبار ایجاد میاین سه کنوانسیون هم مد نظر قرار گیرد. زیرا در نتیجه تغییر اقلیم، بیابان

انیه ود: نکته اساسی که باید به آن اشاره شود و در بیدلیل برای کنترل گرد و غبار باید همکاری بین این سه کنوانسیون مد نظر قرار گیرد.وی افز

 وزرا نیز به آن اشاره شد درخواست شده است که سازمان ملل، یک فرایند بین آژانسی را در نظر بگیرد که به صورت جهانی موضوع گرد و غبار

نفرانس نیز این بود که جهان را در ارتباط با موضوع گرد مورد توجه قرار گیرد. این مسئله اثر بسیار مهمی خواهد داشت و در واقع نتیجه اصلی ک

و غبار حساس کرد و سازمان ملل درباره این پدیده نیز مانند بحث آب که یک موضوع جهانی است، وارد عمل شده و یک بخش اختصاصی و 

 ویژه را مد نظر قرار خواهد داد.

های بیانیه فنی تبادل تجربیات و اطالعات بین کشورها و گسترش همکاریمعاون محیط زیست انسانی گفت: آخرین پیشنهاد مطرح شده در 

اند ما فنی بود. تجربیات موفقی در زمینه گرد و غبار در کشورهای مختلف وجود دارد. چین و ژاپن تجربیات موفقی در زمینه گرد و غبار داشته

ای و زیر م به سایر کشورها منتقل شود. این مسایل باید در سطح منطقهباید بتوانیم از این تجربیات استفاده کنیم و تجربیات خوب ایران ه

المللی مقابله با گرد و غبار عنوان کرد: با توجه به بازخورد خوب همایش و ای مورد توجه قرار گیرد.وی درباره احتمال تکرار کنفرانس بینمنطقه

 .آینده خواهیم داشت هاینیاز به هماهنگی بیشتر، به احتمال زیاد نیاز به کنفرانس

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٠٢/%D٨%A٨%DB%٨C%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۵تاریخ: 

 تفسیر آمریکایی از گرمای اهواز / رمز گشایی از گرمای هوا

ندکی های شمالی کشور اصبوری: روزهای ابتدایی تابستان با گرمای شدید همراه شده است، گرمایی که در استاننیما  -دنیای اقتصاد

با استناد به  «واشنگتن پست»های جنوبی در آستانه به ثبت رساندن رکوردی جهانی است. بر این اساس روزنامه بیگانه و در استان

/ ٧درجه سانتیگراد ) ٥٣/ ٧رد دمای هوا در شهر اهواز پنج شنبه گذشته با رسیدن به های سازمان هواشناسی فرانسه اعالم کتخمین

درجه سانتیگراد  ٥٣درجه فارنهایت(، رکورد بیشترین درجه دما را در ایران به ثبت رساند )رکورد پیشین بیشترین دما در ایران  ١٢٨

درجه سانتیگراد  ٥٦/ ٧در کالیفرنیای آمریکا با « دث ولی»ک ملی بود(. گرچه باالترین دمای به ثبت رسیده کره زمین مربوط به پار

 .دانندمیالدی است، اما کارشناسان هواشناسی این رکورد را چندان معتبر نمی ١٩١٣درجه فارنهایت( مربوط به سال  ١٣٤)

( و همچنین در ٢٠١٣ژوئن  ٣٠)در بر این اساس باالترین دمای به ثبت رسیده که قابل استناد باشد، در همین پارک ملی کالیفرنیا 

درجه سانتیگراد به ثبت رسید. این درحالی است که سایت معتبر  ٥٤( با ٢٠١٦جوالی  ٢١های هواشناسی کویت )در یکی از ایستگاه

 درجه فارنهایت( ١٢٩/ ٢درجه سانتیگراد ) ٥٤شنبه هفته گذشته ، دمای هوای اهواز را در عصر پنج«ودر آندرگرند»هواشناسی 

کند، گرمای هوای ها دخیل میگیریگیری کرد. همچنین بر اساس شاخص گرمای این مرکز که رطوبت هوا را هم در اندازهاندازه

درجه فارنهایت( را به ثبت رسانده است. به بیان دیگر، رکورد  ١٤٢درجه سانتیگراد ) 61 /1اهواز در این روز رکورد باورنکردنی 

سابقه شنبه گذشته برای اهواز به ثبت رسید که این میزان دما در فصل تابستان در دنیا بیدر ایران، پنجترین نقطه و روز سال، گرم

های گیری شاخصبه گفته این نهاد، چنین گرمایی که ناشی از دما و رطوبت باورنکردنی است فراتر از سطوح اندازه.گزارش شده است

ارها ای که بشدن زمین را درک کنیم، گزارهایطی شاید بهتر باشد مفهوم روند گرمگرمای مراکز هواشناسی جهانی است. در چنین شر

مای دهند گرالمللی نشان میایم. در این رابطه مطالعات بینها و راهکارهای آن اندیشیدهایم ولی کمتر به عواقب، چالشآن را شنیده

ای سابقه این روزها بهانهای آینده است. بر این اساس موج گرمای بیهزمین و نسل بشر در سالهای کرهترین تهدیدهوا یکی از اصلی

 .های ناگوار روند گرم شدن زمین بیشتر آشنا شویمالمللی بیندازیم تا با چالششد تا نگاهی به مطالعات معتبر بین

 آینده سوزان در انتظار خاورمیانه

دهد تا پایان قرن جاری، کشورهای اند که نشان میای را انجام داده، محققان آمریکایی مطالعه«واشنگتن پست»به گزارش روزنامه 

ترین روندهای افزایش گرمای زمین را تجربه خواهند کرد. بر اساس این مطالعه، گرمای هوا در کنندهحوزه خلیج فارس یکی از نگران

خطر افتادن جان بسیاری ، گرمایی که باعث بهها استاین کشورها در فصول تابستان به حدی خواهد رسید که خارج از تحمل انسان

شود. در واقع دما و رطوبت هوا در شهرهای حاشیه خلیج فارس، از دبی گرفته تا اهواز و بندرعباس، به حدی باال خواهد ها میاز انسان

های ر واقع سکونت در تابستانتوانند ماندن در فضای آزاد را تحمل کنند. دترین افراد هم بیش از چند ساعت نمیرفت که حتی سالم

 «وهوایی طبیعتتغییرات آب»رو است. این مطالعه که در مجله های جدی گرمایی روبهاین مناطق در آینده نه چندان دور با چالش

ه، مورد بود ٤طور میانگین در آمریکا به 2010تا  ١٩٨١های دهد تعداد حوادث گرمایی که بین سالبه چاپ رسیده است نشان می

مورد افزایش خواهد یافت. نویسندگان این مقاله معتقدند تنها اقدام جدی و یکپارچه  ٣٥به  ٢٠٩٠مورد و تا سال  ١٠به  ٢٠٣٠تا سال 

 .رو مصون داردتواند این مناطق را از تهدیدات پیشای میبرای کاهش سطح انتشار گازهای آالینده گلخانه

 ٢١٠٠تا سال « شندهگرمای ک»چهارم جمعیت جهان در معرض سه

درصد از جمعیت جهان برای حداقل  ٣٠دهد در حال حاضر ای در دانشگاه هاوایی منتشر شده است که نشان میبه تازگی مطالعه

اکسید کربن، ای همچون دیروز در سال در معرض گرمای کشنده قرار دارند. بدون اقدام جدی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ٢٠

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های آینده سه نفر از هر چهار نفر با خطر مرگ ناشی از گرمای شدید مواجه هستند. در این راستا حتی اگر در سال ٢١٠٠تا سال 

روز در سال در معرض گرمای کشنده  20ای باشیم از هر دو نفر، یک نفر حداقل برای شاهد روندی کاهشی در انتشار گازهای گلخانه

م کناند. من درک نمیهای گرمایی بسیار متداول شدهموج»نویسد: ین مقاله در این رابطه میقرار خواهد داشت. کامیلو مورا، ناشر ا

هزار نفر  ٧٠در اروپا رخ داد، تقریبا  ٢٠٠٣زمین نیست. موج گرمایی که در سال شدن کرهکه جامعه بشری چرا نگران خطرات گرم

گرما به همراه دارد  خطراتی که موج« سپتامبر کشته شدند(. ١١در حادثه برابر بیشتر از تعداد افرادی که  ٢٠را به کام مرگ کشاند )

نقطه  ٦٠ها در بیش از کنند. گرمای شدید ساالنه باعث کشته شدن تعداد زیادی از انسانتر است از آنچه مردم تصور میبسیار جدی

شیکاگو  ١٩٩٥آنها اشاره کرد عبارتند از؛ گرمای سال  توان بههای گرمایی که میترین موجشود. در این راستا برخی از مهمدنیا می

های اخیر نیز هزار نفر کشته. در هفته ١٠مسکو با  ٢٠١٠هزار کشته و گرمای سال  ٧٠اروپا با  ٢٠٠٣کشته، گرمای سال  ٧٠٠با 

