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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

 :شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار تهیه 
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 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب

 فارس - ۹6/04/26 : تاریخ

 درصد آب دارند ۴۰سد کشور کمتر از  ۵۷درصدی ورودی آب سدهای کشور/  ۱۵کاهش 
درصد  ۱۵شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد: میزان آب ورودی به سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  

ایران، ، بر اساس آخرین آمار و اطالعات ارائه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب خبرگزاری فارسبه گزارش  .کاهش داشته است

درصد کاهش داشته  ۱۵تیرماه جاری در مقایسه با سال گذشته میزان آب ورودی به سدهای کشور  2۱از ابتدای مهرماه گذشته تا 

میلیون متر مکعب  ۱00میلیارد و  36تیرماه جاری  2۱بر اساس این گزارش، ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی تا .است

 .درصد کاهش داشته است ۱۵میلیون مترمکعب،  220میلیارد و  42سال گذشته بوده که نسبت به ورودی 

میلیارد متر مکعب است اضافه می کند:  907هزارو  4این گزارش با اشاره به اینکه ظرفیت کل مخازن سدهای کشور در سال جاری 

درصد پر  ۱00تا  90درصد آنها بین  ۱3سد کشور فقط  ۱7۱بر پایه این گزارش، از مجموع .درصد سدهای کشور پر است 60تنها 

تا  70درصد سدهای کشور بین  30بر همین اساس، .درصد آب دارند 40درصد نیز کمتر از  2۱درصد و  40درصد آنها تا  66بوده، 

گفتنی است، سدهای جیرفت، کرج، .درصد آب دارند ۵0تا  40درصد بین  7درصد و  70تا  ۵0درصد سدها بین  30درصد،90

درصد  40درصد و سدهای الر، زاینده رود، پیشین، ستارخان و دانشمند کمتر از  ۱00تا  90طالقان، لتیان، گلپایگان و ماملو بین 

  .آب دارند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱396042600۱670 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960426001670


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139کشاورزی هفته چهارم تیر اهم اخبار 

 

3 
 

 آب
 آیانا - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 بارهزار تن گندم جنوب کرمان برای نخستین 6۰پرداخت تسهیالت مناسب برای توسعه آبیاری نوین/ خرید 

اورزی امری کشاز آنجا که در کشور ما میزان بارندگی ساالنه کاهش یافته، استفاده بهینه از منابع موجود و تغییر الگوی آبیاری بخش 

های ضروری است به همین جهت سازمان تعاون روستایی با ارائه تسهیالت مناسب سعی دارد تا کشاورزان را به سمت استقرار سامانه

مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در حاشیه بازدید به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس هیأت.نوین آبیاری سوق دهد

متر های جنوب کرمان با اعالم این مطلب، گفت: امروزه در کشورهایی که میزان بارندگی ساالنه آنان به بیش از دوهزار میلییاز تعاون

 های نوین آبیاری جایگزین شده است.رسد آبیاری به روش غرقابی متروک و روشمی

هزار تن  60خوب ارزیابی کرد و افزود: خریداری حسین صفایی عملکرد سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان در دولت یازدهم را 

 بار در این منطقه رقم خورده است.های جهادی جنوب استان بوده که برای نخستینگندم از فعالیت

وی عنوان کرد: خرید گوجه از کشاورزان نیز از اقدامات مثبت دیگری بود که در جنوب کرمان رقم خورد و توانست کمک خوبی برای 

هزار رأسی ساردوئیه جیرفت اشاره کرد و ادامه داد: در این این منطقه باشد.صفایی به بازدید از مجتمع گاو شیری یککشاورزان 

 بازدید مشکالت این مجتمع بررسی و پیگیر حل این مشکالت هستیم.

 رسدهزار تن می ۱۷۰با احداث سیلوهای جدید میزان خرید گندم در جنوب کرمان به 

هزار  ۱30و  94هزار تن گندم در سال  70زمان تعاون روستایی جنوب استان کرمان، اظهار کرد: در استان کرمان در ادامه رئیس سا

هزار تن گندم توسط تعاون  ۱70شود با احداث سیلوهای جدید در سال جاری بینی میتن درسال گذشته خریداری شد که پیش

مرکز خرید گندم در هفت شهرستان جنوبی استان شامل چهار  ۱3شد:  روستایی جنوب کرمان خریداری شود.فرود ساالری یادآور

های رودبارجنوب، ذهکلوت و منوجان گنج و شهرستانمرکز خرید گندم در شهرستان فاریاب، سه مرکز در کهنوج، سه مرکز در قلعه

هزار رأسی ساردوئیه نیز خاطرنشان کهرکدام یک مرکز در حال خرید گندم از کشاورزان هستند.وی درباره شرکت تعاونی گاو شیری ی

نفر  40کند و توانسته است برای تن گوشت تولید می۱0تأسیس و روزانه پنج تن شیر و ساالنه  84ساخت: این شرکت در سال 

شتن دلیل نداواحد این مجتمع به 2۱نفر غیرمستقیم اشتغالزایی کند.ساالری اضافه کرد: سه واحد از مجموع  60صورت مستقیم و به

سرمایه در گردش تعطیل شدند؛ لذا امیدواریم با سفر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مشکالت این مجتمع حل و 

هزار تن  ۱70شود از این سطح بینی میهزار هکتار است، پیش 37فصل شود.سطح زیر کشت گندم منطقه جنوب کرمان بیش از 

درصد افزایش تولید دارد. سازمان تعاون روستایی جنوب استان  ۱۵تا  ۱0به سال گذشته بین گندم تولید شود که این میزان نسبت 

 گنج و منوجان را زیر پوشش دارد./کرمان هفت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، فاریاب، رودبار جنوب، کهنوج، قلعه

/www.iana.ir/fa/news/http:/46383/%D9%BE%D8%B۱%D8%AF 
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 آب
 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

 مأموریت وزارت نیرو برای بخش آب اعالم شد 7

بینی نشده مأموریت پیش 7برداری منابع آب، ای به سوی بخش حفاظت و بهرهتوسعه وزیر نیرو با تأکید بر تغییر رویکرد جدی از نگاه

 .آب را تشریح کرد در بخش

های تابعه بخش آب، ضمن مدیره شرکتچیان در جمع اعضای هیاترسانی وزارت نیرو ، حمید چیتبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع

های آبی و دستیابی به دستاوردهای ملموس در چهارسال گذشته تشریح دستاوردهای بخش آب کشور گفت: به ثمر رسیدن طرح

وظیفه اصلی  7وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص  .است که بخش آب به درستی مدیریت شده استبیانگر این موضوع 

ای چیست، های آب منطقهترین فعالیت شرکتای سخن به میان آورد و با طرح این سوال که اولین و اصلیهای آب منطقهشرکت

کشور است و اعضای هیات مدیره باید این موضوع را در دستور نخستین وظیفه بخش آب « مدیریت و حفاظت منابع آب»اذعان کرد: 

را دومین وظیفه اصلی بخش آب دانست و گفت: حفاظت از وجب به وجب « هاحفاظت از رودخانه»چیان کار خود قرار دهند. چیت

باشد. وی با انتقاد از تجاوز  ها امری جدی است و برای تحقق آن، هر رودخانه باید با داشتن یک مدیر پاسخگوی این تخلفاترودخانه

موضوع .شدها از نوع جرم مشهود است که باید از همان ابتدا با آن برخورد میهای گذشته گفت: این جرمها طی سالبه حریم رودخانه

ز من و اهای وزارت نیرچیان بود. وی گفت: اگر درمورد موفقیتسومین موضوع مورد تاکید چیت« بخشی منابع آب زیرزمینیتعادل»

بخشی منابع آب زیرزمینی نام خواهم برد و اگر از عدم موفقیت نیز سوال کنند باز هم از این سوال پرسیده شود از طرح احیا و تعادل

ایم که باید به آن سرعت هزار چاه شده 34هزار چاه غیرمجاز موفق به انسداد فقط  200طرح نام خواهم برد؛ چرا که تاکنون از حداقل 

های آن هم با استفاده از جدیدترین فناوری« گیری آبهای اندازهتوجه به سیستم». اما چهارمین موضوع مورد نظر وزیر نیرو ببخشیم

برداری و نگهداری از توجه به بهره»چیان هوشمند و برخط بود و بر لزوم سرعت بخشیدن بر نصب این ابزارها تاکید کرد. چیت

هزار میلیارد تومان است را پنجمین محور اظهارات خود قرار داد و با انتقاد از این موضوع  200ادل که دارای ارزشی مع« تاسیسات آب

ها دیگر تکرار و انجام نخواهد شد و باید از این گذاریشود، گفت: این سرمایهدرصد از وقت مدیران صرف موضوع توسعه می 80که 

برداری از منابع آب با های بهرهتوجه به نظام»چیان یت مورد نظر چیتخوبی نگهداری و حفاظت کنیم. ششمین مامورامانت به

ها و برداری و کاداستر به منظور ثبت رسمی حریم رودخانهبر لزوم نقشه»بود. وی در محور هفتم و پایانی خود « مشارکت کشاورزان

دامه این نشست نیز معاون آب و آبفای وزیر نیرو در ا.تاکید کرد «تاسیسات منابع آب و تبدیل آنها به اسناد رسمی و سند مالکیت

افزاری دانست و گفت: از آنجا که تعادل بین منابع و مصارف آب به هم خورده است، نسخه شفابخش آب کشور را اقدامات فکری و نرم

های تولیدی در سطح ریزی برای پساببرنامه»، «توجه به مسائل کیفی مدیریت منابع آب کشور»این تعادل باید بازیابی شود. 

 .از دیگر موضوعات مورد تاکید رحیم میدانی بود« هاتوجه به تربیت نیروی انسانی در شرکت»و « هااستان

http://www.iana.ir/fa/news/4643۵/7%D-9%8۵%D8%A3%D9%8۵ 
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 آب
 آیانا - 13۹6تیر  30تاریخ: 

 چه چیزی کمر آب کشور را شکست؟

های قبلی به معنای واقعی موجب شکسته های عمیق و نیمه عمیق در دولتمعاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: مجوز صدور چاه

 .شدن کمر آب کشور شد، چرا که این مساله معضالت متعددی را در حوزه آب رقم زده است

شود، های عمیق و نیمه عمیق تنها محدود به دولت نهم و دهم نمیوگو با ایسنا، با بیان این که مجوز صدور چاهمیدانی در گفترحیم 

شد، اما در دولت نهم و دهم دو عامل این مساله را تشدید های غیرمجاز داده میاظهار کرد: قبل از این دوره نیز مجوز برای احداث چاه

یک واژه در حوزه اب را  ۱386های فاقد پروانه، بیان کرد: تصویب این قانون در سال به قانون تعیین و تکلیف چاهوی با اشاره .کرد

 .رقم زد که خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور مانع اجرایی شدن این قانون شد

نهم و دهم بود، به طوری که شخص رییس  معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، ادامه داد: مساله بعدی اقدامات رییس جمهور دولت

جمهور با رفتن به چابهار اعالم کرد که بنده مدیر آب هستم و شما مجاز به ایجاد چاه هستید که همین مساله معضالتی را به وجود 

ساله اعالم کرد این م توانبه گفته میدانی، قبل از دولت نهم و دهم نیز با مشکالتی از این قبیل روبه رو بودیم که قاطعانه می.آورد

هزار حلقه چاه غیرمجاز در  300وی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از .رو کرده استوضعیت آب کشور را با مشکالت زیادی روبه

 ای برای انسدادهزار حلقه بسیار تعیین کننده و مهم هستند، لذا باید هرچه زودتر تدابیر ویژه ۱30کشور وجود دارد که از این تعداد 

 .ها صورت بگیرداین چاه

http://www.iana.ir/fa/news/464۱9/%DA%86% 
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 آب
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

 درصدی ورودی آب سدهای کشور ۱۵کاهش 

درصد آنها  ۱3سد کشور فقط  ۱7۱شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد، از مجموع  :(رسانی وزارت نیرو )پاونپایگاه اطالع

درصد آب دارند و از سوی دیگر میزان آب  40درصد نیز کمتر از  2۱درصد و  40درصد آنها تا  66درصد پر است،  ۱00تا  90بین 

اشته است. بر اساس آخرین آمار و اطالعات ارائه درصد کاهش د ۱۵ورودی به سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

تیرماه سال جاری در مقایسه با سال گذشته میزان آب  2۱شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای مهرماه گذشته تا 

 .درصد کاهش داشته است ۱۵ورودی به سدهای کشور 

http://www.iana.ir/fa/news/46304/%DA%A9%D8%A7%D9%87 
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 آب
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

 در سبزوار« آب»درگیری مرگبار بر سر 

  .سبزوار یک کشاورز جان خود را از دست دادشب گذشته در درگیری برسر آب در شهرستانک 

انتقال آب شرب از این روستا   .به گزارش ایلنا، شب گذشته در روستای شهرستانکِ جغتای در سبزوار، بر سر آب درگیری رخ داد 

ن خود را از به روستاهای دیگر، اعتراض ساکنان روستا را در پی داشت که منجر به درگیری شد. در این درگیری یک کشاورز جا

ای که روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در این رابطه خطاب به در اطالعیه  .دست داد و یازده نفر نیز زخمی شدند

با توجه به درج خبر درگیری روستای شهرستانک از توابع جغتای، پس ار پیگیری از بیمارستان  :استخبرنگاران منتشر کرده، آمده

 صورت به نفر 3 تعداد این از که  نفربوده ۱۱و طبق گزارش رسیده تعداد مصدومین انتقال یافته به سبزوار  ۱۱۵امداد و اورژانس 

نفر از مامورین انتظامی بوده اند که همگی تحت درمان قرار گرفته  2از اهالی روستا و  نفر 6 نفر 8 این از و بستری نفر 8 و سرپایی

 .اند. الزم به ذکر است متاسفانه در این حادثه یک نفر از اهالی روستا در محل فوت کرده اند

http://www.iana.ir/fa/news/46277/%D8%AF%D8% 
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 آب
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

 سد از دستور کار ۵۰خروج ساخت 

سد  ۵0سد در حال اجرا بود، اما با مطالعاتی که انجام شد تعداد  ۱44که دولت یازدهم آغاز به کار کرد ایسنا: وزیر نیرو گفت: زمانی

چیان، وزیر نیرو به حمید چیت .های فنی از دستور کار خارج شدمحیطی و شاخصهای زیستمندی از پیوستبه دلیل عدم بهره

ترین کارهایی که در چهار سال گذشته انجام شد تدوین تشریح عملکرد وزارت نیرو در چهار سال گذشته پرداخت و گفت: یکی از مهم

گانه، وضعیت آب به چه صورت های آبریز ششدشت کشور و حوضه 609داد در سندی که نشان می و ابالغ سند آمایش آب بود،

 های مختلف، آب تعلق گیرد تا دراست و با توجه به وضعیت کنونی آب، چه میزان را باید استخراج و به چه میزان بایستی به بخش

میلیارد مترمکعب آب برای مصارف  ۱0،8ی این دولت ساالنه آبی نشویم. همچنین در ابتداوضعیت حال و آینده دچار مشکل کم

سد افتتاح و آبگیری شد  34محیطی مغفول نماند. از ابتدای دولت تا امروز های زیستمحیطی در نظر گرفته شد تا در حقابهزیست

ر پاسخ به سؤالی مبنی بر علت برداری برسد. وی همچنین دو سه سد نیز قرار است در روزهای آتی در کرمانشاه و همدان به بهره

بودن قیمت نرویه آب در کشور ناشی از مسائل اجرائی نیست، بلکه عمدتا ناشی از واقعیرویه آب در کشور، گفت: مصرف بیمصرف بی

ین پول تومان از ا 4۵0کند، اما تنها حاضر وزارت نیرو برای تأمین هر مترمکعب آب هزار تومان هزینه میدرحال .آب در کشور است

ای هتوان از مشترک انتظار مصرف درست و استفاده از تکنولوژیکند، مسلما در چنین وضعیتی نمیرا از مشترکان دریافت می

  .مصرف را داشتکم

http://www.iana.ir/fa/news/462۵۱/%D8%AE%D8%B۱%D9%8 
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 آب
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

های زیرزمینی کند/ با توقف همه پمپاژها، پر شدن سفره آبهای بزرگ را خشک میهای زیرزمینی رودخانهپمپاژ آب

 انجامدسال به طول می ۱۰۰بیش از 

غربی تگزاس، چیزی حدود یک ششم غالت دنیا را تولید می کشاورزان با آب رودخانه های بزرگ نبراسکا، کلورادو، کانزاس و باریکه 

کنند و آب برای این محصوالت از سفره آب های زیرزمینی که بسیار زیاد است تامین می شود. این سفرهای آب زیرزمینی، اغلب با 

 .زمینی درآمریکای شمالیشناخته می شوند؛ بزرگترین و تنها منبع آب زیر (Ogallala) نام سفره ی آب های زیرزمینی اوگاالال

کشاورزان با آب رودخانه های بزرگ نبراسکا، کلورادو، کانزاس و باریکه غربی تگزاس، چیزی حدود یک ششم غالت دنیا را تولید می 

کنند و آب برای این محصوالت از سفره آب های زیرزمینی که بسیار زیاد است تامین می شود. این سفرهای آب زیرزمینی، اغلب با 

 ( شناخته می شوند؛ بزرگترین و تنها منبع آب زیرزمینی درآمریکای شمالی.Ogallalaام سفره ی آب های زیرزمینی اوگاالال )ن

استاد دانشگاه کلورادو و جف  kurt fausch)به گزارش ایانا از سایت ساینس دیلی یک تیم از پژوهشگران از جمله کرت فاوش )

دریافته اند که بیش  Alaska Fairbanks)دانش آموخته دانشگاه کلورادو و استادیار دانشگاه آالسکا فیربنک ) jeff falke)فالک )

از نیم قرن پمپاژ آب های زیرزمینی منجر به خشک شدن بخش بزرگی از رودخانه ها و در هم پاشیدن ماهی های رودخانه های 

ان هشدار داده اند که این زیستگاه ها شروع به کم شدن می کنند و جمعیت بزرگ شده است. اگر عملیات پمپاژ کم نشود، دانشمند

ماهی ها نیز در کنار آن ها کاهش می یابد.تیم پژوهش، یک روش ترکیبی مدل سازی ازشرایط گذشته و آینده برای ارزیابی تغییرات 

مت های باالی سفره آب های زیرزمینی رودخانه در رودخانه های بزرگ و جمعیت ماهی های مرتبط با پمپاژ آب های زیرزمینی از قس

درصد کاهش آب مصرفی  90ها را انجام دادند. این یافته ها برای آبگیر رودخانه های موجود در سراسر دنیا پیشنهادهایی دارد، زیرا 

 انسان در جهان و سفره آب های زیرزمینی محلی و منطقه ای در حال خشک شدن هستند. 

 "قطار ویران"یک 

وش می گوید نتایج این پژوهش جدی است. بر اساس مشاهدات قبلی و مدل سازی انجام شده توسط فالک و تیمی از فارغ فا

التحصیالن و اعضای هیات علمی دانشگاه کلورادو، رودخانه آریکاری در شرق کلورادو که توسط سفره آب های زیرزمینی تغذیه می 

 حدود نیمی از آن خشک خواهد شد.  204۵تا سال  مایل جریان دارد 70شود و در مسافتی حدود 

شما این قطار ویران را در اختیار دارید؛ جایی که ما در آن درحال خشک کردن رودخانه ها برای تغذیه کردن "فاوش می گوید: 

 مشکل"د، یک فاوش این موقعیت را این گونه توصیف می کن"میلیارد نفر. 7جمعیت در حال رشد انسان ها هستیم؛ چیزی بیش از 

هر سال آب بیشتری نسبت به آبی که از بارش باران و برف کم کم به "، مشکلی که هیچ راه حل خوبی ندارد. او می گوید: "شرور

 "ما اساسا در حال خشک کردن رودخانه های بزرگ هستیم.". "سفره آب های زیرزمینی باز می گردد به بیرون پمپ می شود

 Erie)، با عمل پمپاژ، تقریبا هرچه آب در دریاچه اری )۱9۵0دخانه های کوچک را خشک می کنداز دهه پمپاژ کردن، آب نهرها و رو

 موجود بود استخراج می شده و تقریبا هیچ میزانی از آن به سفره آب های زیرزمینی فرو نمی ریخت.  -تریلیون گالون ۱00حدود –

از جوی ها و رودخانه های کوچک در منطقه را خشک کرده است. از  این پمپاژ، بخش های طوالنی از بسیاری"فاوش می گوید: 

مایل نهر در منطقه بزرگی که تیم پژوهش در شرق کلورادو، جنوب غربی نبراسکا و شمال غربی کانزاس  3۵0تمام  20۱0تا  ۱9۵0

مایل باقی مانده از این نهرها  ۱80مدل های ما پیش بینی می کنند که "فاوش می گوید:  "به بررسی آن پرداختند خشک شده است.

آنچه ما از دست می "تلف شدن ماهی ها در این منطقه نیز یک نگرانی است. فاوش می گوید: "خشک خواهند شد. 2060تا سال 

دهیم ماهی هایی هستند که نیازبه زیستگاه هایی دارند که تنها در رودخانه ها و نهرهای بزرگ این منطقه یافت می شود و ما آن ها 

http://awnrc.com/index.php
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 ما همه جمعیت گونه هایی" "را با گونه هایی که می توانند در نهرهای کوچکی که باقی مانده است زنده بمانند جایگزین می کنیم.

که در رودخانه های این منطقه زندگی می کنند را به دلیل اینکه هیچ زیستگاهی برای آن ها وجود ندارد از دست می دهیم. برای 

در آن جا انجام  ۱940ی که ما در رودخانه اریکاری کشف کرده ایم از زمانی که اولین پیمایش در دهه نوع ماه ۱6نوع از  7مثال 

شدند ناپدید شده اند. این ماهی ها از جمله ماهی قنات کوچک، ماهی های مکنده و گربه ماهی ها، گونه هایی که دانشمندان دانشگاه 

در حال حاضر در معرض خطر یا تهدید قرار داشته باشند، بنابراین اقدامات نظارتی کلورادو می گویند از جمله ماهی هایی نیستند که 

ما ماهی هایی را که مردم واقعا چیزی در مورد آن ها نمی دانند "فاوش می گوید: "کمی برای حفظ زیستگاه های آن ها وجود دارد.

  ".آن ها بسیار آرام و زیبا هستند اما پرجذبه نیستند". "از دست می دهیم

 از دست دادن رودخانه ها به معنای تلف شدن ماهی های بیشتر است

تاثیرات پمپاژ آب های زیرزمینی گسترده تر از ماهی ها و نهرها خواهد بود. کشاورزان در این منطقه امیدوار هستند که بتوانند آب 

زمین ادامه دهند. مکان های معمولی نیز که روزانه از آب کافی را برای نسل های آینده حفظ کنند تا آن ها بتوانند به کار در بر روی 

اگر آن ها رودخانه های خود را از دست دهند، نه تنها ماهی "بهره مند می شوند ممکن است ناپدید شوند.فاوش توضیح می دهد: 

شوند نیز از دست می  های خود بلکه هم چنین آب برای حیوانات اهلی خود و درخت چوب پنبه را که از سایه آن بهره مند می

آن ها هم چنین علف هایی را که در کنار رود می رویند و برای علوفه دام ها در تابستان حیاتی هستند نیز از دست می ". "دهند

دهند. بعضی از مواردی که گفته شد به معیشت مربوط است اما این موارد هم چنین به مکان هایی که شما برای تفریح به آن جا می 

و به شکار آهو و بوقلمون می پردازید نیز مربوط می شود. اگر رودخانه ها را از دست دهیم یکی از ویژگی های مهم این چشم روید 

فاوش می گوید که با وجود این یافته های سهمگین، بعضی نشانه های پیشرفت دیده می شود. مقامات محلی "انداز را نابود می کنیم.

کنند تا مطمئن شوند که کشاورزان تنها میزانی از آب را که اجازه دارند بردارند پمپاژ کرده اند. کشاورزان میزان آب را اندازه گیری می 

نیز همواره تکنولوژی های جدید را که به آن ها اجازه می دهد بهترین استفاده را از آبی که از آن بهره مند می شوند انجام دهند تا 

، تجربه می کنند؛ چرا که برای پمپاژ کردن آب از عمق آب های زیرزمینی استفاده از برق باالترین میزان بازده محصول کسب شود

الزم است و این یک هزینه مهم برای آن هاست.او می گوید، این مسئله بدین معنی نیست که سطح آب های زیرزمینی که نهرها را 

گذشته کاهش می یابد. پرورش دادن محصوالت سرزمین  تغذیه می کنند کاهش نمی یابد، اما در عوض به میزان کمتری نسبت به

های خشک هم یک گزینه استیک گزینه دیگر، اگرچه ممکن است پدیرفتن آن سخت باشد، این است که کشاورزان محصوالت 

نند. تکیه ک مناسب با مناطق خشک را پرورش دهند، بدین معنا که آن ها به جای پمپاژ کردن آب، تنها بر بارانی که ساالنه می بارد

مشکل این جاست که اگر بازده محصوالت به بارش باران وابسته باشد، از سالی به سال دیگر خیلی متفاوت خواهد بود.فاوش می 

هر کشاورز این را می فهمد که باالخره آن ها تا یک زمانی بیشتر نمی توانند از عهده مخارج پمپاژ این میزان آب "گوید: 

صاددان های فوق العاده ای هستند. در مورد گزینه های جدید مانند آبیاری قطره ای اقتصادی صحبت شده کشاورزان اقت"."برآیند

فاوش که در طول زندگی حرفه  "است و کشاورزان زمانی که این گزینه موجود باشد احتماال به سمت آن تغییر جهت خواهند داد.

زمانی "مورد این پژوهش بسیار حسرت بار صحبت می کند. او می گوید:  ای خود به مطالعه در مورد رودخانه ها پرداخته است، در

که ما این رودخانه ها را از دست دهیم آن ها را برای کل دوره ی زندگی خود و کل دوره زندگی کودکان مان و فرزندان فرزندان مان 

آب های زیرزمینی بسیار آهسته و چیزی حدود فاوش می گوید حتی اگر تمام پمپاژها فردا متوقف شود، سفره "از دست خواهیم داد.

سال یا بیشتر به طول می انجامد تا دوباره پر شوند. اگر سطح آب های زیرزمینی باال آید، رودخانه ها دوباره جریان خواهند  ۱00

 یافت.

ws/http://www.iana.ir/fa/ne4623۱/%D9%BE%D9%8۵%D9%BE 
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 آب
 آیانا - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 شودتیر در تهران برگزار می 3۱المللی مدیریت نوین منابع آب کارگاه آموزشی بین

المللی در زمینه های آموزشی بینکاربردی جهاد کشاورزی گفت: این مؤسسه با اجرای دوره -رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی 

های های عملی کارگاهمعرفی استادان ایرانی، معرفی ناظران ایرانی، معرفی مزارع و امکانات کشاورزی ایران برای اجرای برنامهمشاوره، 

 .همکاری دارد (NIPO) وری ایرانو سازمان ملی بهره (APO) وری آسیاییالمللی با سازمان بهرهبین

تیر تا چهارم مردادماه  3۱کشور خارجی طی روزهای  ۱۴نمایندگان المللی مدیریت نوین آب با حضور کارگاه آموزشی بین

 سال جاری در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار خواهد شد.

وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به ضرورت کاربردی و مهارتی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت -رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی 

ی گردد، اقدام بسیار مناسبهای اساسی کشاورزی برمیهای آموزشی که به موضوعین کارگاه آموزشی گفت: برگزاری کارگاهبرگزاری ا

شمار اندرکاران مربوط منتقل کند. موضوع این کارگاه، موضوعی حیاتی و اساسی بهاست که باید صورت گیرد و دانش روز را به دست

ترین موضوع کشور ایران و بسیاری از کشورهای منطقه مسئله آب است. هرچند مسئله آب در همرود و شاید بتوان گفت امروز ممی

کشور به حد بحرانی نرسیده؛ اما در حد هشدار است و باید مدیریت منابع آب را بهبود بخشیم تا قبل از بروز بحران و خشکسالی 

ب از سوی المللی مدیریت نوین منابع آاینکه کارگاه آموزشی بینالدین بصام با بیان مطلق به وضعیت بهتری برسیم.دکتر سیدجالل

هایی که هر سال در کشورهای آسیایی مد نظر شود، افزود: با توجه به موضوع( طرح و برگزار میAPOوری آسیایی )سازمان بهره

شود. موضوع آب در کشورهای مصوب میهای آموزشی طرح و است و باید به آن توجه شود، در کنگره ساالنه سازمان این قبیل کارگاه

های آموزشی در صدد کاهش و برطرف ساختن زا بوده و این سازمان با برگزاری کارگاهویژه کشورهای آسیای غربی مشکلآسیایی به

با  اراناندرکالمللی مدیریت نوین منابع آب بیان کرد: آشنایی دستآن است.وی با اشاره به اهداف برگزاری کارگاه آموزشی بین

های کشاورزی برای استفاده کافی و ها و سیستمهای هوشمند فعالیتگذاری فناوریهای نوین مدیریت آبیاری، به اشتراکشیوه

منظور ارتقاء مدیریت منابع آبی سازگار با شرایط کشاورزی، افزایش تولید آب پایدار و تشویق به اثربخش از منابع آب کشاورزی به

 رود.شمار میز اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی بهکشاورزی هوشمند ا

ها در ها و سیستمها، فعالیتمنظور ارتقاء فناوریکنندگان دوره بههای عملیاتی استراتژیک برای مشارکتدهی برنامهبصام شکل

ب را برای مقابله با مشکل آ کنندهاندیشی کشورهای شرکتکشورهای خودشان، انتقال تجربیات موفق کشورها به سایر کشورها و هم

 المللی مدیریت نوین منابع آب برشمرد.از دیگر اهداف برپایی کارگاه آموزشی بین

کشور خارجی در این کارگاه خبر داد و یادآور شد: نمایندگان کشورهای اندونزی، پاکستان، تایلند، چین،  ۱4وی از حضور نمایندگان 

ره جنوبی، مالزی، مغولستان، نپال، ویتنام و هند در این کارگاه حضور خواهند داشت و استادانی جی، کامبوج، کسریالنکا، فیلیپین، فی

 از کشورهای ژاپن، پاکستان، تایلند و ایران نیز مباحثی در موضوع کارگاه مطرح خواهند کرد.

المللی مدیریت گاه آموزشی بینهای عملی در کارکاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی به موضوع -رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی 

های مدیریت منابع آبی پایدار در منطقه آسیا و اقیانوسیه از نظر نوین منابع آبی نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بررسی سیستم

فزایش های هوشمند برای اهای پیشرفته برای افزایش تأمین آب کشاورزی و فناوریها، فناوریها و چالشوضعیت، روندها، فرصت

 های عملی است که در این کارگاه آموزشی مطرح خواهد شد.راندمان مصرف از موضوع

http://awnrc.com/index.php
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با  های آبیاری سازگارهای نوآورانه برای مدیریت هدرروی آب، استفاده از ابزار دیجیتال برای ارتقای سیستمبه گفته بصام، فناوری

زراعی و مدل های موفق مدیریت منابع  -منظور منابع آبی یشرفته بههای پکشاورزی، تنظیمات سیاسی و نهادی برای ارتقاء فناوری

 شود.های عملی این کارگاه آموزشی محسوب میهای کوچک و متوسط از دیگر موضوعآب برای گروه

لید ونوآوری در مدیریت پس از برداشت ت"المللی های گذشته مجری سه کارگاه آموزشی بینوی با بیان اینکه این مؤسسه طی سال

 های آموزشیبوده است، تأکید کرد: این مؤسسه با اجرای دوره "سیستم تولید ناب"و  "صدور گواهی محصوالت ارگانیک"، "میوه

المللی در زمینه مشاوره، معرفی استادان ایرانی، معرفی ناظران ایرانی، معرفی مزارع و امکانات کشاورزی ایران برای اجرای بین

 ( همکاری دارد.NIPOوری ایران )( و سازمان ملی بهرهAPOوری آسیایی )المللی با سازمان بهرههای بینههای عملی کارگابرنامه

یستگاه های نوین آبیاری االمللی مدیریت نوین منابع آب از سد طالقان، سامانهکنندگان در کارگاه آموزشی بینگفتنی است، شرکت

Scada ی قزوین بازدید خواهند کرد./و مرکز دیسپاچینگ سازمان جهاد کشاورز 

http://www.iana.ir/fa/news/46374/%DA%A9%D8%A7%D8 
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 آب
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

هزار هکتار از  3۰۰جهادکشاورزی / توسعه سامانه های نوین آبیاری در وری از آب در طرح برای افزایش بهره ۱2اجرای 

 اراضی در سال جاری

هزار هکتار  300رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: برای افزایش میزان تولید و استفاده بهینه از آب، امسال 

اسکندر زند در تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی کشاورزی   -ایرنا.یگر از اراضی کشاورزی کشور زیرپوشش آبیاری نوین قرار می گیرد

ویژه بهره برداران پیشرو کشور در مزرعه مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( مشکین دشت استان افزود: این طرح با حمایت صندوق 

دیریت آب در مزرعه اظهار داشت: وی در خصوص وضعیت و م.ملی اجرا می شود و در برنامه ششم این روند ادامه پیدا خواهد کرد

برنامه مهم در کشور وجود دارد که یکی برنامه بیالن آب در وزارت نیرو و دیگری هم افزایی برای افزایش کارایی آب  دودر مساله آب 

ه وری از آب در وزارت جهادکشاورزی که از گذشته وجود داشته اکنون بزند گفت: طرح افزایش بهره.در بخش کشاورزی است

 .طرح در حوزه های مختلف آماده شده و بخشی هایی از آن در حال اجرا است ۱2منسجم تر در قالب  صورت

بر، انتقال کشت های  وی ادامه داد: افزایش بهره وری و استفاده از فناوری منجر به کاهش مصرف آب، توسعه کشت گیاهان کم آب

 .وزارت جهاد کشاورزی استبهاره به پاییزه و توسعه گلخانه ها از برنامه های 

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: روش های جدیدی با کمک بخش کشاورزی برای کاهش مصرف آب و تولید محصوالت کشاورزی 

محصول جدید کشاورزی مورد آزمایش قرار گرفت و در  ۱3رقم و  3۵0وی بیان داشت: به طور مثال . مرغوب در دست اقدام است

 .اسب برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی مانند روش نشا و تیپ مورد استفاده قرار گرفته استروش های من این میان

زند افزود: بازدید کشاورزان و محققان از نمونه های برتر کشت در ترویج و تغییر شیوه های کشت در کشور تأثیر گذار است که این 

به مزیت های مزرعه نمونه کشاورزی در مشکین دشت البرز اشاره کرد و وی .امر در برنامه کاری وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد

تن گوجه فرنگی در هکتار با یک هشتم آب مصرفی معمول تولید می شود که اگر  ۱80گفت: به طور نمونه در این مزرعه حدود 

 کشاورزان با این روش آشنا شوند، به طور قطع در سراسر کشور ترویج خواهد شد.

http://www.iana.ir/fa/news/463۱3/%D8%A7%D8%AC 
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 آب
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 ایجاد شهرک های کشاورزی، نقطه مقابل بحران آب

 می صورت راهبردی و زیرساختی مجتمع های کشاورزیایجاد شهرک های کشاورزی و توسعه کشت گلخانه ای به منظور توسعه 

 .رسد می نظر به ضروری ، آب کمبود بحران دلیل به امر این اجرای که گیرد

،امروزه ایجاد گلخانه برای تولید محصوالت صادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقت صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 به عنوان یک روش کشت گلخانه ایکشاورزی به علت امکان کنترل عوامل تاثیر گذار تولید از جایگاه ویژه ای برخوردار است و 

نه ای یکی از مهم ترین سیاست وزارت براین اساس توسعه کشت گلخا.متفاوت با بازده باال در سال های اخیر روبه گسترش است

، افزایش تولید ،درآمد کشاورزان و توسعه صادرات بهره وری آبجهاد کشاورزی در برنامه ششم توسعه است که با هدف افزایش 

 مجتمع زیرساختی و راهبردی توسعه ایجاد، البته ناگفته نماند که ایجاد شهرک های کشاورزی به منظور .انجام خواهد شد

 .رسد می نظر به امری ضروری  بحران کمبود آببه دلیل  شهرک کشت های گلخانه ای ایجاد و است   کشاورزی یها

علی اشرف منصوری رئیس جهاد :حال به سراغ کارشناسان مربوطه می رویم تا از آخرین وضعیت توسعه گلخانه ها با خبر شویم

با اشاره به اینکه کشت گلخانه ای یکی از سیاست های محوری   صنعت،تجارت و کشاورزیکشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار

است، اظهار داشت: توسعه کشت های گلخانه های اثر گذاری قابل مالحظه ای در تولید، اشتغال و افزایش بهره  اقتصاد مقاومتی

به اینکه توسعه کشت های گلخانه ای با جدیت دنبال می شود، افزود: براین اساس طرح های  وی با اشاره.وری مصرف آب دارد

متعددی در حال مطالعه و بررسی است که انتظار می رود به زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آن باشیم چرا که محدودیتی برای 

در مقایسه با فضای آزاد ، افزایش  فضای گلخانهمحصوالت در منصوری ادامه داد: تولید .در سال جاری وجود ندارد منابع تسهیالتی

 .نفر به ازای هر هکتار را به همراه دارد 8تا  6برابری محصول، بهره وری مصرف آب و اشتغال  ۱0

رد: هکتار است، بیان ک 9۵0هزار و  2رئیس جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گلخانه های استان حدود 

هکتار از این میزان محقق  80هکتار باید تحت کشت گلخانه درآید که طی سه ماه نخست سال  140براساس مصوبه سال جاری 

 .شده است

 مشکل اصلی شهرک های گلخانه ای چیست؟

گفت: توسعه کشت  صنعت،تجارت و کشاورزیعباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

 .برابری در واحد سطح و کاهش هزینه های تولید را به همراه دارد ۱۵الی  ۱0گلخانه ای بهره وری مصرف آب،عملکرد 

در حالیکه با وجود تکنیک های گلخانه ای در فصل  وی افزود: در گذشته امکان تولید صیفی جات تنها در فصل تابستان میسر بود

پاپی زاده با اشاره به مزایای توسعه شهرک های گلخانه ای گفت: گرچه توسعه شهرک های .زمستان نیز مشکلی برای کشت نداریم

داشته باشد اما در گلخانه ای به جای پراکندگی واحد ها پس از تامین زیر ساخت ها می تواند تمرکز مدیریتی دولت را به همراه 

 .بسیاری از مناطق زیر ساخت ها به خوبی فراهم نشده که درنهایت این امر موجب شده تا به نتیجه ملموسی دست نیابیم

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به مشکل اصلی در بحث شهرک های گلخانه ای تصریح کرد: هزینه های باالی احداث و نبود 

به متقاضیان موجب شده که واحد های گلخانه با نرخ های باالیی احداث شوند که در نتیجه این  تتسهیالت ارزان قیمپرداخت 

 .امر بر قیمت تمام شده محصول تاثیر بسزایی دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱68۵82/%D8%A7%DB%8C 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

 استانداردسازی تولید و فروش محصوالت کشاورزی از دریچه بورس کاال

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سیاست قیمت تضمینی، طرحی جدید و نوپا در بخش کشاورزی است که خوشبختانه با  :ایسنا

  .کشاورزی و دولت قرار گرفته استهمکاری بورس کاال و وزارت جهاد کشاورزی، مورد توجه فعاالن بخش 

مسعود پرور به فروش محصوالت کشاورزی از طریق بورس کاالی ایران اشاره کرد امیر« پایگاه خبری بورس کاالی ایران»به گزارش 

طور و گفت:گذار از شیوه چندین ساله خرید تضمینی و استفاده از مکانیزم شفاف بورس کاال برای اجرای سیاست قیمت تضمینی به

شود که دست اندرکاران و نهادهای مرتبط باید با رو میها به جزئیات طرح و حتی نواقصی روبهها، ناآشناییطبیعی با برخی مقاومت

های بورس کاال تالش جدیتی که در به ثمر نشستن این طرح ملی دارند، در جهت فراگیر شدن و آشنایی همه کشاورزان با مزیت

ای محاسن و مزایای این طرح به گونه :طرح ملی روی محصوالت جو، ذرت، برنج و گندم اشاره کرد و گفت وی به اجرای این.کنند

 کنند تا سیاست قیمت تضمینی اجراییای نزدیک کشاورزان و تولیدکنندگان سایر محصوالت، خودشان درخواست میاست ه در آینده

وری در بخش کشاورزی است. البات، رشد کیفیت محصوالت و رشد بهرهشود، چراکه این طرح بهترین شیوه برای دریافت سریع مط

های سنتی دیگر پاسخگوی نیاز صنعت کشاورزی نیست، گفت: هم اکنون باید این پرسش را مطرح کرد که پرور با بیان اینکه روش

مالی  رسیدند زیرا مشکالتپولشان میشد، کشاورزان باید از چه طریقی با این سرعت به عمده اگر این طرح به شکل فعلی انجام نمی

های آینده با فراگیر شدن طرح ترین معضل کشاورزان است که طی سالدولت و تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان همچنان اصلی

ارهای قیمت تضمینی دیگر اثری از این معضل نخواهد ماند. وی افزود: از مزایای مهم برای کشاورزانی که محصوالتشان را در انب

گذارند این است که به زودی شرایط برای اخذ تسهیالت بانکی به پشتوانه محصوالت انبار شده و ارائه استاندارد مورد تایید بورس می

زی ساهای این طرح استانداردشود. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، از دیگر مزیتها مهیا میگواهی سپرده کاالیی به بانک

که این طرح هم برای دولت، هم کشاورز و هم صاحبان مشاغل مرتبط با محصوالت طوریهای غالت است بهاری و سولههای نگهدمحل

 .بندی، صنایع غذایی و تجار در سطح داخلی و خارجی سودمند استکشاورزی از جمله بسته

://www.iana.ir/fa/news/http46۱8۵/%D8%A7%D8%B3%D8%AA% 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46185/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139کشاورزی هفته چهارم تیر اهم اخبار 

 

16 
 

 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

 2بانک کشاورزی امالک مازاد شعب تهران را به مزایده می گذارد/ دریافت اسناد مزایده، بازدید و ارائه پیشنهادات تا 

 96مرداد 

 .بزرگ را از طریق مزایده عمومی به فروش گذاشته است-در تهرانبانک کشاورزی امالک مازاد مدیریت شعب بانک 

، در نظر دارد امالک ۷8به نیابت از سوی بانک کشاورزی و به وکالت از شرکت خدمات پشتیبانی مهر 92شرکت نوین مهر

 بزرگ را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .-مازاد مدیریت شعب بانک در تهران

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده، بازدید و ارائه پیشنهادات خود از تاریخ ، به گزارش ایانا

، به دفتر مرکزی شرکت به نشانی تهران، خیابان ولیعصر)عج(،  ۱6تا  9همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت  02/0۵/96تا  24/04/96

و یا به  92، حوزه امالک شرکت نوین مهر۱0، واحد ۵، طبقه 7نبش خیابان مهرداد، پالک  باالتر از نیایش، خیابان ارمغان غربی،

22 665514مراجعه و یا با شماره تلفن های  www.mehr78group.comو  www.novinmehr92.comآدرس سایت های 

تماس حاصل فرمایند.آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت به همراه سایر  09209893086و  26206۵۱0-02۱،  02۱-

در محل شرکت  ۱0ساعت  03/0۵/96و بازگشایی پاکت ها روز سه شنبه مورخ  02/0۵/96روز دوشنبه مورخ  ۱۵مستندات ساعت 

ر شرکت کنندگان اختیاری و منوط به ارائه رسید فیش واریزی مبلغ سپرده و ... با حضور کمیسیون فروش صورت می گیرد. حضو

 است.

http://www.iana.ir/fa/news/4632۱/%D8%A8%D8%A7 
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 اقتصاد محصوالت

 فارس - ۹6/04/26 : تاریخ

 استان کشور  ۴گیرد اولین عرضه گندم خوراکی امروز در بورس کاال صورت می
 3تیرماه، برای اولین بار میزبان عرضه  26در قالب طرح قیمت تضمینی تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز دوشنبه 

  .های اردبیل، مرکزی، زنجان و خراسان شمالی در قالب طرح قیمت تضمینی استتن گندم خوراکی استان 33۱هزار و 

هزار تن گندم  4تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی،  4۵هزار و  2به نقل از بورس کاالی ایران،  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تن ذرت دانه ای نیز در تاالر  300تن روغن خام و  300تن شکر سفید،  62۵هزار تن گندم خوراکی، یک هزار و  24۱دوروم، 

های هزار تن آرد گندم استان ۱6بر اساس این گزارش تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز عرضه   .شودمحصوالت کشاورزی عرضه می

 صادراتی تاالر  تن قیر و عایق رطوبتی نیز در 240هزار و  2عالوه براین، .کندجربه میخوزستان، کردستان، کرمانشاه و ایالم را ت

تن  200هزار و  c ،2 هزار تن تختال ۱0تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه .شودیم عرضه

 .کیلوگرم شمش طال را تجربه می کند ۱3تن تیرآهن و  46ورق گرم، 

تن قیر، گوگرد، وکیوم باتوم، لوب کات، مواد پلیمری  3۱6هزار و  63الر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز در این روز شاهد عرضه تا

 .کندتن سولفات آمونیوم را تجربه می 200بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه .و اسالک واکس است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3960426000607 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹6/04/26 : تاریخ

 استان کشور در قالب طرح قیمت تضمینی ۴اولین عرضه گندم خوراکی 
تن گندم خوراکی  33۱هزار و  3تیرماه، برای اولین بار میزبان عرضه  26تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز دوشنبه  

  .های اردبیل، مرکزی، زنجان و خراسان شمالی در قالب طرح قیمت تضمینی استاستان

هزار تن گندم  4تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی،  4۵هزار و  2به نقل از بورس کاالی ایران،  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تن ذرت دانه ای نیز در تاالر  300تن روغن خام و  300تن شکر سفید،  62۵هزار تن گندم خوراکی، یک هزار و  24۱دوروم، 

های هزار تن آرد گندم استان ۱6دراتی بورس کاالی ایران نیز عرضه بر اساس این گزارش تاالر صا  .شودمحصوالت کشاورزی عرضه می

 صادراتی تاالر  تن قیر و عایق رطوبتی نیز در 240هزار و  2عالوه براین، .کندخوزستان، کردستان، کرمانشاه و ایالم را تجربه می

تن  200هزار و  c ،2 هزار تن تختال ۱0ضه تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز در این روز عر.شودمی عرضه

تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز در این روز شاهد .کیلوگرم شمش طال را تجربه می کند ۱3تن تیرآهن و  46ورق گرم، 

 .تن قیر، گوگرد، وکیوم باتوم، لوب کات، مواد پلیمری و اسالک واکس است 3۱6هزار و  63عرضه 

 .کندتن سولفات آمونیوم را تجربه می 200الی ایران نیز در این روز عرضه بازار فرعی بورس کا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3960426000607 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹6/04/24 : تاریخ

 هزار تن گندم در تاالر کشاورزی بورس کاال  2۴۴عرضه 
  .هزار تن گندم خوراکی است 244تیرماه، میزبان عرضه  24تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران، روز شنبه 

تن جو دامی در قالب طرح قیمت  899هزار و  3، این تاالر همچنین عرضه بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تجربه می  تن ذرت را 800هزار و  3تن روغن خام و  200هزار و  3تن شکرسفید،  67۵هزار و  3هزار تن گندم دوروم،  4تضمینی، 

 .هزار تن شمش بلوم است ۵تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بور س کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه .کند

تن مواد شیمیایی، مواد پلیمری، قیر، وکیوم باتوم، لوب  ۵32هزار و  ۵4تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز در این روز عرضه 

تن عایق رطوبتی و همچنین  200تن قیر،  3۵0تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز میزبان عرضه .کات و گوگرد را تجربه می کند

 هزار تن گندم دوروم است 30

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱396042000۱902 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 درآمد کشور از صادرات انجیر چقدر بوده است؟

تن انجیر تازه یا خشک کرده، از کشور صادر شده  77قریب به  96طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

یک در  آمار منتشر شده توسط گمرکطبق  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .است

 .ده است، از کشور صادر شانجیر تازه یا خشک کردهتن  77قریب به  96ماهه نخست سال 

 .بوده است 7،990،233،283آن  ارزش ریالیو  246,364 صادراتاین میزان  ارزش دالری 

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱6860۵/%D8%AF%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۹6/04/26 : تاریخ

 میلیون نمونه زیستی در موزه ذخایر ژنتیکی کشور ۴پره شمشاد از روسیه به ایران/ نگهداری ورود آفت شب
میلیون نمونه تنوع زیستی جانواران  4مقام معاون پژوهشی و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: بیش از قائم 

، حسن عسگری امروز در نشست خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .شوددر موزه ذخایر ژنتیکی کشور نگهداری می

آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی فعال است، اشاره خبری به تنوع ذخایر ژنتیکی کشور که در بانک اطالعات سازمان تحقیقات،

مله انواع حشرات و گیاهان دارویی، سمی، جلبک و گلدار در مجموعه ذخایر ژنتیکی این ای از جانواران از جکرد و گفت: مجموعه

شناسی نگهداری های زنده ایران در موزه مرتبط با موزه گیاهای از قارچن که کلکسیون زندهشود مضاف بر آموسسه نگهداری می

المللی ثبت شده است و در کنار آن در سازمان میراث نای بیای مشخص در مجموعهها با شناسهکنیم که تمام این مجموعهمی

وی اهمیت نگهداری و حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور را از لحاظ موقعیت جغرافیایی مورد توجه .فرهنگی هم به ثبت رسیده است

شود که بیش از ری میشناسی سازمان تات نگهدامیلیون نمونه در مجموعه موزه ذخایر ژنتیکی و حشره 4قرار داد و گفت: بیش از 

 .هزار نمونه آن غیر ایرانی هستند 2هزار و اندی از هزار گونه از موجودات مختلف در آن قرار دارند که  20

افشانی و افزایش محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفت:  عسگری همچنین به اهمیت برخی جانواران از جمله حشرات در گرده

ایم تا گاهی اوقات تنوع این حشرات کمتر شده و زندگی آنها به مخاطره ویه از سموم کشاورزی باعث شدرمتاسفانه به دلیل استفاده بی

افشانی و میلیاردها تومان افزایش تولید محصوالت کشاورزی بیفتد در صورتی که فعالیت جانوارانی همچون زنبور سبب افزایش گرده

پره شمشاد که طی یقات، آموزش و ترویج کشاورزی همچنین درمورد آفت شبمقام معاون پژوهشی و فناوری سازمان تحققائم.شود

های شمال و غرب کشور افزایش داشته گفت: محل استقرار اولیه این آفت کشور روسیه بوده که از طریق دو سال اخیر در جنگل

ها آمادگی این موضوع را داشتند وپاییها به نقاط شمالی کشور وارد شده است و حتی با آنکه ارجریان هوا و سوار شدن بر بالک

های کشور اظهار وی درمورد جزییات بیشتر خسارت آفت شمشاد به جنگل.نتوانستند این آفت را کنترل کنند و جلویش را بگیرند

ن ورود داشت: این آفت درختان شمشاد در ارتفاعات زیر هزار متر از سطح دریا را تحت تاثیر قرار داده و محققان برای کنترل آ

 .های آینده تا حدی کنترل شودها از نظر اکولوژیک این است که ظرف سالبینیاند و پیشکرده

عسگری به یکی دیگر از مشکالت شیوع این آفت در بین درختان شمشاد اشاره کرد و افزود: جمعیت این آفت به حدی زیاد است که 

 .شوندچسبند و منتقل میم در بر گرفته و به خودروها میروند را ههای جنگلی میهایی که به پارکحتی خودرویی

ایم که تواند بر اثر شمشاد آلوده به این کشور وارد شده باشد، گفت: شمشادی وارد نکردوی در پاسخ به اینکه چقدر از این آفت می

های زیادی را روی ال اخیر خسارتهایی است که طی دو سپره شمشاد از گونه آفت به گزارش خبرنگار فارس، شب.آفت در آن باشد

 .های شمال ایجاد کرده استدرخت شمشاد در جنگل

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱396042600۱08۵ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹6/04/2۹ : تاریخ

 در سه روز آینده ترین شهرکشور/ اهواز کماکان داغ گرمای هوا و آسمان آفتابی در اغلب مناطق تداوم
  .در اغلب مناطق کشور آسمانی صاف و آفتابی حاکم خواهد بود و در این مدت هوای گرم نیز ماندگار است

های هواشناسی در سه روز آینده در اغلب مناطق کشور آسمانی ، براساس آخرین نقشهفارس خبرگزاریبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .صاف و آفتابی حاکم خواهد بود که ماندگاری هوای گرم نیز در روزهای آینده وجود دارد

 اکگردوخ شدید باد وزش با ساعات برخی در زابل منطقه در که شودمی بینیپیش در سه روز آینده در نوار شرقی کشور وزش باد

 37 تهران در دما کمینه و بیشینه همچنین شود؛می بینیپیش روز آینده صاف گاهی با وزش باد 2آسمان تهران طی .داد خواهد رخ

درجه  8ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای درجه باالی صفر گرم 49روز آینده اهواز با بیشینه دمای .بود خواهد درجه 26 و

 2۱0.4تیرماه امسال  22میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز .ترین مرکز استان خواهد بودصفر خنک باالی

درصد  90.6متر بود، بنابراین تا این تاریخ بارش سال جاری میلی 232.۵متر ثبت شد؛ بارش در سال گذشته در این بازه زمانی میلی

متر میلی 30.2زان بارش در هفته چهل و دوم سال زراعی متعلق به آالشت مازندران به میزان بیشترین می.بارش سال گذشته است

 .بوده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3960429000646 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960429000646


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139کشاورزی هفته چهارم تیر اهم اخبار 

 

23 
 

 منابع طبیعیاقلیم و 
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

برداری از منابع ژنتیکی؛ در دستور کار هفتگی الیحه اعاده شده هوای پاک از شورای نگهبان و الیحه حفاظت و بهره

 کمیسیون کشاورزی مجلس

ها یارانه ون هدفمندیگزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قان

 .در جلسات علنی این هفته مجلس بررسی می شود

 28و  27، 2۵شنبه و چهارشنبه به گزارش ایانا از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسالمی به روال کار خود روزهای یکشنبه، سه

 :تیر نشست علنی دارند که دستور کار این جلسات به این شرح است

 (کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره الیحه هوای پاک )اعاده شده از شورای محترم نگهبان گزارش کمیسیون -

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در درباره طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر )یک فوریت طرح در جلسه علنی  -

های ( اصالحی قانون مالیات86الیحه اصالح تبصره ماده )گزارش کمیسیون اقتصادی درباره  -(رسیده استبه تصویب 3/9/۱39۵

 مستقیم

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره الیحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی -

 گزارش کمیسیون اقتصادی درباره الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسالمی -

اقتصادی درباره الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده  گزارش کمیسیون -

 مغری -مشترک از دروازه مرزی نوردوز

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره الیحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای  -

 خزر

 ( قانون خدمت وظیفه عمومی3۵گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره الیحه اصالح ماده ) -

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به پیمان مودت و همکاری در  -

 جنوب شرقی آسیا

 برداری از منابع ژنتیکیدرباره الیحه حفاظت و بهره گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی -

 نامه داخلی مجلس شورای اسالمیگزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس درباره طرح اصالح موادی از قانون آیین -

 ای عالیگزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شوراه -

( 2۱4)مادهها )در اجرای یارانهگزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی 

آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی( و تقاضای استرداد الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در صندوق همبستگی 

( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی( نیز در دستور ۱38ماده)در اجرای )ه بانک توسعه اسالمی اسالمی برای توسعه وابسته ب

 .این هفته جلسات علنی پارلمان قرار دارد

http://www.iana.ir/fa/news/46۱62/%D9%84%D8%A7%DB% 
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 و منابع طبیعیاقلیم 
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

های خود را به یادگار گذاشتند/ ها آسیایی از سال گذشته تخماستان کشور/ ملخ ۱8ها در جرای عملیات مبارزه با ملخ

 ای آغاز شدردیابی مگس میوه مدیترانه

شود و امسال نیز این دریایی( انجام می)های بومی و صحرایی هزار هکتار عملیات مبارزه با ملخ 2۵0تا  90هرساله در کشور بین 