افزایش یابد، تعداد زیادی از  درجه سانتیگراد ٥٣موج گرمایی که در پاکستان و هندوستان به راه افتاد و باعث شد دمای هوا تا حد 

رمایی های گها رو به اتمام هستند. برای مقابله با موجافراد را به کام مرگ کشاند. به گفته نویسنده این پژوهش، برای آینده انتخاب

پردازند. دمای هوا می سابقهخاطر افزایش بیهای باالیی بهزمین هزینهها در سراسر کرهانتخاب بین بد و بدتر است. بسیاری از انسان

های هنگفت ناشی از گرمای هوا خواهیم بود. یکی دیگر ای محدود نشود، شاهد افزایش هرچه بیشتر هزینهاگر انتشار گازهای گلخانه

ن تنها قادر است در بازه محدودی از دمای مرکزی بد از نکاتی که باید به آن توجه کرد شرایط فیزیکی بدن انسان است. بدن انسان

های های گرمایی ریسکدرجه سانتیگراد فعالیت بهینه داشته باشد. در این رابطه با افزایش گرمای زمین و وقوع پدیده ٣٧یعنی 

انجامد که در نهایت زندگی ها است. در واقع گرمای شدید به همراه رطوبت باال به باالرفتن دمای بدن میجدی متوجه زندگی انسان

 .سازدرو میوبهافراد را با خطر مرگ ر

 وهوایی ترامپخودزنی آب 

تر شدن مناطق گرمسیری و افزایش دما در مناطق وهوایی اثرات ناهمگنی بر نواحی مختلف دارد. این تغییرات باعث گرمتغییرات آب

وهوایی را ساخته های انتخاباتی مسائل آبشود. بر این اساس دونالد ترامپ که بارها در طول رقابتها میسردسیری همچون قطب

وهوایی پاریس بیرون کشید، شهرت ننگینی در طول تاریخ برای خود نامه آبخواند و پای کشورش را از توافقها میغیرواقعی چینی

دهد جا گذاشت. گرچه آمریکا کشوری پهناور و شامل هر دو منطقه سردسیری و گرمسیری است، اما مطالعات جدید نشان میبه

شدن هوا برای این کشور منفی است. بر این اساس برآوردها حاکی از آن است که به ازای هر وهوایی و گرمغییرات آببرآیند اثرات ت

 .درصد تولیدناخالص داخلی برای اقتصاد آمریکا هزینه ایجاد خواهد شد ٠/ ٧درجه فارنهایت افزایش در دمای هوا، به میزان 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٩٦/%D٨%AA%D٨١%٩%D٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

 حل مسئله ریزگردهای عراق، در آینده نزدیک

ک تشکیل ریزگردها در آینده نزدیکنیم با شناسایی دالیل مدیر کل فضا و ارتباطات وزارت علوم و تکنولوژی عراق گفت: تالش می

به گزارش خبرنگار ایانا، موصل به تازگی از دست داعش آزاد شده است. شهری که مرکز خالفت گروه .اقدام به کنترل ریزگردها کنیم

ت اال بازگشای به مردم عراق بخشید. اثر آزادسازی موصل و احتمداعش اعالم شده بود، سرانجام پاکسازی شد و این مسئله جان دوباره

به  "ها و راهکارهای علمیمقابله با پدیده گرد و غبار، چالش"آرامش به عراق، در رفتار مسئوالن عراقی که برای شرکت در کنفرانس 

تهران سفر کرده بودند، کامال مشهود بود. تا پیش از پاکسازی عراق از داعش، مسئوالن عراقی همواره جنگ و بازگشت صلح به این 

های ریزگرد در عراق از نظر دانستند و سخن گفتن از پاکسازی اروند رود یا کنترل کانونخستین اولویت دولت عراق میکشور را ن

کننده در کنفرانس های شرکتتر دولت عراق بود. اما شادی آزادسازی موصل در سخنان عراقیآنها اولویت بیستم و یا حتی پایین

کشور قابل لمس بود. زیرا عبدالکریم عبدعلی محمد مدیر کل فضا و ارتباطات وزارت علوم و تهران با تغییر رویکردهای دولت این 

های ریزگرد در عراق خبر داد.وی به پرسش خبرنگاران ایرانی درباره تکنولوژی عراق این بار از در اولویت قرار گرفتن کنترل کانون

آسایش بیشتر همسایگان وجود دارد، این گونه پاسخ داد: حل مسئله گر اینکه آیا عزمی در این کشور برای کنترل ریزگرد به منظور 

کنیم که منشا این پدیده را شناسایی کنیم و دقیقا بدانیم که و غبار برای دولت عراق بیش از هر کشوری اهمیت دارد. ما تالش می

باطات عراق گفت: در این کشور از تصاویر مشکل از کجاست و در آینده نزدیک شروع به حل کردن مسئله کنیم.مدیر کل فضا و ارت

شود. این تصاویر قابل دانلود هستند و با استفاده از آنها، مسیر حرکت گرد های گرد و غبار استفاده میای برای پایش طوفانماهواره

ها و ی جنوبی عراق زمینهاهای اصلی گرد و غبار عراق، بیان کرد: در شمال شرقی و قسمتشود.وی درباره کانونو غبار ردیابی می

اند و مهمترین نقاط حرکت ریزگردها هایی بود که در حال حاضر خشک شده است. این مناطق به کانون گرد و غبار تبدیل شدهتاالب

های عراق بیان کرد: آب به اندازه کافی در اند.عبدعلی محمد درباره دالیل خشک شدن تاالبها واقع شدهدر عراق در این بخش

های ما وجود دارد های عراق خشک شده است. دالیل مختلفی برای خشک شدن تاالبهای این کشور نیست و بنابراین تاالبخانهرود

های وجود داشت. ولی مسایلی یکی از این دالیل نبودن آب به اندازه کافی در رودخانه دجله است.وی اضافه کرد: قبال هم چنین زمین

تر تبدیل کرد. این ذرات ریز، های کوچکراق به کار گرفته شد، ذرات سنگین خاک را به قسمتهایی که در عمثل جنگ و بمب

های ریزگرد عراق یادآور های ترکیه بر کانوناند.مدیر کل فضا و ارتباطات عراق درباره اثر سدسازیوجود آوردهمشکل گرد و غبار را به

کند و کمبود ای در طول زمان در کف آن رسوب میاست. رسوبات رودخانهشد: سدسازی در همه جا هست. در ترکیه و ایران هم 

ها، این ذرات به گرد و غبار تبدیل شوند.وی اخبار منتشر شده درباره اینکه شود، با خشک شدن رودخانه ها و تاالبآب سبب می

عبدعلی محمد افزود: در اقلیم کردستان اقلیم کردستان قصد دارد آب در اختیار بخش عرب نشین عراق قرار ندهد را تکذیب کرد.

های عراق و ایران گفت: دو کشور سدهای زیادی وجود دارد و این سدها تحت مدیریت دولت مرکزی عراق است. وی درباره همکاری

له، قصد ین مرحاند و هدف آنها شناسایی منابع بوده است. پس از پایان اتا کنون ارتباطات آکادمیک در رابطه با مسئله ریزگرد داشته

داریم برنامه مفصلی برای حل مشکل ریزگرد داشته باشیم.مدیر کل فضا و ارتباطات عراق در پاسخ به این پرسش که آیا آبگیری سد 

 آبی در عراق دامن زده است.ها را عاملی دانست که به کمساز نخواهد شد، کمبود بارش و خشکسالیایلیسو برای دولت عراق مشکل

کنیم با ایران و دیگر کشورهای منطقه رابطه خوبی داشته باشیم اد: سدهای ترکیه قبال هم وجود داشته است. ما سعی میوی ادامه د

 ٥٥تا مشکلی برای عراق ایجاد نشود.عبدعلی محمد به سابقه تاریخی پدیده ریزگردها در عراق اشاره کرد و افزود: من در حال حاضر 

ر ها تکرار این پدیده بیشتتم وضعیت عراق از نظر گرد و غبار به همین شکل بود. اما دراین سالرفسال سن دارم. وقتی دبستان می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ت داشرفت وخاک را نگه میکردیم زیر کشت میشده است. ضمن آنکه قبل از جنگ، اراضی عراق با همان میزان آبی که دریافت می

منشا ریزگردها شده است.وی همچنین درباره اقدامات عراق در  اما در حال حاضر به دلیل جنگ، این اراضی رها شده و خاک آن

 کنند.ها با ترکیه توافق میهای ترکیه گفت: ما در عراق وزارت آب داریم که در این زمینهمقابل سدسازی

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٥٩/%D٨%DAD%٨٤%٩- 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۴تاریخ: 

 دهنده با تغییرات اقلیمی انجام میزکشورهایی که بیشترین اقدامات را برای مبار

 .انجام داده اند، این کشورها بهترین تدابیر را برای مقابله با تغییرات اقلیمی ٢٠١٦بر اساس شاخص تغییرات اقلیمی 

جهانی را  های اقلیمیالمللی است که سیاست، شاخص عملکرد در مقابله با تغییرات اقلیمی، معیاری بینورلداطلسبه گزارش ایانا از 

کشورجهان که بیشترین  ٥٨ای برای تشخیص اقدامات حفاظتی اقلیمی سازد. در این شاخص از معیارهای استاندارد شدهیشفاف م

درصد  ٨٠ای دی اکسید کربن دارند، استفاده شده است. بیشتر این شاخص یعنی در حدود درصد از گاز گلخانه ٩٠نقش را در تولید 

های ملی درصد دیگر این شاخص ناظر به سیاست ٢٠ای است در حالی که ر گازهای گلخانهگیری انتشاآن، شامل سطوح قابل اندازه

نکته  اندازیم. ذکر ایناند، میتری به چگونگی امتیازات کشورهایی که اقدامات موثرتری را انجام دادهاقلیمی است. در اینجا نگاه دقیق

که قاعدتا متعلق به سه کشور اول جهان است را کسب کنند  "بسیار خوب"اند نمره کشور، نتوانسته ٥٨مهم است که هیچ یک از این 

 که بر این اساس، رتبه بندی کشورها از شماره چهار شروع شده است.