معاون کنترل آفات سازمان حفط نباتات کشور .هزار هکتار در حال انجام است ۱30استان درگیر در سطحی بیش از  ۱8عملیات در 

های آسیایی به کشور در سال گذشته، گفت: هرچند سال گذشته هجوم این ایانا با اشاره به هجوم ملخ وگو با خبرنگارامروز در گفت

 زودی شکل طغیان به خود خواهد گرفت.ها در مراتع و مزارع باقی مانده است که بهها کنترل شد، اما تعداد زیادی تخم از آنملخ

یی در یکماه آینده و در مراتع و اراضی غیرکشاورزی آغاز خواهد شد و این سازمان یحیی ابطالی بیان کرد: عملیات مبارزه با ملخ آسیا

ها از طریق های صحرایی )دریایی( در کشور، افزود: این ملخآمادگی کامل برای انجام اقدامات الزم را دارد.وی درباره امکان حضور ملخ

ها کنند به همین دلیل در این استانهای جنوبی را درگیر میاستانرسند و بیش از هر کجا عمان و عبور از خلیج فارس به کشور می

 ها سریعاً وارد عمل شوند.مراکز سازمان گوش به زنگ هستند تا در صورت گزارش حضور این نوع ملخ

خارج شده و ای ای در کشور خبر داد و عنوان کرد: این آفت از شکل قرنطینهابطالی از آغاز عملیات ردیابی مگس میوه مدیترانه

 شود.ویژه در استان مازندران در سطح وسیعی دیده میهای شمالی بهاکنون در تمام استانهم

وی روش مبارزه با این آفت را غیرشیمیای عنوان کرد و یادآور شد: سازمان حفظ نباتات برای مبارزه با این آفت روش غیرشیمیایی 

کنترل آفات سازمان حفط نباتات کشور تأکید کرد: در این روش از تله مکفیل با ماده برد.معاون کار میمونیتورینگ و ردیابی را به

؛ همچنین شودکننده پارافرمونی یا بیولور برای مونیتورینگ مگس میوه استفاده میجکسن با ماده جلبکننده سراتراپ و تلهجلب

در  کننده، کاربرد فراوانیهای جلبقابل توجهی از انواع تله استراتژی شکار انبوه حشرات کامل مگس میوه با استفاده از نصب تعداد

شود برای دست یابی به یک نتیجه قابل قبول با توجه های میوه دارد.ابطالی خاطرنشان ساخت: توصیه میکاهش جمعیت آفت در باغ

ای ر یک تله پارافرمونی تعداد سه تله طعمهتله در هکتار بکار گرفته شود از این تعداد تله، به ازای ه ۵0تا  30به تراکم آفت تعداد 

 مانند.ها باید تا پایان برداشت باقی بشود.به گفته وی، بهترین زمان نصب تله یک ماه قبل از برداشت میوه است و این تلهتوصیه می

سال رسد امنظر میین آفت بههای مورد تهدید اآگاهی در استانابطالی در پایان اظهار کرد: با توجه به وجود شبکه مراقبتی و پیش

را بدون خسارت یا کمترین خسارت ممکن بگذارانیم ضمن اینکه تمام امکانات مورد نیاز برای مبازره با این آفت در اختیار باغداران 

 قرار گرفته است./

http://www.iana.ir/fa/news/46339%D/8%A7% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 میلیاردی اراضی در کیش۷۰۰۰گیری بازپس

گیری هفت هزار میلیارد تومانی اراضی بدون استفاده در جزیره کیش خبر داد و اعالم مدیرعامل منطقه آزاد کیش از بازپس :ایسنا

گونه اقدامی در آنها صورت هایی است که هیچمیلیون مترمربع بوده و شامل زمین ۵،2ها معادل کرد: مساحت مربوط به این زمین

پروژه بزرگ صنعتی، عمرانی  9اصغر مونسان در آیین افتتاح علی.گذردسال از عمر آنها می ۱0ه بیش از اند کهایی بودهنگرفته و پروژه

ور، جمهو گردشگری با اعتبار بیش از هشت هزار میلیارد ریال در جزایر کیش و هندورابی که با حضور جهانگیری، معاون اول رئیس

دی و آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: صنایع پیشرفته و به ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصا

های گردشگری و خدماتی در دستور کار منطقه آزاد دور از آالیندگی در دستور کار منطقه آزاد کیش قرار گرفته و ترکیبی از پروژه

هزارو صد میلیارد ریال 93جذب  :یش، بیان کردهای بخش صنعتی و غیرصنعتی در جزیره کوی با اشاره به فعالیت.کیش است

برداری از پروژه و بهره 69گذاری صنعتی در قالب میلیارد ریال سرمایه هزار ۱4پروژه، جذب  7۵گذاری غیرصنعتی در قالب سرمایه

نین احداث شهرک صنعتی شده در سازمان است. همچهای انجامزایی از جمله فعالیتنفر اشتغال 980واحد تولیدی و صنعتی با  63

هایی بود که در مدت اخیر در دستور کار قرار گرفت. مدیرعامل منطقه آزاد کیش ادامه داد: افزایش شماره شش از دیگر فعالیت

درصدی فضای سبز از دیگر اقدامات موردنظر در 4۱درصدی ظرفیت تولید برق و افزایش 7۱درصدی تصفیه فاضالب، افزایش 400

های گردشگری، عمرانی، صنعتی و خدماتی خبر داد و مونسان همچنین از ایجاد شش هزار شغل مستقیم در بخش.مدت اخیر است

درصد مربوط به بخش  ۱7درصد مربوط به بخش خدماتی،  22زایی مربوط به بخش گردشگری، درصد از این اشتغال 38گفت: 

به  88وابستگی منابع سازمان منطقه آزاد کیش به اراضی از به گفته وی، کاهش .درصد مربوط به بخش صنعتی است ۱6عمرانی و 

های موردنظر در مدیرعامل منطقه آزاد کیش همچنین به دیگر پروژه.گرفته استدرصد در فروش زمین از دیگر اقدامات صورت 36

شده از سوی های انجاممله فعالیتاین منطقه اشاره و اظهار کرد: اولین هتل روی آب، اولین پارک آبی و اولین آبنمای روی دریا از ج

همچنین اولین جزیره بعد از انقالب اسالمی تحت عنوان جزیره هندورابی که توسعه آن از صفر در  .سازمان منطقه آزاد کیش است

ار ستور کهایی است که در مدت اخیر مد نظر قرار گرفته و افتتاح فرودگاه و بندرگاه آن در ددولت فعلی آغاز شد، از دیگر برنامه

 .درصدی گردشگر در منطقه آزاد کیش خبر داد۱۱مونسان همچنین در پایان از افزایش .است

http://www.iana.ir/fa/news/46378/%D8%A8%D8%A7%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 خبرنگاران جوان – 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

 درصد کاهش یافت 3۰ها و مراتع آتش سوزی در جنگل

قم نسبت ر این که شد حادثه دچار مرتع و  هکتار جنگل ۵00معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سه ماه نخست سال یک هزار و 

 ا، مرتع و آبخیزداری در گفتگو با خبرنگارخداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل ه.درصد کاهش یافته است 30به مدت مشابه سال گذشته 

 اظهار جاری سال در  با اشاره به آخرین وضعیت آتش سوزی جنگل ها و مراتع ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی

 درصد 30 گذشته سال مشابه مدت به نسبت رقم این که شد حادثه دچار مرتع و  هکتار جنگل ۵00در سه ماه نخست سال یک هزار و  :داشت

 در وی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی امری مهم در مقابله با حریق به شمار می رود، افزود: براین اساس از طریق رسانه ها .است یافته کاهش

جاللی ادامه داد: از کشاورزان تقاضا داریم که از آتش زدن .باشیم داشته را بحرانی های کانون مختلف مناطق از الزم رسانی اطالع که داریم نظر

 و آتش سوزی جنگل ها تأثیر بسزایی در جلوگیری از حاصلخیزی خاکبقایای محصول خود در مزارع امتناع نمایند، چراکه این امر عالوه بر 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه گردشگران در جهت کنترل و پشگیری از آتش سوزی از انداختن آشغال سیگار خود به .راتع داردم

ها و مراتع می شوند، در نظر گرفته ایی برای افرادی که سهواً و عمداً موجب آتش سوزی جنگله مجازات جنگل ها خودداری نمایند، بیان کرد: 

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اهمیت بحث پایش و دیدبانی از عرصه های جنگلی گفت: از طریق ماهواره ها .است شده

 اطفای حریق ساعت یکبار کانون های بحرانی که در معرض آتش سوزی قرار دارند، مورد بررسی قرار می گیرد، چراکه سرعت عمل در 2هر 

این مقام مسئول با اشاره به اقدامات سازمان در جهت جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع عنوان کرد: .به شمار می رود امری بسیار مهم

مشکالتی وجود دارد که  ناوگان هواییبراین اساس در زمینه تجهیز ناوگان زمینی در مناطق مختلف تا حدودی اقداماتی انجام شده و تنها در 

به گفته وی اعتبارات الزم برای تجهیز ناوگان .با ستاد کل نیروهای مسلح در نظر داریم که بالگردهای مورد نیاز را تأمین نماییمبا انعقاد قرارداد 

 .هوایی در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده و این امر می تواند آتش سوزی را به حداقل ممکن برساند

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱6۵949/%D8%A2%D8%AA%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 ایران اکونا – 13۹6تیر / /  2۵یکشنبه , 

 شوندهزار هکتار جنگل و مرتع دچار حریق می ۱۵ساالنه 

شود، گفت: هزار هکتار جنگل و مرتع در سطح کشور دچار حریق می ۱۵ها، با بیان اینکه ساالنه فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

به گزارش ایران اکونا به نقل از صدا و سیما؛ قاسم .درصد مربوط به اراضی جنگلی است 30در صد سهم مراتع و  70از این میزان، 

وی در .درصد آن هم غیرعمدی است 70تا  60ها هستند که ها و مراتع، انساندرصد آتش سوزی در جنگل 9۵سبزعلی گفت: عامل 

ها دانست و اظهار داشت: در حال حاضر ادامه آموزش و فرهنگ سازی را دو عامل مؤثر در کاهش میزان آتش سوزی مراتع و جنگل

مند های طبیعی بهرههای الزم در راستای حفاظت و صیانت از عرصهوزشهای مردم نهاد، از آمهزار نفر در جوامع محلی و تشکل 60

ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: هدف گذاری اصلی این نهاد در بحث اطفای حریق فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل.اندشده

وی با تاکید بر ضرورت .مردم نهاد استهای های مردمی، جوامع محلی و تشکلها و منابع طبیعی، بهره گیری از مشارکتدر جنگل

، بدون هاهای منابع طبیعی برای آیندگان افزود: در صورت نبود برنامه ریزی اصولی و زیربنایی به جهت حفظ این عرصهحفظ عرصه

ت و های طبیعی را وظیفه همه نهادهای اجرایی دانسسبزعلی حفظ عرصه.شک آینده فاجعه آمیزی برای همگان رقم خواهد خورد

ها، مراتع و آبخیزداری نیست؛ بلکه تمام نهادها وظیفه اظهار داشت: متولی حفاظت و حراست از منابع طبیعی فقط سازمان جنگل

وی با بیان اینکه تمام آحاد مردم باید حافظ منابع طبیعی و همیار طبیعت .های طبیعی بکوشنددارند در امر حفاظت از این عرصه

 .سازی و اصالع رسانی مؤثر و کار آمد در این حوزه تاکید کردباشند، بر ضرورت فرهنگ 

http://iranecona.com/7۵367/%D8%B3%D8%A7%D9%84% 
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 و قیمت هابازار 

 فارس - ۹6/04/27 : تاریخ

 دهد قیمت انواع میوه در تهران/ قیمت پیاز همچنان باالستفارس گزارش می
هزار تومان است، اما پیاز همچنان  4تا  3بار تهران بین های تابستانه در میادین میوه و ترهبا وجود آنکه قیمت هر کیلوگرم انواع میوه 

  .های سطح شهر باالتر استرسد که این رقم در مغازهمان به فروش میتو 3600گران بوده و کیلویی 

 ترین قیمت میوه در سازمان میادیندهد که پایین، گزارش از سطح شهر تهران نشان میخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های سطح شهر، فروشیرسد، اما برخی میوههزار تومان به فروش می ۵و درنهایت  3۵00نه بین بار است که هر کیلو میوه تابستاو تره

هزار تومان، گیالس  8تومان، هلو هسته جدا  6۵00کنند، به طوری که هر کیلو سیب گالب انواع میوه را به دو برابر قیمت عرضه می

  .رسدهزار تومان به فروش می 9هزار تومان و آلبالو  7قطره طال هزار تومان، آلو  ۱2هزار تومان، زردآلو  ۱۵درجه یک سیاه 

تومان، انگور  2۵00شهریور  ۱7تر بوده و هر کیلو سیب گالب در منطقه خیابان البته این رقم در نقاط جنوبی پایتخت بسیار پایین

  .رسدتومان در هر کیلوگرم به فروش میهزار  6هزار تومان و زردآلو  6هزار تومان، گیالس درجه یک  4هزار تومان، شلیل  3

 جات قرار دارد وو اما قیمت پیاز که طی دو هفته اخیر به دلیل کمبود عرضه در بازار باال رفته است، همچنان در صدر قیمت صیفی

  .رسدهزار تومان به باال در هر کیلو به فروش می 4های سطح شهر در مغازه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱39604270006۵۵ 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

استقبال انتظار رسیدگی/ انجمن از تنبیه افراد خاطی نامه دوم جوجه به سازمان حمایت رفت؛ جهاد کشاورزی چشم

 کندمی

دهندگان مرغ گوشتی را برانگیخته، اما پرسش اینجاست که چرا سازمان باال رفتن قیمت جوجه یکروزه، اعتراض بسیاری از پرورش

 حمایت تاکنون اقدامی برای رفع این مشکل نکرده است؟

صنعت پیچید. دالیل مختلفی برای این منظور به گزارش خبرنگار ایانا، از زمستان سال گذشته بود که نوای گرانی جوجه یکروزه در 

دهندگان برای خرید این نهاده عنوان شده است. در حالی که تولید جوجه، باید عنوان شده که یکی از آنها هجوم بیش از حد پرورش

ن طرف ش پیدا کند، از آریزی و به تعداد تعیین شده توسط کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی باشد. زیرا اگر تولید افزایمطابق برنامه

خروجی تولید یعنی گوشت مرغ به قدری باال خواهد رفت که مرغداران بسیاری از نظر مالی متضرر خواهند شد.این در حالی است 

تر پردازد، مجبور است برای جبران آن، مرغ تولیدی را با وزن سنگینکه اکنون مرغدار به دلیل هزینه باالیی که برای خرید جوجه می

ها افزایش نیافته، اما مقدار گوشت عرضه شده به بازار باال رفته و طبق گفته مشاور ه بازار عرضه کند. به عبارتی اگرچه تعداد جوجهب

میلیون قطعه جوجه است.به همین دلیل حتی  30انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه، این مقدار اضافی گوشت، معادل تولید اضافی 

الشعاع خود گرفته است. سن و وزن کشتار مرغ نیز به قیمت جوجه گره خورده و تمام مسائل بازار را تحتاجرایی شدن طرح کاهش 

ای خطاب به مدیرعامل سازمان حمایت بر این اساس، ماه گذشته معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در نامه

ط های اخیر به دلیل عدم تناسب تقاضای آن توسقیمت جوجه یکروزه در ماه پیرو افزایش"کنندگان و تولیدکنندگان گفته بود: مصرف

مزارع مرغ گوشتی با کشش بازار برای محصول نهایی )گوشت مرغ( و به منظور مدیریت قیمت، بین انجمن صنفی تولیدکنندگان 

 "سال جاری صورت گرفت. ریال در ۱8000جوجه یکروزه و اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی، توافق بر روی قیمت 

به منظور جلوگیری از اجحاف به مزارع مرغ گوشتی خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به برخورد "در ادامه این نامه عنوان شده 

یچ با این حال، ه"کنند، اقدام فوری صورت گرفته و از نتیجه این معاونت را مطلع فرمایند.قیمت فروش نمی  با واحدهایی که رعایت

خبری مبنی بر رسیدگی به این موضوع از طرف مسئوالن سازمان حمایت به بیرون درز نکرد و قیمت این نهاده روز به روز افزایش 

اصلی  مشکل"دهندگان مرغ گوشتی، در این ارتباط به ایانا گفته بود: ی پرورشیافت. در این میان، رئیس هیأت مدیره انجمن صنف

به گفته محمد ".تومان است 700تومان ثبت شده، اما قیمت واقعی دو هزار و  800هزار و اینجاست که در فاکتور فروش جوجه یک

یت کنند که هیچ مدرکی برای شکاای صادر میرها را به گونههای فرار از قانون را به خوبی بلدند. آنها فاکتوای راهیوسفی، دفاتر واسطه

در همین راستا، .کنندهای دیگر مانند فروش ذرت یا استرداد بدهی دریافت میمرغدار وجود نداشته باشد و مابقی پول را با بهانه

ماهه، مجددا خطاب به مدیرعامل یکای ای جداگانه و در فاصلهمعاونت توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، در نامه

کنندگان و تولیدکنندگان افزایش غیرمتعارف قیمت جوجه یکروزه نسبت به نرخ مصوب تنظیم بازار هشدار سازمان حمایت مصرف

اقعی و ظاهرا نقش عوامل واسطه در این بازار افزایش یافته و فاکتور فروش معتبر با قیمت"اکبر مهرفرد در نامه دوم گفته داد. علی

این دقیقا اظهار نظر رئیس هیات مدیره انجمن  "توانند آن را در اختیار آن سازمان قرار دهند.شود و خریداران نمیمبادله صادر نمی

دهندگان مرغ گوشتی بود که صدور فاکتورهای ساختگی را برای نخستین بار در گفت و گو با خبرگزاری کشاورزی صنفی پرورش

با توجه به وظایف ذاتی آن سازمان محترم مبنی بر نظارت بر "ای کرد.مهرفرد نامه را اینچنین ادامه داده است: هایران )ایانا( رسان

های فروش جوجه یکروزه به صورت روزانه و هفتگی توسط ناظران آن سازمان که های مصوب و نظر به گزارش قیمتاجرای قیمت

فان ها نسبت به برخورد با متخلست، خواهشمند است دستور فرمایید با تشدید نظارتحاکی از باال بودن قیمت بازار از قیمت مصوب ا
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این در حالی است که قائم مقام انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه، در این ارتباط به ایانا گفت: هر مطلبی "اقدام الزم به عمل آید.

 توان به مزارع مرغ مادر اتهام زد.ها نمیبه این راحتیشود باید همراه با مستندات باشد و که از طرف مسئوالن عنوان می

داد بسیار کند، افزود: اکنون تعفرد، با اشاره به اینکه هر جا تقلبی اتفاق بیفتد، انجمن از تنبیه فرد خاطی استقبال میسعید اصغری

فروشند. بنابراین نباید نندگان میتومان جوجه را به تولیدک 800هزار و زیادی از مزارع هستند که با قیمت مصوب یعنی یک

کنند، جای فروشی میمزرعه مرغ مادر تعمیم داد. به عبارتی اینکه چه درصدی از مزارع گران 700طلبی افرادی معدود را به فرصت

جوجه  وشای که از نظر مسئوالن دور مانده، بحث خرید نقد یا نسیه است. به عبارتی اگرچه نرخ فرپرسش است.به گفته وی، نکته

خرند، به ازای هر ماه های چندماهه آن را میتومان تعیین شده، اما وقتی برخی خریداران با چک 800هزار و به صورت نقدی، یک

ها متها را نیز در تشدید افزایش قیرود. ضمن اینکه نقش واسطهباید سود سه درصدی پرداخت کنند.بنابراین مسلما قیمت باالتر می

 دور داشت./نباید از نظر 

http://www.iana.ir/fa/news/46282/%D9%86%D8%A7% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  26تاریخ: 

 کشاورزیسونامی افزایش قیمت پیاز/الگوی کشت،کلید مفقوده بخش 

نوسان قیمت محصوالت کشاورزی سریال پایان نیافتنی است که هر سال تکرار می شود، این بار در حالی شاهد افزایش یکباره نرخ 

صنعت،تجارت و   به گزارش خبرنگار.پیاز هستیم که هنوز ماجرای کاهش شدید قیمت در سال های اخیر از یادمان نرفته است

سریال پایان نیافتنی است که هر سال تکرار می شود.  نوسان قیمت محصوالت کشاورزی، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

طی سه سال .اهش شدید قیمت در سال های اخیر از یادمان نرفته استاین بار در حالی شاهد افزایش یکباره نرخ پیاز هستیم که هنوز ماجرای ک

محصول  خرید تضمینیاخیر آنقدر پیاز روی دست کشاورزان ماند و خریداری نداشت که دولت برای جبران ضرر و زیان کشاورزان اقدام به 

ت یط فعلی نرخ پیاز سه برابر قیمشرا در طوریکه به گند،نمی رها را پیاز گریبان ظاهراً کشاورزی محصوالت گرانی و ارزانی قصه حال هر به نمود.

 توجه وردم باید که است کشاورزی بخش کلید شاه کشت، الگوی تدوین که معتقدند کارشناسان از بسیاری واقعی خود در بازار معامله می شود.

با اشاره به اینکه   صنعت،تجارت و کشاورزیتگو با خبرنگارمجتبی شادلو رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در گف. گیرد قرار امر مسئوالن

 عوامل مؤثر بر پایداری بازار تولید و مصرف اظهار داشت: شاه کلید تولیدات کشاورزی بحث الگوی کشت است که این امر تا کنون به سبب عدم

 جمع زمین  وی افزود: طی سه سال اخیر در بسیاری از مواقع به سبب نبود بازار، پیاز از روی.الزم اجرا نشده است تأمین اعتبارات و بودجه های

شادلو با اشاره به ضرورت تدوین الگوی کشت برای .نداشت وجود پیاز کاشت برای کشاورزان سوی از رغبتی امسال نهایت در و شد نمی آوری

به هزینه های باالی تولید در برخی مواقع، برداشت محصول برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد و در نهایت محصوالت کشاورزی گفت: با توجه 

رد: قابل قبول نیست، تصریح ک قیمت پیاز افزایشرئیس اتحادیه باغداران استان تهران با اشاره به اینکه .این امر نوسانات قیمت را به همراه دارد

 .اوانی عرضه قیمت ها به تعادل برسدفر با ه تا هفته آینده براساس پیش بینی صورت گرفت

 بازار پیاز آرام می شود

در حال حاضر قیمت پیاز در  :افزود  صنعت،تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار

تومان است که با رسیدن پیاز اصفهان طی هفته آینده نرخ محصول به کمتر از هزار تومان  200هزار و  3الی  ۵00هزار و  2میدان 

 .به گفته وی نرخ کنونی پیاز در بازار همچنان باال است، به طوریکه سه برابر قیمت واقعی خود معامله می شود.خواهد رسید

 صادرات پیاز شایعه ای بیش نیست

 نوسانات قیمت پیاز با انتقاد از  صنعت،تجارت و کشاورزیرئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگاررضا نورانی 

 .ودروبرو می شدر بازار اظهار داشت: در صورت نبود برنامه مدون برای کشاورزان طبیعی است که با نوسانات قیمت سبزی و صیفی 

وی افزود: علی رغم هزینه های باالی تولید و نبود برنامه ریزی مدون برای صادرات یکسال با مازاد تولید و سال بعد با کاهش تولید 

 و صیفی روبرو هستیم، بیان نوسانات قیمت محصوالت سبزینورانی با اشاره به اینکه همه ساله با .و نوسانات قیمت روبرو هستیم

از این  کنندگان و تولیدکنندگانا توجه به عدم ماندگاری باال این محصوالت با نوسانات قیمت روبرو هستیم به طوریکه مصرفکرد: ب

شایعه ای بیش نیست،  صادرات پیازرئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه .حیث متحمل ضرر و زیان می شوند

الی  2۵مبنی بر آغاز صادرات پیاز شنیده می شود که این امر به سبب آنکه نرخ پیاز از مرز اظهار کرد: طی هفته های اخیر شایعاتی 

به گفته وی با توجه به آنکه قابلیت نگهداری محصول در انبار .سنت در بازارهای جهانی بیشتر نیست، امکان صادرات وجود ندارد 30

ورانی با اشاره به اینکه تولید و صادرات محصوالت کشاورزی به هم گره ن.وجود ندارد، از این رو احتکار محصول را تکذیب می نمایم

خورده است، تصریح کرد: تولید، نقطه عطفی برای صادرات است، از این رو انتظار می رود که با فراهم کردن زیرساخت ها به جایگاه 

 .مشخصی دست یابیم

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱66766/%D8%B3%D9%88% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  26تاریخ: 

 !تنها مشتری اسفناج ایران را بشناسید

 .تن اسفناج، از کشور صادر شده است ۱۱۵قریب به  96طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

در  آمار منتشر شده توسط گمرکطبق  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .صادر شده است، از کشور اسفناجتن  ۱۱۵قریب به  96یک ماهه نخست سال 

 .بوده است ۱،۱26،0۱۵،440آن  ارزش ریالیو  34731 صادراتاین میزان  ارزش دالری 

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱67203/%D8%AA%D9%86% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  27تاریخ: 

 آخرین وضعیت عرضه مرغ منجمد جهت تنظیم بازار + قیمت

میدان میوه و تره بار جهت تنظیم بازار  32تن مرغ منجمد در  ۵0مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت:طی روزهای اخیر روزانه 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا ولی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار .عرضه شد

تومان در  700هزار و  ۵با نرخ مرغ منجمد تن  ۵0اظهار داشت: طی روزهای اخیر روزانه  با اشاره به آخرین وضعیت عرضه مرغ منجمد ،جوان

وی افزود: شرکت پشتیبانی مسئولیت تامین و عرضه مستقیم مرغ منجمد در میادین میوه .میدان میوه و تره بار جهت تنظیم بازار عرضه شد 32

ولی با اشاره به اینکه بازار از مرغ گرم اشباع است، .گرم در بازار دارد قیمت مرغر کاهش و تره بار را به عهده دارد که این امر تاثیر بسزایی د

 .در هر جا که نیاز باشد را داریم مرغ منجمدگفت: با این وجود آمادگی توزیع 

تومان به فروش  300هزار و  8مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به این سوال که هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی ها 

 .سال گذشته به بهترین حالت خود رسیده است ۱0میدان بهمن است که طی  قیمت مرغ می رسد، تصریح کرد:مالک

 .هزار تومان است 7الی  800هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو مرغ گرم در میدان بهمن 

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱69768/%D8%A2%D8%A 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  27تاریخ: 

 بار در روزهای پایانی تیر ماهها از بازار میوه و ترهآخرین قیمت

 .های قبل از ثبات نسبی قیمت برخوردار استمقایسه با هفتهآخرین بررسی بازار میوه و تره بار حاکی از آن است که نرخ میوه ها در 

حاکی از  ارمیوه و تره ب آخرین بررسی بازار ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .آن است که قیمت میوه های رنگارنگ در مقایسه با هفته های قبل از ثبات نسبی قیمت برخوردار است

 ۱0هزار تومان،گیالس تکدانه  9تا  7هزار تومان،شبرنگ  8تا  4 سیب گالبگزارش های میدانی حاکی از آن است که نرخ هر کیلو 

 .هزار تومان است 8تا  7 آلبالوهزار تومان و  8تا  7هزار تومان، زردآلو  ۱0تا  8هزار تومان، انگور یاقوتی  ۱3تا 

، با اشاره به آخرین وضعیت بازار میوه  صنعت،تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار

تومان، آلو  500هزار و  4تا  ۵00تومان،آلو زرد هزارو  ۵00هزار و  ۵تا  4و تره بار اظهار داشت: در حال حاضر نرخ هر کیلو آلبالو 

 .هزار تومان است ۱4تا  12 توت فرنگیتومان، ۵00هزار و  ۵تا  ۵00هزار و  2شابلون 

هزار  7تا  3 سیب گالبهزار تومان اعالم کرد و افزود: همچنین قیمت هر کیلو  ۵تا  ۵00هزار و  3وی نرخ هر کیلو انگور را 

تومان، موز  ۵00هزار و  ۵تا  4هزارتومان،گیالس صورتی  ۱2تا  8هزارتومان،گیالس تکدانه  7تا  ۵00هزارو  4تومان،شلیل شبرنگ 

 .هزار تومان است 7تا  6هزار تومان و هلو زعفرانی  6تا  3هزار تومان،هلو  4تا  200هزار و  3

تومان،آناناس  200هزار و  2تا  ۵00هزار تومان،خیار گلخانه هزار و  3تا  700 و هزار با نرخ  خیار رسمیمهاجران ادامه داد: هر کیلو 

 .فروش می رسدهزارتومان به  ۱0تا  7هزار تومان، انبه  6۵تا  ۵0کارتنی 

تا  ۵00تومان اعالم کرد و اضافه کرد: نرخ هر کیلو طالبی هزار و  700تا  600رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو هندوانه را 

 .تومان است 300هزار و  2تا  ۵00هزار تومان،خربزه هزار و  2

 800تا هزار و  800تومان،سیب زمینی  ۵00هزار و  3تا  3افزود: هر کیلو پیاز با نرخ  صیفی جات وی با اشاره به نرخ سایر

 .تومان است 200تا هزار و  800هزار تومان و گوجه نو  3تا  ۵00هزار و  2تومان،گوجه فرنگی گلخانه 

 .هزار تومان است 2تومان و سبزی خوردن  800به گفته مهاجران نرخ هر کیلو سبزی جور)پلو،آش، قورمه( هزار و 

 و فراوانی عرضه وضعیت برداشت میوه و سبزی با اشاره به رکود حاکم بر بازار اظهار داشت: با توجه به فصلرئیس اتحادیه میوه 

 .بازار طی روزهای آتی قابل پیش بینی نیست

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱6967۱/%D8%A2%D8%AE%D8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 بحث افزایش قیمت جوجه باال گرفت/ اصغری فرد: مرغداران گوشتی خواهان سود بیشتر هستند

 .های گذشته علی رغم اعالم نرخ مصوب جوجه یکروزه از سوی کارگروه تنظیم بازار شاهد افزایش نامتعارف قیمت هستیمطی ماه

 نرخ اعالم رغم علی گذشته های ماه طی ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

سازمان حمایت به منظور جلوگیری از گران .هستیم قیمت نامتعارف افزایش شاهد بازار تنظیم کارگروه سوی از یکروزه جوجه مصوب

خواست که مراتب را به سازمان اعالم نمایند تا با انها برخورد شود،اما فروشندگان جوجه  مرغداران گوشتیفروشی محصول از 

سفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ محمد یو.یکروزه برای دور زدن این امر از صدور مجوز برای مرغداران امتناع می نمایند

با انتقاد از نرخ باالی جوجه یکروزه اظهار داشت: در حال حاضر به طور   صنعت،تجارت و کشاورزیگوشتی در گفتگو با خبرنگار 

 .ت به ماه های اخیر افزایش قابل توجهی داشته استتومان است که نسب ۵00هزار و  2متوسط نرخ هر قطعه جوجه یکروزه 

نطفه دار ، دخالت مستقیم وزارتخانه مبنی بر عرضه جوجه و  مرغ تخم واردات گوشتی مرغداران انباشته زیان وی افزود: با توجه به 

اشاره به موضوع فروش جوجه  یوسفی با.با گوشتی تنها راهکار جلوگیری از نوسانات قیمت است مرغ مادرقطع ارتباط تولیدکنندگان 

امتناع می کنند و از آن جا که هر  مرغداران گوشتیبدون فاکتور گفت: واحدهای تولیدی جوجه یکروزه از ارائه اسناد و مدارک به 

 نتولیدکنندگا تمامی از واحدهای تولیدی نماید، لذا در صورت شکایت  جوجه یکروزه بار در سال باید اقدام به خرید 4مرغداری 

وی افزود: با وجود نوسانات شدید قیمت جوجه طی ماه های اخیر از سازمان .کنند می خودداری مرغدار به یکروزه  جوجه عرضه از

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره تاثیر عرضه جوجه یکروزه در .هستیم موضوع  حمایت خواستار پیگیری این

تومان  700درصد جوجه یکروزه واحد های پرورشی با نرخ هزار و  20از دهم تیرماه قرار بود که  بورس کاال بیان کرد: با وجود آنکه

میلیون قطعه جوجه  ۱0وی تصریح کرد: از دهم تیرماه حداقل .در بورس کاال عرضه شود، اما این امر چندان مورد توجه قرار نگرفت

 .تر از یک میلیون قطعه رسیده استدر بورس کاال باید عرضه می شد در حالیکه میزان آن به کم

 ادعای مرغداران مبنی بر عدم ارائه فاکتور را رد می کنم

گفت: با توجه به آنکه کارگروه تنظیم  صنعت،تجارت و کشاورزیسعید اصغری فرد رئیس انجمن جوجه یکروزه در گفتگو با خبرنگار 

 .منطقی نیست   جوجه یکروزه اید در محصوالت نهایی ورود یابد از این رو ورود در تعیین نرخبازار ب

تومانی جوجه یکروزه مربوط به دی ماه سال گذشته است، افزود: با توجه به افزایش هزینه حقوق و  ۱700وی با اشاره به اینکه نرخ 

مدعی  مرغداران گوشتیاصغری فرد در پاسخ به این سوال که .وددستمزد، نرخ تمام شده جوجه یکروزه مجددا باید ارزیابی ش

 متناعا صورت در گوشتی مرغداران و ندارد صحت امر این هستند که تولیدکنندگان جوجه یکروزه فاکتور ارائه نمی دهند، بیان کرد: 

 ۱2وی با اشاره به اینکه نرخ جوجه یکروزه . نماییم برخورد متخلفان با تا دهند گزارش انجمن به را مراتب مادر جوجه تولیدکنندگان

درصد هزینه تولید را شامل می شود، گفت: مرغداران گوشتی خواهان سود بیشتری هستند از این رو از مزارع مرغ مادر انتظار دارند 

به طور متوسط نرخ  رئیس انجمن جوجه یکروزه با اشاره به اینکه.که جوجه تولیدی خود را با نرخ های پایین تری به فروش رسانند

تومان است، بیان کرد: از بهمن ماه سال گذشته مرغداران در دو نوبت جوجه ریزی بیش  ۵0هزار و  2الی  2هر قطعه جوجه یکروزه 

به گفته وی .میلیون قطعه جوجه خریداری نمودند که این امر بیانگر تقاضای باالی مرغداران مبنی بر جوجه ریزی است 600از 

 .یات سنوات گذشته با وجود افزایش تقاضا ورود به روش های نظارتی تاثیر گذار نیستبراساس تجرب

 میلیارد تومان سود به جیب زدنند ۷۰۰دالالن 
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با انتقاد از   رت و کشاورزیصنعت،تجاحبیب اسداهلل نژاد نائب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور در گفتگو با خبرنگار 

متناسب با قیمت تمام  قیمت مرغ اظهار داشت: طی سال های اخیرنبود همخوانی بین افزایش جوجه یکروزهافزایش بی رویه نرخ 

 شده،زیان های سنگینی را به مرغداران تحمیل نموده و این در حالی است که مسئوالن و مردم به ارزانی مرغ به قیمت زیان مرغداران

وی افزود: علی رغم افزایش قیمت جوجه طی ماه های اخیر،دولت دربرخورد با عوامل گرانی عملکرد خوبی نداشته .عادت کرده اند

نائب رئیس کانون .زنده نهاده های تولید به ویژه جوجه یکروزه است قیمت مرغبه گفته اسداهلل نژادعامل اصلی در تعیین .است

 400هزار و  2ماه گذشته قیمت هر قطعه جوجه در سایه کمبود نظارت به طور متوسط  6: طی انجمن صنفی مرغداران ادامه داد

و  مرغ مادر تومان را اعالم کرده که با این وجود واحدهای 2۱8تومان به فروش رفته در حالیکه وزارت جهاد نرخ مصوب هزار و 

وی برخورد جدی با .مرغداران و جیب مردم به دست آوردندمیلیارد تومان از محل زیان  700دالالن طی این مدت سودی بالغ بر 

سودجویان و فرصت طلبان را برای حفظ و بقای تولید امری ضروری دانست و افزود: مسامحه و کوتاهی در برخورد با تخلفات صنعت 

 .ستنندگان مرغ گوشتی بوده امرغداری تبعات بسیار سنگینی را در پی دارد که متاسفانه تا به امروز تمام آسیب ها متوجه تولید ک

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱70۱6۱/%D8%A8%D8%AD% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  31تاریخ: 

 تومان 8۵۰۰چه عواملی گرانی مرغ را رقم زد؟ / نرخ منطقی هر کیلو مرغ 

تومانی مرغ گران  ۵00هزار و  8رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به افزایش بی رویه قیمت جوجه نرخ 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار .نیست

تومانی  ۵00هزار و  8نرخ  قیمت جوجه با اشاره به آخرین وضعیت قیمت مرغ در بازار اظهار داشت: با توجه به افزایش بی رویه ،خبرنگاران جوان

تومان است، افزود: البته این نرخ در فروشگاه های  ۵00هزار و  7در میدان بهمن  نرخ هر کیلو مرغ وی با اشاره به اینکه.مرغ گران نیست

 .الزم را داشته باشند مختلف بسته به هزینه، فروش و مکان آن متغییر است که مسئولین امر در این باره باید نظارت 

 زیان صورت این غیر در تومان باشد،  ۵00هزار و  5تا  200هزار و  ۵به گفته یوسفی فروش هر کیلو مرغ زنده به صورت نقدی باید 

 .ر را به همراه داردمرغدا

گرمای شدید در برخی استان ها را دلیل  پشتیبانی امور دامرئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: اگرچه شرکت 

 .دلیل اصلی این امر است نوسانات نرخ جوجهلی نوسانات می داند، اما بنده معتقدم که اص

وی درپاسخ به این سوال که احتمال کاهش نرخ مرغ در بازار وجود دارد، تصریح کرد: نرخ مرغ تابع عرضه و تقاضا در بازار است که 

 .و دید که بازار به کدام سمت و سو می رود با وجود عرضه مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی باید منتظر ماند

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱739۱3/%DA%8 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - 13۹6تیر / /  30جمعه , 

 گرانی یکباره و ارزانی پیاز در بازار مصرف

تومان رسید،  4000در حالی که قیمت پیاز به صورت ناگهانی افزایش بیش از دو برابری را در بازار مصرف داشت و به کیلویی حدود 

اهش گیرد و کچکانی صورت میپشتی و قطرهحاال که با ورود محصول تولید جدید به بازار، نوبت ارزانی رسیده است، این روند الک

گذرد و بیش از یک ماه از گرانی ناگهانی و غیرمنطقی پیاز در بازار می .مصرف چندان قابل مالحظه نیستنرخ آن در بازار مصرف 

 .اند خبری از کاهش قیمت نشده استارزانی داده های بخش خصوصی وعدهطی این بازه زمانی هر گاه مسئوالن دولتی و تشکل

 ۵00اعالم کرد که قیمت هر کیلو گرم در بازار کیلویی  -یوه و سبزی رئیس اتحادیه فروشندگان م -هفته پیش هم حسین مهاجران 

فروشی بار و همان نرخ عمدهها در میدان مرکزی میوه و ترهتومان رسیده است. البته این قیمت 3000کاهش یافته و به کیلویی حدود 

 .شودو قیمتش بیشتر می چرخدکننده چند دست میرود که تا رسیدن آن به دست مصرفاین محصول به شمار می

پشتی پیاز طی روزها و اگرچه بخواهیم قیمت اعالم شده از سوی بانک مرکزی را نیز مالک قرار دهیم به همین کاهش قیمت الک

فروشی برخی از مواد خوراکی در رسیم، چرا که بر اساس گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خردههای گذشته میحتی هفته

تومان عرضه شده و بر اساس همین گزارش نسبت  30۱0ال هر کیلوگرم پیاز در سطح شهر تیرماه امس ۱4تهران طی هفته منتهی به 

تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است و این قیمت نسبت به هفته مشابه ماه قبل نیز تغییر چندانی  ۱4به هفته قبل از آن تنها 

این در حالی است که قیمت پیاز در هفته پس .ه شده بودتومان فروخت 2936نکرده است، چرا که در آن زمان نیز هر کیلوگرم پیاز 

مشخص .تومان رسید 3000تومان بود و ناگهان در کمتر از یک ماه به بیش از  ۱700از تعطیالت نوروزی امسال کیلویی حدود 

ند اما ر است تجربه کچکانی کاهش قیمت را قرانیست قیمت پیاز چرا ناگهان بیش از دو برابر افزایش یافت و اکنون به صورت قطره

شود این روند کاهشی قیمت با توجه به اظهارات مسئوالن مربوطه، با ورود محصوالت جدید از مناطق مختلف ادامه بینی میپیش

 .یابدتومان کاهش می ۱000یابد و طبق وعده رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی قیمت پیاز تا 

http://iranecona.com/7۵۵۱0/%DA%AF%D8%B۱%D8%A7 
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۹6/04/2۵ : تاریخ

 دهیم/ ویتنام نیازمند انرژی ارزان ایران استقرارداد توافقنامه تعرفه ترجیحی با ایران را در اولویت قرار می :
توانند راهکارهای پرداخت را پیدا کنند و من هم از های بانکی قطعا تجار ایران و ویتنام میوزیر کشاورزی ویتنام گفت: بعد از توافق 

  .کشور موضوع را پیگیری کند 2معاون بانک مرکزی ویتنام خواستم تا بعد از نهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی 

نوین سون کونگ امروز در مراسم امضا تفاهم نامه بین جمهوری اسالمی ایران و کشور  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی 

ویتنام که با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان در سازمان توسعه تجارت برگزار شد گفت: زمینه همکاری بانکی یکی از 

وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام با اشاره به نشست مشترک روسای بانک .اقتصادی و تجاری دو کشور استابزارهای توسعه 

توانند راهکارهای پرداخت را پیدا کنند و من هم از معاون های بانکی قطعا تجار دو کشور میمرکزی دو کشور افزود: بعد از توافق

 .ن اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور موضوع را پیگیری کندبانک مرکزی ویتنام خواستم تا بعد از نهمی

وی همچنین با اشاره به قرارداد تعرفه ترجیحی بین دو کشور بیان داشت: امضای توافقنامه ترجیحی در اولویت کار ما قرار دارد و 

ایم تا موضوع پیش نویس یتنام هم خواستهوی بیان داشت: از وزارت تجارت و صنعت و.امضای این توافقنامه به نفع هر دو کشور است

وی با اشاره به اینکه ویتنام عضو سازمان تجارت جهانی است، گفت: این کشور .تجارت ترجیحی با ایران بررسی و به دولت اعالم شود

نامه توافق ۱2های اقتصادی و تجاری را با کشورهای منطقه و جهان در دستورکار دارد و سیاست باز و همگرایی به سمت همکاری

توسعه روابط اقتصادی با  :وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام اظهار داشت .توسعه تجارت آزاد با سایر کشورها امضا کرده است

نامه ایران با وی با اشاره به نتیجه مثبت امضای توافق .مدت در دستور کار داریممیلیارد دالر در کوتاه 2ایران به حجم سالیانه 

  .گفت: پس از این قرار داد، فرصت خوبی برای توسعه همکاری ایران با سایر کشورهای جهان فراهم آمده است ۵+۱رهای کشو

دانست  ۵+۱نامه ایران با کشورهای را یکی از دستاوردهای امضای توافق 20۱6درصدی تولید ناخالص ایران در سال  4.۵کونگ رشد 

 20۱6وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام بیان داشت: رشد اقتصادی ویتنام در سال .این مسأله جای خوشحالی دارد :و گفت

میلیارد دالر صادرات داشته که در مقایسه با مدت  ۱00بیش از  20۱7درصد بوده و این کشور در شش ماه نخست سال  ۵.۱7رقم 

میلیارد دالر برای توسعه روابط تجاری بین  2ینکه رقم وی با تأکید بر ا .درصد افزایش داشته است ۱2میالدی  20۱6مشابه در سال 

همکاری در چهار گروه  نامههای تجاری و اقتصادی دو کشور توافقدو کشور ایران و ویتنام رقم پایینی است، گفت: روز گذشته طرف

مبود اطالعات دارند و باید ارتباطات وی گفت: دو کشور نسبتاً ک .کنیم آنها را اجرایی کنیمکاری و فنی به امضا رساندند که سعی می

  .اقتصادی معرفی شوند شود برای همکاریکونگ اظهار داشت: دو معاون وزیر از سوی دو کشور پیشنهاد می .و سفرها بیشتر شود

رای ی بهای خوبهای اقتصادی ایران گفت: کشور شما ظرفیتهای گردشگری، درآمد سالیانه باال و ظرفیتوی با اشاره به جذابیت

وزیر کشاورزی و توسعه روستایی بیان داشت: ویتنام در دوران رشد و توسعه .های اقتصادی و تجاری با ویتنام داردتوسعه همکاری

بوکیست، آلومینیوم و سیمان دو  قرار دارد و به همین دلیل نیازمند مصالح ساختمانی، نفت و انرژی ارزان ایران است و در زمینه

کونگ با اشاره به امضاء مجدد یادداشت تفاهم مشترک شیالتی بین دو کشور، گفت: کنترل  .مکمل یکدیگر باشندتوانند کشور می

  .های دامی بین دو کشور باید فوراً نهایی و اجرا شودکیفیت محصوالت کشاورزی، قرنطینه بهداشتی و قرنطینه

ساله برخوردار است  4۵ماتیک ایران و ویتنام گفت: این روابط از سابقه وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام با اشاره به روابط دیپل

  .و دو کشور اشتراکات فرهنگی فراوانی برای توسعه مناسبات خود دارند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱396042۵000۵۱2 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹6/04/31 : تاریخ

قانون تمرکز تصویب شده اما ابزار اجرای آن را به وزارت جهاد  2-میزگرد موافقان و مخالفان احیای وزارت بازرگانی
 اندنداده

ش صنعت و چه در بخ/ مشکل امروز تولید کشور بازاریابی است یحیی آل اسحاق معتقد است رابطه تولید و بازرگانی چه در بخش 

  .ها اکنون در کشور به بخش بازرگانی غیر مولد استکشاورزی به هم گره خورده و نفی ناشدنی است، اما برخی نگاه

زگردی انی تهران در میاسحاق وزیر اسبق بازرگانی و رئیس سابق اتاق بازرگ، یحیی آلخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اقدس دبیر کارگروه و با حضور محسن بهرامی ارض« موافقان و مخالفان احیای وزارت بازرگانی» با عنوان  خبرگزاری فارسکه در 

ر مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون زاده نماینده مردم دزفول دتنظیم بازار و رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران، عباس پاپی

پژوه نماینده نظام صنفی کشاورزی و سیدجعفر حسینی نماینده نظام کشاورزی استان فارس برگزار شد، کشاورزی مجلس، احمد حق

 .های احیای مجدد وزارت بازرگانی اشاره کردبه ضرورت

دالیل شما برای احیای این وزارتخانه و تفکیک فارس: شما به ضرورت احیای وزارت بازرگانی اعتقاد جدی دارید. 

 های کشاورزی و صنعت از بخش بازرگانی چیست؟بخش

چیست؟  ایمگردد به این نکته که شرح وظایفی که برای این وزارتخانه در نظر گرفتهضرورت احیای وزارت بازرگانی برمی :اسحاقآل

زم است. ساختار عنوان ثانویه مأموریت است و اگر این مأموریت را درست آیا این ساختار موجود مناسب است و یا ساختار دیگری ال

 .الفارغ استتعریف نکنیم و به بیان مشترکی در مورد این مأموریت نرسیم پیشنهاد اینکه چه چیزی خوب است، مع

وزارتخانه چیست؟ شرح خواهیم بگوییم اگر ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت صحیح است شرح وظایف زیرمجموعه این ما می

وظایف صنعت و معدن چیست؟ و شرح وظایف بخش تجارت این وزارتخانه چیست؟ بخش بازرگانی در قالب وظایف حاکمیتی 

های موجود ساختار متناسبی با آن ها را عوض کنیم و یا اینکه برای همین مأموریتسری وظایف دارد. یا ما باید این مأموریتیک

ای بین بازرگانی و مردم وجود دارد و بازرگانی یک رابطه با تولید دارد و یک رابطه با نظام توزیع و از طرفی رابطهوزارت  .ایجاد کنیم

الملل و تجارت با دنیاست که مشترکات، قراردادهای اقتصادی کالن، نظام تعرفه با دیگر کشورها را شامل یک سر آن با روابط بین

 توان آن را نادیده گرفت. یعنی اگر بازرگانی وا نظام پولی و بانکی هم نکته دیگری است که نمیشود. همچنین رابطه بازرگانی بمی

م ریزد. در نهایت اینکه رابطه بخش بازرگانی با سیستنظام پولی و بانکی کشور با یکدیگر هماهنگ نباشند هر دو سیستم به هم می

از مسائل مرتبط با بازرگانی است که و عین این مسائل در بخش صنعت وجود هایی تعادلی کشور را باید مدنظر گرفت و اینها نمونه

و  های صنعتهای نهادهایی که بخشباید ببینیم وضعیت صنعت موجود با صنعت جهان چقدر تطابق دارد و ببینیم اولویت .دارد

گر به همه این مسائل نگاهی سطحی کاران چیست و اکنند چیست؟ در عین حال نیاز خود بخش صنعت و صنعتمعدن را اداره می

 .شودبکنیم آن موقع دورنمای تمام مسائل باز می

 مشکل امروز تولید کشور بازاریابی است نه نحوه ساخت کاال*

گوییم کنم که اگر تولید و اشتغال را مالک قرار دهیم و اینکه یکی از دالیلی که میمن در مورد رابطه بخش صنعت و تولید عرض می

وزارت صنعت، معدن و تجارت باید احیا شود رابطه تولید و تجارت است. اگر بگوییم فقط تولید یعنی آن قسمتی که مواد اولیه به 

، آالتنیاز آن خرید مواد اولیه، قطعات و ماشیننیاز دارد که پیشنیاز و یک پسین موضوع یک پیششود. امحصول تبدیل می

طور رانی، بیمه، نقل و انتقاالت پول و اینکه کاال را از کجا و از چه مبدأیی بخریم آیا امری غیر از بخش بازرگانی است؟ همینکشتی

سازد؟ یا باید بر اساس یک درخواستی باشد؟ ازد. آیا هر چیز که دلش خواست میماند که چه چیزی بسدر تولید، تولیدکننده می
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دهنده کیست؟ که نظام دیگری است که سیستم بازرگانی را برای کدام بازار باید کاال تولید کند، با چه مشخصاتی، و این درخواست

ود و چگونه در نهایت پول را به سیستم خود بازگرداند؟ چگونه طلبد و حاال این کاالی تولیدشده چگونه انبار، توزیع و وارد بازار شمی

 .درصد امور آن بازرگانی است 80صادرات و یا واردات انجام دهد و اگر به تولید با دقت نگاه کنیم باالی 

 است این کنندگانتولید مشکالت ما اسالمی جمهوری در اکنون آیا برود و  اگر بازرگانی را از تولید بیرون بکشیم چگونه کار پیش

شان مسائل مالی، بانکی و مسائل فروش و صادرات کاالست و شکل مهندسی دارند. همه بحثم یا کنیم تولید را کاال یک چگونه که

فتاده شویم اتفاقی که بارها ااگر نظام پولی و بانکی کشور با بخش تجارت هماهنگ نباشد یک دفعه شاهد بهم ریختگی در کشور می

گویند برخی می.افتدگویند ارزی موجود نیست و یا همزمان این اتفاق نمیایم که میثال پروفرما را به بانک مرکزی رساندهبه عنوان م

ها را های مرتبط با بخش کشاورزی باید به بخش کشاورزی و بخش صنعت به بخش صنعت برود. این گسستگی بین اتحادیهاتحادیه

ای قرار گیرد و آیا نظامات آن به هم ای از آن در وزارتخانهتوان با هم هماهنگ کرد که هر تکهدر بخش بازرگانی باید دید آیا می

بندی کنیم یا باید بگوییم اینها جزو وظایف حاکمیتی نیست یا این مسائل باید یک جایی نشان ریزد. این قبیل مسائل را اگر جمعنمی

  .ین کار را انجام دهد؟ و عین همین گونه مسائل را باید در وزارت صنعت دیدداده شود. آیا ممکن است یک چهارم یک وزارتخانه ا

 آیا با ادغام بازرگانی و صنعت چابک سازی دولت اتفاق افتاد؟*

سازی واقعاً در عمل اتفاق افتاده؟ عزمی برای آن سازی کنیم اوالً این چابکخواهیم چابکگویند میصحبت بر سر این است که می

ای از وظایف را به گردن یک وزارتخانه بیندازیم و کسی پاسخگو دهد که این اتفاق بیفتد؟ اینکه هر تکهواقعیت کار اجازه نمینبوده یا 

 .گویند چرا برنج گران است یقه چه کسی را بگیرند؟ یا گوشت چرا گران شدای دارد. مثالً وقتی مینباشد چه فایده

 نفی بخش بازرگانی امکانپذیر نیست

فروشی رها بوده است و نظارتی روی آن صورت سال نظارت بر سطح عرضه و خرده ۴رسد در این س: به نظر میفار

 گرفته است. منظور شما همین است؟نمی

چرا که اگر این  .عرض من این است که ما ناچار هستیم نهادی داشته باشیم که این امور را از نظر حاکمیتی اداره کند :اسحاقآل

گویم ایم تا امور هماهنگ شود، اما من میگوید ما تفکیک کردهای ندارد. یک استدالل وجود دارد که مینگ نشود فایدهامور هماه

رویم که دنیا رفته است و در بسیاری از نقاط بخش بازرگانی و صنعت با گویند ما راهی را میمگر هماهنگی مالکیتی است. برخی می

اند چه چیزی در چه چیزی ادغام شده! یعنی های بازرگانی و صنعت را ادغام کردهایی که بخشهم ادغام است و باید دید کشوره

نفی هماهنگی  .نفی امر بازرگانی اصالً امکانپذیر نیست .های دیگراند یا بازرگانی در بخشهای دیگر در بازرگانی ادغام شدهبخش

بیرون بکشیم امکانپذیر نیست مگر آنکه جایگزین آن یک سیستم ایجاد  ها را از حاکمیتامکانپذیر نیست، نفی اینکه این مأموریت

در عین حال باید دید منتفعین از این ادغام یا تفکیک چه کسانی هستند و اکنون نظر آنها چیست؟ همه این گونه مسائل به  .کنیم

ا هم از صنایع و فعاالن صنعتی خاطر آن است که ببینیم خواسته این بخش چیست. بیاییم در بخش صنعت! من پرسیدم و شم

د اما بازار ایتان این است که محصول را تولید کردهآیا مشکل شما این است که چگونه مواد اولیه را تبدیل کنیم و یا مشکل !بپرسید

را تولید  شان این است که محصولیا در بخش کشاورزی مشکل.ندارید. این بخش با بانک، بیمه، سیستم توزیع و مالیات مشکل دارد

هزار تومان در  6هزار تومان و برنج هندی کیلویی  ۱3اش باالست. به عنوان مثال برنج ایرانی کیلویی اند که قیمت تمام شدهکرده

شود، جنس در حال فاسد فرنگی در جایی مانند کهنوج تولید شده و یک مرتبه روانه بازار مییا محصول گوجه .بازار موجود است

 .ی وجود ندارد کاال را انبار کنند و به مرور روانه بازار کنند و قص علی هذاشدن است و جای

 اندقانون تمرکز به وزارت جهادکشاورزی منتقل شده اما ابزارش رانداده
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اسحاق مگر به تازگی معاونت بازرگانی را در وزارت جهاد کشاورزی برای رسیدگی به همین امور در این فارس: جناب آل

توانیم کنید را نمیشده است؟ آیا این وظایفی که شما اکنون در مورد تنظیم بازار بخش کشاورزی مطرح میبخش ایجاد ن

 با همان معاونت در بخش کشاورزی حل کنیم؟

د. آیشود. برای این گونه موضوعات با شعار جور در نمیشود که چرا این مشکالت با یک معاونت حل نمیبله، سؤال می :اسحاقآل

های مرتبط را به آقایان بخش کشاورزی منتقل کنند، باید نظام سری ابزار در اختیار داشته باشد. یعنی باید اتحادیههر بخش یکباید 

کنترل، نظارت و تعزیرات را به ایشان بدهند. باید گشایش اعتبارات را بدهند. ثبت سفارش را بدهند. بیمه و بانک و روابط و مذاکرات 

ماند که دست و پای کسی را ببندیم و بعد مانند آن می .شود. فقط با آرزوی تنها که چیزی محقق نمیخارجی را هم بدهند

هیچ اختیار نظارت و کنترل ثبت سفارش و روابط خارجی را  .بگویی بدو. االن گرفتاری وزارت کشاورزی همین شده است

گر قرار باشد بخشی از این ابزار را بدهیم به وزارت جهاد کشاورزی ها اینقدر گران است. حاال اگوییم چرا قیمتندارد بعد به او می

 .شود چنین کاری را انجام داد. بله، یک هماهنگی الزم است که اگر حل شود، شدنی استهمین بخش را به صنعت بدهیم، مگر می

ان بسیاری از موضوعات هستم. بنده هم معاون وزارت صنایع بودم هم در بخش بازرگانی و هم زمانی در بخش خصوصی و در جری

اهلل نه سیاسی است، نه ذی مدخل هستم و نه قرار است کاری بکنیم. زمانی برای حل این موضوع االن هم اظهارنظرم بینی و بین

 .آمدیم، شوراهای تولید و توزیع را ایجاد کردیم. االن تتمه آن موضوع شورای تولید و توزیع روغن نباتی است

ای نداریم جز اینکه شود. ما االن چارهد شورای هماهنگی یک قسمتی از مشکالت را حل کرد وگرنه موضوع لوث میتوان با ایجامی

معاونت را بیشتر  7حوزه یا  7ها تواند رسیدگی کند. طبق تعریفحجم کار را تقسیم کنیم. یک مدیر مگر چند حوزه کاری را می

مه معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که هیچ کدامشان هم حذف تواند داشته باشد. بعد شاهدیم که این هنمی

 .اندنشده

 ها به بخش بازرگانی غیرمولد استبرخی نگاه*

کلیدی است. برخی نگاهشان به بخش بازرگانی غیرمولد است  و نکته آخر عرض من این است که رویکرد و نگاه به امر بازرگانی نکته

های علمی نگاه کنیم و نگاه جهانی داشته باشیم دانند. در صورتی که اگر به تئوریتبدیل مواد اولیه به کاال میو مولد را فقط در 

ر رسد و متأسفانه این دیدگاه اکنون ببازرگانی حتماً مولد است و اساساً اگر بخش بازرگانی نباشد هیچ یک از زحمات به نتیجه نمی

  .م است. برای یک عده دیدگاه بازرگانی دیدگاه منفی است و هنوز توجیه نشده استنظام صنعت، معدن و تجارت کشور حاک

 ایمما در موج دوم صنعت گیر کرده*

در بخش دیگر اینکه نگاه ما به صنعت هم باید تغییر کند و اکنون نگاه ما به صنعت غیر از موج دوم و سوم است و ما در موج دوم 

ریزد و ما اگر بخواهیم با همان رویکرد گذشته نگاه کنیم هانی سیستم تولید را دارد به هم میایم و نظام جدید جصنعت گیر کرده

  .ها سال با دنیا فاصله خواهیم داشت و نگاهمان باید به صنعت با رویکردی جدید باشدده

ews.com/newstext.php?nn=http://www.farsn۱396043۱000۱84 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹6/04/30 : تاریخ

 واردات گندم به کشور کماکان ممنوع است 
وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر ممنوع بودن واردات قطعی گندم به کشور اعالم کرد: براساس قانون امور گمرکی ورود موقت برای 

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح  خبرگزاری فارسبه گزارش  .صادرات مجدد بالمانع استفرآوری و 

م کرد: با افزایش تولید و خودکفایی کشور در محصول راهبردی گندم، واردات قطعی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعال

و همچنین خرید نزدیک به  96میلیون تنی گندم در ابتدای سال  8.۵این گزارش با اشاره به ذخایر .شد و این ممنوعیت ادامه دارد

با افزایش تولید و ذخایر گندم کشور،امکان صادرات این محصول و  :هفت میلیون تن گندم کشاورزان در سال جاری افزوده است

ورود )قانون امور گمرکی  ۵۱این گزارش در ادامه با اشاره به این که براساس ماده .ز فراهم شده استفرآورده های آن نظیر آرد نی

موقت برای پردازش( ورود موقت کاال یک رویه تجاری بوده که در زیر گروه صادرات دسته بندی می شود، اضافه کرده است: هدف 

رزآوری جهت توسعه صادرات کاالهای غیر نفتی است و براساس قانون امور اصلی از ورود موقت کاال ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و ا

گمرکی واردکننده گندم در قبال سپردن وثیقه متناسب با میزان واردات و همچنین ارائه تعهد مبنی بر عدم نفوذ گندم وارداتی به 

 .کندبازار داخل و صادرات آن، بر مبنای ظرفیت صنایع داخلی مجوز دریافت می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3960430000628 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - 13۹6تیر  26تاریخ: 

های دستور اجرای برنامه ششم توسعه از سوی رییس جمهوری صادر شده بود/ بخشی از مصوبات مانع اجرای اولویت

 گذاریهزارنفری و سرمایه 9۵۰زایی ساالنه درصدی اقتصاد، اشتغال 8برنامه از جمله رشد 

های اجرایی مه ششم توسعه به دستگاههای خاص در مورد صدور دستور اجرای برنادر روزهای اخیر شاهد جوسازی برخی رسانه

رییس »اردیبهشت ماه امسال معاون پارلمانی رییس جمهوری در جمع خبرنگاران اعالم کرد:  2۵هستیم و این در حالی است که 

رسانی دولت، الیحه برنامه پنج ساله توسعه به گزارش ایانا از پایگاه اطالع«.جمهوری برنامه ششم را به هیات دولت ابالغ کرده است

ششم از سوی دولت به مجلس نهم داده شده بود، اما رسیدگی به این الیحه به مجلس دهم موکول شد با وجود رعایت نشدن نکات 

آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع  مورد نظر دولت در تصویب این الیحه، وقتی برنامه ششم تبدیل به قانون و ایرادات

علی الریجانی، رییس مجلس قانون برنامه ششم را به رییس جمهوری ابالغ کرد. اسناد این ابالغ و  ۱39۵اسفند ماه سال  28شد، 

تیم الغ مواجه هسنامه رییس مجلس و ثبت آن در روزنامه رسمی موجود است. ابالغ برخی قوانین در مواقعی که با ازیاد قوانین برای اب

مسبوق به سابقه بوده و از نظر قانونی هم ابالغ قانون از سوی رییس مجلس الزم االجرا است. بنابراین این قانون بعد از ابالغ رییس 

 در هم جمهوری رییس دیگر سوی از. است معنی بی مورد این در ها جوسازی و بوده االجرا الزم قوه مقننه برای همه دستگاه ها 

 ارک دستور در روال طبق توسعه ششم برنامه قانون اجرای بنابراین است. کرده صادر را قانون این اجرای دستور دولت هیات تجلسا

.حسینعلی امیری، معاون شودمی انجام سیاسی اهداف با عموما هم اخیر هایجوسازی و گرفته قرار اجرایی مختلف هایدستگاه

ه ششم از سوی روحانی را تکذیب می کنم آیا برنام اجرای عدم عنوان اردیبهشت ماه امسال با بیان اینکه  2۵پارلمانی رییس جمهور 

به هر حال قانون دستپخت انسان ها است ممکن است در اجرا مشکلی داشته » که این خبر از پایه بی اساس و نادرست است، گفت: 

ان هم نخواهد باشد ولی می توان با ارسال الیحه به مجلس آن را اصالح کرد. دولت هیچ مقاومتی در برابر مجلس نشان نداده و نش

داد. خوشبختانه تعامل قابل قبولی میان دولت و مجلس شورای اسالمی برقرار است و دولت یازدهم کوشید فارغ از نگاه سیاسی 

 اهایدستگ به جمهوری رئیس سوی از قانون فقره صدها وی با بیان اینکه در دولت یازدهم « نمایندگان رفتار اغنایی داشته باشد.

برنامه ششم طرح نمایندگان مجلس شورای اسالمی بود اما رییس جمهوری در جلسه »ه است، خاطر نشان کرد: شد ابالغ ربط ذی

هیأت دولت دستور اجرای آن را صادر کرد بر این اساس مقرر شد اگر این برنامه نیازمند هرگونه دستورالعمل، مصوبه و آیین نامه 

 «دهای ذی ربط ابالغ شود.باشد، در جلساتی دولت تصویب و برای اجرا به نها

 برنامه ششم توسعه در حال اجرا است

از سوی دیگر، محمدباقر نوبخت، سخنگو دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه در دو نشست خبری اخیر خود به طور مفصل در 

اه درباره نحوه اجرای برنامه تیر م ۱3وبودجه سه شنبه مورد نحوه اجرای برنامه ششم اطالع رسانی کرده است.رییس سازمان برنامه

ال جمهوری از اشتغدفعات آقای رئیسوبودجه است. بهمسئول اجرای برنامه ششم توسعه کشور، سازمان برنامه»ششم توسعه گفت: 

قانون برنامه ششم است. همچنین  3هزار فرصت شغلی را مطرح کردند. این موضوع جدول ماده  9۵0صحبت کردند و بحث ایجاد 

زیست و آب، در برنامه ششم بندی در محیطگذاری خارجی استفاده شود. موضوع اولویتمیلیارد دالر از منابع سرمایه 6۵النه باید سا

شده که دارای بار مالی است و نسبت به اینکه باید منابع موردنیاز برای این شده است. البته مطالبی در برنامه اضافهبینیتوسعه پیش

نتقاداتی داریم. ما نظراتمان را در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان بیان کردیم که بخشی از ها تأمین شود، ابخش

گذاری خواهد هزارنفری و سرمایه 9۵0زایی ساالنه درصدی اقتصاد، اشتغال 8های برنامه از جمله رشد این مصوبات مانع اجرای اولویت

این روزها »کنند، گفت: ر پاسخ به منتقدانی که عدم اجرای برنامه ششم را بازگو مید تیر ماه هم  20سخنگوی دولت سه شنبه«شد.
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کند و فعالً کشور بدون برنامه است. در پاسخ باید گفت هم در تهیه شود دولت قانون برنامه ششم را ابالغ نمیشنویم که گفته میمی

های برنامه تا سال موضوع فرابخشی در طی سال ۱4موضوع بخشی و  30شده است. برای هایی انجامو هم در رسیدگی برنامه، نوآوری

ایم برای مجوزهایی که الزم است از ها را تعیین کردیم. برخی کارها هم روزمره است. ما برنامه را فقط محدود کردهاولویت ۱400

 «.ده استرسانی کامل به مجلس کرموضوع فرابخشی اطالع ۱4موضوع بخشی و  30مجلس بگیرد. دولت در 

های قبل، مجوز ها را در سالمجلس انتظار داشت ما مجموعه بزرگی تبصره و ماده ببریم و مجوز بگیریم. این»وی در ادامه گفت: 

، زیستکار درشت و مهم در طول برنامه ششم از مجلس مجوز گرفتیم، رسیدگی به وضعیت آب و محیط ۵گرفته بودیم. ما برای انجام 

هزار  9۵0درصدی و ایجاد ساالنه  8ونقل ریلی، تأمین مالی برای ایجاد رشد بنیان، گردشگری و حملهای دانشساماندهی فعالیت

شده است. همچنین قرار شد به منطقه مکران )سواحل لس مشخصرقمی کردن نرخ بیکاری و مانند آن برای مجفرصت شغلی و تک

هزار میلیارد تومان  770ایم که ساالنه بینی کردهدرصدی در برنامه را پیش 8جنوبی ایران( بیش از سایر جاها توجه کنیم. رشد 

سوی دیگر مجلس، کلی هزینه برای  گذاری خارجی است. ازمیلیارد دالر سرمایه 6۵هم مستلزم جذب گذاری نیاز دارد که آنسرمایه

گذاری در بخش عمرانی جویی در بودجه جاری و سرمایهدولت تراشید. ما به مجلس معترض بودیم. ازنظر ما خدمت به مردم، صرفه

الغ بحال، رئیس مجلس، برنامه ششم توسعه را ابود. ما اعتراضمان را به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ابالغ کردیم. بااین

 جمهوری باید برنامه را ابالغ کند. رئیسجهت بگویند رئیسای نباید بیشده و عدهها ابالغاند. اآلن برنامه ششم به همه دستگاهکرده

نوبخت با اشاره به اینکه دولت در حال اجرای برنامه ششم «.مجلس این ابالغ را صورت داده و برنامه ششم تبدیل به قانون شده است

شود، تدوین ساله که در قالب بودجه سنواتی کشور نوشته میهای یکبرای اجرایی شدن برنامه توسعه، باید برش»ت، گفت: توسعه اس

ت ذکر اسشده است. مورد به مورد موادی از قانون برنامه قابلدقیقاً بر اساس برنامه ششم توسعه تهیه 96و اجرایی شود. بودجه سال 

آمده احصا شده و مشخص است. برنامه را ما  96 بودجه در که ششم برنامه  مورد از مواد 44ن هستیم. اکنون در حال اجرای آکه هم

داد و سرعت کار را کند ها را افزایش میشده به برنامه، هزینهدرصدی برسیم. برخی از مواد اضافه 8ایم و باید به رشد کردهتهیه

یک از سروران حکم داشت، چند درصد اجرا شد؟ کدام ۱۱۵0ر ببینید برنامه پنجم که ها مخالفیم. از سوی دیگکرد. ما با این بخشمی

راً اند؟ ظاههای قبل، پیگیر اجرای برنامه شدهکنند که برنامه چه شد، در دولتماه از تدوین برنامه، اعتراض می 3.۵ارجمند که پس از 

 هرحال ما قصد اجرای برنامه را داریمکردند. بهاز دولت قبل قطع امید کرده بودند که برای پیگیری برنامه توسعه پنجم، اقدامی نمی

 «کنیم.توجهی نمیو نسبت به هیچ حکم قانونی بی

http://www.iana.ir/fa/news/462۵8/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9% 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

بردار هزار بهره ۱6۰دیده به حدود د/ مراجعه مأموران آموزششوروز میهای کشور بهها و باغداریاطالعات دامداری
 هزار آبادی و شهر نمونه ۱۵کشاورزی در بیش از 

گیری و با مشارکت بیش مرداد در قالب یک سازمان اجرایی در سراسر کشور به روش نمونه 22طرح آمارگیری باغداری و دامداری تا 

 .یابدمی نفر نیروی انسانی ادامه 700هزار و از یک

 ها وبرداران کشاورزی دارای فعالیت باغداری و دامداری، مساحت باغروز درباره تعداد بهرهبه گزارش خبرنگار ایانا، آمار و اطالعات به

د اها، تعداد انواع درختان مثمر و غیرمثمر، مقدار تولید انواع محصوالت باغی، مقدار تولید شیر و گوشت قرمز، تغییرات تعدقلمستان

ها گذاری، مقدار مصرف نهادههای سرمایهانواع دام در کشور، مدت استفاده از مرتع و تعلیف دام، مقدار مصرف انواع خوراک دام، هزینه

 شود.های آماری ثبت میبرداران پرسش و در پرسشنامهاز بهره

 درصد از اراضی خاکی کشور به اراضی کشاورزی ۱۰.۱اختصاص 

خورشیدی که مشخص شد حدود چهار  ۱393مرکز آمار ایران درباره نتایج سرشماری عمومی کشاوزی  مدیرکل دفتر کشاورزی

گوید: بر اساس نتایج حاصل از سرشماری های کشاورزی اشتغال دارند به ایانا میبردار کشاورزی در کشور به فعالیتمیلیون بهره

شود که نسبت سهم اراضی برداران کشاورزی اداره میت بهرهمیلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور تحت مدیری ۱6.4حدود 

درصد از اراضی خاکی کشور را اراضی کشاورزی به خود  ۱0.۱درصد است در واقع  ۱0.۱کشاورزی به مساحت خاکی کشور حدود 

تار و اراضی باغی حدود بردار حدود چهار هکاختصاص داده است.مسعود اسدی با بیان اینکه متوسط اراضی کشاورزی به ازای یک بهره

بردار به فعالیت میلیون بهره 0.7بردار کشاورزی به فعالیت پرورش گوسفند و بز و میلیون بهره ۱.۱افزاید: حدود یک هکتار است، می

 پرورش گاو و گوساله اشتغال دارند.

 اختالفات آماری و ارائه اعداد و ارقام بدون پشتوانه پاشنه آشیل آمارهای کشاورزی

های موجود در تولید و های آمارگیری بخش زراعت، دامداری و باغداری، یکی از معضالت و چالشدر عین مهم خواندن طرح وی

 های متولیهای آماری و ارائه اطالعات بدون پشتوانه آمارگیری از سوی برخی دستگاهانتشار آمارهای بخش کشاورزی را وجود مغایرت

الت طور ساالنه از مشکهای آمارگیری و انتشار نتایج بهید: با توجه به کمبود اعتبار الزم، اجرای طرحافزاداند و میبخش کشاورزی می

 ها است.کنونی این طرح

 المللیهای بینهای کشاورزی مطابق با استانداردهای سازمانطراحی، اجرا و استخراج نتایج طرح آماری از زیربخش

ای در ترین طرح آمارگیری نمونهعنوان بزرگبه ۱396رح آمارگیری از باغداری و دامداری مدیرکل دفتر کشاورزی مرکز آمار از ط

های آماری برای انتخاب نمونه مبتنی بر متدهای علمی و آمارگیری کند: استفاده از روشتاریخ مرکز آمار ایران یاد کرده و بیان می

های کارگیری توصیهری جهان ضرورتی است که مرکز آمار ایران با بههای آماهای رایج سازمانبر اساس استفاده از آخرین شیوه

های بخش کشاورزی را های آماری از زیربخشویژه سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو(، طرحالمللی بههای آماری بینسازمان

ان ها در سطح شهرستز جهت توزیع مناسب نمونهکند.اسدی با اشاره به حساسیت ویژه این طرح اطراحی، اجرا و نتایج آن را منتشر می

های آمارگیری از فعالیت باغداری دهد: امسال با توجه به نیاز متولیان بخش کشاورزی نتایج طرحو همچنین کمبود اعتبار ادامه می

 در سطح شهرستان و فعالیت دامداری در سطح استان ارائه خواهد شد.

 نترل واردات محصوالت باغی و دامی در گرو نتایج طرح آمارگیری و باغداریگیری درباره میزان صادرات و کتصمیم
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 ریزان و سیاستگزاران بخشکند: نتایج حاصل از اجرای طرح مذکور در برگیرنده اطالعات ارزشمندی است که به برنامهوی تأکید می

یری گمنظور تصمیمن نسبت به وضعیت موجود بههای مورد اشاره و همچنین اطالع یافتکشاورزی را برای توسعه و بهبود فعالیت

 درباره میزان صادرات یا کنترل واردات محصوالت باغی و تولیدات دامی کمک شایانی خواهد کرد.

 نفر نیروی انسانی اجرا خواهد شد. 700هزار و گیری و با مشارکت بیش از یکهای آمارگیری باغداری و دامداری به روش نمونهطرح

بردار کشاورزی هزار بهره ۱60دیده به حدود رد نیاز در قالب دو پرسشنامه آماری مجزا و از طریق مراجعه مأموران آموزشاطالعات مو

 شود./های آماری به کل جامعه تعمیم داده میآوری و نتایج حاصله با روشهزار آبادی و شهر نمونه جمع ۱۵در بیش از 

http://www.iana.ir/fa/news/4624۵/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

آمادگی ایران برای مبادله های کشاورزی و شیالتی تأکید کردند/ وزرای کشاورزی ایران و ویتنام بر توسعه همکاری

 بذر و کشت برنج ایرانی در ویتنام

ی های کشاورزی و شیالتدر نشست مشترک وزیر جهاد کشاورزی ایران و وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام بر توسعه همکاری

کشاورزی ایران با نگوین سوان به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار محمود حجتی، وزیر جهاد .دو کشور تأکید شد

های همکاری دو کشور بر لزوم گسترش روابط اقتصادی کونگ، وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام ضمن بررسی موضوعات و راه

 های کشاورزی و شیالتی تأکید شد.ویژه در زمینهایران و ویتنام به

توانند مکمل یکدیگر باشند، گفت: کشور در مبادالت تجاری و کشاورزی میدر این دیدار، وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که دو 

 توانند محصوالت مورد نیاز یکدیگر را تأمین کنند.های فراوانی در بخش کشاورزی دارند و میایران و ویتنام ظرفیت

های و کشور را از دیگر ظرفیتای دمحمود حجتی صادرات مجدد کاالهای کشاورزی از طریق ایران و ویتنام به بازارهای منطقه

 های گیاهیهای بهداشتی در زمینههای کشاورزی دو کشور الزم است موافقتنامههمکاری برشمرد و بیان کرد: برای توسعه همکاری

ور در ش های شیرین وآالی پرورشی در آبو دامی بین ایران و ویتنام امضا شود.وی با اشاره به اینکه ایران نخستین تولیدکننده قزل

گونه آبزی به ویتنام اعالم آمادگی کرد و افزود: محصوالت ویژه مناطق خشک نظیر پسته، خرما، سیب جهان است، برای صادرات این

شود و آمادگی داریم تا این محصوالت را برای مصرف مردم ویتنام و یا کشورهای و انار نیز در ایران تولید و به سایر کشورها صادر می

میلیون تن برنج در کشور ما  2.2صادر کنیم.حجتی با بیان اینکه نیاز سه میلیون تنی ایران به برنج عنوان کرد: ساالنه اطراف آن 

توانیم بخشی از این نیاز را از کشور ویتنام شود که میهزار تن کسری تولید از طریق واردات تأمین می 800شود و حدود تولید می

ی در های پرمصرف برنج ایرانئقه مردم کشورمان برای مصرف برنج ایرانی، برای مبادله بذر و کشت گونهتهیه کنیم.وی با اشاره به ذا

ویتنام اعالم آمادگی کرد.وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: بخشی از اقالم صادراتی ویتنام ازجمله کاالهای مورد نیاز ایران است که از 

توانیم این کاالها را از کشور ویتنام های دوجانبه و در یک مبادله منطقی میه همکاریمنظور توسعشود و بهسایر کشورها تأمین می

تهیه کنیم.در این دیدار، وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام نیز با اشاره به توافق رؤسای جمهور دو کشور برای افزایش مبادالت 

ها عنوان کرد و گفت: های مهم برای ارتقای همکاریالتی را از جمله زمینههای کشاورزی و شیتجاری به ساالنه دو میلیون دالر، حوزه

میلیون نفری اتحادیه کشورهای جنوب  6۵0میلیون نفری ویتنام به بازار  90های کشاورزی ایران عالوه بر جمعیت با توسعه همکاری

میلیارد نفری چین  ۱.6از شمال به جنوب کشور  کند.نگوین سوان کونگ اظهار کرد: ویتنامآن( دسترسی پیدا میشرق آسیا )آسه

ها نیز برای توسعه تواند از این ظرفیتکشور جهان موافقتنامه تجارت آزاد امضا کرده است که ایران می ۱۵متصل است و همچنین با 

الم عمده صادراتی این کشور ، اق20۱6میلیارد دالری ویتنام در سال  30بازارهای صادراتی خود استفاده کند.وی با اشاره به صادرات 

را محصوالت جنگلی، شیالتی، بادام هندی، فلفل سیاه و برنج اعالم کرد و ادامه داد: حجم صادرات هر یک از اقالم یادشده بیش از 

ی ویتنام ییک میلیارد دالر بوده است و آمادگی داریم بخشی از کاالهای مورد نیاز ایران را تأمین کنیم.وزیر کشاورزی و توسعه روستا

با اشاره به این که این کشور از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده محصوالت شیالتی است، تأکید کرد: ماهیان خاویاری، قزل آال، 

سالمون و آبزیان دریای خزر در بازار ویتنام مورد استقبال قرار دارد و آمادگی داریم این محصوالت را از ایران تأمین کنیم.وزیر 

درصد آنها اروپایی هستند به ویتنام سفر  40میلیون گردشگر که  ۱2و توسعه روستایی ویتنام یادآور شد: ساالنه حدود  کشاورزی

کنند.سوان کونگ محصوالت برنج، موز، انبه، لیموترش، آناناس و گوشت کنند و آنها نیز از محصوالت شیالتی ایران استقبال میمی

 ین کشور عنوان و آمادگی کشورش را برای تأمین نیاز ایران به این اقالم اعالم کرد.گاو را ازجمله کاالهای صادراتی ا

http://awnrc.com/index.php
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 20۱7های کشاورزی دو کشور از وزیر جهاد کشاورزی به همراه تجار ایرانی دعوت کرد تا پیش از پایان سال وی برای توسعه همکاری

ه شامل وزیر کشاورزی و تجار ویتنامی در مدت زمان یاد شده رتبمیالدی به ویتنام سفر کنند و همچنین خواستار سفر هیأتی عالی

های یهای گسترش همکاربه ایران شد.در این دیدار، مقرر شد تا کارگروه مشترک دائمی ایران و ویتنام تشکیل شود و ضمن بررسی راه

 یاهی و دامی دو کشور را فراهم کند./های بهداشتی گکشاورزی، زمینه تسهیل رفت و آمد تجار و همچنین تهیه و امضای موافقتنامه

http://www.iana.ir/fa/news/46۱66/%D9%88%D8%B2%D8%B 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

 مهندسی کشاورزی در انتظار حمایت معاون اول رئیس جمهوریبندی نظام رتبه

ها در بخش کشاورزی، مبحثی است که سازمان نظام مهندسی کشاورزی از بندی و تعیین صالحیت شرکتموضوع مرجعیت رتبه

ها در بندی شرکتبه گزارش خبرنگار ایانا، از آنجا که بحث تعیین صالحیت و رتبه.کندطور جدی دنبال میسال گذشته آن را به

، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 89وری مصوب سال قانون افزایش بهره( 2ماده )( 6تبصره )بخش کشاورزی مطابق 

خواهد بود. این در حالی است که سازمان برنامه و  همین سازمان صالح در این خصوص،طبیعی واگذار شده، بنابراین تنها متولی ذی

قانون برنامه  224ماده  "ل"و  2۱۵ماده  "الف"و حکم مواد بند  ۵۱قانون برنامه و بودجه مصوب سال  22بودجه با استناد به ماده 

جه است. زیرا این قانون و تشخیص صالحیت سازمان برنامه و بود بندیدار برای رتبهپنجم توسعه، معتقد است که مرجع صالحیت

نظریه حقوقی  2با این حال، معاونت حقوقی رئیس جمهوری با ارائه .ها را به این سازمان واگذار کرده استبندیبه صورت عام، رتبه

ه بندی را سازمان نظام مهندسی اعالم کرد.امروز در حالی که هنوز سازمان برنامه و بودجدار رتبهدلیل، مرجع صالحیت 4و ذکر 

عاون ای به مکند، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، با ارسال نامهتوجهی مینسبت به اجرای آخرین قانون، بی

های اجرای کشور ابالغ کند.در نامه آمده اول رئیس جمهوری، از وی خواست تا موضوع نظریه حقوقی ریاست جمهوری را به دستگاه

مجلس  ۱389وری و منابع طبیعی )مصوب ( قانون افزایش بهره2( ماده )6نه که مستحضرید بر اساس تبصره )گواحتراماً، همان"است: 

های خدمات مشاوره و پیمانکاری بخش کشاورزی و سایر مراکز مورد بندی شرکتمحترم شورای اسالمی( تعیین صالحیت و رتبه

های منظور نشستکشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده است. بدین طور خاص، به سازمان نظام مهندسیاشاره در ماده مذکور به

متعددی با مسئوالن مربوطه در معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل و موضع مطرح شد. با این 

( و حجم مواد ۱3۵۱اسفندماه  ۱0مصوب ( قانون برنامه و بودجه )22وجود، کماکان سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده )

بندی را به سازمان برنامه صورت عامل صالحیت و رتبه( قانون برنامه پنجم توسعه که به224ماده  "ل"و بند  2۱۵ماده  "الف")بند 

بخش دیگری از احمد کبیری در "داند.بندی در همه امور میدار رتبهو بودجه کشور واگذار کرده است، خود را تنها مرجع صالحیت

های الزم، با ذکر بر این اساس، با طرح موضوع در معاونت حقوقی رئیس جمهوری، این معاونت پس از انجام بررسی"نامه نوشت: 

مورخ چهارم  2۵263-۱3674۵و نامه شماره  ۱394مورخ ششم خردادماه  2۵263-28۱2۵دالیل متقن و مستدل، طی نامه شماره 

بندی پیمانکاران و مشاوران بخش کشاورزی ام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را تنها مرجع رتبه، سازمان نظ۱39۵ماه بهمن

ای خدمت جنابعالی، خواستار اعالم کرده است که متأسفانه پس از اعالم نظریه معاونت یادشده، سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه

 (.9۵.۱2.23-۱09۵377وری و منابع طبیعی شده است )نامه شماره: ن افزایش بهره( قانو2( ماده )6نامه اجرایی تبصره )اصالح آیین

بندی و تعیین منظور اجرای قانون و تخصصی شدن امر رتبههای جنابعالی، خواهشمند است بهلذا ضمن سپاسگزاری از حمایت

نظریه حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهوری کاری در این باره، موضوع صالحیت در حوزه کشاورزی و همچنین جلوگیری از موازی

رسد با ابالغ این موضوع از طرف معاونت حقوقی رئیس جمهوری، سازمان بنابراین به نظر می"های اجرایی کشور ابالغ شود.به دستگاه

ندسی کشاورزی های بخش کشاورزی را به سازمان نظام مهبندینشینی کرده و زمام امور رتبهبرنامه و بودجه از موضع خود عقب

 واگذار کند./

http://www.iana.ir/fa/news/46473/%D8%B۱%D8%AA% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

بازنگری شد/  96زنان در سال های تعاونی روستایی، کشاورزی و ها و اتحادیهیابی شرکتهای طرح ارزششاخص

 شودتعاونی روستایی منحل می 2۰۰ساالنه حدود 

انجام شد و این طرح از نیمه دوم سال  96های تعاون روستایی، کشاورزی و زنان در سال ها و اتحادیهیابی شرکتبازنگری طرح ارزش

 .های بازنگری شده اجرا خواهد شدبا شاخص

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه بازنگری اون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گفتمدیرکل دفتر توسعه و آموزش تع

های تعاونی روستایی، کشاورزی و زنان در دستور کار سال جاری این دفتر قرار گرفته ها و اتحادیهیابی شرکتهای طرح ارزششاخص

ها و دفاتر ستادی و همکاران ها و نمایندگان معاونتهای آموزش استاناداره ای که با حضور جمعی از رؤسایبود، گفت: در جلسه

ها و همکاران ستادی درباره نحوه اجرای های طرح مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و پیشنهادات استانربط برگزار شد و شاخصذی

های تعاون روستایی، کشاورزی ها و اتحادیهیابی شرکتها مطرح شد.تقی رجبی افزود: طرح ارزشطرح و نیز عناوین و امتیاز شاخص

ها را شاخه در پنج محوریت اصلی شامل بررسی ساختار، مدیریت، نیروی انسانی، فعالیت بازرگانی و زیرساخت 60و زنان در بیش از 

ها مورد بررسی قرار و عملکرد آنهزار تعاون روستایی، کشاورزی و زنان اجرا  30شود.وی بیان کرد: این طرح برای بیش از شامل می

خواهد گرفت.مدیرکل دفتر توسعه و آموزش تعاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران یکی از وظایف این دفتر را بررسی و اعالم 

مه داد: های تعاونی روستایی برشمرد و اداها و شرکتهای تعاونی و تعیین مراکز محدوده حوزهنظر درباره تشکیل یا انحالل حوزه

های روستایی و تسلیم آن به مقامات مافوق جهت اتخاذ تصمیم های تعاونیها و نمایندگیگزارش درباره تأسیس یا انحالل اتحادیه

 تعاونی غیرفعال یا زیانده منحل شدند. 200شود و بر همین اساس امسال حدود ازجمله کارهایی است که در این دفتر انجام می

العاده، کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ها را تصمیم مجمع عمومی فوقل تعاونیرجبی از دالیل انحال

شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در ظرف مدت سه ماه تعداد اعضا به حد نصاب مقرر نرسیده باشد، انقضای مدت تعیین

دید نکرده باشد، توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه، عدم اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تم

 نامه مربوط و ورشکستگیرعایت قوانین و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین

ش نیروی انسانی و پرداخت تسهیالت طبق قوانین مربوط را عنوان کرد.وی تأکید کرد: دفتر توسعه و آموزش تعاون از طریق آموز

 ها جلوگیری شود.رود که تا حد امکان از انحالل آنهای که در شرایط نامناسبی قرار دارند میبهره به کمک تعاونیکم

 جدید هایتعاونی جدید خبر داد و یادآور شد: هرساله تعداد زیادی نیز تقاضا برای ایجاد تعاونی 300رجبی در پایان از تشکیل حدود 

 تعاونی جدید تشکیل شد./ 300وجود دارد و بر همین اساس امسال نیز حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/46274/%D8%B4%D8%A7% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

 انتشار آگهی تفکیک و فروش اراضی کشاورزی برای ساخت و سازممنوعیت جراید از 

محور کلی  9المال در اراضی و منابع طبیعی را در های آتی شورای حفظ حقوق بیتمشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی، سیاست

تشریح کرد و گفت: ممنوعیت جراید از انتشار آگهی تفکیک و فروش اراضی کشاورزی و خارج از محدوده و حریم برای ساخت و ساز 

 های آتی شورا استهای مسکن بخشی از سیاستمسکن برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها به ویژه تعاونی

های آتی شورای حفظ شهرسازی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیاستحسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و 

تکلیف قطعی منابع ملی و مناطق محور کلی عنوان کرد و گفت: پیگیری تعیین 9طبیعی را در المال در اراضی و منابعحقوق بیت

اربری، ممنوعیت جراید از انتشار آگهی تفکیک و فروش زیستی، تعیین ضمانت اجراهای موثر برای ممنوعیت هرگونه تغییر ک محیط

اراضی کشاورزی و خارج از محدوده و حریم برای ساخت و ساز مسکن برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها به ویژه 

ا را شاملِ های آتی شورمشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی دیگر سیاست .های آتی شورا استهای مسکن بخشی از سیاستتعاونی

های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی، ایجاد یگان حفاظت ضرورت استعالم برای هرگونه معامله، تفکیک، افراز و احداث بنا از وزاتخانه

فیزیکی و اعطای اختیارات و جایگاه ضابطان قضایی در تمامی مراکز استانی، تمرکز اطالعات هرگونه واگذاری در سراسر کشور در 

عاتی با هدف امکان اعمال نظارت دقیق، پیگیری اجرای سریع طرح کاداستر در کل کشور و تعیین دقیق مساحت اراضی بانک اطال

اجرایی مرتبط و در نهایت تسریع در رسیدگی به  هایملی در اسناد مالکیت، جذب کارشناسان حقوقی مجرب توسط دستگاه

های شورای حفظ حقوق بیت معصوم همچنین برخی از مهم ترین فعالیت.کرد خواری عنوانهای امور مربوط به زمین و زمینپرونده

المال را تشریح کرد و گفت: پیگیری و تقاضای صدور اسناد مالکیت اراضی ملی و دولتی داخل محدوده و حریم شهرها در اجرای 

مستمر اجرای مصوبه های شورای عالی قانون زمین شهری و جلوگیری از نقل و انتقال اراضی مزبور به اشخاص، پیگیری  ۱0ماده 

المال های شورای حفظ حقوق بیتها، حضور در جلسهشهرسازی و معماری ایران در سراسر کشور برای حل معضالت موجود در استان

ل در ماالها با حضور روسای دادگستری و دادستان استان و سایر اعضا، تعریف و تبیین جایگاه ویژه شورای حفظ حقوق بیتاستان

از  ها بخشیها و برقراری تعامل حداکثری بین مسئوالن قضایی با مسئوالن و مدیران راه و شهرسازی استاندادگستری کل استان

وی در بیان دیگر موارد، نیز به تشریک مساعی و همگرایی .المال بوده استمهم ترین کارها در طول تشکیل شورای حفظ حقوق بیت

ها، ت شوراهای استانی و تصویب مصوبات، حضور در جلسات رسیدگی محاکم، پیگیری و دفاع از پروندهها در جلساتمامی دستگاه

ها و پاسخ به استعالمات شفاهی و مکتوب کارشناسان حقوقی ادارات اشاره کرد و اظهارنظر و ارشاد حقوقی و قضایی ادارات، سازمان

المال انجام شده است. همچنین المال با پیگیری شورای حفظ حقوق بیتبیتگفت: اعاده هزاران هکتار از اراضی متعلق به دولت و 

متر بوده که در  ۱800یکی از موضوعاتی که دستورکار این حوزه قرار گرفته درباره مشکالت ناشی از ساخت و ساز در ارتفاعات باالی 

با اشاره به اینکه مشکالت ناشی از ساخت و ساز وی .ها و منابع طبیعی را موجب شدبسیاری از موارد موجب تخریب اراضی، جنگل

معظم رهبری بوده و ایشان های مقامطبیعی به عنوان یکی از دغدغهها و منابعمتر و تخریب اراضی، جنگل ۱800در ارتفاعات باالی 

ی که سبب تخریب انگاری موضوع، تکلیف کردند تا نهادهای ذیربط از انجام هرگونه ساخت و سازدر فرمایشات خود ضمن جرم

شود جلوگیری کنند، گفت: با توجه به اهمیت موضوع و به عنوان یک تکلیف حاکمیتی به منظور خودداری ها و منابع طبیعی میجنگل

انی استاز صدور پروانه ساخت و ساز نسبت به اراضی موصوف، اراضی جنگلی و منابع طبیعی این حوزه با هماهنگی اعضای شوراهای

های اجرایی نسبت به اجرای حکم رهبری، اقدامات ها قرار گرفت تا با هماهنگی شهرداری و دستگاهمه های اجرایی استاندر راس برنا

شهرداری  22وی افزود: پیگیری ساخت و سازهای غیرمجاز و غیر اصولی در مناطق مختلف تهران به ویژه منطقه .الزم انجام شود
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های منابع طبیعی، ارتفاعات و محل خت و سازهای غیرقانونی و غیرمجاز به ویژه در عرصهپایتخت، انجام بازدیدهای میدانی از سا

های اطراف آن مانند لواسانات، ها و بخشهای ممنوعه و مستندسازی در مورد هریک از آنها با اولویت شهرهای تهران، شهرستان

 .ر از دیگر اقدام هایی بود که انجام شددماوند، رودهن، پردیس در اجرای دستور معاون قضایی دادستان کل کشو

قانون  66ها را در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و ماده  NGO های مردم نهاد وکردن سازمانمعصوم پیگیری برای فعال

ت های اجرایی، قضایی و امنتیی در استان را در جهمساعی دستگاه، هماهنگی و تشریک۱392آیین دادرسی کیفری مصوب سال 

 .های مغایر با قانون را از دیگر موارد انجام شده برشمردزیست و تغییر کاربریحفظ منافع ملی و همچنین جلوگیری از تخریب محیط

های قضایی، تقنینی، اجرایی و ارایه های موجود در حوزهها و کاستیبه گفته مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی، شناسایی آسیب

ترین مظاهر مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، اقدامات حقوقی مناسب خواری به عنوان یکی از اصلیارزه با زمینراهکارهای مناسب، مب

کیک تففروش، عدمدر جهت جلوگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، نظارت قانونی بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به پیش

های متولی از جمله سازمان های متعدد مرکب از دستگاهر محدوده شهری، تشکیل کارگروهاراضی زراعی و باغات و تغییر کاربری د

سازی گشت ساحلی در جهت زیست و اداره منابع طبیعی به منظور فعالای، سازمان محیطبنادر و دریانوردی، شرکت آب منطقه

تیرانی و یا استمرار و افزایش آنها بخش دیگری از های قابل کشجلوگیری از تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل و آب

اندیشی و آموزشی در سطح معصوم افزود: برگزاری چهار جلسه هم.هایی است که در طول دولت یازدهم در این شورا انجام شدفعالیت

تابعه وزارت راه و  هایکشور با هدف ارتقای سطح کیفی عملکرد شوراهای استانی و فعال کردن دفاتر حقوقی ادارات و سازمان

ها طبق جدول زیر از جمله اقداماتی است که در شورای حفظ حقوق شهرسازی با حضور مقامات بلندپایه قضایی و اجرایی استان

 المال انجام شده استبیت

http://www.iana.ir/fa/news/464۵7/%D9%8۵% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  30تاریخ: 

 های حمایتی در حوزه کشاورزیزمانی برای بازنگری سیاست

های حمید آذرمند، کارشناس اقتصادی در یادداشتی که روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده است با اشاره به اینکه بخشی از سیاست

های بسیار باالیی برای کشور داشته است، با استناد در بخش کشاورزی اجرا شده است، عوارض و هزینهحمایتی که در ادوار مختلف 

 .به تجربه چند دهه گذشته و اثبات ناکارآمدی آن ها خواستار بازنگری سیاست های حمایتی شده است

گذاران و مسووالن بخش کشاورزی با یاستتجربه چند دهه گذشته اقتصاد ایران نشان داده است که به استثنای مواردی محدود، س

نی هایی مانند خرید تضمیاند، شیوههای حمایتی رفتهترین و ناکارآترین شیوههدف حمایت و تقویت این بخش، اغلب به سراغ سهل

های پایدار و محصول، توزیع تسهیالت بانکی ارزان، فروش آب و انرژی ارزان و نظایر آن در اولویت بوده است. در مقابل، سیاست

های آبیاری، افزایش سهم در واقع اصولی مانند افزایش مقیاس کشت و مقیاس تولید، اصالح شیوه .راهبردی به حاشیه رفته است

های نوین و اصالح الگوی کشت و افزایش سهم محصوالت کشاورزی سازگار با اقلیم، استفاده از فناوری منابع انرژی تجدیدپذیر،

های مسوول، و مشکالت اجرایی و نیاز آن به تقویت توان اجرایی و کارشناسی دستگاه دلیل پیچیدگیآن، معموال به هایی نظیرسیاست

شاورزی، های ککمتر مورد توجه قرار گرفته و توفیق چندانی نداشته است. در بخش کشاورزی ایران، عواملی مانند مقیاس کوچک زمین

ی، های صنفی کشاورزقدان بیمه فراگیر و سازوکارهای جبران زیان کشاورزان، ضعف تشکلساختار غیرشرکتی واحدهای کشاورزی، ف

گذاری محصول، در کنار شرایط اقلیمی خاص کشور، بخش کشاورزی را با ظرفیت پایین جذب فناوری، دخالت دولت در قیمت

ت ها برای حمایکرده است. در این شرایط دولت های کشاورزی مواجهمشکالتی مانند بازده و سودآوری پایین و ریسک باالی فعالیت

از کشاورزان و جلوگیری از ضرر و زیان آنان و کاهش روند مهاجرت روستاییان به شهرها و همچنین مالحظاتی مانند خودکفایی و 

ف در بخش های حمایتی که در ادوار مختلبخشی از سیاست.اندامنیت غذایی، سعی در حمایت گسترده از بخش کشاورزی داشته

عنوان مثال سیاست خرید تضمینی محصوالت های بسیار باالیی برای کشور داشته است. بهکشاورزی اجرا شده است، عوارض و هزینه

های جهانی، عوارضی مانند تخلیه منابع زیرزمینی آب داشته است و جدا از کشاورزی در مقیاسی کالن و به قیمتی باالتر از قیمت

هرچند در این زمینه بر آن، ه عمومی کشور، نظام بانکی و بانک مرکزی را هم دچار چالش کرده است. عالوهفشار مالی بر بودج

طور طبیعی انگیزه قاچاق های جهانی بهاطالعاتی در دست نیست، ولی خرید تضمینی محصوالت با نرخی بسیار باالتر از قیمت

ویژه آب و های ارزان برای کشاورزان، بهسوی دیگر، فراهم ساختن نهاده از.دهدمحصوالت کشاورزی به داخل کشور را افزایش می

های وشآبی، رهای سنتی آبیاری را از بین برده است. جای تعجب نیست که در کشور، با وجود کمبرق، انگیزه جایگزین کردن شیوه

درمورد تسهیالت  .شودو حتی صادر می سنتی آبیاری همچنان سهم باالیی دارد و همچنان محصوالت پرمصرف کشاورزی تولید

بانکی ارزان نیز، تخصیص منابع بانکی مازاد بر ظرفیت جذب بخش کشاورزی، موجب خروج منابع مالی از بخش کشاورزی و ورود آن 

زی، انواع های بخش کشاورشود. درمورد حمایتها مانند مستغالت میتر و حتی بازار داراییهای اقتصادی پربازدهبه سایر فعالیت

گیری در رعایت استانداردها و های زیرزمینی، عدم سختبرداری غیرمجاز از آبگیری در بهرههای دیگر مانند عدم سختحمایت

های مالیاتی را نیز باید افزود. ساختار فعلی ضوابط سالمت محصوالت کشاورزی، ایجاد موانع تجاری برای کاهش واردات و معافیت

بیشتر از مزیت آب و ها، کشاورزان را تشویق به استفاده هرچه وری در استفاده از نهادهتشویق به افزایش بهرهها، به جای حمایت

آبی طور جدی با مساله کمسرزمین ایران به.کندوری میترین بهرههای ارزان و تولید محصوالت با پایینانرژی و تسهیالت و سایر نهاده

ای آبی و هم تنگنآبی کشور را تشدید کرده است. هم بحران کماکم بر بخش کشاورزی، چالش کمهای فعلی حمواجه است و سیاست

نگری نسبت به بحث حمایت از بخش کشاورزی، کشور تر از آن است که بخواهیم با سادهمالی دولت و هم مشکالت نظام بانکی، جدی
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تی فعلی، نه به صالح کشور است و نه اساسا منابعی برای ادامه های حمایهای پیچیده قرار دهیم. تداوم سیاسترا در معرض چالش

ها است؛ ولی در اغلب دهد بخش کشاورزی همچنان مورد حمایت دولتها وجود دارد. نگاهی به تجربه جهانی نشان میآن سیاست

زیست های سازگار با محیطمایتها به جای خرید محصول یا فروش آب و نهاده ارزان و نظایر آن، به سمت حکشورها، ساختار حمایت

های بسیار ها و نوآوریتجربه .شود، تغییر جهت داده استوری بخش کشاورزی میهایی که منجر به افزایش کارآیی و بهرهو حمایت

 زنیاتوجهی در کشورهای مختلف در زمینه افزایش راندمان کشت و مدیریت مصرف آب و انرژی وجود دارد؛ ولی پیشموفق و قابل

های حمایتی در ایران رسد زمان بازنگری سیاستنظر میبه.ها استهای حمایتی و در رأس آن اصالح قیمتآن اصالح سیاست

طور کامل تغییر ها بهها باشد؛ ولی الزم است رویکرد این حمایتبخش کشاورزی باید همچنان مورد حمایت دولت .فرارسیده است

 :تواند در چهار محور زیر تعریف شودهای کشاورزی میسیاستکند. محورهای کلی در بازنگری 

 کشاورزی پایدار و صیانت از منابع آب *

 کنندگان محصوالت کشاورزیحفظ سالمتی مصرف *

 حفظ اشتغال موجود در بخش کشاورزی *

 .جلوگیری از گسترش فقر در مناطق روستایی *

شود؛ اصالح قیمت آب و برق کشاورزی، بازنگری در تعریف ن ترتیب پیشنهاد میهایی به ایبر اساس محورهای چهارگانه فوق، سیاست

گذاری در جهت افزایش مقیاس تولید و امنیت غذایی و خودکفایی محصوالت اساسی بر اساس مالحظات توسعه پایدار، سیاست

های آبیاری رزان برای تغییر سیستمهای مالی و فنی به کشاومقیاس کشت، کاهش ساالنه و پلکانی خرید تضمینی محصوالت، کمک

های تجدیدپذیر، افزایش دانش و مهارت شاغالن بخش کشاورزی، نظارت جدی و بدون اغماض دولت بر استاندارد و افزایش سهم انرژی

 ههای تجاری ناظر بخش کشاورزی، افزایش پوشش بیمتولید محصوالت کشاورزی، افزایش سهم محصوالت ارگانیک، ثبات در سیاست

 .پذیرهای روستایی آسیبهای مستقیم از خانوادهمحصوالت کشاورزی و افزایش حمایت

http://www.iana.ir/fa/news/46420/%D8%B2%D9%8۵% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

کلید توسعه کشاورزی/ خسارت خشکسالی ؛ بیمه فراگیر و اجباری شاه96تا  ۵8قوانین بیمه محصوالت کشاورزی از 

 بردار بخش کشاورزی در گرو بیمه اجباریدر کمین بخش کشاورزی/ آرامش چهار میلیون بهره

های مالی، در دولت یازدهم با وجود محدودیتهای بیمه در حمایت از کشاورزان چه تأثیری در رشد و توسعه کشاورزی دارد؟ صندوق

صورت آزمایشی محصوالت زراعی و باغی گندم، سیب و انگور را به ۱39۵ - 96صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در سال زراعی 

. د داشتتحت پوشش بیمه اجباری قرار داد که این مهم ضمن تقویت منابع مالی دولت، افزایش مشارکت کشاورزان را به همراه خواه

 جانبه در این باره تدوین شود؟ای جامع و همهآیا این موضوع منجر به آن خواهد شد تا قانون و برنامه

 مژگان ستار: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

ی مالی، هاهای بیمه در حمایت از کشاورزان چه تاثیری در رشد و توسعه کشاورزی دارد؟ در دولت یازدهم با وجود محدودیتصندوق

صورت آزمایشی محصوالت زراعی و باغی گندم، سیب وانگور را به ۱39۵ - 96صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در سال زراعی 

تحت پوشش بیمه اجباری قرار داد که این مهم ضمن تقویت منابع مالی دولت، افزایش مشارکت کشاورزان را به همراه خواهد داشت. 

 ای جامع و همه جانبه در این باره تدوین شود؟واهد شد تا برنامهآیا این موضوع منجر به آن خ

رفت تا بیش از چهار کلید خورد و می ۱3۵8ماه سال دیدگان محصوالت کشاورزی و دامی از هشتم بهمنصندوق کمک به خسارت

توسط دولت و مابقی توسط  السهمدرصد حق 70بردار بخش کشاورزی را تحت پوشش خود درآورد، اما از آن جا که میلیون بهره

ای باعث شده با وجود تخصیص شود، همیشه دغدغه بودجه وجود داشته و دارد. نامناسب بودن ساختار بیمهبردار پرداخت میبهره

مه برداران برای بیترتیب انگیزه بهرهمیلیارد تومان بودجه در سالی که گذشت، مقدار کمی اختصاص یابد و بدین  3۵0هزار و یک

ای وجود دارد صورت چتر بیمهردن محصوالت شان کاهش یابد. حمایت از کشاورزان در تمامی کشورهای بزرگ و ازجمله امریکا بهک

های حمایتی برای پوشش صد درصدی محصوالت کشاورزی باشد، چون مشارکت تمامی تواند یکی از روشو بیمه اجباری می

کند. اما موانع عمده بر سر بیمه اجباری محصوالت کشاورزی دیدگان را نیز حمایت میتبرداران با کاهش بار مالی دولت، خساربهره

 در ایران چیست؟

 ساختار صندوق بیمه محصوالت کشاورزی نیازمند تغییر است

های بخشهای اقتصادی را در تر شود. باید مدلها و سایر موارد شفافتوان از منابع عمومی بهره گرفت به شرط آنکه خسارتمی

 ای مورد ارزیابی قرار دهیم و با توجه به شرایط کشور از آن بهره بگیریم.بیمه

از ابتدای دولت "گوید: استاد دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی درباره بیمه و مسئله آب در بخش کشاورزی می

حتمالی ناشی از خشکسالی و سیل و... مطرح شد، ضمن این که دکتر روحانی، انجام کشت با توجه به میزان آب موجود، و خسارات ا

ها و صندوق بیمه تاکنون بر مبنای پرداخت یارانه"کند: غالمرضا خانکشی بیان می"الگوی کشت در این باره نیازمند تغییر است.

ای گرم قرار دارد، یران در منطقهآن جا که ا رفته که با مشکالتی طی چند سال اخیر همراه شده، اما ازهای دولت پیش میحمایت

 "ای خود را تغییر دهد.شود، پس صندوق بیمه باید ساختار بیمهخطر خشکسالی هرساله بیشتر می

های عمدی باید مشخص شود و عالوه بر آن خسارت"دهد: استاد دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی ادامه می

 "کند کشاورزان بیشتر جذب صندوق شوند.تعیین خسارت کمک میتر بر کار ارزیابان نظارت جدی

نیز  معناست و دولتای است که بدون حمایت دولت بیگونهساختار فعلی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به"پور، از نظر خانکشی

 "تر شود.موارد شفافها و سایر توان از منابع عمومی بهره گرفت به شرط آنکه خسارتمنابع محدود مالی دارد؛ پس می
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ای مورد ارزیابی قرار دهیم و با توجه به شرایط کشور از آن بهره های بیمههای اقتصادی را در بخشباید مدل"شود: وی یادآور می

 "بگیریم.

 های دولت نیستبیمه محصوالت کشاورزی در اولویت برنامه

ها را باز کند؛ چرا که توان مالی کشاورزان ناچیز است و تخصیص یصتواند گره کور عدم تخصاجباری شدن بیمه در ایران نیز نمی"

عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای "ای نداریم.های بودجهمناسبی به مسئله بیمه در برنامه

ولت های دها و پروژهر اولویت بیستم طرحدر حال حاضر بیمه محصوالت کشاورزی د"گوید: اسالمی با اعالم مطلب باال در این باره می

جالل محمودزاده معتقد است که "ها صندوق به کشاورزان، مقروض باشد.توجهی باعث شده که در برخی سالهم نیست و این بی

افته یبر اساس برنامه ششم توسعه، دولت موظف است هر ساله اعتبارات صندوق بیمه محصوالت کشاورزی را صد درصد تخصیص"

ها، از تلقی کند و عالوه بر آن در قانون رفع موانع تولید و افزایش اعتبارات این صندوق به صراحت عنوان شده، اما همچنان تخصیص

میلیارد تومان بابت بودجه صندوق  3۵0هزار و امسال همچون سال گذشته مبلغ یک"دهد: محمودزاده ادامه می"محل حوادث است.

 "میلیارد تومان پرداختی وجود نداشته است. 200وب شد که تاکنون بیش از بیمه محصوالت کشاورزی، مص

درصد برسد که تاکنون این رقم  ۵0بر اساس قانون، تا پایان برنامه پنجم توسعه باید سطح تحت پوشش محصوالت کشاورزی به "

خواهم اند و از دولت میمحصوالت خود کرده بردار اقدام به بیمهمیلیون بهره ۱.۵تنها "کند: محمودزاده تأکید می"درصد است. 20

 "تا توجه بیشتری به مسئله بیمه محصوالت کشاورزی داشته باشد.

 بار را بگیریمهای فاجعهبا بیمه اجباری، جلوی خسارت

اری با اجب "خالف محمودزاده یک کارشناس آزاد بیمه، بیمه اجباری محصوالت کشاورزی را مناسب دانسته و در این باره معتقد است 

ها وجود خواهد بار مانند سیل، طوفان و خشکسالی، امکان جبران صد درصدی خسارتهای فاجعهشدن بیمه، در زمان خسارت

در حال حاضر کشاورزان پرریسک به فکر بیمه محصوالت کشاورزی خود هستند، اما باید به سمتی برویم که با باال بردن " "داشت.

 "بردار بخش کشاورزی به مقوله بیمه روی آورند.میلیون بهره مطلوبیت بیمه، تمامی چهار

صورت آزمایشی محصوالت زراعی و به ۱39۵ - 96صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در سال زراعی "کند: داریوش فرزانه اضافه می

رزان دولت، افزایش مشارکت کشاوباغی گندم، سیب و انگور را تحت پوشش بیمه اجباری قرار داد که این مهم ضمن تقویت منابع مالی 

فرزانه در ادامه با اشاره به این که مقوله بیمه محصوالت کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشورها نقش "را به همراه خواهد داشت.

ود و شیآوری مبرداران جمعاگر کل کشاورزان محصول خود را بیمه کنند، منابع مالی توسط خود بهره"گوید کننده دارد میتعیین

های متقابلی وجود دارد که توسط خود های جزئی، صندوقهمچنین برای ریسک""دیگر فاجعه باعث نابودی کشاورزان نخواهد شد.