 رومانی -١٥

ای به جلوگیری از تغییرات اقلیمی دارد. بر اساس این بندی به عنوان کشوری شناخته شده که رویکرد میانهرومانی در این رتبه

ای در این کشور است. رتبه این گرفته که بیشتر این میزان مربوط به سطح انتشار گازهای گلخانه ٦٠.٣٩، رومانی امتیاز شاخص

رسیده که نشانگر پیشرفت است؛ هر چند برخی متخصصان معتقدند که این امر ناشی از نزول  ١٥به  ١٨های اخیر از کشور طی سال

ر ای را دارد و از نظترین سطوح انتشار گازهای گلخانهزدایی، یکی از پاییندر نتیجه جنگل دیگر کشورهاست. با این حال، رومانی

 را دارد. ١٩های تجدیدپذیر، رتبه مصرف انرژی

 مجارستان -١٤

 جایگاه هفدهم را دارد. این کشور، مثل رومانی نسبت به تغییرات اقلیمی رویکردی میانه ٦٠.٧٦مجارستان در این شاخص با نمره 

ای است. دولت مجارستان معتقد است که اقتصاد این کشور تولید های آن مربوط به میزان انتشار گازهای گلخانهدارد. بهترین شاخص

کننده مقادیر زیاد کربن نیست که در مقایسه با دیگر کشورها درست است. اما این تصور، کشور را از دستیابی به عملکرد باال در 

در  های مسکونی است.های عملکرد این کشور در بخش ساختمانترین حوزهدارد. یکی از ضعیفقلیمی باز میجلوگیری از تغییرات ا

شود که یک تکنولوژی کم کربن است. مجارستان امیدوار است ای تامین میدرصد از برق این کشور، از انرژی هسته ٦٠حال حاضر 

 این درصد افزایش یابد.

 التویا -١٣

ارزیابی شده که این امر التویا  "خوب"است . عملکرد آن در مقابله با تغییرات اقلیمی  ١٦شماره  ٦١.٣٨هرست با نمره التویا در این ف

زدایی در را به تنها کشور حوزه بالتیک با ارزیابی مثبت تبدیل کرده است. در واقع، التویا کمترین میزان انتشار گاز ناشی از جنگل

 انرژی تجدیدپذیر، این کشور در رتبه هشتم است.جهان را دارد. از نظر مصرف 

 . مالت١٢

های مختلف ارزیابی شده، بهترین عملکرد این کشور در سطح را در این شاخص دارد. از بین شاخص ١٥، رتبه ٦١.٨٢مالت با نمره 

قلیمی ی برای مقابله با تعییرات اهای بسیارای آن است. در چند سال اخیر، دولت این کشور تالشنسبتا پایین انتشار گازهای گلخانه

کرده است. در واقع، مالت نخستین کشوری بود که این موضوع را در نشست عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرد. مالت همچنین 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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http://www.worldatlas.com/articles/countries-who-are-doing-the-most-to-combat-climate-change.html
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های تجدید پذیر دارد و یکی از هفت کشور عضو اتحادیه اروپاست که نسبت به کشورهای قبلی، میزان باالتری از مصرف انرژی

 های با سوخت زغالی را تعطیل کرده است.گاهنیرو

 سوئیس -١١

را در این شاخص به دست آورده است. این رتبه در واقع نشان دهنده این است که این کشور از  ١٤، جایگاه ٦٢.٠٩سوئیس با امتیاز 

 دهم قرار داشت. این کشور در جایگاه ٢٠١٤های خود برای مقابله با تغییرات اقلیمی کاسته است زیرا در سال تالش

 لوکزامبورگ -١٠

است. مهمترین عامل امتیازآور، پیشرفت این کشور در کاهش انتشار  ٦٢.٤٧در این لیست کشور لوکزامبورگ با نمره  ١٣شماره 

 ترین اهداف را برای کاهش انتشار دی اکسید کربن، نسبتهای ملی اقلیمی بوده است. این کشور دقیقای و سیاستگازهای گلخانه

داند. می ٢٠٢٠درصدی انتشار این گاز تا سال  ٢٠به دیگر اعضای سازمان ملل برای خود تعریف کرده و خود را موظف به کاهش 

های بادی خود را دو برابر کند. میزان گذاری کرده و قصد دارد مزرعههای تجدیدپذیر سرمایهسوئیس برای نیل به این هدف، در انرژی

 درصد کاهش داشته است. ٤نسبت به سال قبل،  ٢٠١٦ی این کشور در سال اانتشار گازهای گلخانه

 ایرلند -٩

ای است که احتماال حاصل ، جایگاه دوازدهم را دارد.نقطه قوت این کشور، در کاهش انتشار گازهای گلخانه٦٢.٦٥ایرلند با نمره 

، ١٩٩٠، در مقایسه با سال ٢٠٣٠ر مصمم است تا سال تصمیم این کشور به برآوردن اهداف توافق آب و هوایی پاریس است. این کشو

ای خود را کم کند. طی چند سال اخیر، انتشار گازهای گلخانه ای در ایرلند رو به افزایش بوده و درصد از گازهای گلخانه ٤٠میزان 

ه را برآورده کند. این کشور که اتحادیه اروپا تعیین کرد ٢٠٢٠ای تا سال درصدی گازهای گلخانه ٢٠شود که هدف کاهش تصور نمی

هایی که برای ذخیره کربن طراحی شده، همچنین قصد دارد به های تولید کننده کربن کم و فناوریعالوه بر استفاده از تکنولوژی

 کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان، در امر مقابله با تغییرات اقلیمی کمک کند.

 ایتالیا -٨

گرفته که بیشتر این امتیاز، حاصل  ٦٢.٩٨فعال جهان در مقابله با تغییرات اقلیمی است. این کشور نمره کشور ایتالیا هشتمین کشور 

های اخیر این کشور، دستخوش چندین فاجعه طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی، ای بوده است. در سالکاهش انتشار گازهای گلخانه

داند. ر مقابل، ایتالیا خود را به ارتقای تدابیر و اقدامات زیست محیطی، متعهد میاز جمله سیل، رانش زمین و بیابان زایی شده است. د

ه داد برای دستیابی ب، وزارت محیط زیست ایتالیا توافقی را با وزرای منطقه کارائیب امضا کرد که قول می٢٠١٥مثال در پایان سال 

کاری کند. در اقدامی دیگر برای مقابله با تخریب محیط زیست، این های پیشرفته مقابله با تغییرات اقلیمی، با این کشورها همروش

 ها بود.ها و مدیریت زیست بومهایی مانند زیرساختکشور میزبان کنفرانسی با هدف همرسانی بهترین اقدامات فنی در حوزه

 مراکش -٧

ملی  هاید. این کشور بهترین رتبه را از نظر سیاست، جایگاه دهم را در مبارزه با تغییرات اقلیمی به دست آور٦٣.٧٦مراکش با امتیاز 

کند اما دولت اعالم کرده به توسعه های فسیلی تامین میآب و هوایی در جهان دارد. مراکش هنوز نیازهای خود به انرژی را از سوخت

 های تجدیدپذیر مانند انرژی آبی، بادی و خورشیدی، پایبند است.های مربوط به انرژیزیر ساخت

 قبرس -٦

جایگاه نهم را در مبارزه با تغییرات اقلیمی دارد. این کشور جایگاه باالیی در جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه  ٦٥.١٢قبرس با امتیاز 

ای دارد. در پی خشکسالی اخیر که ناشی از تغییرات اقلیمی بوده، دولت این کشور انگیزه بیشتری برای کاهش گازهای گلخانه ای 

 ای خود کاسته است. درصد از گازهای گلخانه ٣طور متوسط ساالنه به ٢٠٠٨ده است. قبرس از سال پیدا کر

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 فرانسه -٥

، میزبان توافقنامه آب و هوایی پاریس ٢٠١٥، هشتمین کشور در این فهرست است. این کشور که در سال ٦٥.٩٧فرانسه با امتیاز 

المللی، رییس جمهور ات اقلیمی به دست آورده است. در خالل این نشست بینبوده ، جایگاه مهمی در مبارزه جهانی علیه تغییر

فرانسه بر تعهد این کشور برای فراتر رفتن از اهداف این توافقنامه تاکید کرد. دولت این کشور، در حال همکاری با دولت هند است 

های الزم برای استفاده از انرژی خورشیدی در ختالمللی انرژی خورشیدی را با هدف مهیا ساختن زیرساتا نخستین اتحادیه بین

 برخی از فقیرترین کشورهای جهان تشکیل دهد. 