 "شود.هایی چون سیل و بارندگی با مبلغی که در صندوق موجود است، پاسخ گفته میشود و خسارتبرداران اداره میبهره

محصوالت خود را بیمه تضمینی در حوزه تولید "آورد مبنی بر این که را شاهد بحث خود می "کشاورزان بوشهری"این کارشناس 

ای خشک قرار دارد و ایران در منطقه"گوید: او می "اند و اگر محصولشان از بین برود، بیمه کل غرامت را پرداخت خواهد کرد.کرده

 "ویژه در مزارع آبی باید رعایت شود.ریتی بهاز آن جا که محصوالت آبی همواره در خطر هستند، عوامل مدی

 ۱00در حال حاضر بیمه ساختار درستی در کشور ندارد، زیرا با وجود آنکه ردیف مستقل برای پرداخت "شود: فرزانه یادآور می

 "موقع و به اندازه پرداختی وجود ندارد.درصدی آن وجود دارد، اما همچنان به

 بیمه خشکسالی اجباری شود
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و مجلس شورای اسالمی تصویب ۱362ون بیمه محصوالت کشاورزی که مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در یکم خردادماه قان

 به تأیید شورای نگهبان رسید، بیمه محصوالت را اجباری نکرده است.

الت شاورزی، بیمه خشکسالی محصوکند که عالوه بر اجباری شدن محصوالت کای در ادامه تأکید میاین کارشناس آگاه به مسائل بیمه

توان در محصوالت استراتژیک تواند همچون بیمه طیور اجباری شود. میبا توجه به شرایط موجود کشور، می"نیز باید اجباری شود.

بان خالء های، در نهایت با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهمچون گندم و برنج، بیمه اجباری را پیاده کرد و با تدوین طرح یا الیحه

وری بخش کشاورزی نیز به وزارت کشاورزی اجازه داده که بیمه محصوالت قانونی آن را نیز حل کرد. هر چند که قانون افزایش بهره

اگر قانون بیمه اجباری در مجلس و شورای نگهبان مورد موافقت قرار گیرد، سطح "کند: فرزانه اضافه می"استراتژیک را اجباری کند.

میلیارد تومان غرامت  600تا  ۵00تواند بیش از برداران باال رفته و منابع مورد نیاز پولی نیز تأمین خواهد شد. دولت نمیهمشارکت بهر

 "ای، اجباری کردن آن است.های بیمهپرداخت کند، پس تنها راهکار برای حل مسئله غرامت

 وزارت جهاد کشاورزی در اجرای بیمه فراگیر کمک کند

دهند، نیازمند حمایت جدی دولت ن مرز و بوم که گاهی با وارد آمدن بالیای طبیعی، کل زندگی خود را از دست میکشاورزان ای

هستند تا با فراغ بال نسبت به تولید غذا برای مردم جامعه اقدام کنند، از نظر کارشناسان عدم تخصیص بودجه باعث شده رغبت خود 

 ود در صندوق بیمه از دست بدهند.را برای تحت پوشش قرار دادن محصوالت خ

شوند، در مواقع ضرورت السهم شریک میبرداران در پرداخت حقتجربه بیمه اجباری در بخش طیور نشان داد که چون همه بهره

رسد ینظر مهای زراعت و باغبانی دارای کشاورزان خرد با توان مالی پایین است، بهتواند جبران خسارت کند، اما چون بخشبهتر می

 تواند راهگشا باشد./طلبد، میجانبه وزارت جهاد کشاورزی را میکه تعریف بیمه پایه و فراگیر که حمایت همه

http://www.iana.ir/fa/news/462۱۱/%D9%82%D9%88%D8%A 
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 سیاست هابرنامه و 
 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

 گذاری ایران، عمان و برزیل در پروژه مشترکشوند/ سرمایهچابهار و صحار به هاب غذایی منطقه تبدیل می

میلیون دالر رسیده است. دولت و بخش  ۵80به  ۱39۵روبه افزایش است و این حجم در سال  ۱392صادرات ایران به عمان از سال 

 گذاری در منطقه آزادبه فعاالن بخش خصوصی ایران اعتماد باالیی دارند. پروژه مشترک ایران، عمان و برزیل سرمایهخصوصی عمان 

به گزارش ایانا از اتاق ایران، روابط اقتصادی ایران و عمان هر روز در حال افزایش است؛ وقتی به سه سال پیش .صحار و چابهار است

ته گوید. به گفبینیم. این را محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان میمقایسه با قبل نمیگردیم، این وضعیت را قابلبرمی

درصد را نشان  290میلیون دالر رسید و کل تبادل اقتصادی، رشدی بالغ بر  ۵80به  9۵ضرابی، صادرات ایران به عمان در سال 

میلیارد نفری منطقه. برای همین به  2ران و عمان امیدوار است و به بازار دهد که این رشد بسیار خوبی است. او به آینده روابط ایمی

انند در توراحتی میهای ایرانی بهکند: شرکتپای فعاالن اقتصادی ایران با عمان تاکید دارد. ضرابی تاکید میهای پیشرفع چالش

 .خصوصی ایران اعتماد دارندعمان به نام خود شرکت خود را ثبت کنند؛ دولت و بخش خصوصی عمان به بخش 

ها با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران چیست و نحوه ارتباط آن های مشترک بازرگانیفلسفه ایجاد اتاق*

های مشترک بر بهبود شرایط شود؛ اتاقهایی که اتاق ایران تعیین کرده، ایجاد میهای مشترک بر اساس اولویتاتاقچگونه است؟

سیاسی که در اختیار دولت و وزارت امور خارجه است، در دستور کار  های اقتصادی مشترک تمرکز دارند و موضوعو همکاریتجارت 

های مشترک، اقتصاد است و این همان چیزی است که معتقدیم دولت نباید در آن های مشترک قرار ندارد. حوزه فعالیت اتاقاتاق

ها هاست؛ اعتقاد قلبی آنتوانیم بگوییم این خواست خود دولتشود. البته نمیدخالت انجام می دخالت کند؛ اما متأسفانه، گاهی این

ران جمهوری و هیات وزیاین است که باید اقتصاد به بخش خصوصی منتقل شود ولی انجام این کار، دشوار است. نیاز است که رئیس

ه به آن های وابستها و تشکلیان اقتصاد بخش خصوصی، اتاق ایران و اتاقاند، بایستند. یکی از متولپای این قولی که به مردم داده

 .هستند

شود که اتاق ایران به این نتیجه برسد کشوری ازنظر اقتصادی برای ایران های مشترک بین ایران و دیگر کشورها، زمانی ایجاد میاتاق

روابط خود را ازنظر اقتصادی با کشوری توسعه دهند، آن زمان  رسند کهمهم است. وقتی دولت و اتاق ایران باهم به این نتیجه می

های کند و به اتاقها محول میگری تجاری و اقتصادی را به این اتاقگیرد. بعداز آن، اتاق ایران وظایف تسهیلاتاق مشترک شکل می

های مشترک ازنظر حقوقی و مالی، ده که اتاقنامه و اساسنامه اتاق مشترک آمدهند. در آیینوظیفه میمشترک امکان تأسیس و انجام

 .های مستقلی هستند ولی ازنظر ساختاری وابسته به اتاق ایران هستند که باید از این وابستگی، تعریف درستی داشته باشیماتاق

اید خالت داشته باشد. بتواند دابهامی وجود ندارد ولی در تفسیر مفاهیم و قوانین، سالیق میآیا در این زمینه ابهامی وجود دارد؟*

های مشترک، وقتی اعضا و هیات رئیسه اتاق مشترک کسانی هستند که با آن کشور مقصد تفسیرها را یکسان کنیم. از دیدگاه اتاق

آیند. مند هستند که فضای کاری بهبود یابد، بهترین تیم کاری برای پیگیری این هدف به شمار میکنند و عالقههمکاری اقتصادی می

خوبی بشناسد. یات رئیسه هر اتاق مشترک، باید سابقه فعالیت تجاری و اقتصادی با کشور مقابل را داشته باشد. یعنی آن کشور را بهه

تواند در این حوزه کمک کند؛ تواند به همه کارها برسد. پس اتاق مشترک میالملل اتاق ایران با حجم کاری که دارد، نمیمعاونت بین

مشی صورت که اتاق ایران خطاینشود. بهخوبی انجام میالملل اتاق ایران بههای مشترک با معاونت بینتعامل اتاق البته همکاری و

های مشترک با همکاری نهادهای مرتبط از جمله سفارتخانه ایران در کشور هدف، کار مشترک را کند و اتاقکلی را تعیین می

 .دهنددرستی انجام میبه

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139کشاورزی هفته چهارم تیر اهم اخبار 

 

62 
 

خوبی کارها االن اتاق مشترک ایران و عمان بهکنید؟مشترک ایران و عمان این وضعیت را چگونه ارزیابی میدر اتاق  شما*

مشی، کند و این اختیار را داشته است که بتواند فصل مشترکی را در اقتصاد ایران و عمان آغاز کند. امیدواریم این خطرا پیگیری می

ای یشتری انجام شود. خوشبختانه در خانواده بزرگ اتاق ایران، تاکید اصلی بر تقسیم کار حرفهتر از این باشد تا کارها با سرعت بقوی

روند بروکراسی تری هم برسیم. موازی کاری درست نیست چون همتوان امیدوار بود با این نگرش، به شرایط مطلوباست و می

های مشترک اختیارات کامل ستراتژی اتاق ایران وجود دارد که اتاقافتد. این نگرش در اشود و هم کارها به تأخیر میتر میطوالنی

های مشترک نظارت شود. سرعت شده اتاق ایران اداره شوند. اما در عین حال بعداً به عملکرد اتاقمشی تعیینداشته باشند تا با خط

 .انجام کار برای فعاالن اقتصادی خیلی مهم است

رکی نامه و اساسنامه اکنون تفسیر مشتبا تصویب آیینالملل اتاق ایران چگونه است؟بینهای مشترک با معاونت نسبت اتاق*

الملل های اجرایی با اتاق ایران و معاونت بینهای گذشته دستگاهاز مصوبات داریم و ساختار، بهتر از قبل تعریف شده است. در دوره

دهد. البته معاونت، حوزه کاری ایران و عمان را به اتاق ایران عمان ارجاع میالملل، کردند. در این دوره معاونت بینارتباط برقرار می

را بهتر  اند عمانتواند رهگشا باشد. قطعاً کسانی که در هیات رئیسه اتاق مشترک نشستهکند که مینقطه نظرات خود را هم اعالم می

دانند و واقفند که چه موضوعی در آن کشور مهم است. این رویه میخوبی شناسند و نحوه تعامل با کشور مقابل را بهاز اتاق ایران می

 .ها داشته باشدباید ادامه پیدا کند و اتاق ایران فقط یک ممیزی و یک مانیتورینگ روی عملکرد اتاق

رد ککنند و آیا شناخت الزم از عملهای مشترک رجوع میفعاالن اقتصادی چقدر برای ارتباط با کشورهای مرجع به اتاق*

دانم ولی اتاق مشترک ایران من عملکرد اتاق مشترک ایران با دیگر کشورها را دقیق نمیهای مشترک وجود دارد؟و ظرفیت اتاق

الملل داشته و کارها را باهم دیگر پیش و عمان در تمام مقاطع ارتباط خوبی با اتاق ایران، هیات رئیسه اتاق ایران و معاونت بین

شده است. این همگرایی در اعتماد دیگران به این اتاق هم تأثیرگذار خواهد بود. در خوبی استفادهها بهنظرات آنایم و از نقطه برده

های مشترک حضور داشتند و این، یکی از نقاط مثبت های مشترک، نمایندگان تمام اتاقتدوین اساسنامه و آیین نامه جدید برای اتاق

کرد ولی در این دوره اتاق ایران های مشترک ارسال میکرد و به اتاقنامه را تدوین میق ایران آیینعملکرد اتاق ایران است. قبالً اتا

این سند  .ها تصویب شدنامهها، این آییننفعان مطرح کرد و درنهایت با نظر همه اتاقبه خرد جمعی اهمیت داد و موضوع را با ذی

اری است. هر چند ممکن است در آینده نیاز به اصالح داشته باشد. چون هیچ خوبی است و در شرایط فعلی، پاسخگوی نیازهای ک

استفاده باشد و ممکن است برای دوران دیگری، سند دیگری نیاز باشد. در حال حاضر فعالین اقتصادی تواند قابلسندی تا ابد نمی

گیرند و ارتباط خوبی بین اعضا رک ایران و عمان تماس میایران و عمان که تمایل دارند فعالیت خود را آغاز نمایند حتماً با اتاق مشت

 .و هیئت رئیسه اتاق مشترک وجود دارد

روابط شود؟هایی انجام میها، بیشتر در چه حوزهروابط اقتصادی ایران و عمان در چه وضعیتی است و این همکاری*

بل مقایسه نیست، این همکاریها در حوزه تجارت و سال پیش قایابد و نسبت به سهاقتصادی بین دو کشور هر روز افزایش می

 .گذاری استسرمایه

کشور عمان، کشور خاصی است و موانعی هم بر سر شد؟های کشور عمان توجه نمیچرا در دوران قبل به استفاده از ظرفیت*

قانونمند و محتاط هستند. راه توسعه روابط اقتصادی ایران با این کشور وجود داشت. دولت و بخش خصوصی کشور عمان بسیار 

کارهایی که سایر کشورها در دوران تحریم انجام دادند و منافعی بردند، عمان حاضر نبود که از آن طریق منافع کسب کند ولی دولت 

ر وتوان به کشدهد که میشدت به ایران کمک کردند. این، مزیت یک کشور است. این تجربه نشان میها بهعمان در جهت رفع تحریم

 .های اقتصادی اعتماد کردعمان، برای گسترش همکاری
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شورا تبدیل به اتاق مشترک شد؛  ۱392از سال چه زمانی شورای مشترک اتاق ایران و عمان به اتاق مشترک تبدیل شد؟

مان گذاری در عکسانی در اتاق مشترک عضو هستند که سابقه کار با عمان را دارند. یا به صورت جدی عالقمند به تجارت ویا سرمایه

 220میزان به  ۱392میلیون دالر بود و کل تبادل اقتصادی ایران طبق آمار گمرک در سال  ۱48هستند صادرات ایران به عمان 

رسید. البته بخشی از صادرات و واردات تجار به دلیل اینکه خط مستقیم کشتیرانی بین این دو کشور وجود نداشت، میلیون دالر می

شده است. موانعی هم برای واردات و صادرات از طریق عمان وجود داشت و شد و در این حوزه ثبتت وارد یا صادر میاز طریق امارا

میلیون دالر رسید و کل تبادل اقتصادی که  ۵80به  9۵شده بود. صادرات ایران به عمان در سال برای همین مسیر جایگزین انتخاب

 .که این رشد بسیار خوبی استدهد درصدرا نشان می 290رشدی بالغ بر 

ایران صادرات نفتی به عمان ندارد و همه مربوط به صادرات غیرنفتی واقعی است؛ اکثر آیا این آمار صادرات غیرنفتی است؟*

 توجهی داشته استمحصوالت صادرشده شامل میوه، سبزیجات، انواع نان، گوشت و دام زنده و فوالد است. صادرات ایران افزایش قابل

قبول نیست و ما تا کنون عمالً از ظرفیت عمان برای صادرات مجدد ولی بازهم با توجه به پتانسیل عمان، این حجم از مبادالت، قابل

 .ایم، که این موضوع در دستور کار اتاق مشترک استاستفاده نکرده

صورت جهشی رشد ی ایران و عمان بهروند روابط اقتصاد ۱392از سال افزایش حجم مبادالت به چه دالیلی ممکن شده است؟*

 .کرده است. علت این دستاورد، رفع موانعی است که توسط دولت، اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و عمان برطرف شده است

این خط مستقیم به بندر صحار  ۱394مثالً بین ایران و عمان خط کشتیرانی مستقیم نبود. از خرداد سال این موانع چیست؟*

شده است. االن این مساله هم حل ۱393شد و از سال سختی انجام میقرار است. دومین مساله، صدور ویزا بود که خیلی بهعمان بر

کند. برای ویزای مولتی هم توافق شده است؛ ما برای این موضوع خیلی راحتی ویزا را صادر میبا معرفی اتاق مشترک، سفارت به

متأسفانه در کمیسیون  .راحتی کار کنندالت باید این ویزا صادر شود تا فعاالن اقتصادی بهکارکردیم که برای افزایش حجم مباد

یم دانبرگزار شد متولی این کمیسیون را وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کردند. نمی ۱39۵مشترک اقتصادی که در مهرماه سال 

زاده داشتیم و خواستیم این موضوع را به متولی اصلی که ا آقای نعمتای هم بکجای کار به این وزارتخانه مربوط بود؛ البته مکاتبه

 .اتاق مشترک است واگذار کنند

ای که در ایران با یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان، وزیر صنعت و در آخرین جلسهچرا به این وزارتخانه واگذار شد؟*

که آن زمان آقای جاللپور -حل اتاق ایران با حضور رئیس وقت اتاق ایران،معدن و تجارت عمان و چند نفر از مقامات ارشد عمان در م

تشکیل شد، در جلسات متعدد که اتاق مشترک با مقامات ارشد دولت عمان داشت موضوع ویزای کثیر و موانع آن مطرح شد  -بودند

ه فعاالن اقتصادی ارائه شود. در آن جلسه وزیر ها قبول کردند این نوع روادید، با معرفی اتاق مشترک ایران و عمان بو درنهایت آن

امور خارجه عمان اعالم نمودند که با صدور روادید به بخش خصوصی ایران با معرفی اتاق مشترک موافقت شده است ولی متاسفانه 

 .این موضوع به وزارت صنعت معدن تجارت واگذار شد در حالی که بایستی این موضوع توسط بخش خصوصی انجام شود

گذارهای واقعی با این کشور ارتباط ها این بود فعاالن اقتصادی، تجار و سرمایهنگرانی آنآیا دولت عمان واکنشی نشان داده؟*

بگیرند. مواردی را مشاهده کرده بودند که اتاق مشترک جلساتی را با وزارت امور خارجه عمان و سفیر عمان در ایران داشت و گفتیم 

کنیم اعضای اتاق هستند و کسانی گیریم و افرادی را که ما معرفی مین کرده؛ مسوولیت آن را به عهده میاین موضوع را ما تضمی

هستند که فعال اقتصادی هستند و تمایل دارند با عمان کار کنند. کشور عمان هم این مسئله را پذیرفت اما درنهایت با واگذاری 

دانیم که چرا وزارتخانه جارت، این مسئله با مشکالتی مواجه شد. ما هنوز نمیتأیید فعاالن اقتصادی به وزارت صنعت، معدن و ت

 های ما پاسختمایلی به بازگرداندن این اختیارات به اتاق مشترک ایران و عمان ندارد. وزارت صنعت معدن تجارت هنوز به درخواست
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راحتی و با سرعت و دقت انجام در اتاق مشترک این کارها به شود ولیاند. در وزارتخانه عریض و طویل، فعال اقتصادی ما گم مینداده

دانیم که اچه کسانی فعال اقتصادی هستند ولی در دولت رسیدگی به شود. در اتاق مشترک همه این افراد پرونده دارند و ما میمی

 .ها مشکل استاین پرونده

های خصولتی در عمان چیزی به نام بنگاهاست؟ ها از چه نوعیدر عمان وضعیت بخش خصوصی چگونه است؛ اقتصاد آن*

ه ریخته و آشفتهمداند که چه باید بکند. اما در ایران مرزها بهوجود ندارد؛ تکلیف و حدومرز دولت مشخص است و بخش خصوصی می

 .است

های اما متأسفانه بنگاه ها تمایل به همکاری با بخش خصوصی دارندآندهند؟ها به کدام حوزه اقتصاد ایران اقبال نشان میآن*

بخش خصولتی با عنوان بخش خصوصی وارد این  .دولتی از توان باالیی برخوردار است و بخش خصوصی این توانایی را نداردشبه

م اها از ثبات مدیریتی برخوردار نیستند، توافقاتی انجکند، آنزودی تغییر میها بهشود. متأسفانه چون مدیریت این بنگاهکشورها می

 .زندشود. این موضوع به چهره بخش خصوصی ایران آسیب میها انجام نمیدهند و به خاطر تغییر مدیریت، بسیاری از این توافقمی

توانند در عمان شرکت ثبت ها با چه شرایطی میگذاری مشترک ایران و عمان به چه شکل است؛ ایرانینحوه سرمایه*

توانند به نام خود شرکت خود را ثبت کنند؛ البته قبالً این کار سخت بود. در حال راحتی میهای ایرانی بهاکنون شرکتهمکنند؟

ها و حاضر دولت و بخش خصوصی عمان به بخش خصوصی ایران اعتماد دارند و عمان واقعاً به همکاری با ایران تمایل دارد. ما حرف

 .ذاری مشترک ایران، عمان و برزیل در منطقه آزاد صحار وچابهار استگها، سرمایههای زیادی داریم و یکی از این برنامهبرنامه

های مواد غذایی به ایران و منطقه است. برزیل توانمندی خوبی در این حوزه دارد. قرار است برزیل یکی از صادرکنندهچرا برزیل؟*

گذاری بخش خصوصی این سه کشور در این سرمایه در منطقه آزاد صحار و بندر چابهار، هاب مواد غذایی داشته باشیم. مواد اولیه با

میلیارد نفری است و متولی این نقشه، اتاق مشترک ایران و عمان است.  2بنادر فراوری و به کشورهای منطقه صادر شود. این بازار 

ایران منطقه آزاد چابهار کند و از طرف عمان، منطقه آزاد صحار و از طرف از طرف برزیل سازمان توسعه تجارت در این حوزه کار می

 .حضور دارد

در حوزه پایانه صادراتی، مراکز خرید، هتل و حوزه معدن و اند؟گذاران عمان تا کنون در ایران فعالیتی انجام دادهآیا سرمایه*

 .های آن اکنون در استان کرمان و هرمزگان در حال اجرا استکنند که نمونهگذاری میصنعت و نفت سرمایه

های عمانی و همچنین بانک مرکزی ایران در سه سال اخیر جلسات زیادی با بانکروابط بانکی ایران و عمان چیست؟وضعیت *

شده توسط اتاق مشترک و بانک مرکزی ایران به نتایج بسیار خوبی دست های انجامو بانک مرکزی عمان داشتیم و با پیگیری

های ور برقرار است که نتایج آن در جلسات اختصاصی که با حضور اعضاء و بانکاکنون روابط بانکی بین دو کشایم و همپیداکرده

 .عمانی داشتیم به اطالع اعضاء اتاق مشترک رسیده است و این جلسات در آینده نزدیک هم ادامه خواهد داشت

a/news/http://www.iana.ir/f464۵۱/%DA%86%D8%A7%D8% 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46451/%DA%86%D8%A7%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139کشاورزی هفته چهارم تیر اهم اخبار 

 

65 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی/ حمایت دولت از خانوارهایی  موافقت دولت با تداوم اجرای برخی از پروژه

 دهند که در اثر مخاطرات طبیعی سرپرست خود را از دست می

های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی و حمایت دولت از خانوارهایی که در اثر  اجرای برخی از پروژههیات دولت با تداوم 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، در جلسه هیئت .دهند موافقت کرد مخاطرات طبیعی سرپرست خود را از دست می

جمهوری، تشکیل شد، مصوبات زیر مورد تایید  به ریاست روحانی رییس ۱396وزیران که شامگاه یکشنبه بیست و پنجم تیرماه 

  .هیات وزیران قرار گرفت

 شود برنامه کاهش خطرپذیری فروریزش زمین در شهر تهران اجرایی می 

ه ها بگاه در ابتدا هیئت وزیران برنامه کاهش خطرپذیری فروریزش زمین در شهر تهران را با هدف توجه و اهتمام هرچه بیشتر دست

های حیاتی شهر تهران با رویکرد پیشگیرانه،  علل، پیامدها و راهکارهای مبارزه با آن و نیز به منظور افزایش ایمنی در حوزه شریان

 .تصویب کرد

 های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی موافقت دولت با تداوم اجرای برخی از پروژه

های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی فاقد مجوز و دارای داوم اجرای برخی از پروژه سپس هیئت وزیران با صدور مجوز برای ت

های  های یاد شده شامل آزادراه کنارگذر دوم جنوبی تهران در استان پروژه.پیشرفت فیزیکی با رعایت شرایط خاص موافقت کرد

 .در استان چهارمحال و بختیاری هستند 3روگاه آبی خرسان قزوین، البرز، مرکزی و تهران، سد شفارود در استان گیالن و سد و نی

 کند دهند، حمایت می دولت از خانوارهایی که در اثر مخاطرات طبیعی سرپرست خود را از دست می

 مپذیر و نیازمند جامعه بخصوص افرادی که سرپرست خانواده خود را در هنگادر ادامه دولت در راستای توجه ویژه به اقشار آسیب 

دهند، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد در اسرع وقت با همکاری بروز مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله و... از دست می

میلیون  ۵00میلیارد و  4هیئت وزیران همچنین مبلغ .وزارت کشور نسبت به بازسازی واحدهای مسکونی افراد یاد شده اقدام کند

واحد مسکونی به خانوارهایی که  ۱۵ای به وزارت راه و شهرسازی اختصاص داد تا جهت احداث  نهریال کمک بالعوض به صورت هزی

میلیون  300اند اختصاص داد. سقف هزینه هر واحد مسکونی سرپرست خود را در روستای چنار به دلیل وقوع سیل از دست داده 

 .شود باشد که برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه می می ریال

 آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر تصویب شد 

های اجرایی در امر نامه اجرایی قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر درخصوص حضور کارکنان دستگاه همچنین هیئت وزیران آیین 

شد داوطلبان غیر شاغل موضوع این  نامه، جمعیت هالل احمر موظفبه موجب این آیین .امدادرسانی داوطلبانه را به تصویب رساند

آیین نامه را بیمه فوت و حوادث نماید تا در صورتی که افراد یاد شده در حین انجام وظیفه دچار آسیب دیدگی، نقص عضو یا فوت 

 .ای مربوط خسارات وارده جبران شود شوند، مطابق ضوابط بیمه

 توسعه ملی تصویب شدنامه مالی، معامالتی، اداری و استخدامی صندوق  آیین 

 نامه نامه مالی، معامالتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی و اصالحات بعدی آن به عنوان آیین سپس با تصویب دولت، آیین

 .های توسعه کشور تصویب شد های صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معامالتی موضوع قانون احکام دایمی برنامه

 رکت توانیر اصالح شداساسنامه ش 
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شود تا نسبت به اصالح اساسنامه  ای را به تصویب رساند که براساس آن به دولت اجازه داده می هیئت وزیران در ادامه جلسه، الیحه

همچنین به موجب تصمیم دولت، توقف .های سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر( اقدام نماید شرکت

قدامات اجرایی انحالل شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب( تنفیذ و شرکت مذکور موظف شد ا

 .های قانونی خود وفق اساسنامه اقدام نماید پس از انجام اصالحات ساختاری الزم نسبت به انجام فعالیت

 سال ۵کثر نشانی با قدمت حداموافقت دولت با واردات خودروهای آتش 

های امداد و نجات از خودروهای مندی تمامی دستگاه دولت به منظور تجهیز امکانات الزم در جهت مقابله با حوادث و ضرورت بهره 

نشانی و تجهیزات مرتبط نشانی و تجهیزات روز دنیا، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر واردات خودروهای آتشآتش

سال ساخت به شرط عدم تولید در داخل کشور و صرفاً با دارا بودن شرط نمایندگی خدمات پس از فروش  ۵با آنها با قدمت حداکثر 

 .موافقت کرد

 شود ها تفویض می ها و نواحی صنعتی به استان های زیست محیطی برخی شهرکتأیید گزارش  

های مسئوالن استانی در مورد مشکالت  ها و دغدغه ها و نواحی صنعتی براساس نیاز استان توسعه شهرک دولت با توجه به ایجاد و

ها و نواحی صنعتی از  های زیست محیطی شهرک احداث یا عدم احداث شهرک یا ناحیه صنعتی، مقرر کرد بررسی و تأیید گزارش

ت وزیران این تصمیم را به منظور جلوگیری از تمرکزگرایی، بروکراسی و نیز هیئ.ها تفویض گردد هکتار به استان 200هکتار تا  ۱00

 .های ارزیابی زیست محیطی در مرکز اتخاذ کرد صرف زمان زیاد برای بررسی گزارش

 اموال بهکده رضوی تعیین تکلیف شد

به مداوای جزامیان کشور( به اسناد  متولی امور مربوط)درپایان هیئت وزیران با توجه به نیاز شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی 

ای نسبت به اموال بهکده رضوی تعیین تکلیف  مالکیت اراضی محدوده مربوط برای دریافت تسهیالت و اقدامات قانونی، در قالب الیحه

 .کرد

http://www.iana.ir/fa/news/462۵7/%D9%8۵%D9%88%D8%A7% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

 های مرتبط با امور زمین تشکیل شدهای مشترک منابع طبیعی با دستگاهکارگروه

ها اههای مشترک با دستگکارگروهسرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از تشکیل 

 .منظور تعیین تکلیف اراضی ملی و دولتی مورد اختالف خبردادو نهادهای رسمی و دولتی مرتبط با امور زمین به

به گزارش ایانا پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران حسن ردائی با اعالم این مطلب افزود: از آنجایی

ها و نهادها اراضی ملی و دولتی را در شود و از طرفی برخی دستگاهها قوانین و مقررات موازی اعمال میکه از سوی برخی دستگاه

تملک و در اختیار دارند که برای تعیین تکلیف این اراضی و رفع اختالفات موجود و با درنظر گرفتن حقوق دولت و مردم این 

هایی های سازمانی با دستگاههای مشترک در راستای سیاسته است.وی با بیان اینکه این کارگروههای مشترک تشکیل شدکارگروه

همچون راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی )ره(، معاونت امالک و مهندسی ستاد نیروهای مسلح و اوقاف و امور خیریه تشکیل 

های مشترک نیز با نهادهای ستاد هستیم تا در آینده نزدیک این کارگروه عمل آمده پیگیرهای بهشده، بیان کرد: با برنامه ریزی

اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و بنیاد مستضعفان تشکیل گردد.سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی استان تهران تسهیل در 

ها در دفاع از حقوق دولت و انفال و توانمندی افزایی امکانات وروند اقدامات مشترک برای انجام امور مربوطه، ایجاد وحدت رویه، هم

های حل و فصل و تعیین تکلیف موارد اختالفی احتمالی بدون مراجعه به محاکم قضایی را به عنوان مزایای مهم تشکیل این کارگروه

 مشترک برشمرد.

http://www.iana.ir/fa/news/46224/%DA%A9%D8%A7%D8%B۱%DA%AF 
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 پنبه

 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

لیتر و  3۰۰۰ ابتکاری برای ترویج کشاورزی پنبه ارگانیک در ایالت آندراپرادش هند/ تولید پیراهن پنبه معمولی به

 لیتر آب نیاز دارد 3۰۰ای ارگانیک به شرت پنبهتی

هزار تی شرت از پنبه ارگانیک را در  40کارآفرینان هندی به نام انیل کومار امبورام و سرات گیدا از آندرا پرادش، موفق شدند تا 

 .شد، به فروش برسانند کشت 20۱۵و  20۱4کشاورز در سال  ۵0روستای انباوای در شهر واراناگل هند که توسط 

، آن ها در حال حاضر، در یک ماموریت تازه برای تشویق حداقل سه هزار کشاورز پنبه کار به "د هیندو"به گزارش ایانا از سایت 

زیانگرا کوتاواالسا، شیناتاال پجو و دو روستای دیگر در منطقه وی کشاورز، از ۵0کشاورزی ارگانیک در ایالت اقدام کرده اند.در آغاز با 

را ندیده بودند، کار را اغاز کردند. در ادامه مسیر، یک شرکت در  GMO- (nonکه تا به حال بذر پنبه بدون دستکاری ژنتیکی )

ایاالت متحده متعهد به خرید تی شرت های پنبه ای تولید شده توسط این کشاورزان شده است. همچنین، شرکت های اروپایی نیز 

همچنین جامعه توسعه روستایی گرامینا ویکاس گیندرام  ا از تی شرت های مذکور خریداری کنند.ابزار عالقه کرده اند ت

GVKSRD)  که رییس آن انیل و بومی منطقه کاداپا و معاون آن سرات که بومی کاکینادا بودند، با حمایت از کارشناسان در )

 ن خواستند تا به آن ها بپیوندند.زمینه کشاورزی ارگانیک و ایجاد کمپینی در این زمینه از کشاورزا

به یک نام تجاری در زمینه الیاف و تی شرت ارگانیک در آمده به طوری که پنبه تولیدی کشاورزان را از  GVKSRDدرنهایت  

 T for‘طریق نخ ریسی و مراحل پردازش به محصول نهایی تبدیل و توزیع می کند . همچنین در هلند یک شرکت محلی، به نام 

Change’ :ویجی کومار، مشاور دولت )اداره همکاری و  تی."در آستانه روز ملی به فروش این تی شرت ها اقدام کرد.سرات گفت

 GVKSRDکشاورزی( ، به آن ها در این مسیر و در راستای تشویق تعداد زیادی از کشاورزان به کشاورزی ارگانیک از طریق 

ی کشاورز "سرات می گوید: "این پروژه را برای اولین بار در ویزیانگرا نشان دادند. اطمینان داده چراکه آن ها نتایج دلگرم کننده

ارگانیک نه تنها به کشاورزان کمک می کند که از تاثیر آفت کش ها و دیگر مواد شیمیایی نجات یابند، بلکه میزان آب مصرفی را هم 

لیتر آب نیاز دارد درحالی که تی شرت پنبه ای  3000دود به گفته وی، برای تولید پیراهن پنبه معمولی به ح"کاهش می دهد.

 معمول طور به ها آن همچنین با روش ارگانیک، هزینه کشاورزان هم کاهش می یابد. چراکه "لیتر آب نیاز دارد. 300ارگانیک تنها به 

وپیه در هر جریب سرمایه گذاری ر ۵000 حدود تنها روش این با اکنون اما کنند می هزینه جریب، هر در روپیه هزار 20 تا هزار ۱۵

 نخست، سال در شده، استفاده شیمایی مواد از که خاکی در ارگانیک بذر سازگاری نبود به توجه با": دهد می توصیح سرات می کنند.

 که طوری همان. رسد می نرمال بازده به سال سه از پس و یافت خواهد کاهش تدریج به واین شود می کمتر درصد 40 عملکرد

 "شاورز با سرمایه گذاری کم کار را آغاز کرده بنابراین نباید انتظار بازده باال را در زمانی کوتاه داشته باشد.ک

http://www.iana.ir/fa/news/4629۵/%D8%A7%D8%A8% 
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 تامین منابع مالی

 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 وزارت جهاد کشاورزی ادعای عدم پرداخت خسارت باغداران شمال کشور را تکذیب کرد

وزارت جهاد کشاورزی با تکذیب ادعای مطرح شده در خبرگزاری فارس مبنی بر عدم پرداخت خسارت سرمازدگی باغات شمال کشور 

 .خسارت دیده پرداخت شده است میلیارد ریال کمک بالعوض به باغداران 300اعالم کرد که 

به گزارش ایانا، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی با تکذیب ادعای رئیس اتحادیه باغداران مازندران مبنی بر 

میلیارد ریال کمک  300عدم پرداخت خسارت سرمازدگی باغات شمال کشور )مطرح شده در خبرگزاری فارس( اعالم کرد که 

در پی خسارت سرمازدگی به باغات :وض به باغداران خسارت دیده پرداخت شده است. متن این روشنگری به شرح زیر استبالع

هزارتن پرتقال غیرقابل مصرف استان مازندران  ۱3۱میلیارد ریال کمک بالعوض که برای خرید و امحای  300شمال کشور،مبلغ 

میلیارد ریال  240این گزارش با اشاره به این که مبلغ .ارت دیده واریز شده استباغدار خس ۱9۱هزار و  ۵3اختصاص یافت،به حساب 

هزار  2نیز از محل صندوق بیمه کشاورزی بابت غرامت باغداران خسارت دیده به ساب باغداران واریز شده،تصریح کرده است: مبلغ 

باغداران خسارت دیده،سورتینگ داران و سایر فعالیت  درصد به عاملیت بانک کشاورزی به ۱0میلیارد ریال تسهیالت بانکی با سود 

باغدار خسارت دیده پرداخت شده و این روند  6828میلیارد ریال به  480های کشاورزی مازندران اختصاص یافته که تاکنون مبلغ 

تن پرتقال  690هزار و  42 میلیارد ریال برای خرید تضمینی 233در ادامه این گزارش آمده است: همچنین، مبلغ .همچنان ادامه دارد

 .تن از سوی دولت تخصیص یافته و به حساب باغداران واریز شده است 73۱هزار و  12میلیارد ریال برای خرید توافقی  200و مبلغ 

http://www.iana.ir/fa/news/46۱82/%D9%88%D 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

میلیارد تومان اعتبار برای اجرای روش های نوین آبیاری در سال جاری/افزایش بهره وری راهبرد  33۰۰اختصاص 

 توسعه کشاورزی کشور

طح زیرکشت به معنای توسعه معاون آب، خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی دیگر ظرفیت افزایش س

به گزارش ایرنا،علی مراد اکبری روز سه شنبه در حاشیه گردهمایی مدیران آب و خاک سازمانهای  .افقی آن در کشور وجود ندارد

آوری توسعه افقی یعنی افزایش سطح زیر کشت کشور دیگر تاب  :جهاد کشاورزی استانهای کشور در مشهد در جمع خبرنگاران افزود

 وریندارد و منابع آبی که در اختیار ما قرار داده شده بسیار محدود است. باید با تمام قوا بر روی توسعه عمودی و افزایش بهرهرا 

وی افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت کشاورزی با توسعه عمودی و افزایش بهره وری با محوریت .محصوالت کشاورزی کار کرد

ساله پدیده خشکسالی است. محدودیت منابع آب موجب تمرکز  ۱۵یکی از مشکالت اساسی تداوم  آب را ضروری توصیف و بیان کرد:

 .وری آب در شده استبیشتر بر حوزه هایی همچون مدیریت آب، مدیریت مصرف، افزایش و ارتقا آبیاری و بهره

مسائل کشاورزی و منظور کردن قوانین متعدد معاون وزیر جهاد کشاورزی بر اهتمام و توجه مطلوب دولت یازدهم نسبت به حوزه و 

جویی حمایتی از این بخش در برنامه ششم توسعه تاکید و بیان کرد: امید می رود بتوان ساالنه قسمتی از منابع آبی را که قبال با صرفه

 .ه وری بیشتر قرار دادهای پیشرفته و ارتقا کارایی مصرف آب مورد بهرکمتری استفاده شده، با روشهای مدرن آبیاری، سامانه

وی در زمینه سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود تولیدات نیز گفت: یکی از سیاستهای موجود استفاده از آب مجازی است 

 .مصرف را در برنامه صادرات قرار دهیمکه در قالب آن گیاهان پرمصرف را در برنامه وادرات و همچنین گیاهان کم

هزار میلیارد ریال اعتبار تصویب کرده و طی دو ماه  33همچنین امسال دولت برای توسعه روش های نوین آبیاری اکبری افزود: 

 .هکتار روشهای نوین آبیاری در کشور اجرا شده است 6000نخست سال در سطح حدود 

/news/http://www.iana.ir/fa463۵8/%D8%A7%D8% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

 هزار تومان تا این لحظه 3۵سود سهام عدالت 

  .هزار تومان رسیده است 3۵میلیارد تومان سود سهام عدالت تا کنون سهم هر سهامدار از سود به  ۱700با شناسایی  -عصر اعتبار

سهام عدالت از مجموع سود مصوب تقسیم شده در مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت در سال سهم سود طرح  

 .میلیارد تومان بالغ شده است ۱700جاری که تا کنون جلسات مجامع عمومی آن شرکتها تشکیل و برگزار شده، به مبلغ 

ماه فرصت دارند تا  8ت و این شرکت ها مطابق قانون تجارت میلیون نفر مشمولین سهام عدالت اس 49این میزان سود متعلق به 

سود تقسیم شده خود را توزیع کنند و سازمان خصوصی سازی نیز موظف است این سود توزیع شده را به حساب مشمولین سهام 

 .عدالت واریز نماید

://www.iana.ir/fa/news/http46208/%D8%B3%D9%88%D8%%-AF 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران دور از انصاف است/ سردرگمی گندمکاران همزمان با آغاز کشت دوم

گندمکاران گفت: برخی کشاورزان با شروع کشت دوم و عدم دریافت مطالبات خود در تنگنا مالی شدیدی رئیس بنیاد توانمند سازی 

ت و صنعت،تجارعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار .قرار دارند که این امر دور از انصاف است

خرید تضمینی   با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات گندمکاران اظهار داشت: از آغاز ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

خرداد ماه محصول خود  ۱۵ارانی که تا به گفته وی تمامی گندمک.،پرداخت مطالبات در استان های گرمسیری به کندی صورت گرفته استگندم

افزود: براین  مطالبات گندمکاران درصدی 60ایمانی با اشاره به پرداخت .را تحویل دادند به طور کامل بهای محصول خود را دریافت کردند

 .یافت کردنددرصد بها را در ۵0تیرماه اقدام به تحویل محصول خود نمودند تنها  ۱۵خرداد تا  ۱۵اساس کشاورزانی که از 

رئیس بنیاد توامند سازی گندمکاران ادامه داد: باتوجه به آنکه کشاورزان برای آغاز کشت و تامین بذر، کود و برداشت با کمباین اقدام 

درصدی را بپردازند  6از بانک ها نمودند از این رو درصورت تاخیر در پرداخت سررسید اقساط ، باید جریمه  دریافت تسهیالتبه 

ساعت پس از تحویل گفت: این  48مبنی بر واریز پول گندمکاران  بازرگانی دولتی وی با انتقاد از وعده.ن حق کشاورز نیستکه ای

امر نه تنها محقق نشد بلکه برخی کشاورزان با شروع کشت دوم و عدم دریافت مطالبات خود در تنگنای مالی شدیدی قرار دارند که 

ته ایمانی از مسئولین تقاضا داریم که تمهیداتی برای پرداخت مطالبات کشاورزان بیندیشند تا به گف.این امر دور از انصاف است

 .حداکثر یک هفته پس از تحویل محصول، بهای آن را به حسابشان واریز نمایند

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱699۱4/%D8%AA%D8%A7%D8%AE 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 فارس - ۹6/04/27 : تاریخ

 رقم بذر جدید در بخش کشاورزی  8۰واکسن و  ۱۰معرفی 
نوع  80رقم بذر جدید،  80های تحقیقاتی سال اخیر با انجام طرح 4آموزش و ترویج کشاورزی گفت: طی  رئیس سازمان تحقیقات،

  .ایمنوع واکسن دام و طیور جدید تولید کرده ۱0سم شیمیایی و غیرشیمیایی و 

، در پاسخ به اینکه در حال حاضر چند درصد از تحقیقاتی که در مرکز خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی اسکندر زند در گفت

های مختلف انجام تحقیقات ما در مدل :گیرد، اظهار داشتشود، مورد استفاده قرار میورزی انجام میتحقیقات وزارت جهاد کشا

سال طرح  8تا  7سال زمان ببرد که هر سال  ۱2شود، از جمله تحقیقات مقدماتی برای اصالح یک رقم یا گونه گیاه ممکن است می

 .جی داشته باشد که در همه جای دنیا کار به همین منوال استسال یک خرو ۱2تحقیقاتی انجام شود و در نهایت بعد از 

های مقدماتی ما حساب شده باشد، تا وقت و هزینه وی با اشاره به زمان بر و هزینه دار بودن تحقیقات کشاورزی اضافه کرد: باید طرح

های پایه عنوان کرد و گفت: قاتی را طرحهای تحقیرئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، یکی دیگر از طرح.به هدر نرود

 کنیم که ممکن است برای کشاورز اهمیتیای را شناسایی میای برای تحقیقات بعدی است، به عنوان مثال حشرهها الیهاین گونه طرح

 آن زا کشاورزی بخش در تا کرده شناسایی هم را آن های مرتبط باشود که بتوانیم آفتنداشته باشد، اما همین تحقیق سبب می

ای باشد که به درد کشاورز بخورد و در مرحله زند به این نکته اشاره کرد که در بقیه موارد باید تحقیقات به گونه .کنیم پیشگیری

سال اخیر اشاره کرد و گفت: با  4وی به گزارش عملکرد مؤسسه تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی در .عمل قابل اجرا باشد

نوع سم شیمیایی و غیرشیمیایی  80ایم، در عین حال حدود رقم جدید در عرصه کشاورزی معرفی کرده 80های تحقیقاتی طرحانجام 

سال اخیر در این مؤسسه خبر داد و  4نوع واکسن دام و طیور جدید طی  ۱0رئیس سازمان تات همچنین از تولید .ایممعرفی کرده

معرفی کردیم که بخشی از دستاوردها همچون واکسن و سموم مستقیم تحویل کشاورز  یافته جدید هم به کشاورزان 70افزود: 

 .زند تصریح کرد: ما باید نظام نوآوری را در کشور ارتقا دهیم.ها به اصالح روش و نوآوری نیاز داردشود، اما برخی طرحمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱396042400026۵ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 های مصرف بهینه انرژی در بخش کشاورزیراه

میالدی نقطه عطفی برای بسیاری از تغییر و تحوالت اقتصادی در جهان بوده است. ریشه این تغییر و های اولیه دهه هفتاد سال

 های گوناگون اقتصادیگشت. اهمیت انرژی در بخشتحوالت به افزایش قیمت انرژی که به سوخت موتور توسعه معروف است باز می

 .ها بیش از پیش نمایان شدکند از این سالهایی که نقش رهبری در توسعه کشورها بازی میویژه بخشبه

های اولیه دهه هفتاد میالدی نقطه عطفی برای بسیاری از تغییر و تحوالت اقتصادی در جهان بوده است. ریشه این تغییر و سال

 های گوناگون اقتصادیگشت. اهمیت انرژی در بخشتحوالت به افزایش قیمت انرژی که به سوخت موتور توسعه معروف است باز می

ها بیش از پیش نمایان شد. در بخش کشاورزی نیز کند از این سالدر توسعه کشورها بازی میهایی که نقش رهبری ویژه بخشبه

گیران اقتصادی قرار گرفت چرا که کشاورزی در اکثر کشورها سهم عمده عنوان یک نهاده مهم به مرور مورد توجه تصمیمانرژی به

رابطه مستقیم با امنیت غذایی و حیات جوامع یک بخش استراتژیک  در تولید ناخالص ملی دارد و افزون بر آن به دلیل تولید غذا و

های اهداف شود و از اولویتها به رسمیت شناخته میعنوان بخشی از حق حیات انسانآید. امروزه امنیت غذایی بهبه حساب می

داوم ا ناشی از فقر است بلکه موجب تآید. رابطه مستقیمی بین فقر و امنیت غذایی وجود دارد و گرسنگی نه تنهتوسعه به حساب می

های اخیر با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به غذا، جهان ناگزیر به توجه اساسی به رشد در بخش کشاورزی شود.در سالآن نیز می

ت آن، اهمیموقع، مطمئن و ارزان بوده است. انرژی برای بخش کشاورزی یک نهاده تولیدی بسیار مهم است به همین دلیل تأمین به

ای های در افزایش تولیدات این بخش دارا است. در ایران نیز به دلیل اهمیت بخش کشاورزی با هدف حمایت از این بخش، حاملویژه

ی مطالعات بر روی مصرف انرژی در بخش گیرد.عمدهانرژی با قیمت ارزان و تخصیص یارانه به آن در اختیار کشاورزان قرار می

از کل  90طوری که در سال گاز دو حامل مهم انرژی در بخش کشاورزی بوده است به-دهد که انرژی برق و نفتکشاورزی نشان می

 80، چیزی حدود 84درصد از آن مصرف بخش کشاورزی بوده است که این عدد نسبت به سال  ۱6فروش برق وزارت نیرو حدود 

تر از موتورهای برقی و وسایل و تجهیزات برقی در بخش کشاورزی باشد تواند ناشی از استفاده بیشدهد که میدرصد رشد را نشان می

شده است.گاه کلی به مصرف انرژی گاز کشور در بخش کشاورزی مصرف-درصد از کل مصرف نفت 9حدود  93طور در سال و همین

شاورزی داشته باشیم. از سال شود که ما اطالعات بیشتری در مورد بازدهی انرژی در بخش کتر میدر بخش کشاورزی زمانی دقیق

درصد رشد کرده و این در حالی است که طی همین  4.۱طور میانگین حدود ی بخش کشاورزی ساالنه بهافزودهتاکنون ارزش 60

دیگر رشد مصرف انرژی از رشد عبارتیدرصد رشد کرده است به 4.7طور میانگین ساالنه حدود دوره مصرف انرژی در این بخش به

وری انرژی و کاهش شدت انرژی در بخش کشاورزی است. ی بخش کشاورزی بیشتر بوده و این به معنای کاهش بهرهفزودهاارزش

راحتی نشان داد؛ این آید، بهافزوده به مصرف انرژی به دست میوری انرژی که از تقسیم ارزشتوان با نرخ رشد بهرهاین گزاره را می

وری انرژی در بخش کشاورزی درصد است. به عبارت دیگر در این دوره نه تنها بهره -0.۱6ی حدود شده چیزی اشارهنسبت برای دوره

افزایش نیافته است بلکه روند کاهشی را نیز تجربه کرده است.عالوه بر آنچه که در باب مسئله مصرف انرژی در بخش کشاورزی گفته 

محیطی همراه بوده و های زیستزون انرژی با انتشار بیشتر آالیندهشد اشاره به این موضوع خالی از لطف نیست که مصرف روزاف

زیست نیز های جدی به محیطهای انرژی ضمن واردکردن آسیب به منابع انرژی باعث آسیبازحد حاملدرنتیجه ادامه مصرف بیش

رسد. این بخش بسیار حیاتی به نظر میهای برای بهینه کردن مصرف انرژی در خواهد شد. بنابراین لزوم تغییر نگرش و اتخاذ سیاست

تواند راهکار مؤثری در های مختلف دولتی مرتبط با مسائل مدیریتی آب ، انرژی و کشاورزی مینگر در بخشگزاری جامعسیاست

ی اهمیت کشاورز هایی با راندمان باالی مصرف انرژی باشد.کمتر اقتصاددانی وجود دارد که واقف بهها و اجرای پروژهسازی پروژهبهینه

http://awnrc.com/index.php
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های در اقتصاد ایران نباشد کشاورزی بعد از بخش نفت و خدمات بیشترین سهم در تولید ناخالص ملی کشور را دارد و بعد از سال

کرد؛ افزوده را همچنان تجربه میبرد تنها بخش اقتصادی ایران بود که رشد در ارزشتحریم که اقتصاد در رکود فاجعه باری به سر می

گیری در مورد این بخش دارای درصد نیروی کار در حال اشتغال در این بخش هستند. بنابراین تصمیم ۱0ن باید گفت تا همچنی

 دهد که تقاضای انرژی نسبت به قیمتکند.طیف کثیری از مطالعات نشان میحساسیت بیشتری بوده و رویکردی علمی را طلب می

های قیمتی نباید انتظار زیادی برای کاهش مصرف مدت از سیاستصوص در کوتاهخکشش بوده بنابراین بهدر بخش کشاورزی کم

های قیمتی در کاهش مصرف انرژی در بخش کشاورزی در بلندمدت توان گفت تأثیرگذاری سیاستهای انرژی داشت. اما میحامل

 ای است که با تکنولوژی و فناوریی سرمایههابیشتر خواهد بود بنابراین اثرگذاری سیاست قیمتی در گروی امکان تغییر در نهاده

کننده را به سمت جستجو برای دهد. این افزایش قیمت در بلندمدت مصرفهای انرژی را به سمت بهینه شدن سوق میمصرف حامل

هایی برای کنندگان دنبال راهشود مصرفکند و یا موجب میپیدا کردن جانشین برای انرژی فسیلی )انرژی تجدید پذیر( تشویق می

 سازیهای تولید را کاهش دهند. سیاست دیگری که بخش دولتی برای بهینهکاهش مصرف انرژی در مزارع خود باشند که هزینه

گیری از منابع انرژی مدرن و تجدید پذیر است به نحوی که بخشی از تواند دنبال کند حمایت از کشاورزان در بهرهمصرف انرژی می

ها، نوین آبیاری تحت فشار به این حوضه اختصاص یابد. منابعی همچون صفحات خورشیدی ، بیوفولهای تسهیالت سامانه

 های بادی،...باید مورد حمایتوترویج بخش دولتی چه از لحاظ فنی و چه اقتصادی قرار گیرد.های آبی و توربینمیکروتوربین

http://www.iana.ir/fa/news/46373/%D8%B۱%D8%A7%D 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

 بهترین راه برای اینکه تولید کربن خود را کم کنید

عمومی خوب است اما برای اینکه اثربخشی اگر بخواهید سهم خود را در تولید کربن کم کنید، بازیافت و استفاده از حمل و نقل 

مقاله علمی، گزارش دولتی  39ای است که به بررسی بیشتری داشته باشید باید فرزند کمتری به دنیا بیاورید. این حاصل تحقیق تازه

ار گازهای فرد در انتشتواند سهم هر های سبک زندگی میو برنامه مبتنی بر وب پرداخته است؛ این تحقیق درباره اینکه چگونه انتخاب

ental Research Environm، این تیم تحقیقاتی در گزارشی در مجله ساینسبه گزارش ایانا از .ای را کم کند، انجام شده استگلخانه

Letters های ای با المپهای تبلیغ شده مثل شستن لباس با آب سرد یا جایگزین کردن المپ های رشتهبسیاری از راه حل گزارش دادند که

یادی یار زال ای دی، تاثیر ناچیزی در کاهش گازهای گلخانه ای دارند )به جدول پایین نگاه کنید(. اما چهار انتخاب در سبک زندگی تاثیر بس

 دارند: گیاهخوار شدن، هوایی سفر نکردن، کنار گذاشتن ماشین و مهمتر از همه فرزند کمتر داشتن.

 ها برای کاهش میزان تولید کربنبهترین راه

کند که تقریبا چهار برابر کیلوگرم در سال کم می 820طور متوسط، میزان تولید دی اکسید کربن هر فرد را تا گوشت نخوردن، به

توان از راه بازیافت حداکثری به دست آورد. )بخش عمده انتشار گاز ناشی از خوردن گوشت، از طریق انرژی کاهشی است که می

شود(. منصرف شدن از یک سفر هوایی دو طرفه بر زیادی که برای رشد، برداشت و فرآوری غذای مورد نیاز دام الزم است حاصل می

کیلوگرم سرانه انتشار دی اکسید کربن را کم کند. استفاده نکردن از ماشین،  600واند تا یک هزار و تفراز اقیانوس اطلس هر ساله می

تواند کیلوگرم کاهش می دهد. اما هر فرد با انتخاب گزینه یک فرزند کمتر در خانواده می 400تولید گاز کربن هر فرد را تا دو هزار و 

های خود را بازیافت کنند(، از تولید گاز توانند زبالهدر تمام عمر خود تا جایی که مینوجوان  700تن )درحدود میزانی که  ۵8.6تا 

های های آموزشی در مدارس کانادا ، گزارشدی اکسید کربن جلوگیری کند.با وجود کارآمدی این چهار اقدام، هیچ یک از کتاب

استرالیا، احتماال به این خاطر که بیشتر این اقدامات نیازمند تغییر ها در اتحادیه اروپا، ایاالت متحده، کانادا یا دولتی یا وب سایت

 کنند. ها را مطرح نمیاساسی در سبک زندگی است، این گزینه

http://www.iana.ir/fa/news/46۱87/%D8%A8%D9%87%D8%AA 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

 های خارجی/ بررسی اعطای تسهیالت در وزارت صنعتهای تولیدی در ارتباط مجازی با شرکتضعف بنگاه

و کار از بررسی اعطای تسهیالت بابت توسعه فناوری اطالعات در واحدهای تولیدی توسط وزارت صنعت  دبیر جشنواره وب و کسب

پذیری های خارجی در فضای مجازی ندارند و این مسئله بر رقابتهای صنعتی وضع مطلوبی در تعامل با شرکتد و گفت: بنگاهخبر دا

 .آن ها موثر است

و کار در آذرماه خبر داد و گفت: این جشنواره  به گزارش ایانا، جعفر اسکندریان در یک نشست خبری از برگزاری جشنواره وب و کسب

شود که هدف آن، توسعه کاربردهای فناوری اطالعات در توسعه و کاربرد فناوری اطالعات وزارت صنعت برگزار میتوسط دفتر 

 .واحدهای صنعتی و معدنی کشور است

محور شامل محتوا و طراحی، تعامل و خدمات  3شاخص و در  72های صنعتی و معدنی از نظر وی ادامه داد: در این جشنواره، بنگاه

 .گیرندو همچنین فناوری و زیرساخت مورد ارزیابی قرار می الکترونیک

گذاری جشنواره با ریاست معاون وزیر صنعت و همچنین حضور نمایندگانی از وزارت اسکندریان با اشاره به تشکیل شورای سیاست

در کمیته ارزیابی جشنواره  های صنعتی و معدنیمرکز ملی فضای مجازی و مجلس گفت: گزارش ارزیابی بنگاه صنعت، اتاق اصناف،

 .گیردشود و پس از آن در کارگروه نظارت و ارزیابی وزارت صنعت مورد نظارت نهایی قرار میبندی میجمع

توانند در فرایند جشنواره شرکت کنند که پس از ارزیابی، برنامه های بزرگ، متوسط و کوچک صنعتی و معدنی میبه گفته وی بنگاه

 .توانند در راستای بهبود کسب و کار خود اقدام کنندبه آن ها ارائه خواهد شد و می بهبود و توسعه راه

های خارجی است، گفت: های داخلی با بنگاهترین عوامل رقابت بنگاهوی با بیان اینکه تعامل و حضور در فضای مجازی یکی از مهم

شرکای خارجی را ندارند و عالوه بر این، در تعامالت داخلی نیز برای های داخلی امکان تعامل با اکنون بنگاهاین در حالی است که هم

توان در زمینه سفارشات، پیگیری سفارشات، مراودات و حتی قراردادها انجام برخی امور خود با مشکل روبرو هستند. در حالی که می

 برگزیدگان به الکترونیکی معامالت برتر اننش اعطای به اشاره با و کار دبیر جشنواره وب و کسب.نیز به صورت برخط عمل کرد

تیر ماه در غرفه وزارت صنعت در نمایشگاه الکامپ آغاز  30نام برای حضور در این جشنواره از ثبت :گفت کار و کسب و وب جشنواره

 .شودها نیز آذر ماه در مراسمی اعالم میخواهد شد و نتیجه ارزیابی

سایت و پورتال  های تولیدی شرایط مطلوبی از نظر وبمار وزارت صنعت، میزان باالیی از بنگاهاسکندریان با اشاره به اینکه طبق آ

های متوسط و بزرگ در مقایسه با های بزرگ تولیدی نیز وجود دارد، هرچند بنگاهندارند، اظهار کرد: این مشکل حتی در بنگاه

های صنعت، معدن و بازرگانی و برگزیده در بخش 9در این جشنواره وی تصریح کرد: .های کوچک، وضعیت نسبتاً بهتری دارندبنگاه

هایی گذاری جشنواره، بحثاسکندریان ادامه داد: در شورای سیاست.در سه سطح بنگاه کوچک، متوسط و بزرگ معرفی خواهند شد

گزیدگان جشنواره مطرح است زیرمجموعه وزارت صنعت( به بر)برای اعطای تسهیالت از محل صندوق حمایت از صنایع الکترونیک 

 .هایی داده شود که عالقمند به توسعه هستند ولی وضعیت مناسبی در این بخش ندارندکه البته از نظر ما این تسهیالت باید به بنگاه

کرد:  های تولیدی خبر داد و خاطرنشانسوئیت به منظور مدیریت در خودکارسازی فرایند بنگاه وی در ادامه از اجرای طرح سامان

ر شود و یکی از نقاط برجسته آن دها ارائه میهای تحلیلی و مدیریتی به بنگاهاین خدمات در زمینه باشگاه مشتریان و همچنین داده

 .حوزه امنیت است

http://www.iana.ir/fa/news/46346/%D8%B6% 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46346/%D8%B6%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139کشاورزی هفته چهارم تیر اهم اخبار 

 

80 
 

 نوآوری هاتحقیقات و 
 ایران اکونا - 13۹6تیر / /  27سه شنبه , 

 عملیاتی شدن طرح حفاظت از ذخایر ژنتیکی

معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: طرح نوسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی از ابتدای امسال 

سیما، رسول زارع با اشاره به اینکه حفاظت از ذخایر ژنتیکی یکی از پنج به گزارش ایران اکونا به نقل از صدا و .عملیاتی شده است

برنامه کالن سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی است، افزود: حفاظت، نوسازی و تقویت ذخایر ژنتیکی و توارثی از مهمترین 

می و آبزیان خبرداد و گفت: این برنامه در وی همچنین از تدوین طرح شناسایی ذخایر گیاهی، دا.طرح های اقتصاد مقاومتی است

 .بخش زراعت و باغبانی به منظور بهره برداری علمی و مناسب از منابع پایه تولید مانند خاک، آب و اقلیم اجرا می شود

ای برای دسترسی به سابقه آفات و بیماری های قرنطینه :معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود

هزار  2۵هزار نمونه گیاه قارچ، بیش از  80مدیریت و کنترل این عوامل بسیار ضروری است خوشبختانه کشور ما با نگهداری از حدود 

نمونه باکتری و هفت هزار نمونه جوندگان و پرندگان برای مقابله طبیعی با آفات و  2300نمونه قارچ زنده،  2۵00نمونه حشره، 

زارع گفت: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با دارابودن بزرگترین .مالی گیاهان ظرفیت های زیادی داردبیماری های احت

 .مجموعه گیاهی، حشرات و قارچ های زنده در فهرست فدراسیون جهانی قرار دارد و این مجموعه نیز به نام ایران ثبت شده است

دسترسی به سابقه آفات و بیماری های قرنطینه ای را فراهم می کند تا آنان بدانند  وی افزود: این مجموعه برای پژوهشگران امکان

 آیا آفت و یا بیماری که شایع شده قابل کنترل است یا خیر و اینکه در کشور نمونه زیستی دارد؟

سترسی به راهها و معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: مجموع علمی گیاهان و حشرات د

 .روش های مبارزه طبیعی با آفات را فراهم می کند

http://iranecona.com/7۵438/%D8%B9%D9%8۵%D9% 
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 تخم مرغ

 فارس - ۹6/04/31 : تاریخ

 دهد فارس از علت افزایش قیمت تخم مرغ گزارش می
خورند این روزها قیمت تخم مرغ روند افزایشی داشته ها را گرفت/ برخی نان نوسان قیمت را میآنفلوانزای پرندگان این بار یقه قیمت

ماه  6گذار در های مرغ تخمدرصد از گله 30که بنا به گفته تولیدکنندگان این محصول علت آن خأل دوماهه در تولید و از بین رفتن 

، یک روز گوشت به فاطمه بیاتـ گروه اقتصادی ـ  خبرگزاری فارس .گذشته است که هیچ حمایتی هم از این صنف نشده است

افزایش است.  مرغ رو بهت که قیمت مرغ و تخمشود و اکنون چند روز اسرسد. یک روز برنج گران میهزار تومان می ۵0کیلویی 

 .دانندموضوعی که به کالف سردرگمی تبدیل شده و بسیاری از کارشناسان حل آن را در گرو ایجاد زنجیره تولید از دانه تا سفره می

طرف مسئوالن شده و از آندست وزارت جهاد کشاورزی داده ن با اجرای نصف و نیمه قانون تمرکز و این بهانه که تمامی ابزارها به

ان هستند کنندگکنند، این تولیدکنندگان بخش کشاورزی و مصرفوزارت صنعت، معدن و تجارت از وظیفه تنظیم بازار شانه خالی می

 ماجرای افزایش قیمت مرغ و تخم و مرغ در هفته گذشته تاکنون را پیگیری کردیم..های آن را بپردازندکه باید زیان کرده و هزینه

درصد از واحدهای  40تا  30شود که در زمستان سال گذشته به دلیل شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان داستان از آنجا شروع می

مرغ نیز متوقف شد و تازه طی در پی همین رخداد صادرات تخم.های بسیار شدندگذار معدوم شده و صاحبان آن دچار زیانمرغ تخم

مرغ را برای از طرف دیگر رقیبی مانند کشور ترکیه که تخم .مرغ باز شدزمان دامپزشکی، صادرات تخمدو ماه اخیر و با اعالم سا

فروشد برای تصاحب بازارهای منطقه و دادن سوبسید به صادرکنندگان هزار تومان می 7کننده خود در داخل کیلویی مصرف

 .کندپشت مرزها عرضه میتومان  ۵00هزار و  3ها را دامپینگ کرده و کیلویی قیمتخود،

 (تومان 400هزار تومان )هر عدد  ۱2ای مرغ به شانهگذار میهن در مورد افزایش قیمت تخمرضا ترکاشوند رئیس اتحادیه مرغ تخم

 گوید: طی هفته گذشته با روند افزایشی قیمت تخم مرغ مواجه بودیم تا حدی که متولیان تنظیم بازار اعالم کرده بودند که اینمی

 .قیمت بسیار افزایش پیدا کرده و باید فکری به حال آن کرد

 تومان 4۵00عرضه مستقیم تخم مرغ به غرفه میادین کیلویی 

ای را با مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی برگزار و اعالم آمادگی کردیم که عرضه تخم مرغ افزاید: در همین راستا امروز جلسهوی می

های سازمان میادین از تومان به غرفه ۵00هزار و  4این هفته را به قیمت پایه درب مرغداری کیلویی به صورت مستقیم را از ابتدای 

 .کنیم این کار تأثیر مستقیمی بر روی تعادل قیمت در بازار خواهد داشتطریق اتحادیه انجام دهیم و فکر می

هزار تومان رسید که البته  ۵خم مرغ درب مرغداری به کند: هفته گذشته هر کیلو تگذار میهن تصریح میرئیس اتحادیه مرغ تخم

 400های سطح شهر اکنون قیمت هر عدد تخم مرغ در سوپرمارکتبه گزارش خبرنگار فارس، هم.قیمت پایین را هم قبول نداریم

تومان برای  ۵00هزار و  ۱0گوید، نهایتاً این رقم باید گذار میهن میرسد، در حالی که رئیس اتحادیه مرغ تخمتومان به فروش می

ای به اعضای اتحادیه خبر داد و گفت: در این نامه خواسته شده تا اعضای اتحادیه ترکاشوند همچنین از ابالغ نامه.مصرف کننده باشد

تر بوی همچنین بازار داخلی را برای فعاالن حوزه تولید و توزیع تخم مرغ را بسیار مناس.به تعادل قیمت در سطح بازار کمک کنند

مرغ در داخل مزیت بیشتری برای فعاالن دارد و صادرات تخم مرغ هم بسته به از بازار صادراتی دانست و افزود: شرایط قیمت تخم

مرغ را گذار میهن این را هم گفت که برای آنکه بتوانیم قیمت تخمرئیس اتحادیه مرغ تخم.میزان تقاضا روال عادی خود را دارد

مرغ، ذخیره را به بازار عرضه سازی کرده و هنگام باال رفتن قیمت تخمر زمان عرضه بیش از نیاز آن را ذخیرهمتعادل کنیم، باید د

 .کنیم

http://awnrc.com/index.php
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 شودهایی که نمیو اما دل پردرد تولیدکنندگان تخم مرغ از حمایت

 30غ داریم. در سال گذشته مرگوید: ما دو ماه خأل تولید تخمیکی از تولیدکنندگان که خواست نامش در گزارش درج نشود، می

ای که با مسئوالن وزارت جهاد در جلسه .گذار زیر خاک رفت و هیچ حمایتی هم از تولیدکننده نشدهای مرغ تخمدرصد از گله

خواهید تولید تومان وارد کنیم و اگر نمی ۵00هزار و  3مرغ را از ترکیه کیلویی تریم که تخمداشتیم به ما گفتند ما خیلی راحت

تومان در مرغداری  ۵00هزار و  4مرغ به این فکر افتادند که قیمت کیلویی کند که آقایان پس از گران شدن تخموی تصریح می.نکنید

ایم و تومان هم فروخته 300هزار و  2مرغ، آن را ما تا کیلویی از این و تا قبل از گران شدن تخم که پیشرا مصوب کنند، درحالی

 .بینندمرغ دارند زیان میامده است که تولیدکنندگان تخمصدایی از کسی درنی

 خوردنددالالن از نوسات قیمت نان می

تومان  3240مرغ ما در سال گذشته گوید: میانگین فروش هر کیلو تخممرغ به خبرنگار فارس مییکی دیگر از تولیدکنندگان تخم

طرف دالل در صنعت ما ریشه  4-۵طرف ایم. اما از آنتومان فروخته 3200بوده و هم اکنون از ابتدای امسال میانگین کیلویی 

کند که برخی افراد وی تصریح می.توانند بازار را باال و پایین کنندراحتی میاند که به اطالعات خاص هم دسترسی دارند و بهدوانده

وز ها مجکند در جادهدکنندگان وجود دارد. تا چشم کار میافزاید: البته موانع زیادی هم بر سر راه تولیخورند و مینان نوسانات را می

اند و حاال باید فکری برای آن بکنند. چرا باید بازار صادراتی عراق را از دست بدهیم و ترکیه جای مرغ دادهتولید و پرورش مرغ و تخم

ترین مرز را در دست گرفت. ما با آنکه کوتاه مرغ قطرساعت ترکیه با ارسال محموله هوایی بازار تخم 48ما را بگیرد؟ چرا در عرض 

 .کرد، نتوانستیم وارد شویمآبی را با قطر داریم، به دلیل هزار و یک مانعی که باید وزارت امور خارجه پیگیری می

 اندتولیدکنندگانی که خانه نشین شده

ام را با ماهی ام و مرغدارینشین شدهرغداری، خانهسال تجربه کار م 2۵گوید: پس از مرغ مییکی دیگر از تولیدکنندگان مرغ و تخم

آیم و بسیاری میلیون تومان بابت مرغداری برمی 25پرسد چگونه از پس اقساط ماهی ام؛ چراکه کسی نمیمیلیون تومان اجاره داده 8

ی به فکر واردات و سود شیرین خود اند، اما همچنان برخنشین شدهها تومان بدهکاری اکنون خانهدار با میلیوناز مرغداران سابقه

 .هستند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱396043۱00۱2۵۵ 
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 تولیدات باغی

 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

 و بختیاری کسب رتبه اول تولید بادام کشور توسط چهارمحال

  .رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از کسب رتبه اول تولید بادام کشور توسط چهارمحال و بختیاری خبر داد  

هزار  24ذبیح اهلل غریب با اشاره به کسب رتبه اول تولید بادام کشور توسط چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این استان با تولید 

 .به اول کشور در تولید بادام کشور را کسب کرده استتن بادام رت

 .وی در گفت و گو با مهر عنوان کرد: شهرستان سامان مهمترین مرکز تولید بادام استان چهارمحال و بختیاری است

 شور هایرئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بیشترین میزان تولید بادام چهارمحال و بختیاری به ک

 .مختلف جهان صادر می شد

http://www.iana.ir/fa/news/4633۵/%DA%A9%D8%B3%D8 
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 تولیدات باغی
 ایران اکونا - 13۹6تیر / /  26دوشنبه , 

 میلیون تن سیب در آذربایجان غربی ۱.2تولید ساالنه بیش از 

هزار تن سیب  300رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی ساالنه با تولید افزون بر یک میلیون و 

هکتار باغ میوه  ۵43 هزار ۱۱2 کشت زیر سطح با استان اینکه بیان با اسمعیل کریم زاده.قطب اول کشور را از آن خود کرده است

 .درصد شامل باغات سیب است۵۵یکی از قطب های مهم کشوری به شمار می رود افزود: از این میزان 

وی با اشاره به اینکه استان در زمینه تولید و سطح زیرکشت سیب مقام اول کشوری را سالهاست از آن خود کرده است اظهارداشت: 

وی با تاکید بر اینکه کشت سیب در تمامی شهرهای .آذربایجان غربی تولید می شودهم اکنون یک سوم کل سیب تولیدی کشور در 

استان صورت می گیرد خاطرنشان کرد: اما بیشترین آمار سطح و تولید سیب به ترتیب شهرستانهای ارومیه، سلماس، اشنویه، نقده، 

هکتار عنوان  470هزار و  60ستان در سالجاری را کریم زاده سطح زیرکشت کل باغات سیب ا.مهاباد و میاندوآب به شمار می رود

 .هکتار است 382هکتار و غیربارور هفت هزار و  88هزار و ۵3کرد و گفت: در این راستا سطح باغات سیب بارور 

و تن اعالم کرد  9هزار و ۵88رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی کل میوه تولیدی استان در سالجاری را یک میلیون و 

تن مربوط به سیب است که پیش بینی می شود امسال تولید و روانه بازار مصرف  420هزار و  208افزود: از این میزان یک میلیون و 

هزارتن برشمرد و خاطرنشان کرد: ظرفیت  7۵0کریم زاده ظرفیت سردخانه های نگهداری سیب تولیدی در استان را باالی .شود

 .می رسد ...درصد از کل تولید است و مابقی آن نیز به سایر مصارف از جمله تازه خوری و 30 تان جذب مواد خام صنایع تبدیلی اس

هزارتن به مصرف تازه خوری و صادرات  ۱20رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایحان غربی ادامه داد: از میزان سیب تولیدی استان 

 .شور می رسددر زمان برداشت به سایر استانهای کشور و نیز خارج از ک

هزارتن اعالم کرد و گفت: استان آذربایجان غربی از لحاظ 7۵0کریم زاده ظرفیت سردخانه های نگهداری سیب استان را نیز باالی 

 .مقدار کشت و تولید سیب، رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است

http://iranecona.com/7۵4۱0/%D8%AA%D9%88%D9%8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/75410/%D8%AA%D9%88%D9%258


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139کشاورزی هفته چهارم تیر اهم اخبار 

 

85 
 

 تولیدات زراعی

 فارس - ۹6/04/28 : تاریخ

تومان هم از کشاورز  ۴۰۰هزار تومانی را کیلویی  ۵ماجرای پیازهایی که زیر آفتاب خوزستان دپو شد و گندید/ پیاز 
 خریدندنمی

هایی از جمله ایجاد سردخانه نزدیک به مراکز تولید عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: به دلیل فراهم نبودن زیرساخت 

  .شوددرجه دپو می ۵۵محصوالت کشاورزی شاهدیم که محصولی مانند پیاز با قیمت ارزان از کشاورز خریداری و زیر آفتاب 

ته رویه قیمت پیاز در تهران که طی دو هف، در واکنش به افزایش بیخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی زاده در گفتعباس پاپی

أله شود، همین مسل میها هم حذف شوند، بسیاری از مشکالت حاخیر اتفاق افتاده، افزود: وقتی زنجیره تولید شکل بگیرد و واسطه

تومان هم از کشاورز دزفولی  400روز پیش کیلویی  20شود را هزار تومان در تهران فروخته می ۵پیاز که اکنون کیلویی حدود 

های الزم را برای تأمین به موقع محصوالت و تنظیم بازار نداریم، تصریح کرد: من وی با اشاره به اینکه ما زیرساخت.خریدندنمی

 92بینم قانون انتزاع که سال خواهم به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این موضوع انتقاد کنم، مینده مجلس وقتی مینمای

اجرایی شده است و این وزارتخانه  94مصوب شده تا وظایف را تحویل وزارت جهاد کشاورزی بدهیم، اما در عمل این قانون اواخر سال 

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی تصریح  .هایی مانند سردخانه را به وجود بیاوردیرساختچه زمانی فرصت داشته، تا ز

کنند، بدون اینکه حتی درجه دپو می ۵۵خرند و بعد آن را زیر آفتاب تومان می 200تا  ۱۵0وقتی پیاز را از کشاورز کیلویی  :کرد

روز این محصول بوی تعفن بگیرد که تازه باید هزینه کرد تا آن  2اینکه بعد از  توان داشت جزبانی روی آن باشد، چه توقعی میسایه

 ولیدکنندهت هم پیش ماه یک و بیندمی آسیب کنندهرا دفع کنیم و اکنون نیز پیاز کمیاب شده است. در نتیجه آنکه اکنون مصرف

در مورد الیحه تفکیک  خبرگزاری فارسزگرد های عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در میاین سخنان بخشی از صحبت.شد نابود

به گزارش خبرنگار فارس، طی دو هفته اخیر هر کیلوگرم پیاز در  .شودوزارت بازرگانی است که متن کامل آن به زودی منتشر می

 .رسدتومان به فروش می ۵000طح شهر تا کیلویی های ستومان و در مغازه 3600بار به قیمت نهایت میادین میوه و تره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱396042700۱۵۵2 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - 13۹6تیر  2۹تاریخ: 

 محصوالت ذرت، جو و برنج در بورس کاالی ایرانابالغ مصوبه دولت برای عرضه 

های تبعی اجرای سیاست قیمت تضمینی به پیشنهاد مشترک شرکت بورس کاالی ایران و وزارت جهاد کشاورزی و تأیید هزینه

 .شودمیکل کشور تأمین و پرداخت  ۱396سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 

های مازندران و گیالن( به منظور عرضه در بورس کاالی ایران تعیین محصوالت ذرت و جو در کل کشور و برنج )صرفاً در استان

به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به  ۱4/4/۱396 جلسه در وزیران ،هیئت دولت رسانی اطالع پایگاه به گزارش ایانا از  .شوندمی

وری بخش کشاورزی و منابع قانون افزایش بهره( 33استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ماده )

، -۱393مصوب  –( 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )( 36و ماده ) -۱389مصوب  -طبیعی 

 :تصویب کرد

های مازندران و گیالن( به منظور عرضه در بورس کاالی ایران تعیین محصوالت ذرت و جو در کل کشور و برنج )صرفاً در استان -۱

 .شوندمی

در صورت افت قیمت و ضرورت مداخله دولت برای خرید تضمینی برنج، سازوکار خرید محصول مذکور از طریق بورس کاال  -تبصره

 .گیردیانجام م

های تبعی اجرای سیاست قیمت تضمینی به پیشنهاد مشترک شرکت بورس کاالی ایران و وزارت جهاد کشاورزی و تأیید هزینه -2

 .شودکل کشور تأمین و پرداخت می ۱396سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 

الوه الذکر را به عالتفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصوالت فوقکشور موظف است مابه سازمان برنامه و بودجه -3

 .کل کشور تأمین و پرداخت نماید ۱396کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوبقانون بودجه سال 

های مورد نیاز مکلف است نسبت به بسترسازی و تقویت زیرساختسازمان بورس و اوراق بهادار( )وزارت امور اقتصادی و دارایی  -4

 .ورود محصوالت کشاورزی به بورس کاال با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید

( 7ر000ر000ر000ر000)های عامل معادل هفت هزار میلیارد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانک -۵

نکی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد. شرکت مذکور مجاز است با تأیید سازمان برنامه و ریال تسهیالت با

 .التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کاال اقدام نمایدبودجه کشور نسبت به پرداخت مابه

ت جهاد کشاورزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و جمهور این مصوبه را به وزاراسحاق جهانگیری معاون اول رییس 

 .بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد

http://www.iana.ir/fa/news/464۱۵/%D8%A7%D 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46415/%D8%A7%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139کشاورزی هفته چهارم تیر اهم اخبار 

 

87 
 

 تولیدات زراعی
 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

 درصدی تولید و درآمد شالیکاران با استفاده از بذرهای گواهی شده و مرغوب/ افزایش سطح زیر کشت برنج ممکن نیست 20افزایش 

درصدی  20معاون مؤسسه تحقیقات برنج کشور استفاده از بذرهای گواهی شده و مرغوب توسط شالیکاران را که عالوه بر افزایش 

شود، یکی از نمونه اثرات کاربرد نتایج هزار متر مکعب می ۵00جویی در مصرف آب به میزان ورزان، موجب صرفهتولید و درآمد کشا

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران، دکتر عرفانی در سی و سومین دوره .تحقیقات در بخش کشاورزی دانست

با اشاره به اهمیت تحقیقات در بخش کشاورزی، گفت: دیگر افزایش  "ج و تولید بذرمدیریت زراعی برن"روز مزرعه برنج با عنوان 

ای کلیدی در افزایش تولید برنج و رسیدن به خودکفایی به سطح زیر کشت برنج ممکن نیست و افزایش تولید در واحد سطح مقوله

زی و انتقال نتایج تحقیقاتی موجود به کشاورزان حاصل شمار می رود.وی افزود: این مهم تنها با استفاده از علم روز در بخش کشاور

 20می شود. معاون مؤسسه تحقیقات برنج کشور استفاده از بذرهای گواهی شده و مرغوب توسط شالیکاران را که عالوه بر افزایش 

کی از نمونه اثرات شود، یهزار متر مکعب می ۵00جویی در مصرف آب به میزان درصدی تولید و درآمد کشاورزان، موجب صرفه

مدیر کل هواشناسی استان مازندران نیز در این دوره با اشاره به اهمیت مقوله .کاربرد نتایج تحقیقات در بخش کشاورزی دانست

 اندرکار بخش کشاورزی خبر داد. های دستهواشناسی در کشاورزی، از ارتباط تنگاتنگ هواشناسی مازندران با ارگان

روز است، گفت: مسئله تغییر اقلیم و بروز خشکسالی با اهمیت قلمداد ب که هواشناسی ایران کامالً علمی و بهرضوی با بیان این مطل

هزار متر مکعب آب معادل سه برابر ظرفیت سد شهید رجایی ساری است که هزینه احداث ان بالغ بر هزار میلیارد تومان  ۵00بوده و 

های مختلف کشت برنج از قبیل مباحث وز مزرعه برنج محققان مؤسسه در زمینهگفتنی است در سی و سومین دوره ر.بوده است

ها، ارقام جدید و اصالح شده برنج و مباحث مربوط به آبیاری برنج توضیحاتی ارائه خاک شناسی و تغذیه زراعت برنج، آفات و بیماری

این دوره ضمن بازدید از مزارع تحقیقاتی، از جدیدترین  در پایان شرکت کنندگان در.و به پرسش های حضار در این موارد پاسخ دادند

 های تحقیقاتی در حال اجراء در مؤسسه، مطلع شدند.طرح

http://www.iana.ir/fa/news/46476/%D8%A7%D9%8۱% 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  30تاریخ: 

 میلیون تن در سال زراعی جاری 2۰عبور تولید غالت ایران از 

درصدی نسبت به  0.9سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی)فائو( پیش بینی کرد تولید غالت ایران در سال زراعی جاری با افزایش 

در دومین  سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.میلیون تن برسد 20.۱سال قبل به 

 20.۱خود از سلسله گزارش های موسوم به دورنمای محصوالت و وضعیت غذایی تولید غالت ایران در سال زراعی جاری را  20۱7گزارش سال 

میلیون تن اعالم شده  ۱9.9بالغ بر  20۱6د بین المللی پیش بینی کرده است تولید غالت ایران که در سال این نها.میلیون تن پیش بینی کرد

در این سال نسبت به سال قبل تغییری نخواهد  تولید گندم ایرانبر اساس گزارش فائو، .درصدی مواجه شود 0.9با افزایش  20۱7بود در سال 

هزار تنی نسبت به سال قبل مواجه  ۱00با افزایش  20۱7اما تولید برنج ایران در سال .اهد ماندمیلیون تن باقی خو ۱3.۵داشت و در سطح 

 .میلیون تن برنج تولید کرده است 2.۵میلیون تن می رسد. ایران در سال قبل  2.6خواهد شد و به 

هزار تن افزایش  ۱00بود در سال جاری  میلیون تن اعالم شده 3.9بالغ بر  20۱6میزان تولید سایر غالت در ایران نیز که طی سال 

 200نسبت به سال قبل از آن  20۱6در پایان سال  ذخایر غالت ایرانبر اساس این گزارش .رسدمیلیون تن می 4می یابد و به 

ر پایان نیز کاهش یابد و د 20۱7میلیون تن رسیده است. انتظار می رود ذخایر غالت ایران در سال  6.3هزار تن کاهش یافته و به 

 .میلیون تن برسد ۵.4سال به 

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱73۱76/%D8%B9%D8%A8%D9%88 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  31تاریخ: 

 از فروش بادمجانمیلیارد ریالی  ۱۴3درآمد 

 .تن بادمجان، از کشور صادر شده است ۱6۵هزار و  ۱8قریب به  96طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

در  آمار منتشر شده توسط گمرک طبق ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .، از کشور صادر شده استبادمجانتن  ۱6۵هزار و  ۱8قریب به  96یک ماهه نخست سال 

 .بوده است ۱43،069،473،300آن  ارزش ریالیو  4,412,448 صادراتاین میزان  ارزش دالری 

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱69036/%D8%AF%D8% 
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

 سال گذشته +نمودار ۱6شده مرغ طی سهم بهای جوجه در قیمت تمام

های مختلف، شود؛ سهمی که در سالشده مرغ، متشکل از عوامل مختلفی است که بخشی از آن شامل جوجه یکروزه میتمامقیمت 

ای برای تولید شود، دارای هزینهبه گزارش خبرنگار ایانا، هر محصولی که به بازار عرضه می.های متفاوتی را تجربه کرده استنوسان

گیرد. تولید گوشت مرغ نیز از این قاعده مستثنی نیست. به لیه گرفته تا مصارف جانبی را دربر میاست. این هزینه از تهیه مواد او

ترین مواردی است که برای تولید گوشت مرغ، باید وجود داشته باشد. به هایی مانند دان و جوجه یکروزه، جزو اصلیعبارتی نهاده

کننده شده کاالی نهایی، تأثیرگذار بوده و تعیینطور مستقیم بر قیمت تمامها بههمین دلیل، هر گونه نوسان قیمتی در این نهاده

درجه سود تولیدکننده است.سیر صعودی قیمت جوجه از سال گذشته، اعتراض تولیدکنندگان مرغ را برانگیخت. آنها اعتقاد دارند که 

درصد رسیده  20تا  ۱8بود، اما اکنون به حدود درصد  ۱2تا پیش از گرانی، سهم نرخ این نهاده در قیمت محصول نهایی، حدود 

رسد. به عبارتی اینکه مرغ تولید شده در چه میانگین وزنی های معادله هنوز مجهول به نظر میاست؛ در حالی که بسیاری از جنبه

 نند.کهتر مسئله یاری میشود، پارامترهایی هستند که ما را در شناخت بقرار دارد و نوسان قیمت خوراک تا چه حد باال و پایین می

و  87های درصد در سال 9.3کیلوگرم با  2.6دهد که کمترین سهم بهای جوجه در فروش مرغ زنده با متوسط وزن آمارها نشان می

درصد رسید. در  ۱2بوده است. این مقدار در سال گذشته که مرغداران بیشترین اعتراض را نسبت به قیمت جوجه داشتند، به  93

طور میانگین، سهم نرخ سال گذشته رسیده است. به ۱6درصد به باالترین میزان خود طی  ۱6.6با  89این نرخ در سال  حالی که

رسد اگرچه مرغداران در برخی نظر میشود.بنابراین بهدرصد تخمین زده می ۱۱.22ها شده مرغ طی این سالجوجه در قیمت تمام

تر از حد معمول خریداری کنند، اما این هزینه را در محصول خروجی با وزن باالتر تا گراناند جوجه را های زمانی مجبور شدهبرهه

 اند./حدودی جبران کرده

http://www.iana.ir/fa/news/46307/%D8%B3%D9%87%D9% 
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 طیور تولیدات دام و
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

عنوان مدرک ارائه برخورد با گران فروشی جوجه در کشور/ مرغداران، تمام مدارک ازجمله فاکتور و فیش واریزی را به

 کنند

 در حالی که وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت را به نظارت بیشتر بر نرخ فروش جوجه یکروزه فراخوانده، اما مسئوالن این

معاون نظارت بر کاالهای .سازمان معتقدند که هرجا تخلفی صورت گرفته و اسناد و مدارک مثبت ارائه شده با آن برخورد شده است

وگو با خبرنگار ایانا درباره کنندگان و تولیدکنندگان امروز در گفتسازمان حمایت مصرف های توزیعی و اقتصادیمصرفی و شبکه

 فروشی بوده، برای آن پرونده تشکیل داده است.زمان حمایت هرجا که مدرکی دال بر گرانفروشی جوجه گفت: ساگران

فروختند، ها با مزارعی که جوجه یکروزه را باالتر از نرخ مصوب به مرغدار میسیدداوود موسوی افزود: تاکنون در تعدادی از استان

خواهد  صورت گرفته، فرد خاطی دو تا پنج برابر مبلغ تخلف، جریمهبرخورد شد که بر اساس قوانین تعزیرات حکومتی و مطابق تخلف 

رو هستند، اما برخی مرغداران بزرگ که پول جوجه شد.به گفته وی، تنها بخشی از مرغداران با معضل عدم امکان مدارک مثبته روبه

ه کنند، در حالی که این موضوع درباره مرغدارانی کنند باید فاکتورها را ارائصورت نقدی و مطابق فاکتور ارائه شده، پرداخت میرا به

که قصد خرید نسیه دارند، کمی متفاوت است.موسوی عنوان کرد: اگرچه فاکتور صادر شده برای مرغداران کوچکی که نقدینگی 

صورت جداگانه ل را بهتومان است، اما مابقی پو 700هزار و کمتری در اختیار دارند، به اندازه همان نرخ مصوب تنظیم بازار یعنی یک

کنند.وی معتقد است: اگر مرغداران با شرح اتفاقاتی که در جریان بوده و ضمیمه کردن فیش ای واریز میبه حساب دفاتر واسطه

کنند، برای شکایت اقدام کنند، بدون شک به شکایت آنها رسیدگی خواهد شد، واریزی برای مبلغ اضافی که دفاتر از آنها دریافت می

 رو خواهد شد.ها با مشکل روبهپسند ندارد، در رسیدگیتا زمانی که مرغدار عدد و رقمی ارائه نداده و مدرکی محکمه اما

کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: بیشتر سازمان حمایت مصرف های توزیعی و اقتصادیمعاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه

را دارند، تحت پوشش مزارع مرغ مادر بوده و از آنها جدا نیستند. اگر هم دفتری تحت  جه یکروزهجوای که وظیفه فروش دفاتر واسطه

کند و قسمت اعظم سود، نصیب تولیدکننده حمایت مزارع مرغ مادری نیست، سهم بسیار کمی از فروش هر قطعه جوجه دریافت می

، عنوان مثالهای مختلف به تفکیک مشخص شده است. بهظایف بخشجوجه خواهد بود.موسوی ادامه داد: اکنون طبق قانون انتزاع، و

ها نظارت کند. در مقابل، فروشیهای خردهوزارت صنعت و متعاقب آن سازمان حمایت، وظیفه دارد به همراه اتاق اصناف، بر قیمت

این کاال یعنی جوجه یکروزه، عمال  فروشی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است وهای کاالهای مربوطه تا قبل از خردهکنترل نرخ

های نظارتی نیست. به همین خاطر، متخلفان را به سازمان فروشی وجود ندارد، اما نافی وظایف کلی این سازمان و دستگاهبازار خرده

رت جهاد دهنده مرغ، تحت نظارت وزاتعزیرات حکومتی معرفی کرده است.وی یادآور شد: هر دو حلقه تولیدکننده جوجه و پرورش

 کشاورزی است؛ بنابراین به عهده مسئوالن این وزارتخانه است که در راستای توافق و هماهنگی دو جانبه آنها بکوشد.

های صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارند با دریافت اسناد و مدارک موسوی در پایان اظهار کرد: همکاران این سازمان و سازمان

 رسیدگی به تخلفات، در راستای قانون اقدام کنند./مثبته نسبت به بررسی موضوع و 

http://www.iana.ir/fa/news/46298/%D8%A8%D8%B۱%D8%AE% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

 کشاورزان تلف شدندهزار جوجه در آتش سوزی سهل انگاری 3۵

به گزارش خبرگزاری موج، سرایت آتش زدن بقایای کشاورزی ظهر جمعه به یک واحد مرغداری در رامیان، خسارت فراوانی وارد 

  .سهل انگاری کشاورزان در آتش زدن بقایای زمین های کشاورزی علت این حادثه عنوان شده است.کرد

ساعت آتش خاموش  2نشانی پس از اء آن دشوار شده بود که با تالش ماموران آتششدت آتش سوزی به قدری بود که مهار و اطف 

هزار جوجه خبرداد و گفت: شعله های آتش از زمین های کشاورزی به پوشال هایی که برای  3۵مالک این مرغداری از تلف شدن .شد

  .خنک نگه داشتن مرغداری سرایت کرده بود

http://www.iana.ir/fa/news/464۵3/%D 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 بی اقبالی بازار فیزیکی در ورود جوجه یک روزه

های خود قصد ورود به آن را دارد. این بورس که قبال کاال در برنامههای با اهمیتی است که بورسزنجیره صنعت مرغ یکی از زنجیره

وری بخش کشاورزی و اجرای سیاست قیمت تضمینی به طور عملی ورود گسترده به معامالت قانون افزایش بهره 33در اجرای ماده 

های جوجه یک روزه به عنوان یک نقطه مهم م صنعت طیور را آغاز کرده، چندی است که میزبان عرضهذرت به عنوان یک نهاده مه

 .در صنعت طیور کشور شده است

 :لیلی شهیر

 20های تولیدکننده جوجه یک روزه )مرغ مادری( موظفند براین اساس انجمن تولید جوجه یک روزه چندی پیش اعالم کرد؛ شرکت

کاال انجام دهند. با وجود این الزام اما بعد از گذشت چندین تیر در تاالر فیزیکی کشاورزی بورس ۱0از تاریخ  درصد معامالت خود را

ن اند. در ایکاال کردهشرکت تولیدکننده جوجه یک روزه فعال، تنها کمتر از یک در صد اقدام به پذیرش در بورس 800روز از حدود 

 از طرح فوق پرداخته شده است. گزارش به چرایی استقبال نه چندان گرم

 ریشه سرد استقبال در بی خبری

روش در  کاال گفت: به دنبال این تغییرسعید انگبینی، مدیرکاالیی و انرژی کارگزاری پیشگامان بهپرور درباره الزام به عرضه در بورس

پیشین، ابتدا جوجه به خریدار تحویل و  هایی وجود دارد؛ در روش سنتیهای تولیدکننده مرغ گوشتی )مادر( مقاومتفروش شرکت

شود به این طریق که حدود سه هفته کاال به صورت سلف انجام میشد، اما فروش در بازار فیزیکی بورسمی گذاری انجامبعد قیمت

پایین بودن سطح شود. این کارشناس بازارسرمایه، ها قیمت مشخص و هزینه آن پرداخت میها و درواقع تولد آنقبل از تحویل جوجه

کاال عنوان و ها به بورسکاال را دیگر عامل در استقبال کمرنگ از ورود این شرکتهای معامالت در بورسآگاهی مرغداران با روش

کاال خرید کنند و توانند به طور مستقیم از بورسمالی و نقدینگی الزم، نمی هایی به دلیل ضعف در تأمینتاکید کرد: چنین شرکت

دهند؛ از طرفی دیگر به دلیل ها تشکیل میآورند و به این ترتیب غالب خریداران را واسطههای این بازار روی میم به واسطهالجر

اال کها تمایلی به خرید مستقیم از بورسکند، داللشفافیت موجود که به دنبال انجام معامالت الزام پرداخت مالیات را ایجاب می

به صورت فشرده و مداوم جلسات آموزشی را در این خصوص برای فعاالن این  تاکید کرد: بهتر است این بورس ندارند. او برای راهکار

بازار برگزار کند تا هرچه سریعتر آگاهی در این زمینه افزایش پیدا کرده و مشکالت موجود حل شود. البته نباید از نقش کارگزاران و 

گرانی برای انجام معامالت، الزم و آنها را ین مدیر کاالیی وجود دالالن را به عنوان واسطهتوجیه مشتریان در این زمینه غافل شد. ا

قسمتی از بازار دانست و تصریح کرد: من با موضوع حذف دالالن به شدت مخالفم؛ به خصوص در بازار جوجه و مرغ که تولیدکنندگان 

شود. آنها از تأمین خوراک جوجه، واکسن تا حوزه توسط واسطه انجام میهای این از نقدینگی الزم برخوردار نبوده و بیشتر فعالیت

 دهند.خرید گوشت مرغ را انجام می

ف کاال به دلیل کشانگبینی البته به برخی از نکات مثبت این اقدام اشاره کرد و گفت: با انجام معامالت جوجه یک روزه در بورس

تر انجام داد ضمن ذاری تعزیراتی و سنتی خارج شد و معامالت را به شکل واقعیگتوان از قیمتقیمت با کمک عرضه و تقاضا می

شود. مدیر کاالیی و انرژی کارگزاری پیشگام بهپرور، کمک هدفمند بازارسرمایه از تر توزیع میاینکه کسب منافع به صورت منطقی

ها اقدامی موثر دانست و ی مرغداری برای رونق مرغداریهارا برای تأمین نقدینگی شرکت سرمایههای تأمینها و شرکتطریق بانک

 تصریح کرد: البته برای کمک به رشد این صنعت، نباید تأمین نقدینگی با رقابت منفی در بازارسرمایه انجام شود.
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ود نابراین ورشد، بانگبینی در پاسخ به این پرسش که در گذشته معامالت جوجه یک روزه در بازار فرعی با حجمی اندک انجام می

نامه و قوانین موجود ها طبق آییناین محصول در بازار اصلی چه تاثیری در انجام این معامالت دارد، پاسخ داد: در بازار فرعی قیمت

ا شود تها در سایت منتشر و این کار موجب میرسد اما در بازار اصلی قیمتشود و به اطالع عموم نمیبه صورت عمومی منتشر نمی

کاال پیش رود، به این معنی که با جا افتادن معامالت این محصول ها با توجه به حجم معامالت به سمت بورسیت قیمتمرجع

های بورسی آن به عنوان قیمت مرجع شناخته خواهد شد.این کارشناس بازار کاال درخصوص نوع معامله جوجه یک روزه و قیمت

یک  تواند انجام شود. جوجهنیست و طبق این ویژگی معامله آن فقط به صورت سلف می معامالت سلف عنوان کرد: این کاال انبارپذیر

تواند زنده بماند زیرا شرایط کارخانه تولید جوجه برای نگهداری و ساعت می 24کشی نهایتا تا روزه به محض خروج از دستگاه جوجه

شد به مرغداری مخصوص پرورش جوجه منتقل شود؛ بنابراین ادامه رشد آن مناسب نیست و محصول حتما باید برای ادامه حیات و ر

ساعت بعد از متولد شدن باید مراحل انتقال به سمت مرغداری مهیا شود، زیرا شرکت مرغ مادری توانایی نگهداری از  3حداکثر تا 

ئن شود که قراردادش به نتیجه هفته است و تولیدکننده باید مطم 2آنها را ندارد یعنی حداقل زمان برای انجام این معامله حدود 

 رسیده، زیرا به هر دلیل اگر خریدار معامله را ابطال کند، تولیدکننده باید فرصت فروش در بازار آزاد را داشته باشد. بنابراین قبل از

رت آن ها را به صو بینی و بر این اساسهای به ثمر رسیده را پیشکننده زمان تحویل و تعداد جوجهها متولد شوند عرضهاینکه جوجه

 د.دهکشی به طور مستقیم به خریدار تحویل میها متولد شدند، آن ها را در محل جوجهکند و زمانی که جوجهفروش میسلف پیش

 کنترل قیمت مرغ با بورسی شدن جوجه یک روزه

فت: در تاالر فیزیکی بورس کاال گ کاال در خصوص عرضه جوجه یک روزهاکبر میرزاپور، سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس

ریزی تولید و هزینه در کل های دولت و نهادها، هر چقدر امکان برنامهبا توجه به اهمیت گوشت مرغ در سبد مصرف خانوارها و هزینه

ت د یافهای مصرف جامعه کاهش خواهزنجیره مربوط به این محصول بیشتر شود، نوسانات قیمتی نامطلوب این بخش مهم از هزینه

یفیت به کنندگان نیز محصولی با نسبت بهتر ککنندگان این صنعت خواهد شد ضمن اینکه مصرفو منافع تولید بیشتر نصیب تولید

مند و نظارت شده، تحقق این مهم در کنار کاال در یک سیستم شفاف، نظامقیمت را دریافت خواهند کرد. ورود این زنجیره به بورس

ه هایی کم بازار کارآمد و موثر فرآورده نهایی )گوشت مرغ(، را تسهیل خواهد کرد.به اعتقاد او؛ یکی از دغدغهنظارت، کنترل و تنظی

اکنون وزارت جهاد و به طور مشخص شرکت پشتیبانی امور دام دارد به عنوان متولیان اصلی صنعت مرغداری، موضوع تنظیم بازار 

داد زیادی از این محصول )مرغ( را در شرایط پیک عرضه، اقدام به خرید کرده و در مرغ است که برای این منظور، متولی بازار تع

کند؛ اما از آنجایی که در انجام این وظیفه، برآوردهای مبتنی بر کند، آن را در بازار عرضه میشرایطی هم که تقاضا افزایش پیدا می

مبنای برآوردها است، این موضوع تاکنون با اما و اگرهایی مواجه های گذشته بیشتر تقاضای واقعی آینده نقش کمتری داشته و داده

های مختلف سال نشان از وجود تردیدهایی در هها و ماکنندگان در فصلکنندگان و تولیدبوده است که رجوع به نظرات مصرف

جه یک روزه گوشتی، یکی خصوص این موضوع دارد. همچنین وجود نداشتن بازار منسجم شفاف در کل چرخه و به ویژه بخش جو

 کاال محقق خواهد شد.ریزی و برآورد عرضه است که این مهم در بورساز ابزارهای مهم برنامه

گذاری آن، ساز و کار بازار حاکم باشد تا این کارشناس بازار کاالیی افزود: اگر از اقدام حاضر حمایت الزم شود و روی فرآیند قیمت

کاال سوق داده شود به طور حتم این بازار رشد خوبی خواهد داشت. میرزاپور معامالت در بورسها به سمت انجام این زنجیره

کاال بر مبنای قیمت روز و عرضه و تقاضا دانست و گفت: بورس به لحاظ قانونی وارد فرآیند گذاری این محصول را در بورسقیمت

 کند.کننده پیشنهاد شده، کارشناسی و با استعالم از بازار تایید میای را که از طرف عرضهشود، بلکه قیمت پایهگذاری نمیقیمت
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گذاری جوجه یک روزه این نکته است که کاال، یکی از مشکالت کنونی صنعت مرغداری در خصوص قیمت به گفته فعاالن بازار

برای  اند و این نهادگان قرار گرفتهکنندتولیدکنندگان جوجه یک روزه اخیرا مورد توجه خاص سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف

تر شود پایینجوجه یک روزه قیمت مشخص تعیین کرده است. اما این قیمت از قیمت بازاری که معامالت واقعی در آن انجام می

قابل  های بازار واقعی به میزاناست و این در حالی است که با وجود گذشت زمان قابل توجهی از ابالغ این قیمت، کماکان قیمت

 توجهی باالتر از قیمت ابالغ شده است.

کاال در این رابطه تصریح کرد: بر اساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس

ان حمایت از گذاری از طرف نهادهای مالی جدید )مانند سازمشوند از شمول مقررات قیمتکاالهایی که در بورس پذیرفته می

های کند. البته باید به دغدغهشوند، این موضوع در خصوص جوجه یک روزه هم صدق میکنندگان( معاف میتولیدکنندگان و مصرف

ای های تولید و قیمت فروش توجه کرد تا حاشیه سود منصفانهصحیح سازمان مذکور و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توازن هزینه

ن مرغ گوشتی شود؛ اما باید توجه کرد که صرف ابالغ قیمت دستوری هرگز در این خصوص راهگشا نیست و الزم کنندگانصیب تولید

ن به ریزی برای رسیداست در کنار تعیین قیمت هدف )به جای قیمت دستوری(، با ساز و کار بازار و عرضه و تقاضا نسبت به برنامه

این کار، وجود بازار شفاف و رقابتی با حضور بخش قابل توجهی از فعاالن بازار است قیمت هدف در یک زمان معقول اقدام کرد. الزمه 

کشاورزی برای ریزی صحیح وزارت جهادکاال در حال تحقق است.آنچه اکنون در حال انجام است، برنامهکه این موضوع در بورس

روزه به بورس و انجام عرضه این محصول در کنندگان اصلی جوجه یک رسیدن به قیمت هدف اعالمی با ورود اکثریت تولید

 هایی نیز تعیین کرده است که توسط وزارت مذکور اعالم خواهد شد.کاالست. برای این منظور وزارت جهاد کشاورزی مشوقبورس

نندگان و کلیدتری که در نهایت منافع توأم توکنندگان فراهم کرده تا آنها با قیمت مناسباین موضوع بستری مناسب را برای عرضه

های غیرمولد جلوگیری کنندگان را فراهم سازد و در عین حرکت به سمت قیمت هدف، از حرکت منافع تولید به سمت واسطهمصرف

های کوچک جوجه یک روزه، جهت خرید گفت: فعاالن شود.میرزاپور در ادامه در خصوص راهکار برای تامین نقدینگی مرغداری

کاال از جمله نسیه، آتی و سلف برای فروش و شرایط بازار، از قراردادهای مختلف تعریف شده در بورستوانند حسب نیاز خود می

استفاده کنند که قراردادهای اعتباری برای جبران توان نقدینگی خریداران مناسب است.او با اشاره به وجود موانع و مشکالتی برای 

کشاورزی به عنوان شکالت ورود این محصول به بورس با هماهنگی وزارت جهادتحقق کامل این موضوع، تاکید کرد بخش زیادی از م

ا کاال بهای مربوط به این کاال قابل حل است. همچنین بورسمتولی اصلی تهیه مقررات، نظارت بر مقررات و استانداردها و زنجیره

های آموزشی، سعی در ش از طریق برگزاری دورهسازی و آموزتعامل بیشتر با فعاالن و تسهیل برخی فرآیندها و همچنین فرهنگ

های مختلف دارد تا به ایجاد آگاهی و آشنایی بیشتر فعاالن ها در سمت خریدار و نیز فروشنده آنها در استانآشنایی بیشتر مرغداری

 این حوزه با فرآیندها و مزایای این موضوع آن ها را برای حضور موثر در معامالت بورس ترغیب کند.

http://www.iana.ir/fa/news/46396/%D8%A8%D 
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 چای

 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

 پرداختی دولت به چایکاران

برند، در اضطرار به سر میرییس سازمان چای کشور گفت: به دلیل اینکه کشاورزان از زمان برداشت چای تا رساندن آن به کارخانجات 

محمد ولی روزبهان، رییس سازمان چای کشور  .خرید تضمینی چای دست سودجویان و دالالن را از برگ سبز چای کوتاه کرده است

شود و بالفاصله پس از برداشت با خرید تضمینی توسط دولت خریداری ای برداشت میوگو با ایلنا، گفت: چای به صورت مرحلهدر گفت

درصد توسط کارخانجات انجام  40درصد توسط دولت و  60فروشند. میزان پرداختی به کشاورزان شود و به کارخانجات میمی

درصد از برداشت چای یک سال کشور را در یک ماه داریم که قاعدتا امکان  40شود. در زمان برداشت چای در اردیبهشت ما می

ار غیرمتعارف به کارخانجات داشته باشیم، افت قیمت تولید خواهیم داشت و حاشیه درصد وجود ندارد. اگر فش 40فروش برای کل 

 .سود کارخانجات کم خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/46267/%D9%BE%D8%B۱ 
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 حبوبات

 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 ضریب خوداتکایی حبوبات افزایش یافت

 690به  92هزارتن در سال  ۵0۵درصدی از  37معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولید حبوبات در کشور با رشد 

عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .افزایش یافته است 9۵هزارتن در سال 

ای طرح افزایش خوداتکایی کشور در تولید اجر راستای در موثری اقدامات اخیر سال چهار در که این به اشاره با کشاورزی جهاد

از بهاره به کشت های پاییزه و انتظاری از برنامه حبوبات انجام گرفته، تصریح کرد: تغییر الگوی کشت حبوبات دیم )نخود و عدس( 

 38وی افزود: سطح کشت های پاییزه و انتظاری نخود و عدس از   .های این معاونت برای افزایش تولید حبوبات در کشور بوده است

 .افزایش یافته است 9۵-96هکتار در سال زراعی  970هزار و  63به  94-9۵هکتار در سال زراعی  874هزار و 

 37 رشد با 92 سال در هزارتن ۵0۵ از ایران حبوبات گرفته،تولید صورت اقدامات با: گفت کشاورزی معاون امور زراعت وزارت جهاد

وی با بیان این که محصوالت نخود و عدس به صورت دیم و لوبیا، باقال و .افزایش یافته است 9۵ سال در هزارتن 690 به درصدی

هزارتن  90هزارتن عدس و  80هزارتن لوبیا، 2۵0هزارتن نخود و لپه، 270شود، افزود: سال گذشته،ماش به صورت آبی کشت می 

کشاورز با اشاره به این که به غیر از عدس، تولید سایر حبوبات، بیش از نیاز کشور است، اظهار .باقال و ماش در کشور تولید شده است

تن نخود به ارزش  600هزار دالر و یک هزار و  770میلیون و  ۱6ا به ارزش تن لوبی ۵80نزدیک به هشت هزار و  9۵داشت: در سال 

 .هزار دالر به سایر کشورها صادر شده است 260یک میلیون و 

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: مکانیزه کردن مراحل تولید،تهیه و تامین ماشین آالت کاشت، داشت و برداشت، 

، تولید و تدارک بذور اصالح شده و کشت اراضی آیش از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید معرفی ارقام جدید

 .حبوبات در کشور است

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱7۱348/%D8%B6%D8%B۱ 
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 خاک

 آیانا - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 مزایای وجود مواد ارگانیک در خاک

اند ادههای خود را کود شیمیایی دها بر اثر تغییرات اقلیمی، کشاورزان انگلیسی که محصوالت پر آب کاشته و زمینبا کاهش بارندگی

ویژه در شرایطی که تغییرات اقلیمی ، موفقیت دراز مدت کشاورزان، بهگاردینبه گزارش ایانا از .آموزندای میاز کشاورزان ارگانیک نکات تازه

کنند. گاه ترکیبات خاک از یک زمین تا این امر دارد که چگونه با خاک رفتار می الگوهای بارندگی را غیر قابل اعتماد ساخته است، بستگی به

تواند یک مزیت بزرگ دارد، میهای درشت شنی آب را در خود نگه میهای با دانهزمین دیگر بسیار متفاوت است. خاک رس که چهار برابر خاک

روند. خاک رس همچنین بر اثر فعالیت شدید شود و محصوالت در آب فرو میمیباشد اما مزرعه با خاک رس، در هنگام بارندگی شدید غرق آب 

 شود.ماشین آالت کشاورزی، فشرده می

فرسایش خاک در سافولک انگلیس. کشاورزانی که خاک مزارعشان مواد ارگانیک زیادی دارد، نیاز به کود کمتری دارند؛  

 .آبیاری کمتری دارندشود و نیاز به مزارع آنها کمتر دچار آبگرفتگی می

برخورداری از یک ترکیب مناسب در خاک، امری مطلوب است اما این تنها ثروت کشاورزان، هر ترکیبی که داشته باشد آنها باید، 

ویژه برای محصوالت یکساله و خصوصا در مناطق خشک را باال ببرند. حتی گیاهان چند ساله وقتی قابلیت نگهداری آب در خاک، به

 رسند. می "نقطه پالسیدگی"کنند، به از آب در دسترس خود در خاک را مصرف می که نیمی

برداری مواد ارگانیک خاک یکی از عوامل مهم برای حفظ آب است. اکنون برخی مزارع انگلستان که دارای خاک بیش از حد بهره

درصد و  3رصد ماده ارگانیک دارند؛ میزان مطلوب، طور معمول از کود شیمیایی استفاده شده، تنها نیم دشده هستند و در آنها به

بیشتر از آن است. محصوالتی که خاک آنها ماده ارگانیک بیشتری دارد، در برابر کم آبی مقاومت بیشتری دارند. اینجاست که 

 ذب بیش از حدبرند و در عین حال خطر سیل و جکنند، آشکارا سود میکشاورزانی که کود حیوانی و کمپوست به خاک اضافه می

های خود را دهند.خشکسالی در آغاز امسال، بسیاری از کشاورزان را مجبور کرد برای حفظ محصوالت، زمینکربن را کاهش می

برد و کشاورزان سنتی که برای افزایش آبیاری کنند؛ اما کشاورزان ارگانیک، آب کمتری مصرف کردند. آبیاری هزینه باالیی می

اند. مراقبت از خاک برای حفظ بقای کشاورزی اند، تحت فشار مضاعفی قرار گرفتهان شیمیایی تکیه کردهمحصول، به کودهای گر

 حیاتی است.

http://www.iana.ir/fa/news/46392/%D9%8۵%D8%B2%D8%A7% 
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 خاک
 ایران اکونا - 13۹6تیر / /  31شنبه , 