 بلژیک -٤

های حامی محیط زیست این کشور است. دولت ، جایگاه هفتم جهانی را دارد. این جایگاه به خاطر سیاست٦٨.٧٣بلژیک با امتیاز 

که اتحادیه اروپا تعیین کرده، متعهد است.  ٢٠٢٠ی انتشار کربن تا سال درصد ٢٠بلژیک بر وعده خود نسبت به تحقق هدف کاهش 

 تعطیل کرد. ٢٠١٦بلژیک در راستای تحقق این هدف، آخرین نیروگاه زغالی خود را در سال 

 سوئد -٣

ر است. در های حامی محیط زیست خود مشهو، جایگاه ششم را در جهان دارد و به خاطر اقدامات و سیاست٥٩.٩١سوئد با امتیاز 

هایی از تعهد این کشور سازمان حفاظت از محیط زیست را تاسیس کرد. نمونه ١٩٧٦واقع، سوئد نخستین کشور جهان بود در سال 

آمیز بازیافت و این حقیقت که بیش از نیمی از به سالمت محیط زیست و جلوگیری از تغییرات اقلیمی عبارتند از برنامه موفقیت

که فراتر  ٢٠٥٠شود. دولت این کشور در جهت به صفر رساندن انتشار کربن تا سال نابع تجدید شونده تامین میانرژی این کشور از م

 کند.درصدی تا آن سال است، تالش می ٨٠از هدف اتحادیه اروپا یعنی کاهش 

 بریتانیا -٢

اقلیمی بوده است. مهمترین عوامل کسب این جایگاه، پنجمین کشور جهان در مبارزه با تغییرات  ٧٠.١٣سال گذشته، بریتانیا با امتیاز 

درصد کاهش گازهای  ٢٠ای است. بریتانیا برای دستیابی به هدف های ملی اقلیمی و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهسیاست

از این سوخت فسیلی را با قطع متناوب استفاده از زغال سنگ در تولید انرژی خود، استفاده  ٢٠١٦، از سال ٢٠٢٠ای تا سال گلخانه

ساعت انرژی مورد نیاز  ٢٤این کشور توانست برای نخستین بار پس از انقالب صنعتی به مدت  ٢٠١٧کاهش داده است. در آوریل 

است.  ٢٠٢٥های فعلی بریتانیا شامل بستن آخرین نیروگاه زغالی تا سال خود را بدون استفاده از زغال سنگ تولید کند. دیگر برنامه

ها، متخصصان معتقدند که این کشور هنوز باید بر روی کربن زدایی از صنعت حمل و نقل و ساختمان سازی جود این پیشرفتبا و

 خود کار کند.

 دانمارک -١

، دانمارک رتبه چهارم را در مقابله با تغییرات اقلیمی کسب کرد که بهترین رتبه در سطح جهان است. این کشور امتیاز ٢٠١٦در سال 

را به دست آورده که گرچه نمره باالیی است اما نسبت به نمره قبلی این کشور، کاهش داشته است. این کاهش امتیاز، ناشی  ٧١.١٩

از تصمیمات سیاسی اخیر برای تغییر قوانین حامی محیط زیست در این کشور است. یکی از این موارد، تصمیم دولت این کشور برای 

 هی به جای قطار برقی است.گذاری در زیرساخت بزرگراسرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٥٧/%DA%A٩%D٨%B٤%D٨٨%٩ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 ای رو به گسترش در جهانریزگردها پدیده

ای رو به گسترش در جهان است ریزگردها پدیده :های سازمان حفاظت محیط زیست گفتکنوانسیونالملل و رئیس مرکز امور بین

به گزارش خبرنگار ایانا، مجید شفیع پور در حاشیه نخستین کنفرانس .و اجالس تهران به دنبال پرداختن به این معضل فراگیر است

انس در پی تحقق یکی از تصمیمات آخرین قطعنامه مجمع عمومی سازمان المللی مقابله با پدیده گرد و غبار بیان کرد: این کنفربین

ها و یابد.وی با اشاره به حضور تعداد زیادی از سازمانملل متحد بوده است. تالشی که امروز آغاز شده و تا چهاردهم تیرماه ادامه می

پور این نظیر توصیف کرد.به گفته شفیعین حضور را بیای در تهران، اهای منطقهالمللی ذیل سازمان ملل و کنوانسیوننهادهای بین

کنفرانس از ویژگی خاصی برخوردار است یکی از مهمترین ویژگی آن نقش رهبری ایران در جامعه جهانی به دلیل ضرورت پرداختن 

دراقیانوسیه و استرالیا به به معضل رو به گسترشی در پنج قاره جهان، به نام پدیده ریزگردها است.وی ادامه داد: پدیده ریزگردها 

عنوان یکی از معضالت محیط زیستی است. در خاور دور بین ژاپن، مغولستان، چین، کره جنوبی، هندوستان، پاکستان غرب آسیا، 

ریکای مهای جنوبی اروپا، یونان، اسپانیا، استرالیا، فرانسه و بریتانیا این معضل وجود دارد. ریزگردها در آخاورمیانه، آفریقا، قسمت

الملل سازمان محیط زیست گفت: ریزگردها معضلی شمالی و قسمت جنوبی آمریکای التین نیز گزارش شده است.مدیر کل امور بین

های انتشار ریزگردها لزوما قرار نیست در خود کشورها باشد. به همین دلیل بسیاری از کشورها به دعوت سازمان فرامرزی است. کانون

هایی کشور بود. این کشورها با اعزام هیات ٤٣در نشست تهران پاسخ مثبت دادند. ایران، امروز میزبان  ملل متحد برای شرکت

های زیستی خود با درسطوح مختلف اعم از وزیر، قائم مقام وزیر و غیره در نشست تهران شرکت کردند تا در زمینه حفاظت از عرصه

ی درباره عدم حضور عربستان در این نشست بیان کرد: عربستان نیز مانند سایر توجه به شرایط اقلیمی کشورهایشان مشارکت کنند.و

کشور که یا کانون ریزگرد در آنها وجود دارد یا به واسطه پایین دست بودن جریان  ٥٨کشورها دعوت شده بود اما حضور نیافت. برای 

پور افزود: کشور اکوادر رئیس گروه کت خیلی باال بود. شفیعگیرند، دعوتنامه ارسال شد. درصد مشارهوا از کانون ریزگردها تاثیر می

کشور در حال توسعه است. بنابراین اکوادر نمایندگی این کشورها را هم در اجالس تهران  ١٣٤و چین است. این گروه شامل  ٧٧

 عمان است، متشکل از هشت دارد. کنوانسیون کویت )موسوم به راپمی( که ناظر بر حفظ محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای

کند، آید و مواضع خود را مطرح میکشور حاشیه خلیج فارس به همراه ایران است. وقتی دبیر اجرایی و رئیس کنوانسیون به تهران می

در واقع این مواضع در قالب ظرفیت کنوانسیونی است و نظرات کشورهای عضو این کنوانسیون به صورت غیر مستقیم بوده است.وی 

میدوار است: در انتهای سه روز عالوه بر گزارش اجالس، دو بیانیه دیگر نیز به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال شود. مدیر کل امور ا

الملل سازمان حفاظت محیط زیست گفت: امیدواریم امروز بیانیه وزرا پذیرفته شود. متعاقب آن سند راهکارهای سیاسی و بین

آوری شود و به عنوان سند سوم های تخصصی جمعمورد اجماع بهترین نخبگان است، بعد از نشستهای فنی و مهندسی که توصیه

همراه با بیانیه سیاسی و گزارش کنفرانس به مجمع عمومی ملل متحد در نشست اواخر شهریور برای اقدامات و مراحل بعدی ارسال 

 شود.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٩٣/%D٨%B١%DB%٨C%D٨%B٢%DA%AF% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۲تاریخ: 

 های ترکیه اثر مثبت برای منطقه داردسدسازی

ده روی کشورهای همسایه نیز بررسی شهای این کشور به طور کامل مطالعه شده و اثرات آن بر سفیر ترکیه با تاکید بر اینکه پروژه

به گزارش خبرنگار ایانا، فضلی چرمن دبیر کل و سفیر .است، مدعی شد: سدسازی در ترکیه اثرات مثبت بر روی منطقه خواهد داشت

های در معاونت آسیای جنوب وزارت امور خارجه ترکیه )شامل ایران، عراق و برخی کشورهای جنوب آسیا( در پاسخ به پرسش