 خاک ورزی حفاظتی پایدار در بخش زراعت باید توسعه یابد

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی بر خاک ورزی حفاظتی پایدار، افزایش بهره وری در کشت دیم، مصرف بذر مناسب و کمک 

اکونا به نقل از صدا و سیما، عباس کشاورز گفت: تا چند سال به گزارش ایران .به کم آبی از طریق توسعه مکانیزاسیون تاکید کرد

 .دیگر نباید خاک ورزی به جز در مورد محصوالت سیب زمینی و چغندرقند داشته باشیم

های تناوب و بخشی دیگر به وی افزود: خاک ورزی از مشکالت حوزه زراعی است که بخشی از آن به مدیریت خاک و برنامه

ها نیست، از بخش خصوصی خواست خاک کشاورز با بیان این که مساله خاک ورزی فقط به عهده دولتی.رددگمکانیزاسیون برمی

وی در عین حال به مکانیزاسیون دیم نیز اشاره .ورزی حفاظتی پایدار را جدی بگیرند و تولیدات خود را با تنوع بیشتری همراه کنند

معاون امور زراعت .ولید کنندگان در این حوزه به منظور افزایش بهره وری شدهای جدید از سوی تکرد و خواستار معرفی تکنولوژی

وزارت جهاد کشاورزی افزود: ما باید بهره وری کشت دیم را به لحاظ اجتماعی و اقتصادی با کمک مکانیزاسیون افزایش دهیم، زیرا 

کمک مکانیزاسیون، تحول زیادی در تولید  وی تصریح کرد: با کشت مستقیم دیم به.کشاورزان دیم در معرض شکنندگی هستند

شود باال کشاورز در ادامه مصرف بذر در اراضی کشاورزی کشور به غیر از شالیزارهای برنج که با نشاکاری انجام می.شودایجاد می

باغبانی یک خالء در وی با بیان این که در زمینه مکانیزاسیون .های بذر مناسب احتیاج داریمدانست و اذعان داشت: ما به کارنده

معاون وزیر جهاد کشاورزی، نقش .کشور وجود دارد، گفت: برای کاهش قیمت میوه، مکانیزاسیون باغبانی نیز باید توسعه یابد

مکانیزاسیون در صرفه جویی مصرف آب را مهم دانست و اظهار داشت: همه کسانی که در بخش کشاورزی فعال هستند باید به مشکل 

وی ساماندهی و ایجاد ساختار برای مکانیزاسیون کشاورزی را به منظور تولید پایدار ضروری خواند و از بخش .دکم آبی کمک کنن

کشاورز تصریح کرد: انتظار ما از مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی این .خصوصی فعال در این حوزه خواست دولت را همراهی کنند

وی گفت: ما عالوه بر حمایت از تجهیز .یطی ساختار مکانیزاسیون تعریف شوداست که برای هر محصول در هر منطقه و هر شرا

از تالشهای مکانیکی که  دسته آن به  .های کشاورزی به یک برنامه دقیق و مناسب اقتصادی و اجتماعی نیاز داریمناوگان ماشین

 می( کن پای یا شخم یا)ورزی خاک گیرد می انجام کشاورزی گیاهان پرورش برای برای بهم زدن خاک در راستای آماده سازی آن 

  .است کششن بیل،کج کلنگ، بیل، شامل ورزیخاک ابزارهای. گویند

http://iranecona.com/7۵۵39/%D8%AE%D8%A7%DA%A 
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 خاک
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

 خاک تاالب به خارج از کشور نداریم صدور

ها و امور رسد اما معاون دفتر زیستگاهها به خارج از کشور به گوش میتاالب اخبار غیر موثقی درباره صدور خاک حاصل از الیروبی

 .ها به خارج از کشور را رد کردمناطق سازمان حفاظت محیط زیست، صدور هر گونه خاک حاصل از الیروبی تاالب

اند. به تازگی اخباری غیر موثق درباره صدور خاک حاصل از ها به آن پرداختهصدور خاک از ایران موضوعی است که بارها رسانه

های ایران به خارج منتشر شد. پیش از این نیز محمد دهدار درگاهی، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان در الیروبی تاالب

فرهنگستان علوم، از صدور خاک ایران به دبی خبر داده بود. اما  "ط زیست ایران، گذشته، حال و آیندهها و محیجنگل"همایش 

مسعود باقرزاده کریمی معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار ایانا، صدور این نوع 

ایم و بر اساس آن، خاک حاصل از الیروبی تاالب را به تازگی طرحی اجرا کرده خاک را رد کرد. وی افزود: در تاالب سلکه انزلی به

صورت پشته داخل این اکوسیستم آبی باقی گذاشتیم.وی افزود: خاک تاالب نباید از آن خارج شود. وقتی خاک حاصل از الیروبی به 

 شود.می ها به زیستگاه پرندگان تبدیلصورت پشته داخل تاالب باقی بماند، این پشته

کان دهد در این تاالب، پلیباقرزاده کریمی بیان کرد: طرح اجرا شده در تاالب سلکه موفقیت آمیز بوده و تصاویری داریم که نشان می

آوری کرده است.وی درباره اظهارات برخی که خاک تاالب را خاکی حاصلخیز برای کشاورزی های خاک داخل تاالب، جوجهروی پشته

داشت ها با برکنیم. تاالبکنند اما این اقدام را توصیه نمیها استفاده میهای خود از خاک تاالبیادآور شد: برخی برای باغچهدانند، می

 کنند.ای صادر شود، همه اقدام به تخریب بستر تاالب با هدف استخراج خاک میشوند و اگر چنین اجازهخاک تخریب می

ها و ها، تخمسازمان حفاظت محیط زیست افزود: خاک تاالب مخزن ژنتیکی تاالب است. سیست معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق

برند و نباید این خاک از تاالب خارج شود. وقتی خاک حاصل از الیروبی را نوزادان موجودات ساکن در تاالب در این خاک به سر می

 ایم.گزینی پرندگان ایجاد کردهالنهبه صورت دپو شده در تاالب استفاده کنیم، فضای مناسبی برای 

وی الیروبی یک تاالب را بدترین گزینه برای این اکوسیستم توصیف کرد و افزود: در برخی مناطق نظیر تاالب انزلی که به شدت در 

جاد ل ایماند. این رسوب بیش از حد، برای تاالب مشکحال تخریب باالدست هستیم، بخشی از رسوبات ناگزیر در تاالب باقی می

کند.باقرزاده کریمی اضافه کرد: مسئله اصلی تاالب انزلی تنها رسوب حاصل از ارتفاعات نیست بلکه تخلیه نشدن رسوب به داخل می

وبات دهد رسدریا به دلیل بندرگاه و موج شکنی که به صورت غیر اصولی درآن ساخته شده است نیز مشکل سازی است و اجازه نمی

ریا تخلیه شود.وی گفت: چندین هزار سال است که رسوبات ارتفاعات به تاالب انزلی ریخته و از آنجا به دریا تخلیه از داخل تاالب به د

های بشر در طبیعت مشکالتی ایجاد کرده و به دلیل ساخت یک موج شکن به صورت غیر اصولی، رسوباتی که از شود اما دخالتمی

 شود.د هزینه، باید در محل بندرگاه الیه برداری میریزد با صرف چند میلیارتاالب به دریا می

معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ما شدت رسوب در کوهستان را افزایش دادیم و محل 

 ه است.تخلیه رسوب تاالب انزلی به دریا نیز بسته شده است به این ترتیب شدت رسوبگذاری در این تاالب بیشتر شد

http://www.iana.ir/fa/news/462۱2/%D8%B۵%D8%AF%D9%88 

 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46212/%D8%B5%D8%AF%D9%88


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139کشاورزی هفته چهارم تیر اهم اخبار 

 

101 
 

 خاک
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

 کشت پوششی زمستانی، مفید برای خاک

تواند به حفظ مواد مغذی خاک کمک کند و فصل پاییز میبر اساس یک تحقیق تازه در آمریکا، کشت گیاه پوششی تریکاله در 

است. کشاورز ، کشاورزی کاری دارای ریسک سایت انجمن علوم خاک آمریکا به گزارش ایانا از.سودآوری خوبی برای کشاوران داشته باشد

باید با توجه به واقعیت محدودیت زمان و حفظ سالمت محیط زیست، کیفیت و میزان محصول را به حداکثر ممکن برساند. یافتن ترکیب مناسب 

محصوالت، بخشی از این قمار است که برای استمرار تامین معاش کشاورز ضروری است.تریکاله یک محصول پوششی زمستانی است که مزایای 

ساله در ایالت نیویورک مشخص کرد که تریکاله برای زمین کشاورزی و همچنین از نظر منفعت مالی کشاورزان و  ۱۵یاری دارد. یک تحقیق بس

های پیشرفته کشاورزی است و با همکاری دانشگاه کورنل دست نیز رژیم غذایی گاوها مفید است.تام کیلسر که مشاور خصوصی در زمینه سیستم

هاست که در حال پیدا کردن سررشته هستیم و تحقیقات صورت گرفته مثل یک گلوله کامواست. ما مدت"گوید: ق زده است، میبه این تحقی

ا در شود اما شما آن رها استفاده می. تریکاله بیشتر به عنوان علوفه برای دام"کنیمهای بهتری دست پیدا میرویم به یافتههر چه پیشتر می

دهد و هم در برابر سرما مقاومت باالیی دارد. قابلیت تحمل سرما بینید. این گیاه هم محصول زیادی میت صبحانه نیز میفهرست ترکیبات غال

ها، حاوی کود نیتروژن هستند که از زمان رشد سازد.در فصل پاییز بسیاری از زمیندر طول فصل زمستان و بازدهی باال، این گیاه را متمایز می

دهد تا زمانی که بر اثر های گرم، به آزاد کردن نیتروژن ادامه میباقی مانده است. کود یا کمپوست افزوده شده در طول ماهمحصول تابستانی 

ی دهند یا بدتر، جریان طبیعکنند و آن را از دست میهایی که بیکار رها شوند، این نیتروژن را در هوا آزاد میشود. زمینسرما این فرآیند کند می

ون شود. چها میآورد و باعث رشد جلبکبرد. ورود نیتروژن به آب، کیفیت آن را پایین میداخل یا خارج زمین این نیتروژن را از بین میآب به 

توانند به حیات خود ادامه دهند. ایجاد یک منطقه مرده، پایان غمناک این برند، دیگر موجودات آبزی نمیها اکسیژن آب را از بین میجلبک

 ند است. این امر برای محیط زیست و کشاورزانی که به آن وابسته هستند، فقدان بزرگی است.فرآی

کند . او پیشنهاد می"شوددهیم، این پول است که از مزرعه خارج میهر زمان که مواد غذایی خاک را از دست می"گوید: کیلسر می

ا . هدف او این است که ب"در زمستان قادریم نیتروژن را حفظ کنیمبا کاشت تریکاله "گوید: که نیتروژن در محل حفظ شود. او می

کاشت تریکاله در فاصله بین برداشت در تابستان تا فرا رسیدن سرمای سخت زمستان، تا حد ممکن به تولید محصول بپردازد. در 

کاله کند زیرا باعث جهش رشد تریشتر میواقع، کیلسر دریافته است که افزودن مقدار اضافه کود در پاییز، کارایی این فرآیند را بی

چیزی که خواهیم داشت ذخیره کود "گوید: های سرسبز در یک مزرعه زمستانی میشود.اوبا اشاره به تریکالهپیش از فصل سرد می

د که این دهمیکند. تحقیق او نشان . تریکاله تازه، نیتروژن باقیمانده از کشت قبلی و نیز کود افزوده شده بعدی را جذب می"است

، کند یعنی در آلبانی در ایالت نیویورکای که او کار میکند.در منطقهها جلوگیری میکیلوگرم نیتروژن به آبراهه 30تا  2۵کار از ورود 

 دهدکاشت گیاه پوششی تریکاله پیش از ماه سپتامبر بسیار مهم است. کاشت این گیاه در ماه اکتوبر فرصت رشد کافی به گیاه نمی

های تریکاله سفت و سخت رود.رشد تریکاله در فصل پاییز مزیت دیگری هم دارد: سالمت خاک. ریشهو مواد مغذی خاک از بین می

ها و بوته تریکاله دارند. به عالوه وقتی ریشههای بهار، خاک را در جای خود ثابت نگه میهای سخت و ماههستند و در طی زمستان

 کند.شوند. این امر مواد مغذی ارگانیک بیشتری را وارد خاک میبه کمپوست می در زمین رها شوند، تبدیل

های پوششی برای تثبیت و نگهداری در فصل بهار بیشتر کشت"گوید: جذابیت دیگر برای کشاورزان سود مالی است. کیلسر می

دهی مام مزایای کشت پوششی را دارد، در بهار با محصولبر هستند و سود فوری برای کشاورز ندارند. اما تریکاله عالوه بر اینکه تهزینه

ر تابستان ای مثل خشکسالی دتواند در صورتی که محصول تابستانی بر اثر پدیدهعلوفه، برای کشاورز بازگشت سرمایه دارد. این امر می

دهد. این یک تریکاله هشدار میدچار افت شده باشد، خسارت مالی کشاورزان را کاهش دهد.کیلسر همچنین در مورد اثر اللوپات

شود. برخی این پدیده را سالح کند و مانع از رشد دیگر گیاهان میاصطالح به معنای مواد شیمیایی طبیعی است که گیاه آزاد می

http://awnrc.com/index.php
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ی طبیعی خود یمیایاند؛ البته همه گیاهان از این قابلیت برخوردار نیستند اما تریکاله این قابلیت را دارد.تریکاله مواد شگیاهان خوانده

ای، تیف و برخی شود که گیاهانی مانند ذرت خوشهکند تا از شر گیاهان رقیب خالص شود. نتیجه این میرا در خاک آزاد می

 کنند. اما کیلسر دریافت که کشتطور ضعیف رشد میکنند یا بههای هرز، یا اصال رشد نمیهای فصل سرد، همچنین برخی علفعلف

توان رند و میگیتواند موفقیت آمیز باشد. حبوبات از جمله سویا و نیز یونجه تحت تاثیر قرار نمیهای تریکاله میردیفاین غالت بین 

 دهد؛ زمستان گذشته دو تا از سهآنها را مستقیما در پوشال تریکاله برداشت شده کاشت. کیلسر همچنان به تحقیقات خود ادامه می

ها که کل محصول را از بین بردند. اما زمستان آینده در صورتی که ای داشتند: گله گوزنناخواندههای مزرعه تحقیقاتی وی مهمان

 ها اجازه دهند وی به تکمیل تحقیقات خود ادامه خواهد داد.گوزن

http://www.iana.ir/fa/news/46۱9۱/%DA%A9%D8%B4%D8 
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 خرما

 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

ایران در رتبه  /های جنوبی کشورسابقه دما در استاندرصدی تولید خرما در پی افزایش بی ۱۰۰تا  ۷۰بینی کاهش پیش

 دوم حجم صادرات و رتبه پنجم ارزش صادراتی خرمای جهان

درجه در استان خوزستان و شرق استان کرمان و تداوم این گرما، میزان تولید خرما  ۵0 شود با افزایش دما به بیش ازبینی میپیش

وگو با خبرنگار ایانا با بیان مدیره انجمن ملی خرمای ایران امروز در گفتعضو هیأت.درصد کاهش پیدا کند ۱00تا  70در این مناطق 

درصد خواهد رسید، گفت: اعالم قطعی  ۱00های آن به ی نخلستاناینکه شهرستان ریگان از مناطقی است که میزان خسارات در برخ

 پذیر است و انجمن پس از برآورد کامل آمار آن را اعالم خواهد کرد.های کشور در دو هفته آینده امکانمیزان خسارات نخلستان

ند و هنوز این خسارات جبران های این مناطق خسارات زیادی از گرما دیدمحمدحسین اکبری افزود: سه سال پیش نیز نخلستان

کشور  ۱2نشده است که امسال شاهد تشدید آن بودیم.وی با اشاره به جایگاه ایران در تولید خرمای جهان بیان کرد: ایران جزو 

هزار تن خرما در رتبه دوم تولید این محصول پس از  200تولیدکننده مهم خرمای جهان است که با تولید بیش از یک میلیون و 

درصد آن صادر  20درصد آن در داخل مصرف و  80قرار دارد.به گفته اکبری، در حال حاضر از مجموع خرمای تولیدی کشور  مصر

رصد نیز خواهد رسید.وی درباره آخرین وضعیت بازار صادراتی  30شود که در صورت کمک و توجه بیشتر دولت به راحتی به می

کند که از لحاظ حجم صادرات در رتبه میلیون دالر صادر می 300تا  200ن خرما به ارزش هزار ت 200خرما ایران گفت: ایران ساالنه 

مدیره انجمن ملی خرمای ایران قیمت هر کیلوگرم دوم تا سوم و از نظر ارزش صادرات در رتبه پنجم جهان قرار دارد.عضو هیأت

نج دالر عنوان کرد و ادامه داد: خرمای ایران از کیفیت و عطر و خرمای ایران در بازار جهانی را با توجه به رقم آن از کمتر یک تا پ

 رسد.طعم خوبی برخوردار است و برخی ارقام آن مانند پیارم با قیمت مناسبی در بازار جهانی به فروش می

فاده کرد: است ای این محصول دانست و عنوانبندی نامناسب و خروج فلهاکبری یکی از مشکالت اصلی صادرات خرما کشور را بسته

تواند سهم ایران را از بازار جهانی این محصول افزایش دهد و در توسعه بازار های کوچک میهای مناسب و در اندازهبندیاز بسته

صادراتی آن نقش مهمی داشته باشد.وی با اشاره به همکاری مشترک انجمن ملی خرمای ایران با سازمان استاندارد از اجباری شدن 

 های مناسب برای این محصول در آینده نزدیک خبر داد.بندیاز بستهاستفاده 

تواند توان هزینه بازاریابی و حمل و نقل را از دیگر عواملی دانست که میهایی همچنون برخوداری از کمکاکبری ایجاد زیرساخت

در بازاررسانی خرما را از دالیل اصلی افزایش  های متعددرقابت خرمای ایران را در بازار جهانی افزیش دهد.وی در پایان وجود حلقه

ای بزرگ با انجمن ملی خرمای ایران برای عرضه های زنجیرهقیمت این محصول در بازار داخلی دانست و اظهار کرد: همکاری فروشگاه

 حل این مشکل است./ها راهمستقیم خرما و حذف واسطه

http://www.iana.ir/fa/news/462۱0/%D9%BE%DB%8C%D8 
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 خرما
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  26تاریخ: 

 ضدو نقیض های تولید خرما در سال جاری

دهد اما دبیر درصدی تولید خرما خبر می  7تا  ۵با وجود اینکه مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی از افزایش 

 .هزارتن کاهش خواهد یافت ۱00انجمن خرما معتقد است که تولید این محصول نسبت به سال گذشته 

،ایران اولین تولیدکننده خرما و دومین رنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خب صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

میلیون تن خرما در جهان تولید می شود که حدود  7.۵الی  7صادرکننده این محصول در دنیا به شمار می رود؛ براین اساس ساالنه 

در سال جاری با  تولید خرماحال به سراغ مسئوالن امر می رویم تا از آخرین وضعیت .یک میلیون تن از آن در ایران تولید می شود

ابوالقاسم حسن پور مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با :خبر شویم

 هزارهکتار 230 از ر داد و گفت: امسال درصدی تولید خرما در سال جاری خب 7تا  ۵از افزایش   صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار

هزارتن خرما  ۱70وی با اشاره به صادرات .هزارتن افزایش یابد ۱۵0براورد می شود که تولید به یک میلیون و  کشت خرما زیر سطح

ته ول سال گذشدر سال گذشته افزود: در شرایط کنونی انبارهای خوزستان خالی از خرما است که این امر بیانگر آن است که از محص

 .به گفته حسن پور ایران بعد از مصر دومین صادرکننده خرما در دنیا به شمار می رود.چیزی در انبارها باقی نمانده است

یان کرد: نیست، ب خرید تضمینی خرما مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد با اشاره به اینکه نیازی به

 .تقاضا برای خرید خرما نیازی به خرید تضمینی نیست و تنها باید نظارت بر فروش صورت گیردبا توجه به افزایش 

کیلو گرم است که  7.۵در دنیا تصریح کرد: در کشور ما سرانه مصرف خرما  مصرف خرمااین مقام مسئول با اشاره به مقایسه سرانه 

 .با این وجود در وضعیت مناسب قرار گرفته ایم

 نوسازی نخلستان هاضرورت احیا و 

هزارتنی  ۱00گفت: میزان تولید خرما با کاهش   صنعت،تجارت و کشاورزیعلی اصغر موسوی دبیرانجمن خرما در گفتگو با خبرنگار

هزارتن خرمای تولیدی در داخل مورد  600ی ال ۵00وی با اشاره به اینکه تنها .هزارتن خواهد رسید 900نسبت به سال گذشته به 

و ضایعات تبدیل می  خوراک دامهزارتن از خرمای تولیدی به بازارهای هدف صادر می شود و مابقی به  ۱00نیاز است،افزود: حدود 

الی هزار  400لف موسوی با انتقاد از خرید تضمینی خرما بیان کرد: با توجه به آنکه هر کیلو خرما بسته به کیفیت مناطق مخت.شود

 .جز زیان چیز دیگری در برنخواهد داشت خرید تضمینیتومان از کشاورزان خریداری می شود از این رو 

 را به گفته دبیر انجمن خرما احیا و نوسازی نخلستان ها از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که می تواند مشکل بازار فروش 

 .نماید  رفع

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱6۵434/%D8%B6%D8%AF 
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 خرما

 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

 توسعه کشت خرما مستلزم چیست؟

کشت بافت گیاهی خرما یک روش ازدیادی متداول های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهادکشاورزی گفت: مدیرکل دفتر میوه

ابوالقاسم حسن پور مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری .است که می تواند توسعه تولید محصول را به همراه داشته باشد

با اشاره به آخرین وضعیت کشت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

 کشت بافت گیاهیوی با اشاره به اینکه .بافت خرما اظهار داشت: کشت بافت گیاهی روشی برای اصالح و ازدیاد گیاه در زمینه باغبانی است

سال قبل به صورت آزمایشی در دنیا مورد استفاده قرار گرفت .  30الی  2۵خرما سخت ترین روش ازدیاد است، افزود: روش کشت بافت گیاهی 

حسن پور ادامه داد: کشت بافت .با انجام تحقیقات مختلف یک روش ازدیادی متداول است که می تواند توسعه تولید را به همراه داشته باشد

از جمله  کشت خرمابه گفته این مقام مسئول توسعه سطح زیر .ولید است که در این روش سلولی از بافت گیاه برداشت می شودروشی از ت

وزارت  میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری مدیرکل دفتر.میلیون اصله نهال نیازمندیم ۱2است که به همین دلیل حدود  ۱404اهداف افق 

ما خیز نظیر عربستان، امارات سعودی، آفریقای جنوبی، الجزایر، مصر، لیبی، تونس و ایران از روش کشت بافت جهاد تصریح کرد: کشورهای خر

 .استفاده می نمایند تولید خرماگیاه برای 

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱66۵94/%D8%AA%D9%88%D8% 
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 خرید تضمینی/خدمات

 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

دارای اهداف  OECD کاهش هزینه سفره مردم با خرید تضمینی و توزیع یارانه ای آرد گندم/ شماری از کشورهای

ی خودکفایخودکفایی غذایی هستند/ چین، سوییس، نروژ، کره، ایسلند، ژاپن و آمریکا در فهرست دنبال کنندگان 
 غذایی

خرید تضمینی گندم و توزیع یارانه ای آرد  :رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اعالم کرد

به گزارش ایانا از وزارت جهاد .موجب شده آنچه در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد، بسیار پایین تر از قیمت تمام شده واقعی باشد

زی، حسن کاظمی با بیان این که اجرای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به هیچ وجه باعث افزایش هزینه سفره مردم نمی کشاور

شود، گفت: خرید تضمینی با توجه به سطح قیمت ها تعیین شده و تنها در مورد تعداد بسیار معدودی از محصوالت اجرا می شود 

ینی را مطابق با نص قانون دانست و اظهار کرد: سیاست قیمت تضمینی محصوالت با وی خرید تضم.که مهم ترین آن ها گندم است

هدف کاهش تصدی گری دستگاه های دولتی در اجرای قانون تضمین خرید در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع 

 .ری، رو به گسترش استطبیعی گنجانده شده است که این امر به مرور و با توجه به میزان آمادگی نهادهای مج

کاظمی افزود: تاکنون سیاست قیمت تضمینی محصوالت جو، ذرت و در سال جاری گندم در چند استان محدود به مورد اجرا گذاشته 

وی با اشاره به باال بودن هزینه تمام شده تولید .شده و امید می رود به مرور سیاست قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی شود

شور هایی که این محصول را به صورت دیم کشت می کنند و از وضعیت بارندگی مناسب تری نسبت به ایران برخوردار گندم در ک

هستند، گفت: این در حالی است که سطوح باالی حمایت از محصوالت کشاورزی توسط کشورهای موثر در بازار جهانی در قیمت آن 

 .ر بازار جهانی نسبت به قیمت های داخلی هستیممحصول تجلی یافته و شاهد قیمت های پایین تری د

****** 

میلیارد دالر از تولید کنندگان کشاورزی  ۵8۵ساالنه به طور متوسط  2۰۱۵تا  2۰۱3کشورهای مورد مطالعه در سال های 

 اندمیلیارد دالر نیز در زمینه حمایت از خدمات بخش کشاورزی هزینه کرده  8۷حمایت و مبالغ بیشتری به میزان 

****** 

رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با اشاره به بیست و نهمین گزارش سازمان همکاری 

 20۱6اقتصاد نوظهور بخش کشاورزی در سال  9اذعان کرد: در این گزارش که به بررسی وضعیت   (OECD)  های اقتصادی

مطالعه، با وجود شرایط مناسب اقلیم و آب و خاک در تولید مواد غذایی، رویکرد سیاستی این  پرداخته، آمده که در کشورهای مورد

 .گروه از کشورها، حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی است و شماری از این کشورها دارای اهداف صریح خودکفایی غذایی هستند

دم و برنج حمایت می کند و یا کشور روسیه، طرح خودکفایی درصد در گن 9۵وی افزود: به عنوان نمونه، کشور چین از خودکفایی 

 .درصد تعیین کرده است 9۵تا  80غالت، شکر، روغن های گیاهی، گوشت، شیر، پنیر و محصوالت آبزی را در سطح 

ستیابی ی دکاظمی با اشاره به این که کشور سوئیس بدون قید و شرط اهداف خودکفایی غذا را پیگیری می کند، اضافه کرد: اندونز

به خودکفایی در برنج، ذرت، سویا شکر و گوشت گاو را هدف گذاری کرده، کشورهای نروژ، کره، ایسلند و ژاپن همچنان به حمایت 

درصد دریافتی های ناخالص کشاورزان ادامه می دهند و آمریکا عالوه بر حمایت از تولیدکننده، ۵0از کشاورزان در سطوحی نزدیک به 

 .ن مواد غذایی از طریق برنامه کمک غذایی تکمیلی حمایت می کنداز مصرف کنندگا

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139کشاورزی هفته چهارم تیر اهم اخبار 

 

107 
 

رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی خاطرنشان کرد: کشورهای مورد مطالعه در سال های 

میلیارد  87غ بیشتری به میزان میلیارد دالر از تولید کنندگان کشاورزی حمایت و مبال ۵8۵ساالنه به طور متوسط  20۱۵تا  20۱3

 .دالر نیز در زمینه حمایت از خدمات بخش کشاورزی هزینه کرده اند

کاظمی گفت: این گزارش ها نشان می دهد که به موازات پیشرفت های صنعتی و راهبری اقتصاد آزاد و عضویت در سازمان جهانی 

ا اتخاذ سیاست های هدفمند و اثربخش، پایداری تولید و منابع موضوع حمایت از بخش کشاورزی مغفول نمانده و ب (WTO) تجارت

 .پایدار ایجاد انگیزه مضاعف در فعاالن بخش کشاورزی با جدیت در دستور کار قرار دارد

وی افزود: در بیشتر کشورها، گندم به عنوان یک محصول راهبردی و تامین کننده اصلی جیره غذایی و قسمت اعظم پروتئین و 

میلیارد نفر می رسد، تقاضا  9که جمعیت جهان به  20۵0حساب می آید و بر اساس آمار فائو پیش بینی می شود تا سال کالری به 

 نقش« تولید»درصد افزایش یابد، برای پاسخ گویی به این میزان از حجم باالی تقاضا در سال های آتی، 60برای گندم نیز حدود 

رقراری امنیت غذایی در جهان ایفا می کند و از این رو دخالت دولت ها در امر خرید و کلیدی در دستیابی به خودکفایی گندم و ب

کاظمی با اشاره به نقش راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور و خرید .ذخیره سازی گندم، امری متداول در سطح جهانی است

خرید گندم توسط دولت در راستای افزایش رفاه  میلیون تن از این محصول در سال گذشته، تصریح کرد: تامین منابع مالی ۱۱.۵

وی گفت: دولت در راستای کاهش تصدی گری خود در امر خرید تضمینی، اقدامات .عمومی و اهداف کالن، امری ضروری است

 موثری از جمله برقراری و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای سیاست خرید تضمینی محصوالت کشاورزی انجام داده تا ضمن

 .حفظ سطوح حمایتی خود،شرایط را برای ورود مستقیم خریداران محصول با هدف افزایش کارایی مهیا سازد

****** 

میلیارد نفر می رسد و تقاضا برای گندم نیز  9که جمعیت جهان به  2۰۵۰بر اساس آمار فائو پیش بینی می شود تا سال 

 درصد افزایش یابد 6۰حدود 

****** 

معموال قیمت بسیاری از محصوالت در بازار آزاد، باالتر از نرخ تضمینی بوده و نیاز به دخالت دولت برای خرید، کاظمی یادآور شد: 

کمتر به وجود می آید به عبارت دیگر، ماهیت متفاوت بازار محصوالت باغی و زراعی و حاکم بودن شرایط رقابتی در بازار این 

 .دخالت دولت را ضروری می نمایدمحصوالت در موارد خاص و در برخی محصوالت، 

کاظمی با بیان این که در سال های اخیر، خرید دو محصول باغی کشمش و خرما صفر یا ناچیز بوده است، تصریح کرد: دولت دخالتی 

به شکل خرید تضمینی در بازار محصوالت باغی ندارد، مگر این که با ایجاد مشکل مشخصی در بازار این محصوالت، مطابق نص 

 .ریح قانون تضمین خرید به منظور حمایت از باغداران و فراهم کردن درآمد حداقلی برای آن ها به امر خرید مبادرت کندص

وی با بیان این که تولید محصوالت کشاورزی همچون سایر بخش های اقتصادی تحت تاثیر مولفه های کالن اقتصادی قرار 

محصوالت کشاورزی الزم است قیمت نهاده های مورد استفاده در بخش  دارد،خاطرنشان کرد: برای قضاوت در خصوص قیمت

 کشاورزی اعم از نیروی انسانی، منابع مالی و سایر نهاده های جاری و ثابت و میزان تاثیرگذاری آن ها بر تولید مورد توجه قرار گیرد

http://www.iana.ir/fa/news/46233/%DA%A9%D8% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  26تاریخ: 

 خرید تضمینی گندم در بورس کاال کلید خورد

 ،مقررات طبق های مرکزی، اردبیل، خراسان شمالی و زنجانمعاون داخلی بازرگانی دولتی گفت: روز گذشته خرید گندم در استان

حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار .است گرفته صورت کاال بورس توسط قیمت، سازی شفاف جهت

با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار داشت: از ابتدای فصل  ،جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی

 .استان خریداری شده است 3۱میلیارد تومان از کشاورزان  400هزار و  8هزارتن گندم با ارزش بالغ بر  49۵میلیون و  6خرید 

درصد  ۵0هزارتن بیش از  8۵0هزارتن و فارس  90هزارتن،گلستان یک میلیون و  3۵2وی افزود: استان خوزستان با یک میلیون و 

 .گندم تولیدی را به خود اختصاص داده اند که این آمار تا پایان فصل خرید قابل تغییر است

پرداخت و مابقی به مرورپس از تأمین اعتبار به حساب  مطالبات گندمکاران درصد 60 از بیش کنون تا به گفته عباسی معروفان 

معاون بازرگانی دولتی ادامه داد: روز گذشته خرید گندم در استان های مرکزی، اردبیل، خراسان شمالی .اهد شدکشاورزان واریز خو

 .است گرفته صورت کاال بورس توسط قیمت سازی شفاف جهت مقررات طبق و زنجان 

نجام ا بازرگانی دولتی گندم از سوی، آفتابگردان و گلرنگ همزمان با های روغنی کلزاخرید تضمینی دانهوی با اشاره به اینکه 

استان خریداری شده  3۱میلیارد تومان از کشاورزان  460های روغنی با ارزش هزارتن انواع دانه ۱7۱می شود، افزود: تا به امروز 

قانون پرداخت شده، عنوان کرد: براساس  دانه های روغنی بهای خریدمیلیارد تومان  3۵0عباسی معروفان با بیان اینکه .است

 .گونه نگرانی وجود نداردهای روغنی تولیدی از کشاورزان هستیم از این رو جای هیچموظف به خریداری هر میزان دانه

هزارتن خواهد  400درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به باالی  ۱00های روغنی با افزایش به گفته وی مجموع خرید دانه

عرضه می شود، تصریح کرد: تا  بورس کاالینکه روزانه گندم و سایر مشتقات جهت صادرات در عباسی معروفان با اشاره به ا.رسید

 .هزارتن آن به بازارهای هدف صادر شده است ۵00کنون از یک میلیون تن گندم عرضه شده حدود 

s/http://www.yjc.ir/fa/new6۱68288/%D8%AE%D8%B۱% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 هزارتن رسید ۷۵۰میلیون و  6خرید تضمینی گندم به 

میلیارد تومان از  700هزار و  8هزارتن گندم با ارزش بالغ بر  7۵0میلیون و  6معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت: تا به امروز 

صنعت،تجارت و حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار .استان خریداری شده است 3۱گندمکاران 

 7۵0میلیون و  6اظهار داشت: تا به امروز  خرید تضمینی گندمبا اشاره به آخرین وضعیت  ،خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  کشاورزی

درصدی مطالبات  60وی از پرداخت .استان خریداری شده است 3۱میلیارد تومان از گندمکاران  700هزار و  8هزارتن گندم با ارزش بالغ بر 

پرداخت و مابقی به مرور پس از تامین منابع مالی به  مطالبات کشاورزان میلیارد تومان از 800و هزار  4گندمکاران خبر داد و گفت: حدود 

هزارتن  92هزارتن، گلستان یک میلیون و  353با یک میلیون و  خوزستانبه گفته عباسی معروفان استان .حساب کشاورزان واریز خواهد شد

درصد  99معاون داخلی بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه .به ترتیب به خود اختصاص داده اندهزارتن باالترین میزان خرید گندم را  8۱6و فارس 

هزارتن دانه های روغنی نظیر کلزا، گلرنگ و آفتابگردان با ارزش  ۱73مربوط به کلزا است، بیان کرد: تا کنون  دانه های روغنی خریدمیزان 

روز گذشته  20تصریح کرد:  آخرین وضعیت مطالبات دانه های روغنی وی با اشاره به.ی شدمیلیارد تومان از کشاورزان خریدار 430بالغ بر 

میلیارد تومان پرداخت شد و مابقی مطالبات پیش بینی می شود که تا هفته آینده به حساب  340درصد بهای دانه های روغنی معادل  ۱00

 .کشاورزان واریز شود

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱7۱629/%D8%AE%D8%B۱% 
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 خدمات
 فارس - ۹6/04/2۵ : تاریخ

دارای خودکفایی  OECD ای/ برخی کشورهایکاهش هزینه سفره مردم با خرید تضمینی گندم و توزیع آرد یارانه
 غذایی هستند

ای ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اعالم کرد: خرید تضمینی گندم و توزیع آرد یارانههای برنامهرئیس موسسه پژوهش 

  .موجب شده نان که در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد، پایین تر از قیمت تمام شده واقعی باشد

، حسن کاظمی با بیان این که اجرای خرید تضمینی کشاورزیاطالع رسانی وزارت جهاد به نقل از پایگاه  برگزاری فارسخبه گزارش 

یین ها تعشود، گفت: خرید تضمینی با توجه به سطح قیمتمحصوالت کشاورزی به هیچ وجه باعث افزایش هزینه سفره مردم نمی

 .شده و تنها در مورد تعداد بسیار معدودی از محصوالت اجرا می شود که مهمترین آنها گندم است

تضمینی را مطابق با نص قانون دانست و اظهار داشت: سیاست قیمت تضمینی محصوالت با هدف کاهش تصدی گری  وی خرید

دستگاه های دولتی در اجرای قانون تضمین خرید در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی گنجانده شده است 

کاظمی افزود: تاکنون سیاست قیمت تضمینی .ای مجری، رو به گسترش استکه این امر به مرور و با توجه به میزان آمادگی نهاده

محصوالت جو، ذرت و در سال جاری گندم در چند استان محدود به مورد اجرا گذاشته شده و امید می رود به مرور سیاست قیمت 

در کشور هایی که این محصول را به وی با اشاره به باال بودن هزینه تمام شده تولید گندم .تضمینی جایگزین خرید تضمینی شود

صورت دیم کشت می کنند و از وضعیت بارندگی مناسب تری نسبت به ایران برخور دارند، گفت: این در حالی است که سطوح باالی 

حمایت از محصوالت کشاورزی توسط کشورهای موثر در بازار جهانی در قیمت آن محصول تجلی یافته و شاهد قیمت های پایین 

رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی .در بازار جهانی نسبت به قیمت های داخلی هستیمتری 

 9در این گزارش که به بررسی وضعیت  :اذعان داشت (OECD) با اشاره به بیست و نهمین گزارش سازمان همکاری های اقتصادی

پرداخته، آمده که در کشورهای مورد مطالعه، با وجود شرایط مناسب اقلیم و آب و  20۱6اقتصاد نوظهور بخش کشاورزی در سال 

خاک در تولید مواد غذایی،رویکرد سیاستی این گروه از کشورها،حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی می باشد و شماری از این کشورها 

درصد در گندم و برنج حمایت  9۵ور چین از خودکفایی وی افزود: به عنوان نمونه،کش.دارای اهداف صریح خودکفایی غذایی هستند

 9۵تا  80می کند و یا کشور روسیه،طرح خودکفایی غالت،شکر،روغن های گیاهی،گوشت،شیر،پنیر و محصوالت آبزی را در سطح 

افه می کند،اضکاظمی با اشاره به این که کشور سوئیس بدون قید و شرط اهداف خودکفایی غذا را پیگیری .درصد تعیین کرده است

کرد:اندونزی دستیابی به خودکفایی در برنج،ذرت،سویا شکر و گوشت گاو را هدفگذاری کرده،کشورهای نروژ،کره،ایسلند و ژاپن 

درصد دریافتی های ناخالص کشاورزان ادامه می دهند و آمریکا عالوه بر ۵0همچنان به حمایت از کشاورزان در سطوحی نزدیک به 

 .ه، از مصرف کنندگان مواد غذایی از طریق برنامه کمک غذایی تکمیلی حمایت می کندحمایت از تولیدکنند

رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی خاطرنشان کرد:کشورهای مورد مطالعه در سال های 

میلیارد  87رزی حمایت و مبالغ بیشتری به میزان میلیارد دالر از تولید کنندگان کشاو ۵8۵ساالنه به طور متوسط  20۱۵تا  20۱3

کاظمی گفت: این گزارش ها نشان می دهد که به موازات .دالر نیز در زمینه حمایت از خدمات بخش کشاورزی هزینه کرده اند

غفول موضوع حمایت از بخش کشاورزی م (WTO) پیشرفت های صنعتی و راهبری اقتصاد آزاد و عضویت در سازمان جهانی تجارت

نمانده و با اتخاذ سیاست های هدفمند و اثربخش، پایداری تولید و منابع پایدار ایجاد انگیزه مضاعف در فعاالن بخش کشاورزی با 

وی افزود: در اکثر کشورها، گندم به عنوان یک محصول راهبردی و تامین کننده اصلی جیره غذایی .جدیت در دستور کار قرار دارد

 9که جمعیت جهان به  20۵0ن و کالری به حساب می آید و بر اساس آمار فائو پیش بینی می شود تا سال و قسمت اعظم پروتئی
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درصد افزایش یابد،برای پاسخ گویی به این میزان از حجم باالی تقاضا در سال  60میلیارد نفر می رسد، تقاضا برای گندم نیز حدود 

ایی گندم و برقراری امنیت غذایی در جهان ایفا می کند و از این رو دخالت نقش کلیدی در دستیابی به خودکف« تولید»های آتی،

کاظمی با اشاره به نقش راهبردی گندم در امنیت .دولت ها در امر خرید و ذخیره سازی گندم،امری متداول در سطح جهانی است

منابع مالی خرید گندم توسط دولت در  میلیون تن از این محصول در سال گذشته، تصریح کرد: تامین ۱۱.۵غذایی کشور و خرید 

وی گفت: دولت در راستای کاهش تصدی گری خود در امر خرید .راستای افزایش رفاه عمومی و اهداف کالن، امری ضروری است

تضمینی،اقدامات موثری از جمله برقراری و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای سیاست خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 

 .اده تا ضمن حفظ سطوح حمایتی خود،شرایط را برای ورورد مستقیم خریداران محصول با هدف افزایش کارایی مهیا سازدانجام د

کاظمی یادآور شد:معموال قیمت بسیاری از محصوالت در بازار آزاد، باالتر از نرخ تضمینی بوده و نیاز به دخالت دولت برای خرید، 

ر،ماهیت متفاوت بازار محصوالت باغی و زراعی و حاکم بودن شرایط رقابتی در بازار این محصوالت کمتر به وجود می آید به عبارت دیگ

کاظمی با بیان این که در سال های اخیر، خرید دو محصول .در موارد خاص و در برخی محصوالت،دخالت دولت را ضروری می نماید

دخالتی به شکل خرید تضمینی در بازار محصوالت باغی ندارد مگر باغی کشمش و خرما صفر یا ناچیز بوده است، تصریح کرد: دولت 

این که با ایجاد مشکل مشخصی در بازار این محصوالت، مطابق نص صریح قانون تضمین خرید به منظور حمایت از باغداران و فراهم 

کشاورزی همچون سایر بخش های وی با بیان این که تولید محصوالت .کردن درآمد حداقلی برای آنها به امر خرید مبادرت کند

اقتصادی تحت تاثیر مولفه های کالن اقتصادی قرار دارد،خاطرنشان ساخت:برای قضاوت در خصوص قیمت محصوالت کشاورزی الزم 

های جاری و ثابت و میزان است قیمت نهاده های مورد استفاده در بخش کشاورزی اعم از نیروی انسانی،منابع مالی و سایر نهاده

 .رگذاری آنها بر تولید مورد توجه قرار گیردتاثی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱396042۵00۱402 
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 خدمات
 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

 بورس کاال، بار مالی دولت را کاهش می دهدطرح قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی در 

یک کارشناس ارشد بازارهای مالی گفت: با جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، سنگینی بار تامین مالی که  

رزی کشاوسازی و شفافیت در بازار محصوالت یابد واین امر موجب روانبرای خرید تضمینی محصوالت بر شانه دولت بود کاهش می

در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، به اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کاال اشاره کرد  'داوود معدلت فر'.شودمی

و بیان داشت: در همه کشورها دولت همواره به دنبال حمایت از تولیدات داخلی خود بوده و این حساسیت در مورد محصوالت 

در ایران نیز در سال های اخیر، دولت در حوزه محصوالت کشاورزی به ویژه محصوالت مهمی مثل  استراتژیک مشخص تر است؛

گندم، جو و ذرت از سیاست های حمایتی و تشویقی مختلفی استفاده کرده است تا با تشویق کشاورزان به تولید بیشتر نیاز کشور از 

آنجایی که محصول گندم برای اکثر کشورها کاالیی استراتژیک محسوب وی افزود: از .داخل تامین شده و نیاز به واردات کمتر شود

می شود، دولت در سال های قبل اقدام به خرید تضمینی این محصول از کشاورزان کرد تا خیال کشاورزان از فروش محصول شان 

 ا مدیریت واردات، تعادل بازار را برقرارراحت باشد ، ضمن اینکه دولت از کمبود عرضه برای کنترل بازار به موقع مطلع شود و بتواند ب

این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: سیاست خرید تضمینی محصوالت کشاورزی هر چند به عنوان یک ابزار مداخله .کند

تی همچون دولت در بخش کشاورزی، مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کشورها از جمله ایران بوده است اما همواره با مشکال

کمبود نقدینگی و به تعویق افتادن پرداخت های کشاورزان، عدم شفافیت و ایجاد واسطه های غیر الزم و ایجاد چند نرخی در بازار 

محصوالت که رانت و فساد را به دنبال دارد و همچنین برنامه ریزی نامناسب تولید و عدم بهره وری از سوی کشاورزان که ضرر و 

بنابراین بروز مشکالت در طرح خرید  :معدلت فر اضافه کرد.ی را متوجه بودجه دولتی می کند، مواجه بوده استزیان های هنگفت

قانون افزایش  89تضمینی محصوالت کشاورزی و بررسی های فراوان به منظور رفع مشکالت این طرح باعث شد تا در تیر ماه سال 

این قانون به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به  33ویب شود که ماده بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تص

وی اضافه کرد: در سیاست قیمت .جای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی با استفاده از ظرفیت های بورس کاال اشاره شده است

ده در اینجا اگر قیمت کشف شتضمینی، دولت قیمت تضمینی را اعالم می کند و کشاورز محصولش را در بورس کاال عرضه می کند، 

محصول در بورس، پایین تر از قیمت تضمینی اعالمی از سوی دولت بود، وجه حاصل از فروش محصوالت در بورس ظرف چند روز 

 .به حساب کشاورز واریز می شود و مابه التفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت می شود

تیب با جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، سنگینی بار تامین این فعال بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بدین تر

سازی و شفافیت در بازار محصوالت کشاورزی یابد و موجب روانمالی که برای خرید تضمینی محصوالت بر شانه دولت بود کاهش می

تواند در قالب یارانه و نیز سرمایه گذاری هدفمند  شود. لذا بودجه ای که باید صرف خرید تضمینی و عمدتا زیان دولت می شد میمی

به گفته وی، همچنین به دلیل اینکه قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود .در بخش کشاورزی دولت، صرف شود

اینکه کشاورز از قیمت وجود چند نرخ در بازار از بین می رود و می تواند در راستای کاهش رانت و فساد باشد. از طرفی با توجه به 

مطمئن می باشد و بحث رقابت ایجاد می شود به سمت بهره وری و افزایش کیفیت حرکت کرده و همین امر رونق کشاورزی را به 

به گزارش روز جمعه ایرنا، بورس کاال، محلی برای عرضه محصوالت گروه های مختلف صنعتی و کشاورزی و .دنبال خواهد داشت

اف است. با عرضه محصوالت در بورس کاال، رانت و انحصار گرایی در بازار از بین رفته و بین عرضه کنده و مصرف انجام معامالت شف

میلیون تن انواع کاال به ارزش  33، شاهد معامله  9۵بورس کاالی ایران در سال .کننده، ارتباطی مستقیم و شفاف شکل می گیرد

 .درصدی ارزش کل معامالت را در این سال رقم زد 73هزار میلیارد ریال بود که رشد  8۱7بیش از 
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این کاالها در بازارهای مختلف این بورس در قالب معامالت فیزیکی به صورت نقدی، سلف و نسیه و در بازار مالی در قالب قراردادهای 

ل گذشته از نظر حجم با رشد مشتقه، اوراق سلف استاندارد و گواهی سپرده کاالیی داد و ستد شد که در مقایسه بامدت مشابه سا

 .درصدی مواجه شد 73و از نظر ارزش با رشد  26

میلیارد ریال در هفته گذشته  89۱هزار و  ۱0تن انواع کاال به ارزش بیش از  767هزار و  ۵72در هفته سوم تیرماه امسال نیز بیش از 

میلیارد ریال به محصوالت کشاورزی اختصاص  943زش تن از آن به ار 60۵هزار و  86در بورس کاالی ایران خرید و فروش شد که 

 800تن شکر سفید،  ۵7۵هزار و  ۱0تن گندم،  2۵0هزار و  30تن جو دامی،  860هزار و  44بر این اساس در هفته گذشته، .داشت

 .هزار قطعه جوجه یک روز گوشتی داد و ستد شد 20تن روغن خام و  ۱00تن ذرت، 

تن انواع کاال به ارزش پنج  33هزار و  191صوالت صنعتی و معدنی این بورس نیز در هفته گذشته، در تاالر داخلی و صادراتی مح

هزار  73تن مواد پلیمری،  343هزار و  6۱تن قیر،  427هزار و  ۱04عالوه برآن در این بورس، .میلیارد ریال معامله شد 397هزار و 

 .تن مواد شیمیایی خرید و فروش شد 9۱2ر و هزا 25هزار تن لوب کات و  ۱3تن وکیوم باتوم،  860و 

http://www.iana.ir/fa/news/46437/%D8%B7%D8%B۱ 
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 خدمات
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

ریزی برای درصدی بودجه در قانون برنامه ششم/ برنامه ۱۰۰آغاز فصلی نوین برای بیمه کشاورزی با تخصیص 

 های نوین در بیمه کشاورزیها و فناوریکارگیری روشبه

در محیطی سرشار از شور و نشاط سازمانی و فضایی آکنده از پویایی و امید، در دفتر کار خود در ساختمان مرکزی صندوق بیمه 

های ما درباره آنچه بر صنعت بیمه کشاورزی گذشته است و با آرامش و دقت، به پرسشوگویی ویژه کشاورزی، پذیرای ما برای گفت

های کاربردی و عملیاتی که در دوره نوین هایی به دور از شعارگویی کلی و بر پایه شواهد مستند از اقدامگوید. پاسخاست، پاسخ می

ل صندوق، اجرایی شده و دربردارنده اصالحاتی ساختاری در نظام مقام مدیرعامعنوان قائممدیریت وی در صندوق بیمه کشاورزی، به

در محیطی سرشار از شور و نشاط سازمانی و فضایی آکنده از پویایی و امید، در دفتر کار خود ...افزاری بوده استافزاری و نرمسخت

ش و دقت، به پرسش های ما درباره آنچه در ساختمان مرکزی صندوق بیمه کشاورزی، پذیرای ما برای گفتگویی ویژه است و با آرام

های  هایی به دور از شعارگویی کلی و برپایه شواهد مستند از اقدام گوید. پاسخبر صنعت بیمه کشاورزی گذشته است، پاسخ می

و  ی شدهمقام مدیرعامل صندوق، اجرایکاربردی و عملیاتی که در دوره نوین مدیریت وی در صندوق بیمه کشاورزی، به عنوان قائم

افزاری بوده است که البته همچنان ادامه دارد. اصالحاتی که در واقع گل افزاری و نرمدربردارنده اصالحاتی ساختاری در نظام سخت

ها، اقناع قانونگذاران به تدبیری است که بیش از سه دهه پس از آغاز به کار این صندوق و نادیده گرفتن جایگاه بیمه  سر سبد آن

اورزی در نظام بودجه و اعتبارات کشور، نه تنها از ردیف بودجه مشخص در قانون بودجه برنامه ششم برخوردار شده، محصوالت کش

 ای دست به نقدشمار رود، مصوبهای نسیه بهدرصدی آن نیز، تأکید شده است تا بیش از اینکه مصوبه ۱00بلکه بر لزوم تخصیص 

خرند تا در سنگر امنیت غذایی از کیان خوداتکایی ها را به جان میان آن، انواع مخاطرهگذارباشد برای جامعه کشاورزی که سرمایه

مقام صندوق بیمه کشاورزی در این نژاد، قائممهندس محمد ابراهیم حسن جامعه به دسترنج کشاورزان خود دفاع کنند. 

اف سردبیر رسانی و دکتر حسین رسولگفت و گو که با همکاری دکتر افشین فهیما، رئیس اداره کل آموزش و اطالع

برانگیز صندوق در دوره مدیریتی وی و دستاوردها، رخدادها، محقق شد؛ از روزهای چالش "بیمه و کشاورزی"فصلنامه 

های گوناگون و  ها و موضوع ها و راهبردهای آینده صندوق با مخاطبان سخن گفت. او در این گفتگو به پرسشبرنامه

 ها، برای نخستین بار است که مطرح شده است. راستا پرداخته شده اشاره کرد که البته شماری از آنمهمی که در این 

 وگو: علیرضا صفاخوگفت

********************************* 

 ها و مسائل در ابتدای ورود خود به صندوق بیمه، برایمان بگویید؟ترین نکتهوگو، از مهمآقای مهندس، در آغاز گفت

های ای در زیربخشفعالیت بیمه ۱۵0[، فعالیتهای خوبی انجام گرفته بود. حدود 93نی که به صندوق بیمه آمدم ]اواخر دیماه زما

ای در صندوق بیمه حضور داشتند و دارند و مطالعات تطبیقی در مختلف به جامعه کشاورزان ارائه شده بود. کارشناسان با تجربه

آمد. سامانه شد و به مرحله عمل در میزی صورت گرفته بود که باید هرچه سریعتر کاربردی میهای بیمه کشاوربعضی از زمینه

ده ای پیچیده و سنگین طراحی شگونهداد. البته این سامانه، بهگری را انجام میوجود داشت که امور بیمه« سابکا»برخطی نیز به نام 

حات نیز، در آن بسیار دشوار بود، یکی دیگر از مشکل های آن، نبود امکان گرفت و انجام اصالبود و فرایندها به کندی صورت می

های  دسترسی سریع به اطالعات فروش و ارزیابی خسارت و در نتیجه، تعیین نسبت خسارت در مناطق مختلف بود. این که شاخص

؟ بعضی رودها به پیش میمطابق پیشبینی بیمه دریافتی و پرداخت خسارت،ای در مقاطع زمانی مختلف، چه میزان است؟ آیا حقبیمه

  ها متفاوت است.ریزیها و برنامهبینی ها با پیش داد، شاخصاز آمارهای پراکنده هم نشان می
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جزئیات  رسد که بهبورد پشت سرتان نمایان است، به نظر میبر اساس اطالعاتی که پیش از آغاز گفتگو، در تابلوی وایت

  های آنها در مناطق مختلف کشور پرداخته شده است؟ مله ریسکتفکیک این اطالعات از ج

 شود وباید این مناطق پرخطر ]به طور دقیق، کامل[ شناسایی نقطه پرخطر در کشور است که می 20بینید، متعلق به بله. آنچه می

پیشگیری یا کاهش شدت خسارت صورت  [، برای گیری از این اطالعاتبا بهره ها ] های الزم با دیگر سازمانها و هماهنگی اقدام

طور جداگانه، محاسبه و تعیین شود تا تعادل بین منابع و مصارف برقرار شود. از بیمه مناطق پرخطر باید بهپذیرد، از سوی دیگر، حق

ای نیاز داشت. در بیمهها و نظارت بر عملکرد گیری دادهتری برای اندازه این رو، فرایند سیاستگذاری در صندوق بیمه، به ابزار دقیق

ناطق هایی را از همه مبینید، مناطق پرخطری است که اگر قرار بر تحلیل مناسب باشد، باید چنین ارزیابیواقع آنچه در آن تابلو می

 ای داشته باشیم.و در مورد همه محصوالت به صورت برخط و لحظه

شده برای وانندگان بفرمایید، وظیفه رسمی تعریفهای دیگر، برای یاداوری به خ آقای مهندس، پیش از طرح پرسش

 صندوق بیمه کشاورزی از دیدگاه قانونی چیست؟

های بخش هم، برعهده  وظیفه صندوق بیمه کشاورزی، مدیریت مالی ریسکهای بخش کشاورزی است که البته، مدیریت فنی ریسک

قات کشاورزی آن وزارتخانه است. در واقع، صندوق بیمه، وزارت جهاد کشاورزی و پژوهشگران و کارشناسان معاونت آموزش و تحقی

ها، محصوالت کشاورزی دچار آسیب شدید شوند و کشاورزان،  هنگامی باید وارد عمل شود که بر اثر سوانح طبیعی و دیگر ریسک

هایی باشد که در بخش کشاورزی های مالی برامده از مخاطره نتوانند به ادامه تولید بپردازند و به دیگر سخن، ]نیاز به[ جبران زیان

 وجود دارد.

افزاری های نرمسازی سامانههای اساسی از جمله در زمینه بهینه گفته، چه اقدام های پیش اکنون برای ساماندهیِ چالش

 ها، انجام شده است؟ ارزیابی خسارت

و، در آغاز کار با مشاوره گرفتن از تعدادی نخست، تصمیم این بود که بر سامانه موجود، تمرکز بیشتری داشته باشیم؛ از همین ر

آماری، طراحی شد. پس از ورود و دریافت اطالعات با کمک این  –افزار، یک داشبورد مدیریتی متخصص در زمینه طراحی نرم

سامانه جامع »ها شدیم. بنابراین به فکر طراحی های سامانه موجود )سابکا( در بسیاری از زمینه داشبورد، متوجه ناکارامدی و ضعف

ای که یک سامانه مبتنی یا سیستم یکپارچه بانکی است؛ به گونه Core banking نوعی، مشابه سامانهافتادیم که به« بیمه کشاورزی

گذاران در آن قرار گیرد و از امکان رصد کردن وضعیت و مرکز داده، داشته باشد تا همه اطالعات بیمه«  Insurance Core »بر

 بیمه را تعیین کند. پس از، روستاها و مناطق برای مدیران نیز، برخوردار باشد و خودش هم بتواند مطابق با ریسک، حقگذارانبیمه

های مختلف ) آفالین اندازی کردیم. این کار انجام شد و کل اطالعات از سامانهنزدیک به یک سال و چندماه، این سامانه جامع را راه

 .که اکنون نیز، در دست کامل شدن استو یا آنالین ( یکپارچه شد 

 اطالعاتی که امروز به دستتان رسیده تا چه اندازه برای مدیریت کاربردی شده است؟

نامه هستند؛ نام آن ها چیست؛ توانیم بدانیم چند کارگزار در حال صدور بیمه، اگر اراده کنیم، میهستیم هم اکنون که درحال گفتگو

 اند یا تهاتر شده استبیمه را نقدی دریافت کردهاند؛ آیا وجه حقنامه صادر کردهگذار، بیمهبرای کدام بیمهدر چه مناطقی هستند و 

و بسیاری موارد دیگر که به صورت آنالین در دسترس است. بدین ترتیب، امکان ارزیابی ضریب های ریسک ها بر اساس اطالعات و 

 .گذاران موجود استسوابق بیمه

 گری داده شده است؟از این خوان و دریافت اطالعات و سوابق متقن، چه تغییراتی در روش های بیمهپس از عبور 
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گذاران در دستورکار قرار گرفت. با توجه به گری ما، موضوع دومی بود که پس از ساماندهی پایگاه اطالعاتی بیمهروش های بیمه

شین، گری پیریسک بهینه در واحدهای تولیدی، الزم بود روش های بیمه شرایط کنونی اعتبارات تخصیصی و با هدف اِعمالِ مدیریت

مورد تجدیدنظر قرار گیرد که البته بدیهی است، در شرایط زمانی پیشین که بحث اشاعه فرهنگ بیمه از اولویت های اصلی برای 

 کرد.های کشاورزی بود، شرایط آن گونه ایجاب میورود بیمه به عرصه

 کنید؟ن ها اشاره میای از آبه نمونه

بیمه طیور که تنها بیمه اجباری است، نمونه خوبی در این زمینه است. در این بیمه، با وجود اینکه بیشتر ریسک های تولید زیرپوشش 

 نقرار داشت، متأسفانه بیشتر مرغداران نیز به دلیل پایین بودن مبلغ غرامت، ناراضی بودند. در این شرایط، بسیاری از کارگزارا

جایی و بازدید برای ارزیابی و شمارش تلفات بودند. با توجه به این مسائل، باید به این ]ارزیابان خسارت[ صندوق بیمه، در حال جابه

های مدیریتی همچون تلفات برگرفته از بیماری را هم پوشش آیا باید همه ریسک ها، از جمله مخاطره»دادیم: پرسش ها پاسخ می

ش گذاران برای شمارندباره ارزیابان، خود باعث انتقال دادن بیماری ها از یک فارم به فارم دیگر نخواهد بود؟ آیا بیمهدهیم؟ آیا اعزام چ

در نتیجه طی برگزاری «. دهند؟ و پرسش های دیگری از این دستدقیق تلفات، اجازه ورود ارزیاب ها را به واحدهای مرغداری می

(، این گروه از تولیدکنندگان پذیرفتند که روش پیشین، باید ۱39۵ختانه در سال گذشته )جلسه مشترک با مرغداران، خوشب ۱2

پذیر، از سبد بیمه عمومی بیرون بیاید. از همین رو، تنها خطرهایی که از اراده و شدنی و پیشگیریتغییر کند و ریسک های کنترل

یمه با تعهدی باالتر غرامت قابل پرداخت بیشتر و از سویی، حقمهار مرغدار خارج است، زیر پوشش بیمه عمومی قرار گرفت؛ ولی ب

بیمه به شد؛ این میزان حقگرفته میبیمه از مرغدار تومان حق 60ارزان تر. در واقع اگر آن موقع، برای بیمه هر قطعه مرغ گوشتی، 

گر در زمینه پرداخت خسارت کثر تعهد بیمهشماری هم نخواهد بود. ازسویی، حداتومان کاهش داده شد و دیگر نیازی به تلفات ۱9

ها نیز افزایش یافت. در این راستا، اگر یک واحد مرغداری بر اثر یک بیماری یا هر عامل دیگر، ناچار به حذف کل گله با تأیید سازمان 

ام تولید کند و تمایل به شود. با این حال در صورتی که آن واحد، اقدسازی باشد، غرامت پرداخت میدامپزشکی و صورتجلسه معدوم

ها نیز، با شود که این تعرفهتواند از راه بیمه تکمیلی واختیاری اقدام کند. یادآوری میبیمه تلفات بر اثر بیماری ها را داشته باشد، می

 .دهندگان و تولیدکنندگان طیور، تعیین شده استهماهنگی خود پرورش

 ردید؟این تصمیم را بر مبنای چه اعتمادی اتخاذ ک

خود نیستند. آنان به طور عمده، نگران نابودی کل گله بر اثر  با آگاهی از این نکته مهم که مرغداران، نگران خسارتهای جزئی گله

سوزی، سیل، توفان و مانند آن هستند که ما باید با یارانه ای و یک حادثه قهری همچون آتشابتال به یک بیماری واگیردار و قرنطینه

می مندی بیشتری به بیمه عموبیمه کمتر، مرغداران نیز، عالقهن نا اطمینانی را پوشش دهیم. بدین ترتیب با تعیین حقدولت، ای

سازی واحدهای آلوده و پیشگیری از انتشار بیماریها در سطح کشور هم مؤثر کنی و معدومواحد خود نشان خواهند داد که برای ریشه

گذاران را به میزان چشمگیر و انبوه افزایش دهیم ن گفت، رویکرد جدید ما این است که تعداد بیمهتواطور خالصه میخواهد بود. به

 .گذار را در مواقع اضطرار، جبران کردبیمه را هم کم کنیم تا بتوان مخاطرهای مهم و خارج از کنترل بیمهو حق

خورشیدی آغاز شد؛  9۵ز روش جدید بیمه طیور که از پاییز شد؛ ولی با آغامیلیون قطعه مرغ بیمه می 240تا  230پیشتر، ساالنه 

رسد. به دیگر میلیون قطعه می 800میلیون قطعه درحال بیمه شدن است که در یک سال به حدود  6۵ها، ماهانه بیمهبا کاهش حق

طور مکرر غرامت مبالغ ناچیزی به درصد از مرغداران هر دوره 80برابر افزایش یافته است. در گذشته، شاید  4نامه، سخن، فروش بیمه

این گونه است که منابع بیمه باید از تعداد زیادی کرد. در حالی که تعریف بیمه گرفتند که مشکلی را هم برای آنان حل نمیمی
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ده ا، بازگردانکشاورز گردآوری گردد و به تعداد محدودی از کشاورزان، برای جبران و کنترل ریسکهای خارج از اختیارات مدیریتی آن ه

 .شود

 وار چه بوده است؟، به صورت نمایه9۵شاخص ترین دستاوردهای برگرفته از تغییرات ساختاری در صندوق بیمه در سال 

رها های خطبندیبندی ریسک و حذف برخی خطرها و الیهگری به سمت الیهایجاد سامانه جامع بیمه؛ تغییر رویکرد روش های بیمه

 .رت های جزیی از عوامل خطر زیرپوششو در پی آن حذف خسا

 های مهم در دستور کار برای سال جاری در صندوق بیمه چیست؟و برنامه

در دستورکار است تا خطرها با شدت بیشتر در بخش کشاورزی با حداکثر تعهد )غرامت باالتر(،  «طرح پوشش»در این راستا، توسعه 

اجرا شد و با گستردگی بیشتر، برای سال جاری به اجرا در  9۵ته و گندم در سال زیرپوشش قرار گیرد. این طرح، در مورد سیب، پس

درصد، باعث خسارت شود، تا این سقف،  2۵خواهد آمد؛ بدین ترتیب که در مورد محصول گندم دیم و آبی، خطرهایی که تا سقف 

 .گذار دریافت نخواهد شدبیمهای از بیمهشود و در مقابل نیز، حقبرای خسارت وارد شده، غرامتی پرداخت نمی

 این تصمیم را بر مبنای چه اطالعاتی اتخاذ کردید؟

دیده در مورد درصد از کشاورزان خسارت 70وتحلیل صورت گرفته، مشخص شد که متوسط غرامت پرداختی به بر اساس تجزیه

جزئی که ماهیت آن در بخش کشاورزی، درصد از خسارت بوده است. در واقع، این ریسک های  2۵محصولی مانند گندم، تا سقف 

ن، کند. به دیگر سخشدنی )قابل مدیریت( است؛ ولی تکرار پرداخت آن در حد کل کشاورزان است و منابع زیادی را طلب میمدیریت

ین که ااگر این خسارت به عنوان عامل خطر زیرپوشش پذیرفته شود، در پایان فصل، باید به همه کشاورزان غرامت پرداخت. حال آن

شدنی وسیله بذر و کود مناسب و امکانات درست حفاظتی دیگر از سوی کشاورزان، کنترلشدنی بوده و بهریسک های جزئی، مدیریت

 .شدنی استپذیر است. بدون استثنا، تمام ریسک های با شدت کم، حتی سرما و خشکسالی نیز، مدیریتو پیشگیری

 حی صندوق بیمه در بخش کشاورزی در سال گذشته چه بوده است؟در این راستا، مهم ترین اقدام های اصال

محصول باغی و گندم مطرح شد که بر اساس آن، ریسکی که در الیه یکم قرار دارد که در  ۵بندی ریسک ها در نخست، موضوع الیه

بیمه هم از بدیهی است که حقشود و ای داده نمیدرصد است، پوشش بیمه 2۵درصد و محصوالت زراعی تا  30محصوالت باغی تا 

درصدی  20شدت کاهش یافت و به دنبال آن با تعیین سقف بگیر، بهشود. در نتیجه، تعداد کشاورزان غرامتکشاورز دریافت نمی

هزار تومان در هر هکتار افزایش  400هزار تومان به  200تعهد پرداخت غرامت در هرهکتار محصول گندم، تعهد پرداخت غرامت، از 

 صورتشدنی از سوی کشاورز، امکان افزایش غرامت بهاده شد. در واقع با خارج شدن مسئولیت پرداخت خسارت های جزئی مدیریتد

میلیون تومان افزایش داده  2هزار تومان به  800درصد، از  2۵محسوس فراهم گردید. در مورد گندم آبی نیز، خسارت باالتر از سقف 

گری، از پوشش ریسک هایی با تکرار زیاد و شدت کم، به خطرها با تکرار کم و شدت زیاد، ژی( ما در بیمهشد. در واقع راهبرد )استرات

 .تغییر کرد

 رو شدید؟در این زمینه، به احتمال، با مقاومت های بسیاری هم روبه

بیشتر استان ها گذاشته شد که  شود. از همین رو، جلسات توجیهی بسیاری دررو میگمان، هر تغییری در آغاز با مقاومت روبهبی

 بندی ریسک در سالاگرچه شماری هم متقاعد نشدند؛ ولی در نهایت با همکاری مدیران اجرایی، کار به مرحله اجرا رسید. البته الیه

 نده، ایندست آمده و مشاهده مزیت های گوناگون آن، در سال زراعی آیرود با تجربه بهنخست، با شدت کمتری اجرا شد که امید می

 .رو شوداقدام مهم با توسعه بیشتری روبه

 گری دام و آبزیان هم خواهد بود؟آیا دامنه این تغییرات، دربردارنده بیمه
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دهندگان دام و معاونت گری طیور وجود دارد. در این زمینه، با تشکل های پرورشگری دام هم، وضعیتی مشابه بیمهدر مورد بیمه

کشاورزی، نشست هایی برگزار شد که در این مورد هم، تجدیدنظر در عوامل خطر زیرپوشش مورد بررسی قرار امور دام وزارت جهاد 

ها انجام خواهد شد. به طور کلی رویکرد بیمهگمان، تغییراتی در میزان تعامالت به سمت واقعی شدن خسارتها و حقگرفته است و بی

 نامه دیگری، زیر پوشش قرار گیرند.یا با بیمهاین است که عوامل خطر مدیریتی، یا خارج شوند 

بیمه سهم دولت یکی از چالش های جدی طی سال های گذشته، مسئله تأمین اعتبار الزم برای دریافت به موقع حق

سال اخیر که در راستای شفافیت و  2بوده است. با توجه به تمهیدات و مالحظات مسئوالنه شما و همکاران صندوق در 

 هایی در این راستا داشته است؟تر در پرداخت غرامت ها به کشاورزان صورت گرفته؛ دولت چه بازنگریعدالت بیش

در اساسنامه و قانون صندوق بیمه کشاورزی، پیشبینی پرداخت خسارت غرامت کشاورزان از سوی دولت شده؛ ولی از آغاز فعالیت 

که قانون رفع موانع تولید در  93در بهمن ماه سال . داشته استای نتاکنون، صندوق بیمه کشاورزی، ردیف بودجه 63در سال 

کمیسیون تخصصی رفع موانع تولید مجلس شورای اسالمی مطرح بود، پیگیری الزم برای گنجاندن حکمی قانونی در راستای تأمین 

با وجود قانون،  94ولی در سال این قانون انجامید؛  49اعتبارات صندوق بیمه انجام شد که در نهایت به تصویب تبصره ذیل ماده 

السابق، پولی در قانون بودجه برای صندوق پیشبینی نشد. پس از آن، درباره رایزنی ها را ادامه دادیم تا در همچون گذشته کما فی

 میلیارد تومان پول برای تقویت بنیه ۱3۵0بودجه،  ۱2و  ۱0، کمیسیون کشاورزی از محل مواد 9۵و  94نهایت، در سال های 

که قانون برنامه ششم توسعه در مجلس در حال بررسی بود، خواستار تعیین تکلیف  9۵صندوق، اختصاص داد. سرانجام در اواخر سال 

، حکمی مبنی بر ایجاد ردیفی مستقل برای بیمه کشاورزی در 32بودجه صندوق بیمه در قانون برنامه شدیم که این بار در ماده 

  یافته خواهد بود.درصد تخصیص ۱00مبلغ اختصاص یافته نیز،  بودجه ساالنه پیش بینی شد که

 بندی در ایران، چنین امری متداول نبوده است؟ریزی و بودجهولی بر اساس عرف رایج برنامه

بندی رایج نیست؛ که البته باید بگویم دلیل آن نیز این است که صندوق بیمه، درصد تخصیص یافتن در عرف بودجه ۱00بله، این 

 فروشد.ها را به کشاورزان مینامهیش از قانون بودجه، بیمهپ

دهد، بسیاری از کشاورزان، از تفاوت نگرش مدیریت بحران و مدیریت ریسک پژوهش های صورت گرفته نشان می

تِ غرام ای به نام صندوق بیمه را دارد که در هر حالتی، موظف به پرداختآگاهی ندارند و بر این باورند که دولت، مجموعه

گذاران با فناوری های خسارت ها به آن هاست. از یکسو، با توجه به این مسئله و از سویی، رویارو شدن این گونه بیمه

ه رسد کهایی از آن ها نیز در آغاز گفتگو اشاره کردید، به نظر میاندازی در صندوق بیمه که به نمونهنوین در حال راه

برداران و فعاالن بخش کشاورزی وجود دارد. صندوق بیمه در این زمینه چه آگاهی بهره ای به افزایش سطحنیاز فزاینده

 کند؟راهکاری را اتخاذ می

نخست اینکه بیمه اصولی دارد که باید در ابتدا خود ما به آن پایبند باشیم تا به جامعه کشاورزان نیز رسوخ کند و آن ها نیز اصول را 

یی را زیرپوشش ببریم که عوامل انسانی و ضعف مدیریت، نقشی در آن نداشته و یا کنترل و به رسمیت بشناسند. باید خطرها

رسانی و آموزش، باید کار گسترده و اصولی در انتقال های الزم، پیش از آن اعمال شده باشد. دوم اینکه در حوزه اطالعپیشگیری

زی، به دنبال منافع و درامد بیشتر نیست، کشاورزان باید اطمینان مفاهیم به کشاورزان انجام گیرد. از آنجا که صندوق بیمه کشاور

 تواند در مواقع چالش و بحران به کمکپیدا کنند که صندوق بیمه، متعلق به خودشان است و یک صندوق بیمه قدرتمند است که می

 آنها بیاید، نه صندوق بیمه ناتوان.

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139کشاورزی هفته چهارم تیر اهم اخبار 

 

119 
 

وهوایی های نوینی، مانند بیمه درامد یا بیمه شاخص آبد تا به سمت بیمهاین رویکرد را داربا این شرایط، آیا صندوق بیمه 

 برود؟

وهوایی که تجربه دیگر کشورها و بانک جهانی اهمیت و کارایی این را به طور حتم، باید به این سمت برویم؛ بویژه بیمه شاخص آب

طر ختوان میان کشاورزان کمن حقیقت است که زمانی میهای کشاورزی در سطح جهانی، نمایانگر ایهای بیمهدهد. تجربهنشان می

وهواست که در مورد برخی گری خود را تغییر دهیم. یکی از این روش ها، بیمه شاخص آبو پرخطر تمایز قائل شد که روشهای بیمه

 .محصوالت، جواب داده است

 ای در این زمینه دارید؟و به عنوان پرسش پایانی، آیا برنامه

توان اقدام های مطالعاتی و پژوهشی الزم برای اجرای چنین طرح هایی، هنوز آماده نشده است. به زودی نمیه زیرساختاز آنجا ک

المللی، به این موضوع روش ها و فناوری های گیری از همکاری های بینهای آینده و با بهرهریزیکرد؛ ولی به طور حتم، در برنامه

 خواهیم پرداخت./ نوین بیمه کشاورزی به صورت جدی

http://www.iana.ir/fa/news/462۱3/%D8%A2%D8%B 
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 روغن

 فودپرس - 13۹6تیر  30تاریخ: 

 برابر متوسط جهانی 2در ایران بیش از  مصرف روغن

 .کیلو بیش از سرانه مصرف جهانی است ۱۱کیلو است که این رقم  20مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت:سرانه مصرف روغن در ایران 

با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی در گفتگو با خبرنگار 

کیلو بیش از  ۱۱کیلو است که این رقم  20در ایران  سرانه مصرف روغن :انتقاد از سرانه مصرف باالی روغن در کشور اظهار داشت

به اینکه باالترین میزان مرگ و میر ناشی از سکته قلبی است، افزود:مشکل گرفتگی قلب و وی با اشاره .سرانه مصرف جهانی است

مهاجر در خصوص آخرین آمار واردات روغن بیان کرد: .وارداتی است روغن های کم کیفیت از استفاده اثر بر عروق در اکثر موارد 

 .د روغن خام مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شوددرص 90کیلو است از این رو  2.۵سرانه مصرف روغن نباتی هر ایرانی

درصد کاهش  90به  9۵به ویژه کلزا میزان واردات از  دانه های روغنی به گفته مشاور وزیر جهاد کشاورزی با توجه به افزایش کشت

گذار است، افزود: از این رو به در سالمتی مردم تاثیر  روغن کنجدمجری طرح دانه های روغنی با بیان اینکه مصرف .یافته است

مردم توصیه می نماییم که روغن کنجد رااز مراکز مطمئن خریداری نمایند چرا که کنجد باید به خوبی شسته و فیلتر شود تا ذرات 

خریداری  هزارتن انواع دانه های روغنی از کشاورزان 400وی با اشاره به اینکه تا پایان فصل خرید .معلق در آن وجود نداشته باشد

هزارتن آفتابگردان و گلرنگ از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت  ۵و  کلزاهزارتن  ۱70خواهد شد، بیان کرد: تا کنون 

این مقام مسئول ارزش ریالی مجموع دانه .برابر آفتابگردان افزایش یافته است 3برابر گلرنگ و  2برابر کلزا،  2.۵مشابه سال گذشته 

پرداخت شده ومابقی انتظار می  مطالبات کشاورزاندرصد  60میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: براین اساس  ۵00های روغنی را 

وی تصریح کرد: با وجود تمامی تنگناها بسته حمایتی ارائه تسهیالت،بیمه .رود که هر چه سریع تر به حساب کشاورزان واریز شود

به  ، پرداختنرخ خرید تضمینی شین آالت و تامین نهاده،کود، بذر وسم، افزایشرایگان کشت کلزا،پرداخت یارانه برای خرید ما

 .موقع مطالبات کشاورزان، انتقال تکنولوژی،آموزش رایگان در افزایش فرآیند تولید دانه های روغنی تاثیر بسزایی دارد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=a73f4۱676۵324۱e7b0۵74 
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 روغن
 ایران اکونا - 13۹6تیر / /  2۹پنجشنبه , 

 تجدیدنظر استاندارد روغن های نباتی به ایران واگذار شد

 .اسالمی ایران واگذار شددر چهلمین اجالس کمیته کدکس غذایی، تجدید نظر در استاندارد روغن های نباتی به جمهوری 

به گزارش ایران اکونا به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران؛ در این اجالس که با حضور نمایندگان عضو کدکس در ژنو در حال 

 .شود استاندارد برای روغنهای نباتی گردو، بادام، پسته، آواکادو و روغن بذر کتان به ایران واگذار 6برگزاری است، مقرر شد تدوین 

بر اساس این گزارش؛ اعضای کدکس، تدوین استانداردهای مذکور را با رهبری جمهوری اسالمی ایران و همکاری هندوستان تصویب 

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در راس هیئتی از کارشناسان این سازمان برای دفاع از جایگاه علمی و .کردند

 .در اجالس کدکس غذایی که در ژنو سوییس در حال برگزاری است، به این کشور سفر کرده اندحقوقی جمهوری اسالمی 

http://iranecona.com/7۵499/%D8%AA%D8%AC%D 
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 زعفران

 آیانا - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 یورو ۱2۰۰تا  ۱۰۰۰قیمت زعفران در بازار/ هر کیلوگرم زعفران ایرانی در بازار جهانی درصدی  ۱۰تا  ۵کاهش 

بینی بهبود تولید در سال زراعی آینده و عرضه زعفران دپو شده به بازار از سازی زمین برای کشت مجدد، پیشآغاز عملیات آماده

وگو با خبرنگار ایانا با و شورای ملی زعفران امروز در گفتعض.درصد قیمت زعفران در روزهای اخیر است ۱0دالیل کاهش پنج تا 

اکنون هر کیلوگرم زعفران در بازار با توجه به کیفیت محصول از تأکید بر اینکه عرضه زعفران از تقاضا پیشه گرفته است، گفت: هم

وند کاهش قیمت زعفران در بازار موقتی رسد.علی حسینی افزود: رهزار تومان به فروش می 200کمتر چهار میلیون تا پنج میلیون و 

زودی قیمت به ثبات نسبی خواهد رسید.وی درباره بازار صادراتی این محصول بیان کرد: صادرات این محصول روال عادی است و به

 خود را دارد و کاهش موقت قیمت در بازار داخلی بر بازار خارجی این محصول تأثیر قابل توجهی نداشته است.

به  دلیل کاهش تمایلعضو شورای ملی زعفران ادامه داد: البته در برخی کشورها مانند اسپانیا، فرانسه و همچنین کشورهای عربی به

اکنون هر کیلوگرم زعفران ایران در بازار خرید زعفران ایرانی قیمت این محصول کاهش نسبی داشته است.حسینی اظهار کرد: هم

دالر به  700زمان کوتاهی از رسد.وی خاطر نشان کرد: قیمت زعفران در مدتیورو به فروش می 200و  هزارهزار تا یکجهانی یک

های اخیر غیرمنطقی بوده باید منتظر کاهش آن و رسیدن این روند رشد قیمت در سال دوهزار دالر رسیده است، با توجه به اینکه 

د سطح دنبال افزایش تولید در واحکرد که به جای توسعه سطح زیر کشت به به سطح واقعی بود.حسینی در پایان به کشاورزان توصیه

 شده زعفران در بازار جهانی رقابتی شود و امکان پایداری صادرات وجود داشته باشد./باشند تا قیمت تمام

http://www.iana.ir/fa/news/9۵463/%DA%A9%D8% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 طالی سرخ ارزان شد

 ۵هزار تومان و حداکثر  900میلیون و  3نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیغالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار .هزار تومان است 400میلیون و 

میلیون  3د و گفت: در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ در بازار خبر دا درصدی نرخ زعفران 6کاهش از  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .هزار تومان است 400میلیون و  ۵هزار تومان و حداکثر  900و 

برخی افراد برای به دست آوردن سودهای هنگفت اقدام به خریداری زعفران  :در بازار افزود کاهش نرخ زعفرانوی با اشاره به دالیل 

ند که با نزدیک شدن به فصل برداشت اقدام به عرضه محصوالت خود در بازار نمودند که در نهایت این امر و دپو آن در انبارها کرد

امکان پیش بینی قیمت طی  صادراتمیری ادامه داد: با توجه به کاهش مصرف داخلی و .روند کاهشی قیمت را به همراه داشت

ی آمارگمرک  صوص آخرین وضعیت صادرات تصریح کرد: با وجود آنکهنائب رئیس شورای ملی زعفران در خ.روزهای آتی وجود ندارد

در زمینه صادرات محصول اعالم نکرده است، اما برآورد می شود که روند صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه کاهش 

 .است

/fa/news/http://www.yjc.ir6۱698۵4/%D8%B7%D9%84%D8 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  30تاریخ: 

 واردات زعفران صحت دارد؟

برخی از مسئولین با اشاره به اینکه ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا به شمار می رود، واردات آن را تکذیب کرده و در 

 .داننددرصدی گمرک می ۵۵کارشناسان، واردات این محصول را منوط به پرداخت تعرفه مقابل برخی 

یکی از محصوالت استراتژیک کشاورزی زعفران  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .در کشورمان محسوب می شود که اگر به آن بها داده شود، قطعاً پتانسیل های بالقوه آن جهت صادرات به بالفعل تبدیل می شود

دست و پای این صنعت را بسته و از سرخی  زعفران قاچاق پیازاین در حالی است که مسائل و موضوعات مختلفی نظیر واردات و  

 آن واردات صادراتی، بازارهای در محصول این پراهمیت نقش وجود با مربوطه مسئولین چرا که است سؤال جای حال کاسته است.

اردات آن را می رود، والبته برخی از مسئولین امر با اشاره به اینکه ایران بزرگترین تولیدکنندۀ زعفران در دنیا به شمار کردند؟ آزاد را

 .دانندمی گمرک درصدی ۵۵ تعرفه پرداخت به منوط را محصول واردات تکذیب کرده و در مقابل برخی کارشناسان 

واردات اظهار داشت: آزادسازی  صنعت،تجارت و کشاورزیرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

به گفته وی زعفران یک کاالی ملی و .مخاطرات زیادی برای چرخه اشتغال، تولید و صادرات محصول در بر خواهد داشت زعفران

نورانی با اشاره به اینکه واردات زعفران برای بزرگترین .استراتژیک به شمار می رود که از کمیت و کیفیت آن باید حمایت کرد

 رفه،تع اخذ که چرا هستیم، مخالف گیرد، صورت یدکننده، امری نادرست است، افزود: با واردات زعفران به هر میزان تعرفه ای که تول

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کرد: عده ای برای جیب زدن سود سرشار پیاز گیاه .دارد همراه ب را محصول قاچاقِ

 .ز می نمایند که ادامه این روند می تواند در آینده ، انحصار بازار این محصول را از دست ایران خارج کندزعفران، اقدام به قاچاق پیا

 واردات زعفران توجیه ندارد

گفت: با توجه به آنکه سایر کشورها  صنعت،تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

 .درصد تولید زعفران را در اختیار دارند از این رو واردات زعفران به ایران صحت ندارد 8تنها 

درصدی برای واردات زعفران دریافت می نماید، افزود: در صورت واردات زعفران خأل قانونی  ۵۵تعرفه  گمرکوی با اشاره به اینکه 

 رایب ت و با توجه به اینکه ایران بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا به شمار می رود، اخذ این تعرفه پیش رو نخواهیم داش

 نرخ زعفران وارداتی از داخلی باالتر است.ندارد اقتصادی صرفه واردکنندگان،

 واردات زعفران  برای: اظهار داشت صنعت،تجارت و کشاورزیغالمرضا منوچهری دبیر شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

گونه نگرانی نیست، چراکه سایر کشورهای تولیدکننده، زعفران به قدری که بتوانند آن را به بازارهای هدف از جمله ایران جای هیچ

گونه نگرانی نیست، افزود: سایر کشورهای تولیدکننده، ای هیچبا اشاره به اینکه واردات زعفران ج.ندارند صادر نمایند، در دسترس 

منوچهری با اشاره به اینکه نرخ .ندارند زعفران به قدری که بتوانند آن را به بازارهای هدف از جمله ایران صادر نمایند، در دسترس 

برای رقبا آنقدر توجیه اقتصادی دارد که پس از خرید، با بسته  زعفران ایرانی :زعفران وارداتی از داخلی باالتر است، یادآور شد

 .کنندبندی های جدید و با برند خود به بازارهای هدف صادر می

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱68۱74/%D9%88%D8% 
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 سالمت

 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

 !آخرین وضعیت تب کریمه کنگو در کشور/ هشدارها را جدی بگیرید

نفری  80معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی گفت: براساس آخرین آمار وزارت بهداشت تا کنون از 

 .خود را از دست دادند دند، پنج نفر از آنها جانlکه مبتال به این بیماری ش

صنعت،تجارت و کریم امیری معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی در گفتگو با خبرنگار 

با اشاره به آخرین وضعیت شیوع تب کریمه کنگو اظهار داشت: براساس آخرین  ،خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  کشاورزی

وی با اشاره به .نفری که مبتال به این بیماری شدند، پنج نفر از آنها جان خود را از دست دادند 80آمار وزارت بهداشت تا کنون از 

ست، ا کشور ویروس بومیوس شیوع می یابد، افزود: با توجه به آنکه این اینکه همه ساله با گرمای هوا و فعالیت کنه ها این ویر

امیری ادامه داد: یکی از راه های انتقال بیماری به انسان ذبح دام در شرایط غیر .امکان مهار آن در سال های آینده وجود ندارد

ورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مورد تأیید بهداشتی توسط مردم و قصابی ها است، از این رو از مردم تقاضا داریم که گوشت م

وی با اشاره به اینکه با رعایت مسائل بهداشتی جای هیچ گونه نگرانی نیست، گفت: مردم در .سازمان دامپزشکی خریداری نمایند

می رود از چنین ، اقدام به خرید دام زنده و کشتار آن می نمایند که انتظار نرخ گوشت در بازار افزایش می یابدمواقعی که 

ی مورد تایید سازمان دامپزشک انتقال بیماری از طریق گوشتاین مقام مسئول با بیان اینکه امکان .رفتارهای پرخطر اجتناب نمایند

ساعت در پیشسرد با دمای دو تا چهار درجه نگهداری می شود  24وجود ندارد، عنوان کرد: پس از کشتار تمامی الشه ها به مدت 

امیری در پاسخ به این سوال که امکان مجدد .از بین می رود ph وسی در الشه وجود داشته باشد به دلیل اسیدی شدنکه اگر ویر

شیوع بیماری وجود دارد، بیان کرد: طبق روال همه ساله تیر و مرداد ماه های خطرناکی برای شیوع بیماری هستند که در صورت 

معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری دامی .ران روند بیماری روبه کاهش خواهد بودرعایت مسائل بهداشتی از سوی افراد و دامدا

تصریح کرد: دامداران در صورت رویت کنه اقدام به سم پاشی به موقع اسطبل ها نمایند، ضمن آنکه تا سرد شدن هوا از تماس نزدیک 

 .با دام خودداری نمایند

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱66989/%D8%A2%D8%A 
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 سالمت
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

 !تب کریمه کنگو در کل کشور گزارش شده است/ به جگر خام دست نزنید

کند. امسال نیز این بیماری در کل ایران ها بیماری تب کریمه کنگو نیز شیوع پیدا میکنههرساله در فصول گرم و همزمان با هجوم 

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم های دامی سازمان دامپزشکی امروز در گفتمعاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری.مشاهده شده است

ر مواردی شود، تقریباً در کل کشوعنوان یک بیماری بومی شناخته میبهاین خبر گفت: متأسفانه از آنجا که بیماری تب کریمه کنگو، 

از آن گزارش شده است.کریم امیری با اشاره به اینکه کشورهای همسایه ایران نیز وضعیتی مشابه ما دارند، افزود: البته تب کریمه 

د. در حالی که همین ویروس هنگان ورود به بدن انسان روروزه از بین می 9ها عالئم خاصی نداشته و در یک دوره پنج تا کنگو در دام

 تواند گامی مؤثر در جهت غلبه بر بیماری باشد.کنندگان گوشت، میبسیار خطرآفرین خواهد بود؛ بنابراین آموزش دامداران و مصرف

که انستیتو پاستور ویروس  78دانست و عنوان کرد: در سال  ۵4های نخستین تب کریمه کنگو در ایران را مربوط به سال وی گزارش

اند. البته بیشترین نفر فوت شده ۱0نفر از جمعیت انسانی، مبتال و حدود هشت تا  ۱00تا  ۵0مربوطه را شناسایی کرد، هرساله بین 

بیماری  نفر با 80مورد فوتی به ثبت رسید. امسال نیز طبق آخرین آمارها  23مورد ابتال و  ۱۵3بود که  89مورد گزارش شده در سال 

های دامی سازمان دامپزشکی درباره نقش اند.معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماریدرگیر بوده و متاسفانه پنج نفر نیز فوت کرده

هم های بیماری و ضدعفونی آنها بسیار مدامپزشکی برای کنترل بیماری تب کریمه کنگو، ادامه داد: برای مسئوالن دامپزشکی، کانون

گیرد. به همین دلیل ارتباط محض شناسایی یک کانون، سمپاشی در آن حوالی و شعاع اطراف در دستور کار قرار میاست. زیرا به 

ای برگزار ای نیست که مسئوالن سازمان دامپزشکی با پزشکان وزارت بهداشت، جلسهدائم با متولیان بهداشتی برقرار بوده و هفته

کشور بیش از دیگر مناطق، درگیر بیماری هستند، تأکید کرد: درباره الشه مشکلی وجود  های شرقینکنند.امیری با بیان اینکه مرز

سرد از بین برد؛ این در حالی است که موضوع جگر کمی متفاوت بوده و به این راحتی توان ویروس آن را در مراحل پیشندارد و می

آلوده  هایویژه کسانی که در کانونسیار باالست.وی به تمام مردم بهزدایی کرد. زیرا امکان بقای آن در جگر، بتوان آن را ویروسنمی

المقدور از دست زدن مستقیم به جگر خام پرهیز کنند و هنگام قطعه قطعه کردن آن حتما دستکش به هستند، توصیه کرد که حتی

باید  شود، بیان کرد: اگرچهنیز متوقف می هادست داشته باشند.امیری در پایان با اشاره به اینکه با شروع فصول سرد، فعالیت کنه

هنگام باشد، اما نباید در عین حال، در آنها رعب و وحشت ایجاد کرد. درست مانند بخشی به مردم دقیق و بهرسانی و آگاهیاطالع

 شود و در صورت داشتن احتیاط، اتفاق ناگواری برایش نخواهد افتاد./کسی که هر روز از عرض خیابان رد می

http://www.iana.ir/fa/news/46۱99/%D8% 
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 سالمت
 فودپرس 13۹6تیر ماه  27سه شنبه 

 افسردگی را با خوردن این غذاها شکست دهید

تمام جوامع است، اما متخصصان تغذیه اعتقاد دارند اگرچه افسردگی یکی از اختالالت روانی و البته بسیار شایع در  <غذا و تغذیه

که با رعایت برخی رژیم های غذایی خاص، بسیار موثرتر از داروهای ضد افسردگی می توان جلوی بروز عالئم این اختالل را گرفت یا 

ز بروز افسردگی مرتبط گزینه غذایی که مصرف آنها با افزایش سطح خلق و خو و پیشگیری ا 9در اینجا .شدت آنها را کاهش داد

 :هستند، بیشتر معرفی شده اند

دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی است که باعث کاهش استرس اکسیداتیور در بدن می شود. استرس اکسیداتیو یکی  :زغال اخته 

 یت می کند واز ویژگی های اصلی بیماری افسردگی است. خواص آنتی اکسیدانی این میوه همچنین از رشد سلول های جدید حما

 .راهی برای درمان افسردگی است

به انتقال دهنده های مثبت از جمله سروتونین و HTP-۵تبدیل و پس از آنHTP-۵غنی از تریپتوفان است که توسط مغز به :موز

مک عالئم افسردگی کمالتونین تبدیل می شود. عالوه بر این، موز غنی از پتاسیم و منیزیم است و مصرف روزانه دو عدد از آن به رفع 

 268گرم بادام حاوی  ۱00منیزیم موجود در بادام یک راه معجزه آسا برای درمان میگرن و افسردگی است.  :بادام .زیادی می کند

میلی گرم منیزیم است. مصرف کافی منیزیم با کاهش عالئم میگرن، تحریک پذیری و افسردگی ارتباط مستقیم دارد. ثابت شده که 

میلی گرم منیزیم نیاز دارند. این میزان با افزایش سن بیشتر می شود  400تا  3۱0سال، روزانه به  30تا  ۱9ان بین سنین زنان و مرد

 .میلی گرم منیزیم باید دریافت کنند 320سال روزانه  3۱میلی گرم و زنان باالی  420سال روزانه  3۱به طوری که مردان باالی 

میلی گرم پتاسیم وجود دارد. این ماده معدنی، درمان استرس و  48۵گرم از این میوه  ۱00هر حاوی پتاسیم است و در  :آووکادو

افسردگی است. از این رو اطمینان حاصل کنید که در میان وعده هایتان آووکادو را حتما مصرف می کنید. میزان نیاز روزانه بزرگساالن 

 .میلی گرم است 4700به پتاسیم، 

فولیک و ویتامین های گروه ب برای حمایت از سالمت روان هستند و آنهم با تبدیل تریپتوفان در بدن به دارای اسید  :مارچوبه

 .سروتونین

شکالت تیره یا به طور خاص کاکائو، سطح سروتونین و دوپامین را در مغز افزایش می دهد و منجر به کاهش سطح  :شکالت

گرم شکالت تیره در رژیم غذایی تان  40کورتیزول یا انتقال دهنده عصبی استرس در مغز می شود. اطمینان حاصل کنید که روزانه 

فولیک نسبت با سایر سبزیجات تیره رنگ است. اسید فویک سطح دوپامین و  حاوی بیشترین میزان اسید :اسفناج.می گنجانید

 .سروتونین را در مغز افزایش می دهد. اسفناج غنی از منیزیم نیز هست

است که غشاهای سلولی را نرم می کند و سروتونین را به مغز می رساند. اگر از  3حاوی اسیدهای چرب امگا  :ماهی قزل آال

گی استفاده می کنید، ماهی قزل اال را فراموش نکنید چون نه تنها اثربخشی از داروها را افزایش می دهد، بلکه داروهای ضد افسرد

 .عوارض جانبی آنها را نیز به حداقل می رساند

این نوع چای در درمان بیماری افسردگی برای سالیان دراز استفاده می شده است. چای سبز حاوی پلی فنول ها است  :چای سبز

 .که منجر به افزایش دوپامین در مغز و افزایش حساسیت به انسولین می شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=94b۱۱399b۱b۱4a۱88 
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 سالمت
 فودپرس 13۹6تیر ماه  31شنبه 

 می شودگرد و غبار خانگی موجب چاقی 

تیمی از محققان نشان می دهد مقادیر کم گردوغبار خانگی حاوی بسیاری از ترکیبات و آالینده های محیطی می توانند سلول های  

 .چربی را در انباشت تری گلیسیریدهای بیشتر در شرایط آزمایشگاهی تحریک کنند

مصنوعی در ترکیبات وجود دارند که می توانند در هورمون  ها به صورت طبیعی یاEDC مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز یا

، دارای تاثیرات بالقوه ای بر عملکرد تولیدمثل، A-ها نظیر مواد ضداشتعال، فتاالت و بیسفنولEDC .های بدن اختالل ایجاد نمایند

یل زندگی می تواند منجر به ها در اواEDC اما مطالعات حیوانی نشان می دهد قرارگیری در معرض.عصب و سیستم ایمنی هستند

میلیگرم غبار خانگی از طریق  ۵0طبق اعالم سازمان حفاظت از محیط زیست، کودکان روزانه .اضافه وزن در سنین باالتر شود

 .استنشاق یا پوست دریافت می کنند که نگرانی در مورد تاثیرات احتمالی آنها بر سالمت کودکان وجود دارد

ن گرد و غبار خانگی با ایجاد اختالل در سالمت متابولیکی روند انباشت تری گلیسیریدها و سلول های محققان عنوان می کنند ای

 .چربی را تحریک می کند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=3df۵806۱0f9947a6 
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 سالمت
 فودپرس 13۹6تیر ماه  31شنبه 

 رژیم غذایی در چربی خون باال

عالئم چربی خون باال معموال نادر است ولی با باال رفتن زیاد چربی خون لکه های زرد غیر منظم در زیر پوست ، درد قفسه سینه ) 

شکم ) دردی است که در بین قفسه سینه تا کشاله ران  دردی که بین گردن و ناحیه فوقانی شکم وجود دارد (، درد شدید در ناحیه

 .وجود دارد شبیه عالئم پانکراتیت (، بزرگی کبد و طحال دیده می شود

به گزارش شفا آنالین، نان، برنج، سیب زمینی چاق کننده هستند. این مواد غذایی اگر با شیر پر چرب، کره، تخم مرغ، شکر تهیه 

خون می شوند ولی به تنهای دارای فیبر باال، کالری و چربی پائین هستند. و نان های سبوس دار دارای شوند باعث باال رفتن چربی 

 .فیبر باالتری نسبت به نان سفید هستند

 .بدترین نوع چربیها چربیهای شیر است –

 .کانوال، بادام، گردو، بادام زمینی و زیتون خوب است –

 .یتون، کنجد ( به عنوان منبع چربی استفاده شودروغن های مایع ) روغن آفتاب گردان، ز –

 .فیبرها مانع از جذب کلسترول می شوند و با کاهش انسولین خون ساخت کلسترول را کاهش می دهند –

 .را کم می کند (Heart disease)، بتاکاروتن ها چربی مضر را کاهش و در نتیجه بیماریهای قلبیE ، ویتامینC ویتامین –

 .غن کبد ماهی، کانوال یا کلزا، مغز گردو ( باعث کاهش تری گلیسرید ها می شود و به باز شدن عروق کمک می نماید) رو 3امگا  –

 .درصد تری گلیسرید می شود. ولی خانم های جوان زیاد سویا نخورند9و  LDL درصد ۱3گرم سویا در روز باعث کاهش  2۵مصرف  –

 .رتر مصرف کنید هیپرلیپیدمی ایجاد می شودغذا را در شب زودتر مصرف کنید. هر چه دی –

 .روزانه نیم ساعت پیاده روی داشته باشید

 .مصرف نا محدود میوه و سبزیجات داشته باشید –

 .روغن جامد گیاهی اصال مصرف نکنید –

 .ماست کم چرب را همراه خیار با پوست مصرف کنید –

 .لی به صورت کباب پز استفاده نمائیدگوشت ماهی، بوقلمون و مرغ ) فاقد پوست ( خوب است. و –

میلی گرم کلسترول دارد مصرف آن را محدود کنید. کمتر از دو زرده در هفته استفاده شود ولی مصرف  2۱3یک زرده تخم مرغ  –

 .سفیده تخم مرغ اشکال ندارد

 .به جای غذاهای سرخ شده، از کباب شده استفاده نمائید –

 .درصد ( استفاده نمائید ۱ستوریزه کم چرب ) کمتر از به جای شیر پر چرب از شیر پا –

 .به جای خامه از ماست کم چرب استفاده کنید –

 .به جای پنیر چرب از انواع کم چربی استفاده کنید –

 و ونبوقلم مرغ، گوشت از بیشتر –از گوشت قرمز کمتر استفاده کنید و موقع پخته شدن گوشت چربی های آن را جدا کنید. و  –

 .کنید استفاده هیما

 چربیهای اضافی را از خوراکها و مواد گوشتی حذف نمائید –

 .میوه های خشک مانند بادام و گردو در کاهش کلسترول مفید است –

 .مفید می باشند (blood fat)سبوس جو، لوبیا و عدس غنی از فیبر ها هستند و برای کاهش چربی خون –
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 .گوشتی حذف کنیدچربی های اضافی را از غذا های  –

 .سیگار کشیدن را ترک کنید زیرا باعث باال رفتن چربی خون می شود –

 .مصرف شیرینی و کیک پرخامه را محدود نمائید –

 .مصرف روغن نارگیل، روغن های جامد، روغن حیوانی و کره را محدود نمائید –

)  گوشت چربی پر های قسمت مرغ، –از خوردن انواع سوسیس، کالباس، هات داگ، مغز، کله پاچه، جگر، دل، پیتزا، زرده تخم  –

 .کنید پرهیز(  دنه

 .شیر کاکائو، شیر قهوه، شیرموز با ماندگاری باال را به دلیل مواد افزودنی مصرف نکنید –

 .بیسکویت کم چرب، ماکارونی، سیب زمینی، برنج ( داشته باشید اعتدال در مصرف کربوهیدرات های کمپلکس) نان، –

 .سیب زمینی رابه صورت آب پز پخته و همراه مقداری سبزی تازه یا خشک مثل نعناع، آویشن و لیمو مصرف کنید –

 .روزانه یک عدد سیب با پوست مصرف کنید –

 .کدو ، شوید با ماست کم چرب را به عنوان میان وعده مصرف کنید –

 . وردن سیر و پیاز همراه غذا خوب است –

 .مفید است C مصرف گوجه فرنگی، جعفری، توت فرنگی، لیمو ترش، فلفل سبز، مرکبات و سبزیجات تازه به دلیل داشتن ویتامین –

 .زردچوبه در کاهش چربی خون مفید است –

 .از سرخ کردن غذا ها اجتناب نمائید –

 .کنید وعده میوه مصرف ۵تا  2روزانه  –

  نخود فرنگی خشک، لوبیا و سویا را که به عنوان جایگزین گوشت است میزان کمی چربی –

 .دارد و دارای مقادیری فیبر هستند که به کاهش کلسترول خون کمک می کند (Cholesterol)اشباع و کلسترول –

وعده در روز محصوالت لبنی فاقد چربی  3-2باید  به علت اینکه محصوالت لبنی، منبع مهمی از مواد مغذی هستند لذا رژیم غذایی –

 .یا کم چرب داشته باشد

 .از مصرف نمک زیاد در غذا خودداری کنید –

 .میگو دارای چربی خون باالیی است. در صورت داشتن چربی خون باال مصرف نکنید –

 .استرس نداشته باشید

 .رد وزن خود را کاهش دهیددر صورتی که افزایش وزن دارید با یک رژیم غذایی استاندا –

 .اگر سابقه خانوادگی کم کاری تیروئید دارید تست تیروئید انجام دهید –

 .الکل نیز باعث باال رفتن چربی خون می شود هرگز مصرف نکنید –

 ، بیماریهای کلیوی و کبدی باعث اختالل چربی خون می شوند لذا باید توسط پزشک کنترل شوند(Diabetes)دیابت –

 راثت نیز در چربی خون باال نقش داردو –.