 شود.های سدسازی در ترکیه باعث ایجاد گرد و غبار و طوفان میگاپ بیان کرد: اعتقاد نداریم که پروژه برنگاران درباره پروژهخ

های ترکیه سبب ایجاد گرد وغبار شده وی افزود: هیچ داده، تحقیق یا اطالعات علمی در تایید این مسئله وجود ندارد که سدسازی

کنیم که به هیچ وجه آسیبی به برادران کنیم، دقت میگیری میانی که ما برای اقدامی در ترکیه تصمیماست.چرمن تاکید کرد: زم

همسایه خود نزنیم. پیش از شروع به احداث این سدها، تحقیقات جامعی درباره تاثیرات زیست محیطی آن نه تنها در ترکیه بلکه در 

میل سد ایلیسو که حجم مخزن آن معادل حجم کل سدهای ساخته شده در ایران ایم.اگرچه قبل از تککشورهای همسایه انجام داده

است، تبعات منفی ساخت این سد بر روی کشور عراق به خوبی قابل مشاهده است اما رئیس گروه اعزامی ترکیه به اجالس گرد و 

 دست مطرح شده است.غبار مدعی است: مطالب نادرستی درباره اثرات زیست محیطی سدهای ترکیه بر روی پایین 

وی افزود: البته در یک تا دو سال اول که مخزن سد باید پر شود، تاثیراتی بر روی کشورهای پایین دست خواهد داشت. این بازه 

توانیم نقش مثبتی برای کشورهای پایین دست ایفا کنیم. بدین منوال که اگر این زمانی که تمام شود و مخزن سد پر شود، می

 توانیم میزان آب مورد نیاز آنها و حتی بیشتر را تامین کنیم.ا چند سال دچار خشکسالی شوند، میکشورها یک ی

ای در پاسخ به این پرسش که آیا منطقی است آب پایین دست را کنترل کنیم و بعد در فصول خشکسالی به رئیس هیات ترکیه

لیستی دانست و گفت: این شیوه برخورد، خاص فعاالن محیط ها را غیر ژورناساکنان پایین دست تحویل دهیم، این طریق پرسش

های مکرر خبرنگاران درباره وضعیت عراق پس از ساخت سد ایلیسون بیان کرد: با عراق ساز و زیست است.وی در پاسخ به پرسش

حال حاضر عراق و سوریه دهیم. مشکلی که شما باید توجه کنید، مسئله امنیت منطقه است. در کارهای مختلفی را مد نظر قرار می

ای در این کشورها های منطقهتوانند به تعهداتشان عمل کنند. داعش و سایر سازمانهای این کشورها نمیدر آتش هستند و دولت

های اند. حتی اگر توافقات جامع و مستحکمی با کشورهای پایین دست یعنی عراق و سوریه داشته باشیم، دولتجهنمی ایجاد کرده

ره توانیم با آنها مذاکورها قدرت کافی ندارند که قراردادها را اجرا کنند.چرمن ادامه داد: ما اگر مشکلی با عراق داشته باشیم، میآن کش

کنیم و دغدغه و نگرانی شما برای عراق منطقی نیست. وی بیان کرد: اجازه بدهید درباره مسایل گرد و غبار در سطح منطقه صحبت 

های مثمره ثمری داشته باشیم، باید مذاکراتی خواهیم که همکاریانگشت اتهام را به سوی ما نگیرید. اگر می کنمکنیم. خواهش می

ی ای سئواالت خبرنگاران ایرانشود، عاری از هر گونه سرزنش کردن طرف مقابل و با نیت مثبت باشد.رئیس هیات ترکیهکه انجام می

های آبه پایین دست سد ایلیسو در جریان آبگیری این سد، به شیوهوه تامین حقرا حاوی چاشنی سرزنش دانست. وی درباره نح

وع کنیم. بسته به نطور کامل متوقف نمیآبه پایین دست را بهمختلف برخورد و مدیریت این پروژه اشاره کرد.چرمن ادامه داد: ما حق

نیز آمده، این است که مخزن سد باید پر شود. بر اساس  های مدرسهها متفاوت است. یک واقعیت اساسی که در کتابسد استراتژی

درصد آب را رها کنیم، مخزن چهارساله پر  ٥٠شود. اگر های مختلف اگر کل آب را قطع کنیم، مخزن سد دو ساله پر میپیش فرض

م نیستیم، به تحوالت پایین درصد آب را نگه داریم، برای پر شدن مخزن هشت سال زمان نیاز است.وی ادامه داد: ما ظال ٢٥شود، می

ای همچنین به جابجایی دو کیلومتری یک مقبره تاریخی توانیم روی آن صحبت کنیم. رئیس هیات ترکیهکنیم و میدست توجه می

 های بشری از قبیل سدسازیدر ترکیه پس از اعتراضات مردمی در جریان ساخت سدهای این کشور اشاره کرد.وی تاکید کرد: فعالیت
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ها تاثیر داخلی و خارجی دارد. ولی سد در کنار خود منافع و مزایایی که دارد. این مسئله فقط در تاثیر نخواهد بود. سدسازی بدون

ترکیه نیست، سدسازی در کشور شما هم این منافع را دارد.چرمن بار دیگر بر مطالعه دقیق اثرات سدسازی خود بر روی کشورهای 

های ترکیه را غیر کارشناسانه توصیف کرد و افزود: این مطرح شده در زمینه اثرات مخرب سدسازیهمسایه تاکید کرد .وی سخنان 

کرد  ها استقبالها و گفتمانای از همایشادعاها بی اساس است و با سندهای معتبر باید در این رابطه سخن گفت.رئیس هیات ترکیه

 پذیریم.مطالعه و ارائه آمار از ما انتقاد کنید، این مسئله را نمی اما گفت: باید ادعاهای مطرح شده مدون باشد و اگر بدون

گوید باید برای وی مدعی شد: ترکیه به هیچ وجه از آب به عنوان ابزار سیاسی استفاده نخواهد کرد و هر کس چنین سخنی می

 برده است.سخنان خود سند ارائه کند و یک مورد نشان دهد که ترکیه از آب برای مقاصد سیاسی بهره 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٦٨٨/%D٨%B٣%D٨%AF%D٨%B٣%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

 هزار سا  اخیر 1٠ های سیبری طیوقوع بدترین آتش سوزی در جنگل

هزار  ١٠ها را در تاریخ های سیبری، حجم این آتش سوزیهای اخیر جنگلای از آتش سوزیدانشمندان ناسا با ثبت تصاویر ماهواره

های طبیعی های سیبری دائما دستخوش آتش سوزیجنگل ساینس الرت،به گزارش ایانا از .سابقه توصیف کرده اندسال اخیر این منطقه بی

های طبیعی در سیبری در چند رد. اما تغییرات اقلیمی،باعث شده آتش سوزیهای شمالی را از بین میهای وسیعی از جنگلشود که قسمتمی

هزار سال گذشته  ١٠ای که در زند، به گونهسوای میسابقههای شمالی در سیبری به میزان بیجنگل.دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته باشد

تر های طبیعی بیششود با وخیم شدن تغییرات اقلیمی، حتی این آتش سوزیچنین حجمی از آتش سوزی گزارش نشده است. پیش بینی می

ر جنوب سیبری را سوزانده ها دهزار هکتار از جنگل ١٣٣کیلومتر مربع یا  ٥٣٨آتش سوزی فعلی که در اواخر ماه ژوئن شروع شده،  .هم بشود

ترین مناطق زمین مثل سیبری، افزایش دمایی معادل دو برابر میانگین تغییرات اقلیمی، باعث افزایش دما در سطح جهان شده اما شمالی .است

های تر شدن هوا، جنگلرمدرجه باالتر از میانگین رسیده است. با خشک و گ ٤کنند. از ماه نوامبر، دما در جنوب سیبری به جهانی را تجربه می

های های طبیعی، تهدید مستقیمی برای عملکرد جنگلسوزیاین آتش.گیرندهای طبیعی قرار میسوزیمنطقه بیشتر و بیشتر در معرض آتش

ند. جمعه کنمیلیون تن کربن از اتمسفر جذب می ٥٠٠های روسیه ساالنه رود.جنگلسیبری در جذب کربن انتشار یافته در جو به شمار می

تصاویر ماهواره .های طبیعی بر این منطقه را به ثبت رساندندگذشته دو ماهواره ناسا تصاویری از تاثیرات مخرب و گسترده این آتش سوزی

Aqua satelliteماهواره دوم یعنی.دهد که سراسر جنوب سیبری را فرا گرفته استهایی از دود را نشان می، چندین آتش سوزی و ستون 

Suomi NPP رسیده که نشان دهنده غلظت شدید دود در  ١٩، کیفیت هوا را در این منطقه ارزیابی کرد و نشان داد که شاخص ریز ذرات، به

گیری احتمالی سه توده عظیم ، دانشمندان همچنین در حال بررسی شکل NASA Earthبر اساس برنامه مشاهده زمین ناسا .ارتفاعات باال است

 .تواند با پاشیدن خاکستر در فضا، آب و هوای منطقه را تحت تاثیر قرار دهداین منطقه هستند که میدود و خاکستر در 

های شمالی سیبری با مساحتی معادل توان از ماهواره مشاهده کرد. جنگلهای طبیعی را نمیاما مخرب ترین تاثیر این آتش سوزی

 .کنندموجود بر روی زمین، نقش مهمی در چرخه کربن ایفا میدرصد از کربن  ٣٠های زمین و ذخیره درصد از خشکی ١٠

کنند. عدم جذب کربن همراه با آزادسازی کربن، ها بسوزند، مقادیر عظیمی کربن وارد جو میاین بدان معنی است که اگر این جنگل

 .شودعی بیشتری میآورد که منجر به گرمایش بیشتر زمین و در نتیجه آتش سوزی های طبیچرخه معیوبی را پدید می

های قطب شمال را تسریع کند؛ که پیش از این هم به تواند ذوب یخهای طبیعی همچنین مینا گفته پیداست که این آتش سوزی

آورد که بر افتد که آتش، انبوهی خاکستر را پدید میای در حال ذوب شدن بوده است. این امر وقتی اتفاق میمیزان هشدار دهنده

 .شود که نور خورشید بیشتری جذب کنندسازد و باعث میریزد و سطح آنها را تیره میها میو یخ هاروی برف

های طبیعی در کانادا و آالسکا نیز ای از آتش سوزیاین تنها حکایت سیبری نیست. در دهه گذشته گرمایش جهانی باعث مجموعه

 ترین فاجعه طبیعی در تاریخ اینر آلبرتای کانادا، به پرهزینهشده است. سال گذشته یک آتش سوزی طبیعی در فورت مک موری د

 ٧٥، در مقایسه با میزان رایج در (Climate Central research)بنا به پژوهش مرکز تحقیقات اقلیم شناسی .کشور مبدل شد

 .تر شده استهای بزرگ دو برابر بیشتر و آتش سوزیدرصد طوالنی ٤٠سوزی طبیعی در آالسکا سال قبل، فصل آتش

ترین اقدامات برای مبارزه علیه تغییرات ها یا تحت کنترل درآوردن آنها از مهمیافتن راهی برای متوقف کردن وقوع این آتش سوزی

 انداقلیمی است. دانشمندان همه عزم خود را برای این دو هدف جزم کرده

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٥٩٧/%D٨٨%٩%D٨%٩ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۶تاریخ: 

 حل معضل غذا و تنوع زیستی در جهان آینده؛ پروتئین گیاهی جای پروتئین حیوانی

می توان در گذشته ها یافت. گیاهانی مانند کینوآ که قبال در تمدن اینکا شناخته شده بود،  پاسخ به معضل غذا در جهان آینده را

می تواند جایگزینی برای مصرف گوشت باشد. اینکه چرا و چگونه؛ گزارشی است که تحقیقات اخیر دانشمندان مرکز تحقیقات ملی 

به گزارش ایانا از یورونیوز، پاسخ به .کوشیده به آن پاسخ دهد در شهر ارکوالنو که تجزیه وتحلیل عمیق سه بعدی انجام می دهند،

معضل غذا در جهان آینده را می توان در گذشته ها یافت. گیاهانی مانند کینوآ که قبال در تمدن اینکا شناخته شده بود، می تواند 

ل آزمایش این نوع محصوالت در پروژه در جنوب ایتالیا، محققان در حا«کسرتا»اینجا در شهر .جایگزینی برای مصرف گوشت باشد

میالدی در بسیاری از کشورهای  ٦٠این نوع گیاهان ممکن است روزی غذای اصلی شما باشند. از دهه .پروتئین برای غذا هستند

ایش زغربی رژیم غذایی ما عمدتا به مدل پروتئین حیوانی متکی شد. اما در آینده وقتی که تقاضای غذا در جهان بطور چشمگیری اف

 .ارزش غذایی معادل گوشت دارند (تاج خروس)یابد، منابع دیگری با پروتئین باال نیاز خواهد شد. گیاهانی چون کینوآ و آمارانت 

ترکیب پروتئین کینوآ و آمارانت )تاج خروس( از تمام اسید آمینه های ضروری »کاتالدو پولوینتو، پژوهشگر در این زمینه می گوید: 

  «.بنابراین اگر چه دارای سطح پروتئینی پایین تری نسبت به دانه های حبوبات اند اما کیفیت غذایی باالتری دارندتشکیل شده است. 

در ایتالیا همانند دیگر کشورهایی که به پروژه اروپایی ملحق شده اند، پژوهشگران انواع مختلفی از محصوالت را آزمایش می کنند تا 

کینوآ و آمارانت کامال تنش های زیستی »کاتالدو پولوینتو می افزاید: .هوایی خاص تناسب دارند مشخص شود کدامیک با شرایط آب و

بعنوان بخشی از آزمایش های «.را تحمل می کنند. در بخش های جنوبی اروپا، تنش های اصلی زیستی کمبود و شوری آب است

مقادیر مختلف آب همراه با مقایر متفاوت نمک مورد آزمایش  مربوط به عوامل تنش زا، چندین نمونه گیاهی در زمان های مختلف با

 .تولید گوشت تاثر زیادی بر محیط زیست دارد، زیرا مقدار زیادی آب باید برای تولید خوراک دام مصرف شود.قرار می گیرد

ر اما بسیار هزینه ب ما می توانیم گوشت بخوریم که خیلی خوش طعم است،»سون اریک ژاکوبسن از دانشگاه کوپنهاگ می گوید: 

است با در نظر گرفتن زمین هایی که ما باید برای تولید خوراک دام مورد استفاده قرار دهیم. همچین مصرف زیاد آب برای تولید هر 

دانشمندان مرکز تحقیقات ملی در شهر ارکوالنو تجزیه وتحلیل عمیق «.برابر بیشتر از سایر گیاهان است ١٠یک کیلو گوشت حدود 

 .بعدی انجام می دهند تا تاثیر تنش های زیستی بر دانه ها را مطالعه کنند. سطوح مربوط به کیفیت تولید از مسائل کلیدی استسه 

برای کشاورزان مهم است که مطمئن باشند کاشت یک گیاه نتیجه خوبی »گیاکومو مله از محققان مرکز تحقیقات ملی می گوید: 

ف کنندگان انجام می دهیم تحلیل عناصر مختلف دانه هاست تا مشخص شود کدام یک دارای برای شان دارد. آنچه ما برای مصر

این پروژه با رویکرد چند رشته ای پیش می رود و می تواند تمام «.ویژگی هایی است که ممکن است برای مصرف مناسب باشد

بخش مربوط به پخت و پز را هم شامل می شود زیرا تاثیر فرایند زنجیره غذایی را از مزرعه تا میز غذا شامل شود. همچنین این پروژه 

مشکل اصلی این است که مردم به »رافائل انجیکو، سرآشپز رستوران گیوسوله کاپوآ می گوید: .مستقیمی بر مصرف کنندگان دارد

وپ به عنصری عالی در پخت یک ساندازه کافی در مورد کینوآ نمی دانند، اما اگر آن را با سایر حبوبات ترکیب کنیم می توانیم آن را 

این گیاه رژیم غذایی ما را هنگامی که با خانواده شام می خوریم بهبود »سون اریک ژاکوبسن می افزاید: «.بسیار خوشمزه تبدیل کنیم

ر وییم این کاخواهد داد. رژیم غذایی ما با این نوع گیاهان متنوع تر خواهد شد و باروری خاک نیز بهبود خواهد یافت. می توانیم بگ

به گفته دانشمندان این پروژه، افزایش تولید پروتئین گیاهی به نفع تنوع زیستی و زندگی انسان هاست. انتقال «.تماما سودمند است

 .مصرف از پروتئین حیوانی به پروتئین گیاهی در اروپا در کاهش تولید کربن تاثیر خواهد گذاشت

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٢٢/%D٨%AD%D٨٤%٩- 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۳تاریخ: 

های چشمگیر کشاورزی ایران قرار گرفت/ حمایت مالی اتحادیه اروپا از اتحادیه اروپا تحت تأثیر پیشرفت

های / دعوت از ایران برای حضور در برنامه2٠18کشاورزی ایران در سه ماهه نخست سا   نظام تحقیقات

 اتحادیه اروپا

المللی فائو در رم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی کشورمان، در حاشیه اجالس بین

 .رتبه از اتحادیه اروپا به ایران خبر دادتی هیأتی عالیهای کشاورزی ایران را چشمگیر خواند و از سفر آپیشرفت

امروز در دیدار  "فیل هوگان"به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، بر اساس اطالعات دریافتی و مخابره شده از رم، 

بلندپایه اتحادیه اروپا به ایران سفر خواهد کرد تا آذر(، یک هیأت  -با وزیر جهاد کشاورزی کشورمان گفت: در ماه نوامبر آینده )آبان 

صورت عملی گسترش یابد.وی این سفر را نماد اراده و عزم سیاسی های دوجانبه این اتحادیه و ایران در بخش کشاورزی، بههمکاری

های قات کشاورزی ایرا پیشرفتاتحادیه اروپا برای توسعه روابط با ایران در بخش کشاورزی برشمرد و افزود: از آنجا که نظام تحقی

میالدی از حمایت مالی اتحادیه اروپا نیز برخوردار خواهد شد.هوگان همچنین  ٢٠١٨خوبی داشته است، در سه ماهه نخست سال 

ان مدر این دیدار نوید داد که از ایران برای مشارکت در برنامه حفظ نباتات اتحادیه اروپا دعوت خواهد شد.وزیر جهاد کشاورزی کشور

نیز در این دیدار از ایجاد فصل جدید در روابط ایران و اتحادیه اروپا در بخش کشاورزی، استقبال کرد و گفت: توسعه صادرات و 

ها است.محمود حجتی تأکید بازاریابی و ارتقاء جایگاه محصوالت کشاورزی ایران در بازار اتحادیه اروپا، از اهداف مهم این همکاری

تنوع باالی اقلیمی و بیولوژیکی ایران، همکاری بین ایران و اتحادیه اروپا برای تکمیل زنجیره عرضه گیاهان دارویی کرد: با توجه به 

ها است.وی بیان کرد: در دو سال گذشته کارهای مشترک خوبی های این همکاریبا هدف تأمین نیازهای کشورهای اروپایی از اولویت

که  آالت صورت گرفته استرم پالسم و مواد ژنتیکی گیاهی و دامی، بذر، سموم باکیفیت و ماشینبا اتحادیه اروپا در زمینه تبادل ژ

 در افزایش عملکرد محصوالت نقش بسزایی داشته است./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٧٤٧/%D٨%A٧%D٨%A 
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	بحران آب وارد مقوله امنیتی شده است
	آخرین وضعیت منابع آبی سدهای کشور
	تجمع اعتراضی مردم، برای حفظ حریم چاه آب شرب
	نیاز به تدوین قوانین جداگانه، برای مدیریت حوضههای آبریز کشور
	وزارت نیرو برای فراخوان عمومی پیش نویس قانون جامع آب کشور، شرط گذاشت

	اقتصاد کلان
	ابلاغ دستورالعمل ارز تکنرخی
	سپردههايي كه بر باد رفت
	سنتشکنی بورس در فصل مجامع
	چارهاندیشی برای آینده سه نرخ کلیدی
	شاخص ایرانی توزیع وام
	بازندگان سوداگری در بورس
	بانک مرکزی متوسط نرخ تغییرات قیمت کالاهای خوراکی را اعلام کرد
	عرضه بیش از 41 هزار تن محصول کشاورزی در تالار بورس کالا

	اقتصاد محصولات
	پرداخت مطالبات گندمکاران بهروز میشود/ 5 میلیون و 158 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد/ رد ادعای انحصار واردات برخی از کالاهای اساسی در شرکت بازرگانی دولتی
	تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران پای دلالان را به خرید گندم باز کرد/ پرداخت دیرکرد هم دردی دوا نمیکند + تصویر نامه
	حمایت کمیسیون کشاورزی مجلس از عرضه گندم در بورس کالا
	محصولات ذرت، جو و برنج برای عرضه در بورس کالای ایران تعیین شدند
	عرضه گندم در بورس کالا با انتقاداتی همراه است
	عرضه گندم در بورس کالا یک مزیت است


	اقلیم و منابع طبیعی
	کاشت 2.5 میلیون هکتار جنگل برای مقابله با ریزگردها/ 20 درصد مساحت کشور بیابان است
	فارس از شرایط جوی کشور گزارش میدهد
	تشکیل توده گردوخاک در شرق و جنوبغرب کشور از پنجشنبه/ کاهش دما در نوار شمالی کشور
	گرد و غبار در راه 7 استان
	داستان غبار و خشکسالی در ایران
	پرداخت خسارات پلنگ در سال 96 وارد فاز اجرایی شد
	کاشت نی در تالاب هامون
	مسئله گرد و غبار به مجمع عمومی سازمان ملل میرود
	تهران بهطور همزمان میزبان دو نشست در زمینه گرد و غبار بود
	هوانیروز آتشسوزی جنگلها و مراتع مسجد سلیمان را خاموش کرد

	انتصابات
	رئیس مؤسسه تحقیقات گیاهپزشكی كشور منصوب شد
	زند مجری برنامه اجرایی توسعه آموزش های عمومی کشاورزان، حفاظت از ذخایر ژنتیک و پیاده سازی نظام نوین ترویج شد

	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	گره کور در میادین میوه و ترهبار شهرداری/ کمیسیون معاملات، هیچ مگو، هیچ مپرس...
	ساماندهی میادین میوه و تره بار، در انتظار تحقیق و تفحص شورا و مجلس
	بال و پر مرغ چیده شد/ نرخ هر کیلو مرغ 7 هزار و 600 تومان
	گران فروشی گوشت های وارداتی در فروشگاههای زنجیرهای
	تورم دو رقمی خرداد چه بر سر بازار کالاهای اساسی آورد؟
	کاهش نرخ میوه و تره بار در خرداد ماه
	رکود بر بازار گوشت گوسفندی حاکم است
	بازار اقلام اساسی در چشم انتظاری به سر می برد

	فرجام بررسی قیمت لبنیات به کجا می رسد؟

	برنامه و سیاست ها
	حامیان احیای وزارت بازرگانی میخواهند تنشهای بازار را با واردات تامین کنند
	انحصارزدایی و حذف امضاهای طلایی از افتخارات وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم
	یادداشت اقتصادی/ عقب گرد سیاستی دولت با کنار گذاشتن قانون انتزاع
	مالیات علی الرأس حذف شد
	معرفی جدیدترین خدمات و فناوریهای نوین بیمه کشاورزی در شماره جدید "بیمه و کشاورزی"
	راه اندازی سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور
	تقویم دورههای آموزشی كاركنان جهاد كشاورزی در سال 96
	ايران پيشگام مقابله با گرد و غبار در خاورميانه است/ عربستان بايد قطعنامههای زيستمحيطی تهران را اجرا كند
	مهاجرت معکوس، حاصل اجرای عملیات بیابانزدایی
	درخواست ابتکار از لاریجانی برای تسریع در رسیدگی به لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان
	پیشنهاد قرار گرفتن بیانیه تهران در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد/سند دوم اجلاس امروز منتشر میشود
	پیشنهاد سازمان جنگلها درباره تشکیل "کانون بحران" توسط سازمان ملل

	برنج
	مهلت ثبت سفارش و ترخیص برنج وارداتی تا اول شهریور تمدید شد
	برنج ایرانی کد ۱۶ رقمی رهگیری میگیرد
	/اختصاصی فارس/ ستاد تنظیم بازار امروز تکلیف واردات برنج را مشخص میکند
	مدت ممنوعیت واردات برنج را شرایط آب و هوایی تعیین میکند، نه رانت و انحصار دولتی/ 80 تا 90 درصد واردات برنج در اختیار بخش خصوصی
	طرح کد رهگیری برنج امسال در گیلان و مازندران اجرا میشود/کشت محصولات جایگزین در 10 استان غیر شمالی
	هند و پاکستان چند هزار تن از برنج های کشور را تامین می کنند؟

	پسته
	پنبه
	خودکفایی پنبه دور از انتظار نیست/پیش بینی افزایش 20 درصدی تولید

	تامین منابع مالی
	۷۰ میلیارد تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی در بانک بلوکه شد/ بزرگترین مرکز پرورش ماهی در قفس معطل تسهیلات
	اختصاص 9 هزار میلیارد ریال تسهیلات به خرید تضمینی محصولات کشاورزی
	70 درصد مطالبات دامداران پرداخت شده است/ پنیر در سبد حمایت غذایی مردم قرار گرفت/ صادرات 26 هزار تن شیرخشک مازاد در سال 95
	مصوبه پرداخت تسهیلات 900 میلیارد تومانی برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی ابلاغ شد
	15 هزار میلیارد ریال برای توسعه و نوسازی ماشینآلات کشاورزی تا پایان سال جاری اختصاص می یابد

	تحقیقات و نوآوری ها
	موفقیت محققان کشور در افزایش ماندگاری یک عنصر حیاتی گیاه در خاک
	همایش ملی جلبک؛ فرصتها و چالشها در تهران برگزار میشود
	رشوههای شیرین به مورچهها کلید به ثمر نشستن میوهها و محصولات کشاورزی است
	گردش مالی محصولات نانو از رشد خوبی برخوردار است/ نانوفناوری در تمام حوزههای بخش کشاورزی میتواند ایفای نقش کند/ تعیین اولویتهای کاری در نانوفناوری الزامی است
	گردش مالی محصولات نانو از رشد خوبی برخوردار است/ نانوفناوری در تمام حوزههای بخش کشاورزی میتواند ایفای نقش کند/ تعیین اولویتهای کاری در نانوفناوری الزامی است
	گردش مالی محصولات نانو از رشد خوبی برخوردار است/ نانوفناوری در تمام حوزههای بخش کشاورزی میتواند ایفای نقش کند/ تعیین اولویتهای کاری در نانوفناوری الزامی است
	چهارمین همایش ملی نانوفناوری در کشاورزی آغاز به کار کرد
	معرفی 3 عامل باکتریایی بیماریهای طیور در کشور برای نخستینبار/ امضاء تفاهمنامه با پژوهشکده محیط زیست در حوزه پرندگان آبزی
	کشف مهم در زمینه فتوسنتز دور نیست
	تولید انبوه واکسن انتروتوکسمی توکسوئیدی در مؤسسه رازی
	دستیابی ایران به فناوری تولید بتاکاروتن از ریزجلبک در بیوراکتور

	تخم مرغ
	صادرات تخم مرغ رمقی ندارد/قیمت منطقی هر عدد تخم مرغ چقدر است؟
	صادرات ۱۵هزار تن مرغ و تخم مرغ/درخواست مشوق صادراتی از دولت

	تولیدات باغی
	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	فاکتور سازی تولیدکنندگان جوجه یکروزه
	توسعه سیستمهای بسته پرورش دام سبک به موازات ارتقای ژنتیکی دامها
	چرا نژاد گوسفند سنجابی ایران، محبوب قطری هاست!؟
	عرضه 20 درصدی جوجه یکروزه در بورس کالا کلید خورد
	شفافیت قیمت جوجه یک روزه با عرضه در بورس کالا

	چای
	ارزش تولید چای ایرانی به ۱۳۲ میلیارد تومان رسید/ ۵ کارخانه جدید چای وارد مدار تولید شد
	تولید برگ سبز چای کاهش یافت

	حبوبات
	خاک
	خرما
	در قالب انتقال یافته تحقیقاتی به بخش خصوصی پروتکل کامل کشت بافت خرما ارایه میشود
	انتشار كتاب تخصصی «مدیریت تلفیقی آفات نخل خرما»

	خدمات
	اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات خرید تضمینی محصولات کشاورزی
	افزایش سهم "سازمان مرکزی تعاون روستایی" از واگذاری وظایف "شرکت خدمالت حمایتی کشاورزی"
	پرداخت 3300 میلیارد تومان تسهیلات به صادرکنندگان
	تمام حلقههای تولید بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف میشوند/ خسارت 1800 میلیارد تومانی ضایعات تولید خوراک دام و طیور در واحدهای پرورشی
	آموزش کارمندان وزارت کشاورزی در زمینه استفاده از نرم افزار مدیریت آفات
	میزان خرید تضمینی گندم از مرز 5 میلیون تن فراتر رفت/ گندم با استراتژی جدیدی در بورس کالا عرضه می شود
	80 درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شد
	عرضه گندم در بورس کالا با استراتژی جدیدی از مهر ماه 96 کلید می خورد
	صادرات آرد و مشتقات 60 درصد افزایش یافت

	جزئیات بسته حمایتی دولت از شیرخام/ 26 هزار تن شیرخشک در سال 95 صادر شد

	خشکسالی
	«یزد» کم بارشترین استان کشور شد

	دانه های روغنی
	روغن
	زعفران
	تالار کشاورزی زعفرانی شد
	حداقل و حداکثر نرخ هر کیلو طلای سرخ چقدر است؟/گمرک در ارائه آمار صادرات کوتاهی می کند

	زیتون
	سلامت
	روند کاهشی تلفات ناشی از آبله گوسفند و بز از سال 92
	در طول رژیم غذایی با گرسنگی چه کنیم؟
	بهترین نوشیدنی برای صبحانه

	سیب زمینی
	صرفهجویی ارزی 29 میلیون دلاری با تولید مینیتیوبر سیبزمینی/ صرفهجویی ارزی 24 میلیارد تومانی در هر سال با خوداتکایی به مینیتیوبر تا سال 1400

	شیلات
	ابلاغ آییننامه پرورش ماهی در قفس از سوی وزیر جهاد کشاورزی
	ایران و فرانسه، در تولید میگو سرمایهگذاری مشترک میکنند/ امضای قرارداد 20 میلیون یورویی تولید مشترک و صادرات سالانه 1000 تن میگو در سال/ انجام تمام مراحل در ایران برای نخستینبار
	انتظار 3 ساله برای اجرای طرح 100 میلیارد تومانی پرورش ماهی در قفس/ بلاتکلیفی بزرگترین طرح آبزیپروری خاورمیانه و سومین طرح جهانمجری بزرگترین طرح پرورش ماهی در قفس اعلام کرد: تکمیل بزرگترین طرح پرورش ماهی در قفس ایران بهدلیل عدم پرداخت به موقع تسهی...
	هدف گذاری برای تولید 1.6 میلیون تن انواع آبزیان در برنامه ششم توسعه/200 هزار نفر در صنعت آبزی پروری کشور اشتغال دارند
	بلاتکلیفی بزرگترین طرح آبزی پروری خاورمیانه/ تسهیلات مصوب صندوق توسعه ملی پرداخت نمی شود

	شکر
	شیر و فرآورده ها
	جزئیات بسته حمایتی دولت از شیرخام/ ۲۶ هزار تن شیرخشک در سال ۹۵ صادر شد
	افزایش مجدد قیمت لبنیات چه بر سرِ سرانۀ مصرف میآورد؟
	سرانه مصرف لبنیات نصف میانگین جهانی است

	صادرات و واردات
	رکنی: ۲ کانتینر محصولات لبنی به آمریکا صادر شد/ صادرات ۱۵ هزار تن مرغ و تخممرغ از ابتدای امسال
	شرایط ورود برخی دانههای گیاهی اعلام شد
	توافق بر صادرات محصولات کشاورزی اروپایی به ژاپن و صادرات خودروهای ژاپنی به اروپا
	جهش صادرات محصولات کشاورزی به قطر
	درآمد 141 میلیاردی از فروش پیاز و موسیر!
	خرید 225 تن قهوه در عرض یک ماه

	صنایع غذایی
	معرفی قطبهای صنایع تبدیلی
	تولید داخلی شیر غنیشده کودک NANKID در ایران کلید خورد
	افزایش قیمت آب بستهبندی/ صادرات ۱.۷ میلیون دلاری
	حرفهایی مبنی بر گرانفروشی در قاموس صنعت روغن نباتی کشور جایگاهی ندارد

	عسل
	زنبورداران مراتع حوزه سد لار ساماندهی شدند
	تنها 10 هزار کندوی عسل ارگانیک در کشور داریم/تلاش وزارت جهاد برای آموزش تولید
	سهم دو درصدی صادرات از 80 هزار تن تولید عسل در کشور/ خلاء اطلاعات دلیل عقب ماندن از بازار جهانی
	شهرهای گرم خبرهای بدی برای زنبورها دارند/ زنبورهای کارگر بیشترین تحمل را در برابر گرمای حداکثر ۵۰ تا ۵۱ درجه سانتی گراد دارند

	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	تشکیل کمیته مشترک برای تعیین استاندارد گیاهان دارویی با وزارت جهاد کشاورزی/ حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنایع کوچک در زمینه تولید گیاهان دارویی

	گندم
	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	گرانفروشی گوشت در فروشگاههای زنجیرهای/ قرار بود گوشت وارداتی را ۳۱ هزار تومان بفروشند
	توزیع روزانه 30 تن گوشت گرم گوسفندی باکیفیت و قیمت مناسب در 400 نقطه تهران

	گوشت مرغ
	قیمت مرغ در آستانه ۸ هزار تومانی شدن

	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	مکانیزاسیون کشاورزی راهکاری برای تبدیل مزارع کوچک به مزارع تجاری

	متفرقه
	نخستین دوره جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی برگزار میشود
	گردهمایی حامیان طبیعت در کنار دریاچه گهر آغاز شد
	اهدای لوح تقدیر به مردی که پلنگ دامهایش را تلف کرد
	گمانه زنی در مورد شهردار آینده تهران

	صندلی بهشت برای حجتی یا ترک نژاد/چه کسی کلیددار بهشت میشود؟
	مرکبات
	معرفی پرتقال زودرس نیوهال ناول در پژوهشكده مركبات و میوههای نیمهگرمسیری

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	بازدید وزرا و نمایندگان ۳۷ کشور از طرحهای بیابانزدایی ایران
	تایید تخلف شرکتهای روغنی در برداشت از مخازن استراتژیک/ برنجهای وارداتی آلوده خوراک دام شد
	به همت استادان دانشگاه امام صادق(ع) و امام حسین(ع) و شبکه فتن
	فرشاد مؤمنی مطرح کرد: دلایل دشمنی مخالفان با حجتی، وزیر جهاد کشاورزی
	جهانگیری:خوشبختانه امروز نگرانی برای تامین آب شرب سالم برای تهران وجود ندارد/اجرای طرحهای متعدد فاضلاب و تصفیه خانه از دستاوردهای دولت یازدهم است
	افزایش 600 درصدی تعداد و حجم اعتبارات پروژههای مشترک میان ایران و فائو در چهار سال اخیر/ تراز تجاری بخش کشاورزی ایران 5 میلیارد دلار بهبود یافته است
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