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=70e8f9a۵f7ab4 
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 سالمت
 فودپرس 13۹6تیر ماه  30جمعه 

 دلیل اصلی ابتال به ام اس مشخص شد

ها و حتی تغییر شیوه تغذیه طی ، شیوع مصرف سیگار و قلیان، عفونتD است که کمبود ویتامینها نشان داده بررسی <مواد غذایی

 .اس بوده استسال اخیر از عوامل مهم ابتال به ام 20

 .کنندرا قطعی و ثابت شده تلقی نمی D گذاری برخی از این عوامل بویژه کمبود ویتامینحال بسیاری از متخصصان تاثیربا این 

و ام اس را از دکتر مجتبی ملک، متخصص غدد و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی  D وجود ارتباط میان کمبود ویتامیندلیل 

گوید: با توجه به نقش کلیدی این ویتامین در تداوم سالمت بدن و ضرورت دریافت آن از جم میجویا شدیم. وی دراین رابطه به جام

 .های غذایی از دوران کودکی، کمبود آن آثار سوئی داردکملطریق منابع غذایی، نورآفتاب و م

دانند در حالی که در ها مرتبط میرا با استحکام استخوان D کند: اغلب مردم نقش ویتامیناین متخصص غدد خاطرنشان می

فا افسردگی نقش مهمی ایهای قلبی و هایی همچون دیابت، سرطان، آترواسکلروز، بیماریپیشگیری و حفاظت بدن در برابر بیماری

در ابتالی فرد به ام اس  D دهد: هنوز تحقیقات علمی، رابطه علت و معلولی میان تاثیر کمبود ویتامیندکتر ملک ادامه می.کندمی

این متخصص غدد در پاسخ به این پرسش که چرا .ای تاثیر داشته باشدصورت واسطهاند و ممکن است این ویتامین بهرا ثابت نکرده

به صورت مستقیم بر بحث پوکی استخوان  D گوید: کمبود ویتامینکمبود این ویتامین در بروز سرطان سینه و سکته نقش دارد، می

تواند ریسک ابتال به سرطان سینه و سکته را در افراد است کمبود این ویتامین می نقش دارد.ضمن آن که تحقیقات نیز ثابت کرده

 .هم وجود یک رابطه مستقیم میان آنها تائید نشده است مستعد افزایش دهد، اما باز

 نیاز داریم؟ D چقدر ویتامین

در شروع روز و هنگام صرف صبحانه با خوردن شیر و آب پرتقال است. دکتر  D های متخصصان تغذیه مصرف ویتامینیکی از توصیه

گوید: افرادی که در وضعیت عادی و سالم قرار دارند، که فرد با کمبود آن مواجه نشود، می D ملک درباره میزان مصرف ویتامین

موجود در برخی  D هایمصرف کنند. میزان ویتامین D واحد در ماه باید ویتامین ۵000تا هزار واحد در روز و در مجموع  600

واحد در  ۵000ندازه را به ا D واحد است که بسیار کم است و فرد حتما باید به صورت مستقل ویتامین 200ها چیزی حدود کلسیم

 .کند: افرادی که با کمبود این ویتامین مواجه هستند، مصرف آنها باید تحت نظر دکتر باشدوی تأکید می.ماه مذکور مصرف کند

 در کودکان D زمان آغاز مصرف ویتامین

کهنسالی همچنان باید ادامه در جذب آن، مصرف این دو از دوران کودکی تا  D با توجه به اهمیت کلسیم در بدن و نقش ویتامین 

جم زمان وگو با جامداشته باشد. دکتر غالمرضا زمانی، متخصص مغز واعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت

 .کندآغاز مصرف این ویتامین در نوزادان از دوهفتگی آنان عنوان می

در شیر مادر کم است و پاسخگوی نیاز بدن نوزاد نیست، از زمان مذکور باید  که ویتامین موجوددهد: با توجه ایندکتر ملک ادامه می

های سنی باید آن را روزانه واحد حداقل نیازی است که همه رده 400به بچه خورانده شود.  D واحد قطره ویتامین 400روزانه 

استخوان و در بزرگسالی باعث پوکی  در کودکی باعث نرمی D کند: کمبود کلسیم و ویتامینوی خاطرنشان می .مصرف کنند

د هایی که داریم که مانع تابش مستقیم خورشیها و نوع پوشششود. به همین دلیل با توجه به آفتاب گریز بودن ما ایرانیاستخوان می

بدن بسیار موثر است، در افزایش ایمنی  D شود، این ویتامین روزانه باید تامین شود. دکتر زمانی با بیان این که ویتامینبه بدن می

های مختلف از تواند افراد را بیشتر مستعد ابتال به بیماریمی D دهد: کاهش ایمنی در اثر عوامل مختلف و کمبود ویتامینادامه می

 .جمله ام اس کند

http://awnrc.com/index.php
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 های بدندشمنی با سلول

برخی مواد و اجزای بدن فرد را از مواد  های دستگاه ایمنی بدن در یک فرد، گاهی و به دالیل گوناگون ممکن است نتوانندسلول

کنند. نتیجه را بیماری خود های خودی حساس شده و ضد آنها آنتی کور ترشح میخارجی تشخیص دهند و از این رو نسبت به بافت

 با خود توجهنامند. از آنجا که ام اس یک بیماری خود ایمن است، باید به عوامل موثر در دشمنی بدن ایمنی یا حساسیت خودی می

کند و های خود ایمنی عنوان میاین متخصص مغز و اعصاب، ماندگاری عفونت در بدن را یکی از عوامل موثر در بروز بیماری.کرد

 ها که علیه ایمنیها و ویروسگوید: بیماری ام اس نقش مهمی با وضعیت ایمنی بدن دارد. بنابراین باید مراقب حضور میکروبمی

بیوتیک و رها کردن مصرف آنتی بیوتیک توسط بیمار قبل از د، باشیم. وی با تائید فرهنگ غلط مصرف داروهای آنتیکننبدن کار می

ماند و گوید: وقتی عفونتی درمان نشود و در بدن پایدار بماند، سیستم ایمنی بدن همیشه در حالت فعالیت باقی میبهبود کامل، می

کند: گاهی سیستم ایمنی بدن برخی افراد در برابر دریافت دکتر زمانی خاطرنشان می.شودمیهای بدن علیه خود باعث فعالیت سلول

های غیرضروری اجتناب کند. هر چند دهد، به همین دلیل الزم است فرد تا حد امکان از تزریق واکسنواکسن واکنش نشان می

های روهشود، بهتر است گهای بدن میه باعث خودایمنی سلولدرباره اثربخشی و مفید بودن واکسن شکی نیست، اما با توجه به این ک

 .هایی همچون ام اس محافظت کرده باشندخاص نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند تا از خود در برابر ابتال به بیماری

 استرس را جدی بگیرید

اطرافیان و متخصصان تبدیل شده است.با وجود آن که تقریبا های متداول روزانه از سوی مدیریت استرس و اضطراب به یکی از توصیه

منی های خود ایپذیریم کنترل استرس و اضطراب ضروری است اما فرآیند و تعداد مبتالیان به بیماریها میهمه در برابر این توصیه

 . ها بیشتر کالمی است تاعملیدهد پذیرش توصیهنشان می

ت کند: این عوامل مشکالهای مکرر، استرس، افسردگی و غیره عنوان میر در بروز ام اس را بی خوابیدکتر زمانی نیز یکی از عوامل موث

شود و افراد حتما باید بنابراین اقدامات درمانی افراد مبتال به ام اس تنها به مصرف دارو محدود نمی .کندمبتالیان را تشدید می

 .گیرند های مدیریت استرس و اضطراب را نیز به کارشیوه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۵d۵۱۱۱80ac874۱b6 
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 سالمت
 فودپرس 13۹6تیر ماه  30جمعه 

 !زغالی بخوریم یا خیر؟ بستنی

دار و شود زنان باراشاره به فروش نوعی بستنی به عنوان زغالی گفت: توصیه میرئیس انجمن صنایع غذایی ایران با  <مواد غذایی

ها استفاده نکنند زیرا ممکن است زغال روی تاثیرات و جذب داروهای کنند از این نوع بستنیبیمارانی که دارویی خاص مصرف می

های زغالی که در برخی از بیان کرد: بستنی محمد حسین عزیزی رئیس انجمن صنایع غذایی ایران.شان مشکل ایجاد کندمصرفی

های مرغوب و استاندارد تهیه شده ها از چوبرسد ضرری برای سالمتی افراد ندارد، چرا که این زغالها به فروش میبستنی فروشی

 .شوند بنابراین هر چند که مصرف آن سودی ندارد اما ضرری هم نداردو حتما ضدعفونی می

توان گفت در آینده ضررهای زغال موجود در ها صورت نگرفته است و میاتی روی مضرات این دسته از بستنیبه گفته وی، تحقیق

بستنی مشخص خواهد شد اما به احتمال زیاد مشکل خاصی را در پی مصرف به دنبال ندارد زیرا زغال چوب خنثی است، اما برای 

 .تحقیقات بیشتری در این زمینه هستیم ها نیازمنددادن جوابی قطعی در صحت سالمتی این بستنی

عزیزی متذکر شد: البته اگر چوبی که در این خصوص استفاه شده چوب مناسبی نباشد و عالوه بر آن از چوب رنگ شده و دارای 

 .توان گفت این بستنی ها دارای مضرات فراوانی از جمله سرطان هستندمواد شیمیایی استفاده شود آن زمان می

ها را منع کرد و افزود: بستنی ها سرشار از چربی و شکر هستند و مصرف هیچ صنایع غذایی ایران مصرف تمامی بستنی رئیس انجمن

 .اش استکننده بوده و به عبارتی ضررهای آن بیشتر از فایدهشود چرا که چاقها به افراد توصیه نمینوع از بستنی

کنند از این نوع بستنی ها استفاده نکنند زیرا اردار و بیمارانی که دارو مصرف میشود زنان بوی در پایان خاطرنشان کرد: توصیه می

 .شان مشکل ایجاد کندممکن است زغال روی تاثیرات و جذب داروهای مصرفی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=037eac97f۱cb 
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 سالمت
 فودپرس 13۹6تیر ماه  2۹نج شنبه 

 مناسب با مزاجتان مربا بخورید

شود، این است که باید متناسب با مزاج، ها در نظر گرفته نمییکی از نکاتی که معموال حین تهیه انواع مربا و ترشی <غذا و تغذیه

ها به دلیل ترکیبات سنتی، مربا به دلیل شیرینی دارای مزاج گرمی است و ترشیها را انتخاب و مصرف کرد. در طب این فراورده

یکی از پرطرفدارترین مرباهاست، ولی بد نیست بدانید که اگر مزاج « مربای به»در بین انواع مربا، .موجود در آن مزاج سردی دارد

 .ان طب سنتی است و دالیل خاص خود را دارداین گفته متخصص .گرمی دارید بهتر این مربا را برای مصرف انتخاب نکنید

 .خوانیدایم که در ادامه میدر این خصوص نظر دکتر محمد فصیحی، محقق طب سنتی را پرسیده

 چرا باید متناسب با مزاج مربا بخوریم؟ 

ها را متناسب با مزاج، این فراوردهشود، این است که باید ها در نظر گرفته نمییکی از نکاتی که معموال حین تهیه انواع مربا و ترشی

ها به دلیل ترکیبات موجود در آن مزاج انتخاب و مصرف کرد. در طب سنتی، مربا به دلیل شیرینی دارای مزاج گرمی است و ترشی

نکه ل ایبا توجه به اینکه خاصیت خود مربا به دلیل شیرین بودن، گرم است، مرباهایی که مزاج معتدل دارند، به دلی .سردی دارد

  .شودرود، مصرفشان به افرادی که مزاج گرمی دارند، پیشنهاد میخاصیت آن به سمت خنکی می

مند است، باید بداند پس از مصرف آن جوش عالقه «هویج»یا « مربای به»بنابراین اگر فردی مزاج گرمی دارد و از طرفی به خوردن 

گرم است. از این رو، باید حتما با یک ماده خوراکی خنک « به»ربا و هم میوه طور که قبال اشاره شد هم مزاج مزند. چون همانمی

برد، چون در اگر هم پوست بدن فرد به خصوص صورت، مستعد جوش زدن است یا در سنین نوجوانی به سر می .آن را مصرف کرد

های با مزاج خنک تهیه گیاهان یا میوهزند، مرباهایی باید مصرف شود که از این سن به دلیل تغییرات هورمونی صورت جوش می

 :پیشنهاد طب سنتی .اندشده

محمدی، بالنگ و پرتقال به خاطر مزاج معتدلی که دارد، به افراد مصرف مربای آلبالو و تمشک به دلیل سرد مزاج بودن و مربای گل

 .به گرم و لیمو سرد است لیمو نیز مزاج معتدل و خوبی دارد چون -درضمن شربت به  .شودمزاج پیشنهاد میگرم

خواهد رطوبت بدن افزایش پیدا نکند، استفاده از مرباهایی با مزاج گرم، برایشان مفید است. ولی اگر فردی دارای مزاج سرد است و می

 .انتخاب خوبی برای استفاده است« مربای انجیر»یا « به»مربای 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f۵ea۵۱۵b0b0c4c4294 
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 سالمت

 فودپرس 13۹6تیر ماه  28چهار شنبه 

 !خربزه درمانی

  .خربزه میوه ای شیرین، لذیذ و گواراست که انواع گوناگونی دارد و بهترین آن خربزه خراسان است <غذا و تغذیه

شود که البته این دو نوع کم آب تر از خربزه هستند. عالمت خوب خربزه عالوه بر خربزه شامل انواع گرمک و طالبی نیز میخانواده 

 .آن است که سنگین و نسبتا سفت باشد و قسمت انتهای آن را وقتی کمی فشار دهید مختصری فرو رود

 میوه خربزه

 :گرم خربزه ۱00مواد موجود در 

 فیبر یک گرم

 گرممیلی ۱2 کلسیم

 گرممیلی ۱7فسفر 

 گرممیلی 238 پتاسیم 

 واحد A ۱2۵0 ساز ویتامینپیش

 کیلو کالری 3۱انرژی 

 گرممیلی C   37 ویتامین

 گرم  8کربوهیدرات 

 خواص درمانی

 .است، از این رو درترمیم و تجدید سلول های بدن نقش دارد Aدارای ویتامین

 .بیماری های سنگ کلیه و مثانه مفید استبا داشتن خاصیت ادرارآور بودن در 

 .و سلولز است Cو A ،Dسرشار از ویتامین های

 .تجویز می شود (Constipation)به علت دارا بودن خاصیت ملیّن، برای معالجه یبوست

 .اگر گوشت خربزه را له کنید و به صورت مرهم روی سوختگی های سطحی پوست بدن بگذارید، آن را معالجه خواهد کرد

 .تخم خربزه برای سرفه حاد، درد سینه و حلق و تب های شدید مفید است

 .باعث افزایش شیر در زنان شیرده می شود

 .مغز تخم خربزه ی بو داده طبیعت گرم دارد

 .مغز تخم خربزه ی بو داده دارای خاصیت ادرار آور و افزایش دهنده میل جنسی است

 .مفید است (Anemia)برای اشخاص مبتال به سل ریوی و کم خونی

 .خربزه، رنگ چهره را روشن می کند و بیماری استسقاء ) احساس تشنگی دائمی ( را درمان می نماید

 .به هضم غذا کمک می کند و رودل را برطرف می نماید

 .گرم دم کرده ی پوست خشک شده ی خربزه، سنگ مثانه را دفع می کند 8خوردن 

 به شنق غذایی ماده این مصرف و است موثر بسیار عروقی –ای بیماران مبتال به بیماری قلبی میزان پتاسیم موجود در خربزه، بر

 .دارد عروقی و قلبی هایبیماری از پیشگیری در زایی

http://awnrc.com/index.php
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جلوگیری از  های چشمی،موجود در خربزه، این میوه در پیشگیری از بیماری A ساز ویتامینبا توجه به مقدار قابل توجه پیش

 .طراوات و شادابی پوست نقش مهمی داردعفونی، های یماری

به دلیل دارا بودن پتاسیم بسیار مدر بوده لذا باعث دفع مواد زاید و سموم موجود در خون شده و به فعالیت و شستشوی مثانه و 

 .کندها کمک کرده و از احتباس ادرار ممانعت میکلیه

 .رددگده به همین سبب باعث باال رفتن قند خون و رفع خستگی و گرمازدگی میبه واسطه آب زیاد، مواد قندی را فورا جذب خون کر

هایی وجود دارد که سرعت هضم غذا را زیاد کرده بدین لحاظ در کودکان موجب افزایش در میان مواد قندی و معدنی خربزه آنزیم

منجر  حالیاه گوارش و در نهایت رفع سستی و بیهای دستگهای بدن و در سالمندان به فعالیت سلولاشتها و فعالیت و رشد سلول

هایی که دارد یک محرک قوی شیمیایی برای دستگاه گوارش است لذا به دلیل مواد فیبری و به خاطر وجود طعم و اسانس.شودمی

مچنین این ه .شود، بواسیر بسیار توصیه می(Rheumatism)بسیار ملین بوده و مصرف آن برای مبتالیان به نقرس، روماتیسم

 .ها داردهای موجود در رودهمیوه تاثیر خاصی در تخلیه میکروب و عفونت

 مصرف خربزه در بارداری و شیردهی

 .مصرف درهنگام بارداری باعث زیبایی جنین خواهد شد

در مصرف  مصرف در دوران شیردهی، باعث افزایش حجم شیر مادر میشود لذا مصرف آن در شیردهی مفید است ولی مادران شیرده

 .آن افراط نکنند

 :نکات مهم در مصرف خربزه

برای پیشگیری از بیماری های روده ای توصیه می شود هندوانه،خربزه و طالبی را قبل از چاقو زدن با مواد شوینده تمیز کنید. به 

میکروب های بیماری زا، آلوده علت استفاده از کودهای حیوانی در مزارع صیفی جات، سطح خارجی محصول به دست آمده به انواع 

 .است و در صورت مصرف بدون شستشو احتمال ابتالی فرد به اسهال عفونی وجود دارد

برعکس آنچه که در ایران مرسوم است و خربزه را با غذا یا بعد از غذا به عنوان دسر می خورند، بهتر است با فاصله زیادی قبل از غذا 

 .غذایی مصرف شودآن را خورد و در میان دو وعده 

 .خوردن خربزه به همراه عسل خطرناک و مرگ آور است

 د.بین می بررا از شجاعت و ید افزامی ن نساس را در اتر، شیرینه و سیده رخربزف ست که برخالاترشی ه مزوی حال کاه خربز

 آورد.می اه به همرل و ورم روده را سهاا اغذاز قبل مصرف خربزه 

 .کننده بوده و از این رو افراد دارای اضافه وزن در مصرف آن احتیاط کنندقند است بسیار چاق خربزه چون دارای

 مضرات مصرف خربزه

 .خوردن خربزه کال در کسانی که معده ای ضعیف دارند ممکن است تولید اسهال کند و خلط را افزایش دهد

د موجود در آن از نوع گلوکز و فروتوز است، بنابراین مصرف بیش گرم کربوهیدرات دارد که بیشترین نوع قن 8هر یکصد گرم خربزه، 

 .شودتوصیه نمی (Diabetes)از حد آن برای بیماران دیابتی 

 .این میوه برای سینه درد و سرماخوردگی بسیار مضر است و باعث تب های صفراوی می شود

 .زیاد خوردن آن هم تولید گرمی می کند

 د.می شوه و روده معدد درد در یجاو اسبب نفخ ه، خربزردن خوده روی در یاز

 افزایش میل جنسی با خربزه
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که نباید خربزه را ناشتا یا بالفاصله بعد از صرف غذا خورد، گفت: خربزه به دلیل طبع گرم یک متخصص فیزیولوژی با اشاره به این

گیری نطفه نقش موثری داشته باشد و سبب به شکلتواند در افزایش مایعات جنسی و کمک خود، ارزش غذایی باالیی دارد، می

 .شودفزونی میل جنسی نیز می

دکتر سید مهدی میرغضنفری افزود: خربزه به دلیل مزاج گرم و تری که دارد سردی مزاج را رفع می کند اما انواعی از آن که شیرینی 

شوند و دهند باعث رقیق شدن مایعات بدن میبه بدن میبا رطوبتی که بخشند و کمتری دارند، بیشتر از اینکه گرم باشند رطوبت

 .کنندهمچنین یه پاکسازی سیستم ادراری از طریق ازدیاد ادرار کمک می

ها خاصیت های سفید نزدیک به پوست خربزه استفاده شود چون این قسمتاو با توصیه بر این که بهتر است گاهی از قسمت

د، تصریح کرد: خربزه هر چه شیرین تر باشد گرمی و خواص بیشتری دارد که البته افراط جالدهندگی و پاک کنندگی بیشتری دارن

به گفته میرغضنفری، خربزه نارس )کالک( مخصوصا انواع .در مصرف آن بخصوص برای گرم مزاجان می تواند عوارضی ایجاد کند

ا شود. همچنین خربزه رنفخ و مولد درد شکم می بزرگتر و سفت تر آن به دلیل مشکالت هضم با مزاج بشر ناسازگار است و سبب

او افزود: خربزه .هاستنباید ناشتا یا بالفاصله پس از صرف غذا خورد و بهترین زمان مصرف خربزه از دیدگاه طب سنتی، بین وعده

خاط دهان )آفت( یا که مزاج گرم و خشک دارند تا حدودی تولید صفرا می کند و کسانی که دچار التهاب در مبخصوص در افرادی 

هستند باید موقتا از مصرف خربزه اجتناب کنند. همچنین برخی افراد که با مصرف خربزه دچار سوزش دهان یا حلق  (روده )کولیت

 .شوند می توانند همزمان با آن سکنجبین ملس یا سرکه یا قدری از خنکی ها مصرف کنند تا این عارضه رخ ندهدو حنجره می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=49b4c04۱ecc۱46۵a877e 
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 شیالت

 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

 یابدفروند افزایش می 9۰ماهیان تا پایان سال به صید فانوسماهیان/ شناورهای درصدی صید فانوس ۴۴افزایش 

ریزی صحیح کند، اما با یک برنامهاگرچه مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور نسبت به برداشت فانوس ماهیان با احتیاط برخورد می

 .توان ضمن حفظ ذخایر این گونه، صید آن را نیز ارتقا دادمی

 ۱۵حدود  ۱39۵وگو با ایانا با اعالم این خبر گفت: در سال صیادی سازمان شیالت کشور امروز در گفتمدیرکل دفتر امور صید و 

 درصد افزایش داشت. 44حدود  94هزار تن از ذخایر فانوس ماهیان در استان هرمزگان برداشت شد که در مقایسه با سال 

شود بینی میاری با شتاب بیشتری در حال انجام است، افزود: پیشمختار آخوندی با اشاره به اینکه این روند رو به رشد در سال ج

برداری از ذخایر فانوس ماهیان یکی از اهداف کالن توسعه درصدی را در پایان سال داشته باشیم.به گفته وی، بهره 70رشد بیش از 

میزان بیومس یا همان حجم توده زنده در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیالت است. بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده 

هزار تن برآورد شد و موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور با یک رویکرد کامالً احتیاطی برداشت  300فانوس ماهیان دو میلیون و 

ده امه مدون آغاز شبرداری از ذخائر فانوس ماهیان در شیالت با یک برنهزار تن از این ذخیره را توصیه کرد. بنابراین بهره 300ساالنه 

های تحت حاکمیت در استان هرمزگان مشغول فروند شناور صیادی به صید فانوس ماهیان در آب 6۵است.آخوندی اظهار کرد: اکنون 

 فروند افزایش یابد. 90شود تا پایان سال این تعداد به بینی میهستند و پیش

مایه گذاری در صید فانوس ماهیان برای تامین شناور توسط بخش خصوص وی اضافه کرد: تاکنون بیش از چهار هزار میلیارد ریال سر

و تعاونی انجام شده است.مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت کشور، اهمیت این آبزی را در ذخایر انبوه آن، رشد سریع 

شود و ذخائر آن روش ترال میان آبی برداشت میو عمر کوتاه آن که حدود یکسال است، دانست و ادامه داد: این آبزی با استفاده از 

ریزی مناسب و رعایت اصول ماهیگیری مسئوالنه، نسبت به نیز با کشور عمان مشترک است. بنابراین باید تالش کرد تا با برنامه

االیی ایی بسیار بافزایش ظرفیت برداشت از صیدگاه مشترک اقدام شود.آخوندی معتقد است، فانوس ماهیان از ارزش پروتئینی و غذ

های صنایع شیالتی عمدتا برای تولید پودر ماهی مورد العاده پایین در کارخانهاکنون با قیمت فوقبرخوردار هستند که متاسفانه هم

های مرتبط، تحقیقات و بخش خصوصی نسبت به دستیابی شود با همکاری بخشگیرند. البته در حال حاضر تالش میاستفاده قرار می

های جدید برای تبدیل فانوس ماهیان به محصوالت غذایی و با ارزش افزوده بیشتر، این نوع ماهی را وارد سبد غذایی رموالسیونبه ف

توان عالوه بر تامین پودر مورد نیاز بازار داخلی، صادرات پودرماهی ها کنیم.وی تاکید کرد: در حال حاضر از فانوس ماهیان میخانواده

تواند منجر به کاهش وابستگی کشور به واردات پودر ماهی، توجهی افزایش داد که این اقدام عالوه بر ارز آوری، می را به مقدار قابل

آوری، ، عمل، حمل و نقلهای مختلف صید و صیادی، ساخت شناور و ابزار و ادوات صیدافزایش صادرات، ایجاد اشتغال در بخش

مناطق محروم و غیر برخوردار از جمله سواحل مکران، جاسک و مناطق شرق هرمزگان بندی، خدمات و پشتیبانی بندری در بسته

ماهیان با توجه به قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران در سازمان شود.آخوندی با بیان اینکه تمام شناورهای فعال در صید فانوس

ویل ها، صید فانوس ماهیان را تحاند، گفت: تمام کشتیثبت شدههای ایرانی بنادر و دریانوردی با پرچم ایرانی و تحت مالکیت شرکت

دهند و صید ضمنی آن را که عمدتاً ماهی یال اسبی بوده و به دلیل مسائل شرعی در کشور ما مصرف کارخانجات و صنایع داخلی می

در حال حاضر صیدگاه مورد استفاده برای کنند.این مقام مسئول افزود: انسانی نداشته، پس از انجام مراحل قانونی و گمرکی صادر می

مایلی از ساحل در شرق استان هرمزگان تعیین شده که با توجه  ۱0متر و فاصله حداقل  200ناوگان فانوس ماهیان در اعماق بیش از 
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م پایش و های آبزی هدف و ماهیت شیوه صید، تداخلی با ناوگان صید خرد در منطقه ندارد. همچنین شناورها به سیستبه گونه

 شود.اند و حوزه فعالیت آنها با استفاده از این سیستم، کنترل و نظارت میردیابی مسیر تردد تجهیز شده

ر تمدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت کشور، در پایان یادآور شد: با این وجود برای مدیریت و ساماندهی مناسب

 های جدید است./برای تنوع بخشی صیدگاه ریزیموضوع، سازمان شیالت درصدد برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/46448/%D8%A7%D9%8۱%D8% 
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 شیالت
 آیانا - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 میلیون تومان ۱2فراساحلی به سیستم پایش الکترونیکی تا پایان سال/ هر سیستم تجهیز شناورهای صنعتی و 

 .کنند، باید دارای سیستم پایش الکترونیکی باشنداز این پس شناورهایی که به دریاها سفر می

های ایان سال طبق هدفگذاریوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: تا پمعاون صید و بنادر سازمان شیالت ایران امروز در گفت

 صورت گرفته، قرار است تمام شناورهای فراساحلی و صنعتی ماهیگیری به سیستم پایش الکترونیکی مجهز شوند.

تواند ظرفیت قابل توجهی را به مدیریت ناوگان ماهیگیری کشور اصغر مجاهدی با اشاره به اینکه پایش الکترونیکی شناورها میعلی

های مختلفی برای پایش توسط سازمان شیالت انجام گرفته و بنابراین با توجه به تجربیات های گذشته روشافزود: در سالاضافه کند، 

برداری از این ای وجود داشت، در نهایت چارچوب جدیدی را برای بهرههای الکترونیکی ماهوارهو الزاماتی که برای استفاده از سامانه

فروند آغاز شد تا پایان ماه جاری، قرار است بقیه شناورها نیز  ۱0ن دلیل بعد از اتمام دوره آزمایشی که با بستر فراهم کردیم. به همی

به این سیستم مجهز شوند.وی عنوان کرد: دوره آزمایشی و پایلوت این طرح، حدود چهار ماه به طول انجامید که طی این مدت، 

 سیستمی کارآمد برای ارتقای پایش الکترونیکی به دست آمد. ایرادات فنی و تخصصی آن برطرف شده و در نهایت

د. کنهای قابل توجهی را برای جامعه صیادی فراهم میبه گفته مجاهدی، این سامانه عالوه بر امکان پایش آنالین شناورها ظرفیت

ز کنترل پایش را از وضعیت اضطراری زیرا مجهز به آالرم بوده که شناور در صورت مواجهه با مشکل در دریا با فشار دادن آن، مرک

 های مرتبط، برای امدادرسانی اقدام خواهد کرد.کند. مرکز نیز با کمک گرفتن از بقیه ارگانشناور، مطلع می

ای به صورت آپشن در این سیستم وجود دارد. حتی مالک شناور با نصب آن روی موبایل، وی ادامه داد: همینطور امکان ارتباط مکالمه

کند.معاون صید و بنادر سازمان شیالت ایران، با تأکید رعت موقعیت شناور خود را در دریا دیده و فعالیتش را اینگونه کنترل میبه س

ها مفید باشد، اظهار کرد: این مرحله به شناورهای فراساحلی و تواند برای شیالت و بقیه بخشبر اینکه اطالعات موجود در دریا می

های متناسب پایش را فراهم های ساحلی هم سیستمهای آینده، برای شناورهای آبو در نظر داریم که در ماه شودصنعتی مربوط می

فروند شناور باید تا پایان سال به این سیستم مجهز شوند، یادآور شد: بر اساس مصوبه ستاد  800کنیم.مجاهدی با بیان اینکه حدود 

کنند، باید از این پس به سامانه پایش مجهز شوند، اما از آنجا که برای ایی که در دریا تردد میمبارزه با قاچاق کاال و ارز، تمام شناوره

ه عنوان شد که بتوان از آن بای تنظیم میگونهبخش شیالت، سیستم پایش تخصصی مطرح بود نه فقط ردیابی، بنابراین باید به

 ا شناورهای دیگر که باری یا مسافربری هستند، کمی تفاوت دارد.مدیریت ماهیگیری نیز استفاده کرد. در نتیجه این سیستم ب

میلیون تومان است که تمام آن به عهده صیاد خواهد بود و در  ۱2تا  ۱0وی در پایان تأکید کرد: هزینه نصب هر دستگاه، حدود 

 د./صورت نیاز صیاد به تسهیالت بانکی، سازمان شیالت، وی را به بانک کشاورزی معرفی خواهد کر

http://www.iana.ir/fa/news/4639۱/%D8%AA%D8%AC 
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 شیالت
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

 شودآبزیان تولید داخل روسیه جایگزین محصوالت وارداتی می

کارخانه جدید ویژه تولید خوراک آبزیان در کارلیا روسیه، می تواند به تقویت صنعت بنا به گفته مقامات ارشد دولتی روسیه، افتتاح 

 .آبزی پروری منطقه کمک کند

، ایلیا شستاکو ، معاون وزیر کشاورزی روسیه و رئیس آژانس شیالت فدرال "د فیش سایت"به گزارش ایانا از سایت 

Rosrybolovstvo) این مرکز را راه اندازی کرد. این مرکز توسط شرکت محلی کرما (، چندی پیش طی مراسمی به طور رسمی

تن خوراک ماهی را دارد و انتظار می  ۵00در منطقه کارلیا ایجاد شده است به طوری که این مرکز توانایی تولید ساالنه دو هزار و 

آژانس شیالت فدرال  انجام شود.بنا به بیانیه 20۱8رود نخستین قرارداد این مرکز برای تحویل خوراک در سال 

(Rosrybolovstvo ظرفیت این تاسیسات می تواند تا ،)هزار تن در سال افزایش یابد. این درحالی است که نخستین مرحله از  ۱2

افتتاح کارخانه "هزار دالر امریکا( بوده است.معاون وزیر در بیانیه ای گفت:  8۵0میلیون روبل )  ۵0سرمایه گذاری به ارزش حدود 

براساس اطالعات آژانس شیالت فدرال، سال گذشته،  "دید تولید خوراک در استراتژی توسعه آبزی پروری نقش مهمی دارد.های ج

هزار تن ماهی، از جمله قزل آال، ماهیان خاویاری و سفیدماهی تولید کردند، به طوری که به افزایش  2۱مزرعه در کارلیا بیش از  ۵6

رسید و با توجه به آبزی پروری ماهی قزل آال در کارلیا، این منطقه توانایی رهبری کل  20۱۵درصدی در مقایسه با سال  ۱۵.2

هزار تن در سال افزایش می یابد و هدف  3۵مناطق روسیه را در این زمینه دارد.در آینده ای نزدیک، خروجی آبزی پروری کارلیا تا 

ند، دانمارک، فرانسه و ایتالیا با تولید داخلی است و راه اندازی این دولت به تدریج جایگزین کردن این نوع محصول وارداتی از فنال

هزار تن خوراک وارد  2۵مرکز جدید بخشی از این طرح است. در حالی که در حال حاضر صنعت آبزی پروری منطقه ساالنه حدود 

 یای سفید واقع است.می کند. گفتنی است کارلیا منطقه ای در بخش شمال غربی کشور روسیه و برکناره ساحل در

http://www.iana.ir/fa/news/46327/%D8%A2%D8%A8% 
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 شیالت
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 بزرگ ترین مرکز پرورش ماهیان زینتی آب شور کشور افتتاح شد

پرورش ماهیان زینتی آب شور کشور روز شنبه طی مراسمی درحمایت از تولید کنندگان داخلی و کاهش واردات بزرگ ترین مرکز 

 .جاده مخصوص کرج افتتاح شد ۱3در کیلومتر 

واع میلیون قطعه ان 2مدیر شیالت و امور آبزیان استان تهران عصر شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این مرکز با ظرفیت تولید ساالنه 

  .متر مربع در شهرستان تهران به بهره برداری رسید 920ماهیان زینتی آب شور و مرجانهای سخت در زمینی به مساخت 

میلیارد ریال آن به صورت تسهیالت از محل اعتبارات  2۱میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که  86نغمه نظری افزود: دراین واحد 

وی تصریح کرد: در این واحد عالوه بر انواع ماهیان زینتی آب شور تکثیر انواع  .بار شده استتامین اعت 9۵صندوق توسعه ملی سال 

موفق به کسب  9۵به گفته نظری این مرکز در سال  .مرجانهای سخت، و تولید تجهیزات آکواریم های آب شور نیز انجام می شود

برای تولید مرجانهای سخت آب  'به روشهای پیشرفته بیو فناوری تولید ماهیان و سایر موجودات آبزی 'عنوان دانش بنیان در زمینه

وی اظهار کرد: استفاده از سیستم های تصفیه و برگشت آب در این مرکز باعث شده تا میزان آب مصرفی به حداقل .شور شده است

 .آکواریومها فراهم شده استممکن برسد و در عین حال به دلیل کیفیت باالی آب در گردش، امکان نگهداری با تراکم باال در 

میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی رتبه دوم تولید  30مدیر شیالت استان تهران خاطرنشان کرد: استان تهران با تولید ساالنه بیش از 

هرستانهای میلیون قطعه در رتبه اول تولید در بین ش ۵در بین استانهای کشور را به خود اختصاص داده که شهرستان تهران با تولید 

واحد فعال تولید ماهیان زینتی در شهرستان تهران وجود دارد که بیشتر سالن های  3۵به گفته وی در حال حاضر .استان قرار دارد

قدیمی و با سیستم تولید سنتی هستند و در داخل محدوده شهر تهران قرارگرفته اند و به دلیل محدودیت فضا امکان توسعه برای 

  .ندارد و بعضا نیز با مشکالتی از سوی نهادهای شهری برای تداوم فعالیت خود مواجه هستنداین واحدها وجود 

نظری یادآور شد: به همین منظور یکی از اولویت های اصلی شیالت استان انتقال این واحدهای تولیدی به خارج از بافت مسکونی 

ید با روشهای جدید تولید و به صورت مکانیزه طراحی شوند تا است و به دلیل ضرورت مصرف بهینه آب، سالنهای جدید التاسیس با

وی تاکید کرد: آن دسته از واحدهای فعال تولید ماهیان .ضمن به حداقل رساندن مصرف آب، حداکثر راندمان تولید را داشته باشند

یر تسهیالت ی توانند از حمایت هایی نظزینتی که متقاضی خروج از بافت مسکونی و یا تغییر شیوه تولید از سنتی به مکانیزه هستند م

 .بانکی، کمکهای کارشناسی در زمینه تهیه و اصالح طرح، معرفی تجهیزات و ادوات مناسب و ... برخوردار شوند

http://www.iana.ir/fa/news/46۱8۱/%D8%A8%D8% 
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 تشیال
 ایران اکونا - 13۹6تیر / /  26دوشنبه , 

 هزار تن ماهی قزل آال در چهارمحال و بختیاری 2۱تولید 

 .هزار تن ماهی قزل آال در چهارمحال و بختیاری تولید شد 2۱رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 

هزار تن ماهی قزل آال در چهارمحال و بختیاری تولید شد، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری  2۱ اینکه به اشاره با ذبیح اهلل غریب

وی عنوان کرد: بیشترین میزان ماهی تولیدی این استان به استان های .با این میزان تولید ماهی رتبه اول کشور را کسب کرده است

د کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کیفیت ماهی تولیدی رئیس جها.تهران، فارس، اصفهان، خوزستان و... صادر می شود

 .این استان به واسطه بهره گیری از چشمه ها و رودخانه ها برای پرورش بسیار باال است

 .مزرعه پررش ماهی در این استان فعال است 300وی ادامه داد: بیش از 

http://iranecona.com/7۵429/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A 
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 شیر و فرآورده ها

 خبرنگاران جوان - ۱396تیر  26تاریخ: 

 بررسی استپرونده افزایش قیمت محصوالت لبنی در حال 

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: هنوز بررسی پرونده های افزایش قیمت محصوالت لبنی خاتمه پیدا نکرده و تا کنون سه جلسه در 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیرضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار .این زمینه برگزار شده است

 بنیقیمت محصوالت ل افزایشبا اشاره به آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت محصوالت لبنی اظهار داشت: هنوز بررسی پرونده های  ،جوان

 .ین زمینه برگزار شده استخاتمه پیدا نکرده و تا کنون سه جلسه در ا

وی با اشاره به اینکه بررسی افزایش قیمت محصوالت لبنی به اتمام نرسیده ، افزود: بنده معتقدم که حداکثر تا ده روز آینده بررسی 

 .به اتمام برسد (ماست شیر، پنیر،)لبنی محصول سه قیمت

 .بررسی است تا در نهایت وضعیت روشن شودبه گفته باکری صحت قیمت های فروش با هزینه تمام شده درحال 

شرایط  در بازار وجود ندارد، بنابراین در قیمت لبنیات پیش بینی دبیر انجمن صنایع لبنی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر امکان

 .کنونی بحث افزایش قیمت منتفی است

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱6۵۵28/%D9%BE%D8%B۱%D9%8 
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 صادرات و واردات

 فارس - ۹6/04/24 : تاریخ

 شوددرصد قیمت ماشین کشاورزی تسهیالت داده می 8۰هزار تن آرد / 2۰۰صادرات 
  .هزار تن آرد به خارج از کشور صادر شده است 200قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت: امسال  

رسانی وزارت جهاد کشاورزی،خلیل آقایی در مراسم آغاز عملیات به نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

کشورمان از لحاظ تولید گندم به مرزخودکفایی رسیده و نیازی  93شهرستان ملکان گفت: از سال  4و 3الینیگ کانال های آبرسانی 

وی افزود: این خودکفایی با تالش شبانه روزی کشاورزان و مشوق ها و تسهیالت اعطایی وزارت جهاد کشاورزی .به واردات آن نیست

هزار ریال است،  9هزار تا  8دل آقایی اظهار داشت: در حالی که قیمت هر کیلوگرم گندم در خارج از کشور معا.حاصل شده است

هزار ۱۵۰نزدیک به کند و سال گذشته دولت گندم را به صورت تضمینی و یارانه دار از کشاورزان به قیمت باالتر خریداری می

 .استمیلیارد ریال از بابت خرید گندم به کشاورزان پول پرداخت شده 

هزار تن بذر اصالح شده نیز در بین کشاورزان  600و خرید تضمینی  آقایی اضافه کرد: در کنار کارهای حمایتی از گندمکاران

 .است توزیع شده

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس همچنین از واگذاری ماشین آالت کشاورزی به کشاورزان خبرداد و افزود: هیچ محدویتی 

درصد قیمت ماشین آالت هر نوع آن را  80تسهیالت بانکی تا  در این زمینه وجود ندارد و کشاورزان می توانند با بهره برداری از

 .خریداری کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱39604240009۵9 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

 یابدصادرات گندم و فرآوردهای آن افزایش می

صادرات گندم با دستیابی کشور به خودکفایی در تولید و تامین این محصول استراتژیک از سال گذشته در دستور کار شرکت بازرگانی 

 .دولتی ایران قرار گرفته است و در سالجاری از رونق نسبی برخوردار شده است

کت بازرگانی دولتی ایران، مدیرعامل این شرکت، گفت: یک میلیون تن صادرات گندم و فرآوردهای آن را در به گزارش ایانا از شر

خواهیم داشت و صادرات این محصول از میزان ذکر شده فراتر نخواهد رفت و ما تنها مقدار مازاد گندم با قیمت تضمینی  96سال 

ایش صادرات گندم و آرد نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در سال جاری خریداری شده را صادر خواهیم کرد.یزدان سیف از افز

درصد افزایش داشته است که این  60صادرات گندم و فرآوردهای آن در کشور رونق گرفته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

 ژه گندم دروم است.به ویافزایش صادرات، نتیجه ایجاد ساز و کارهای الزم و افزایش تولید و خرید تضمینی گندم 

وی اظهار کرد: کاهش تولید گندم در جهان، افزایش چهار درصدی قیمت جهانی را درپی داشته و همین موضوع، رقابت پذیری این 

محصول را برای ما ایجاد کرده است.مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه از جمله اهداف ما از صادرات گندم، 

اشتغالزایی و رونق اقتصادی برای موسسات تولیدی است، تاکید کرد: در حوزه صادرات بیشتر هدفمان صادرات گندم دوروم، آرد و 

 کنیم.فرآوردهای آردی است و حتی المقدور از صادرات ماده اولیه و خام پرهیز می

tp://www.iana.ir/fa/news/ht46249/%D8%B۵%D8%A7% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

 میلیون دالری روده ۱۰۰صادرات 

 میلیون ۱00رییس اتحادیه صادرکنندگان روده با تاکید بر توان ایران برای افزایش حجم صادرات،عنوان کرد:در حال حاضر ساالنه 

وگو با ایسنا، صادرات روده را یکی از صادرات بسیار قدیمی و سنتی جمشید نفر در گفت.دالر صادرات در این بخش انجام می شود

کشور دانست و گفت: خوشبختانه طی سالیان گذشته هیچ گاه صادرات در این بخش دچار رکود نشده، چرا که این حوزه صادرات 

 .ل و ارزش افزوده داشته و همواره تمام ظرفیت تولید آن صرف صادرات شده استای در اشتغاالعادههای فوقمزیت

وی در عین حال عنوان کرد: با این وجود این روزها با چالشی در خصوص کاهش کشتار دام مواجهیم و با توجه به این که صادرکنندگان 

شویم شرایط آنها دستخوش تغییر کشتار دام مواجه میهای کشتار داخل هستند، زمانی که با کاهش این بخش تنها متکی به دام

رییس اتحادیه صادر کنندگان روده مواردی مانند خشکسالی، کاهش میزان دام ،گرانی قیمت گوشت و کم شدن قدرت خرید .شودمی

وزه واردات روده وجود مردم را از جمله دالیل کاهش کشتار دام دانسته و عنوان کرد: عالوه بر این شرایط معضالت دیگری نیز در ح

شود تولید کنندگان ما نتوانند از محل دیگری روده مورد نظر خود را تامین کنند، چرا که بروکراسی دارد که این موضوع باعث می

ای است که فعالیت در این عرصه برای همکاران ما بسیار دشوار و وقت گیر محسوب می اداری و شرایط موجود در این بخش به گونه

رود که البته این کشور به نوعی به محلی نفر همچنین اظهار کرد: در حال حاضر آلمان بزرگ ترین وارد کننده روده به شمار می.شود

کنند هرچند که بازارهای متعدد برای واردات این بخش تبدیل شده و پس از انجام امور الزم روی روده آن را به تمام دنیا صادر می

میلیون دالری صادرات روده اشاره کرد  ۱00وی همچنین به حجم .نسه و ایتالیا هم در این زمینه وجود دارنددیگری مانند هلند، فرا

توانیم حجم صادرات این و افزود: همان طور که اشاره شد اگر امکان واردات روده پروسس نشده برای ما وجود داشته باشد حتی می

هزار اشتغال در این بخش داشته باشیم. این در حالی است که اکنون تنها  300ی تا میلیون دالر رسانده و حت 200بخش را به باالی 

های خود یادآور شد: رییس اتحادیه صادر کنندگان روده در بخش دیگری از صحبت.هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند ۱0

دهیم و از این ست که بازارهای جهانی را از دست میای ادر حال حاضر شرایط موجود برای فعالیت صادر کنندگان ایرانی به گونه

نفر با بیان این که ایران از قدیمی ترین فعاالن این عرصه به شمار .برندفرصت کشورهایی مانند چین و روسیه نهایت استفاده را می

ل دنیا را داشتیم بر همین اساس سال تجربه در این عرصه دارد، اظهار کرد: زمانی ما در این زمینه رتبه او ۱00رود و بیش از می

اکنون هم تعداد نیروهای متخصص ما در این زمینه زیاد است، اما مواد اولیه ما یعنی روده اجازه رشد بیشتر در این بخش را به ما 

بود، اما اکنون  میلیون راس 2۵میلیون نفر کشتار دام ما حدود  3۵وی ادامه داد: زمانی در ابتدای انقالب با جمعیتی بیش از .دهدنمی

رییس اتحادیه صادر کنندگان   .کندمیلیون کشتار داریم که این مساله کار را برای ما دشوار می 20میلیون جمعیت تنها  80تا حدود 

های خود مواردی مانند دسترسی به خطوط هوایی گسترده و روابط سیاسی و دیپلماسی با سایر کشورها را از روده در پایان صحبت

 .کندواردی موضوعاتی دانست که در بحث واردات روده کار را دشوار ساخته و امکان فعالیت در این عرصه را فراهم نمیدیگر م

http://www.iana.ir/fa/news/46207/%D8%B۵%D8% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

 شودهایش/ محصوالت کشاورزی ایران برای صادرات تولید نمیصادرات کاالی کشاورزی و مصیبت

های صادرات کاالهای ترین بخشیکی از مهم (شدهعنوان کاالی فراوریعنوان کاالی خام و چه بهصادرات کاالی کشاورزی )چه به

های پذیرترین بخشترین و آسیبنشده از حساساال و محصوالت فرآوریویژه در بخش صادرات کغیرنفتی است. کاالهای کشاورزی به

ها( بیش از چهار ها و زیرگروهصادرات محصوالت کشاورزی )در همه بخش 9۵ماهه سال  9صادرات محصوالت کشاورزی است. در 

 .یستمیلیارد دالر ارزآوری داشته است، اما صادرات کاالهایی چون محصوالت کشاورزی چندان آسان ن

 شیرین سعیدی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

اما صادرات کاالهایی چون محصوالت کشاورزی چندان آسان نیست. محصوالت کشاورزی مانند همه کاالها برای صادرات نیازمند 

ا برای صادرات محصوالت تواند استاندارد کند، اماستاندارد هستند؛ با این تفاوت که کاالهای معمول را کشور تولیدکننده هم می

کشاورزی فقط استانداردهای کشور مبداء کافی نیست. در واقع بیش از استانداردهای مبداء، کاالهای تولیدشده باید استانداردهای 

دقیق  رکننده را داشته باشد. اما با این همه ارسال کاال یا به عبارت بهتر صادرات، قوانین خودش را دارد. این قدکشور مقصد یا مصرف

ید های هنگفت و شاترین بخش آن به فراموشی سپرده شود یا نادیده گرفته شود، ممکن است هزینهو مشخص که حتی اگر کوچک

های ناپذیری را به صادرکننده و حتی تولیدکننده وارد کند.چنانچه بارها اتفاق افتاده که صادرکننده با توجه به بازاریابیجبران

کند، اما هنگام فروش کاال تازه مشکالت جدید خود را نشان داده است. البته این اتفاق ننده کاال را خریداری میشده، از تولیدکانجام

دهد که کاال به سفارش خریدار تولید شده، اما استانداردهای الزم برای صادرات و فروش کاال در بازارهای زمانی بیشتر خود را نشان می

 مقصد را ندارد.

 تعداد اقالم صادراتیکاهش هر ساله 

نظر خیلی ساده است. اینکه کاال با استانداردهای مشخص بازار هدف تولید شود، اما موضوع اینجاست که دسترسی به این موضوع به

تنهایی قادر به دستیابی به آن نیست و نیاز به همکاری هایی دارد که بخش خصوصی بهاین استانداردها در کشورهای مختلف هزینه

بخشی در داخل و حتی تعامل با نهادهای مختلف در کشورهای مختلف )حتی کشورهای ترانزیت بین مبداء تا مقصد( دارد. اما بین 

سال اخیر  20یا  ۱۵سال تولیدکننده محصوالت کشاورزی بوده که تنها در  30ها هم نیست.محمد وضعی بیش از کار به این سادگی

های تلخ زیادی دارد اما با این همه به رده است. او در مورد صادرات کاالهای کشاورزی، تجربهبرخی از اقالم تولیدی خود را صادر ک

راه خود ادامه داده است. او یک صادرکننده به کشورهای اروپایی است که هم میوه و هم سبزیجات تولیدی خودش را به شیوه محدود 

ویژه کشورهای اروپایی قوانین و استانداردهای مخصوص به خود را به دهد: کشورهای دیگرکند. این صادرکننده توضیح میصادر می

کند دارند که بیشتر تولیدکنندگان ما از آن اطالعی ندارند یا اگر هم داشته باشند به امید اینکه بازار داخل آن را جذب و خریداری می

شود. هر سال هم در یک روز و تاریخ مشخص اعالم می گیرانه اما مشخص است.به آن توجهی ندارد. استانداردهای اروپا بسیار سخت

کردیم، اما امروز همه گفتند که حتی اندازه محصول تولیدی باید سورت شده یا متناسب باشد ما تعجب مییک زمانی وقتی می

به  خواهیمیا جایی که می کند: موضوع مهم این نیست که کشورهای اروپاییدانند که چطور باید این کار را انجام داد.او اضافه میمی

ها صادرات کنیم چه استانداردهایی دارند؛ مهم این است که ما از این استانداردها اطالع داشته باشیم و دیگر آن که محصولی با آن

و  تویات سیبتوان انتخاب کرد یا تغییر داد، اما محرعایت این استانداردها تولید شود. برای مثال اندازه یا گرم هر دانه سیب را می

ادراتی ترین موانع صترین و اصلیتوان تغییر داد و برای صادرات آماده کرد. مهممیزان نیترات یا کود و مشکالت ژنتیک سیب را نمی

اطالعی از قوانین یا دسترسی به هنگام قوانین را یکی از موانع در محصوالت کشاورزی رعایت این موضوعات است.این صادرکننده، بی
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های بازرگانی یا وزارت راحتی قابل حل و پیگیری است. یا توسط مراجع مسئول مثل اتاقداند در حالی که این موانع بهمیبزرگ 

 کنند.ها که بازار هدف را شناسایی و بررسی میبازرگانی یا توسط خود صادرکننده

اه یکبار یا حتی برای هر فصل زراعی تغییر کند، شود: تا همین چند سال پیش قوانین ممکن بود ساالنه هر شش موضعی یادآور می

اما امروز برای هر بار صادرات باید قوانین را چک کنیم. حتی بسیاری از استانداردهای ما برای صادرات در محصوالتی مانند محصوالت 

شود. تر و موانع آن بیشتر میتارگانیک با دنیا تا حدود زیادی متفاوت است. بنابراین هر روز راه صادرکننده محصوالت کشاورزی سخ

 های هر روزه آن و تغییر قوانین است.البته این به غیر مشکالت حمل و نقل و رساندن کاال و هزینه

 محورکشاورزی معیشت

 رهایی وجود دارد که در هقوانین و استانداردها خرید و حتی تولید مواد غذایی و بهداشتی در تمام دنیا یکسان نیست، اما حداقل

های تولید )حتی در بخش کشاورزی( و صنایع غذایی نیاز به شرایطی باید رعایت شود. اما با توجه به اینکه سرعت پیشرفت فناوری

ای تر از هر چیز استانداردهشود، اما مهمطور کلی زنجیره تولید دیده میهای مختلف تولید محصوالت کشاورزی و بهتغییرات در بخش

ه است.در کشور ما برای تولید محصوالت کشاورزی و غذایی استانداردهایی وجود دارد، اما این استانداردها با آنچه تولید در این زنجیر

هایی است که وظیفه تنظیم استاندارد های فاحشی دارد. سازمان ملی استاندارد از جمله نهادها و مؤسسهکه در دنیاست، گویا تفاوت

اندارد( بر اجرای این استانداردها را دارد. در مورد استاندارد و قوانین برای صادرات محصوالت و نظارت )در صورت اجباری بودن است

های انجام شده، قانون و مدون و مشخصی وجود ندارد. به گفته و بنا بر اعالم این سازمان در مورد کشاورزی با توجه به پیگیری

ضوابط فنی وجود دارد که توسط خود وزارت جهاد کشاورزی اعالم شده استاندارد محصوالت کشاورزی برای صادرات فقط قوانین و 

وگو با ایانا عنوان است، همین و بس.سعید سعادت، مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا در وزارت جهاد کشاورزی در گفت

گوید: کشور وجود ندارد. او می ویژه برای صادرات درکند که استاندارد مشخص و بسیار سختگیرانه برای محصوالت کشاورزی بهمی

استانداردهای مواد غذایی و محصوالت کشاورزی برای کشورهای مختلف متفاوت است. اما آنچه مهم است همه کشورها بر اساس 

ورهای شالمللی استانداردهای حداقلی دارند که در هر شرایطی این استانداردها باید رعایت شود. بعد از این قوانین پایه، کقوانین بین

کند: در مورد استانداردهای صادرات نیز تری هم برای کشور و منطقه خود وضع کنند.او تأکید میمختلف ممکن است قوانین خاص

باید گفت که وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاددهنده برای موضوع و قوانین استاندارد است، اما تصویب و نهایی کردن این استانداردها 

ف سازمان ملی استاندارد است. البته اجباری بودن یا نبودن اجرا و قبول این استانداردها نیر بر عهده سازمان برای اجرا جزو وظای

استاندارد است.مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی در مورد استانداردهای الزم برای صادرات محصوالت 

والت تابع استانداردهای تعیین شده ما باشد )مبداء(، بیشتر تابع استانداردهای مقصد افزاید: بیش از آنکه صادرات محصکشاورزی می

اوت باشد. تفصادراتی است. چون امکان ندارد خارج از مرزهای ایران شما بتوانید کشوری را پیدا کنید که نسبت به این استانداردها بی

هایی دهد: یکی از راهصوالت کشاورزی تعیین شده است.سعادت ادامه میالبته این به غیر از استانداردهای حداقلی است که برای مح

کند، شناسنامه محصول است. اینکه محصول با چه شرایطی و چطور تولید شده و محصول چگونه که به تسهیل صادرات کمک می

ا رعایت تمام ضوابط تولید شود، یک محصول ارگانیک است، یعنی محصول بشود. اگر در شناسنامه محصولی اعالم میمعرفی می

کند که برای صادرکنندگان محصوالت کشاورزی تازه نیست، اما تا این محصول ارگانیک تولید شده است.او اشاره به مشکالتی می

دهد: اینکه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی برای صادرات به لحظه بنا به هزاران دلیل برای آن فکری نشده است. او توضیح می

محور نیست. ما زنجیره تولید نداریم رو هستند به این دلیل است که کشاورزی در کشور ما صادراتای دیگر با مشکالت روبهکشوره
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محور است، طبیعی است که مان نداریم. وقتی کشاورزی تجاری نبوده و همچنان معیشتو هدف صادراتی برای محصوالت کشاورزی

 روز از تعداد اقالم صادراتی کاسته شود.رفت آن باال باشد و از آن گذشته روزبهرو باشد، هدرصادرات آن با مشکل روبه

کند: این درست است که ضوابط و قوانین هر کشور، در ایران هم قابل دسترسی و مطالعه است. اما مشکل سعادت او یادآوری می

ز ابتدا محور است و ازی است. کشاورزی معیشتدسترسی به قوانین نیست، مشکل در بخش تولید و زنجیره تولید محصوالت کشاور

شود. حال این استاندارد هر چه که باشد باید از ابتدا در کند بنابراین استانداردی نیز رعایت نمیبرای صادرات محصولی تولید نمی

بندی رین شرایط ممکن در بستهاختیار کشاورز قرار بگیرد. پس از آن به دنبال مراحل رفتارهایی بود که بتواند این محصول را در بهت

 و حمل مناسب برای حفظ کیفیت به مقصد برساند./

http://www.iana.ir/fa/news/46296/%D8%B۵%D8%A7%D8%AF 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

 برابر شد + نمودارها 6۰واردات بیسکویت و ویفر 

به گزارش مشرق نیوز، چند روز پیش یک عضو اتاق بازرگانی در جلسه پارلمان بخش خصوصی از واردات انبوه بیسکویت به کشور به 

و روند فعلی واردات بیسکویت در آینده دهد این انتقاد بسیار بجا بوده است شدت انتقاد کرد؛ اما مراجعه به آمارها نشان می

بر اساس آمار گمرک، .تولیدکنندگان داخلی را که در این حوزه بسیار موفق هستند، همانند دیگر صنایع، با مشکل مواجه خواهد کرد

 داخل در کاال این که حالی در هم آن است؛ کرده کشور وارد ویفر و بیسکویت  عظیمی حجم سال عمر خود  4دولت یازدهم در 

 شده نیرو تعدیل و داخلی کارخانجات تولید کاهش موجب رویهبی واردات موج اما نداریم؛ واردات به نیازی و شودمی تولید کشور

بالغ بر  ۱39۵تا پایان سال  ۱392دهد از سال سال اخیر نشان می 4در  ۱۱آمار گمرک از عملکرد تجارت خارجی دولت  .است

دالر وارد کشور  4.740.228 دالری ارزش و ریال  ۱44.888.9۱7.839 کیلوگرم انواع بیسکویت و ویفر به ارزش ریالی  2388668

برابر شده است.  26بیش از  ۱392نسبت به سال  ۱39۵گمرک اعالم کرده است وزن واردات بیسکویت و ویفر در سال  .شده است

برابر رشد نشان  60بیش از  ۱392نسبت به سال  ۱39۵یفر به کشور در سال از لحاظ ارزش ریالی، حجم واردات بیسکویت و و

 .برابر شده است 47دهد. از لحاظ ارزش دالری نیز واردات این کاالی مصرفی می

 کند؟دولت یازدهم از چه کشورهایی بیسکویت وارد می

 ه،ترکی پرتغال، آلمان، ایتالیا، نیا، امارات، انگلستان، را کشورهای اسپا ۱39۵های وارداتی ایران در سال گزارش گمرک، مبدأ بیسکویت

 .است کرده اعالم ویتنام و هلند مالزی، فرانسه، عراق، سوئیس،

http://www.iana.ir/fa/news/46097/%D9%88%D8%A7%D8%B۱%D 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

 بازار صادرات محصوالت لبنی جانی دوباه گرفت/ فاز سوم مشوقهای صادراتی در راه است

هزارتن محصوالت لبنی به بازارهای هدف صادر شد در  ۱98مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: در دو ماه نخست امسال، 

محمد رضا گنجی مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی در گفتگو با خبرنگار .هزارتن بوده است ۱03این رقم سال گذشته حالیکه 

درصدی صادرات محصوالت لبنی خبر داد و گفت: در دو ماه  92از رشد  ،انگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جو صنعت،تجارت و کشاورزی

 .هزارتن بوده است ۱03به بازارهای هدف صادر شد در حالیکه این رقم سال گذشته  محصوالت لبنیهزارتن  ۱98نخست امسال، 

 .شود به گفته وی عمده محصوالت لبنی به عراق، روسیه و مابقی به پاکستان و افغانستان صادر می

 44ر به ارزش بالغ ب مشوق صادراتیگنجی با اشاره به آخرین وضعیت مشوق صادراتی محصوالت لبنی افزود: تا کنون در دو مرحله 

 .میلیارد تومان در اختیار کارخانه های لبنی صادرکننده قرار گرفته است و مابقی طی هفته های آینده پرداخت خواهد شد

لبنی ادامه داد: استمرار پرداخت مشوق های صادراتی عالوه بر کاهش قیمت تمام شده در رقابت  مدیرعامل اتحادیه تعاونی های

وی با اشاره به اینکه افزایش تولید شیر در راه است، تصریح کرد: در حال حاضر .با سایر رقبا تاثیر گذار است صادرکنندگان پذیری

 .میلیون تن برسد ۱2برنامه ششم توسعه در نظر داریم این میزان به میلیون تن است که تا پایان  9.5 شیر خام تولید ساالنه

 .را بر مبنای توسعه صادرات قرار داده ایم برنامه ششم توسعهبه گفته گنجی تحقق هدف افزایش میزان تولید شیر خام در 

/http://www.yjc.ir/fa/news6۱6۵230/%D8%A8%D8 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  30تاریخ: 

 فاز سوم مشوق صادراتی در راه است/شیر در مسیر گرانی

ی کشاورزسازمان برنامه و بودجه باقی مشوق صادراتی را تأمین و دستور پرداخت آن را صادر کرده که به زودی به حساب وزارت جهاد 

خرداد ماه سال گذشته با پیشنهاد  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.واریز می شود

براین اساس افزایش سرانه مصرف لبنیات و حمایت .برای اولین بار به کارخانه لبنی صادرکننده، اختصاص یافت تومانی میلیارد 200 یارانه دولت

طی سال های  صنایع لبنی  آنکه وجود با است که مورد حمایت دولت قرار دارد. وزارت جهاد کشاورزیاز دامداران یکی از اهداف استراتژیک 

حال برای .ران کردند، انتظار می رود که با پرداخت فاز سوم مشوق صادراتی وضعیت دامداران بهبود یابداخیر بی مهری های فراوانی به دامدا

اطالع از آخرین وضعیت مشوق صادراتی و تأثیر آن در نرخ خرید شیر خام از دامداران به سراغ مسئوالن مربوطه می رویم تا از صحت و سقم 

با اشاره به آخرین وضعیت مشوق صادراتی  صنعت،تجارت و کشاورزیصنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار  رضا باکری دبیر انجمن:ماجرا با خبر شویم

 .میلیارد تومان مشوق صادراتی در اختیار کارخانه های لبنی صادر کننده قرار گرفت 44اظهار داشت: طی دو مرحله 

 .مان برنامه و بودجه باقی مانده مشوق صادراتی را تأمین و دستور پرداخت آن را صادر کرده استوی افزود: ساز

 .روز آینده پرداخت شود ۱0تا  فاز سوم مشوق صادراتیبه گفته باکری پیش بینی می شود که 

را به همراه داشت،  لبنی صادرات محصوالت درصدی ۱3دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه تخصیص مشوق صادراتی رشد 

بیان کرد: براساس مصوبات برنامه ششم توسعه باید هر ساله میزانی به این امر اختصاص یابد تا شاهد رشد صادراتی کاالهای غیر 

 .نفتی باشیم

 صادرات شیر خشک در گرو خرید توافقی شیر خام

با اشاره به تاثیر مشوق صادراتی بر نرخ  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار 

 .شک و خامه می شودبر نیاز جمع آوری و تبدیل به شیر خ شیرخام مازادخرید شیر خام گفت: با اخذ مشوق صادراتی 

 .از دامداران دارد نرخ شیر خامبه گفته وی تعادل در عرضه و تقاضا تأثیر بسزایی در افزایش خرید 

درصدی نرخ خرید شیر خام پس از پرداخت مشوق صادراتی، افزود: قبل از تخصیص مشوق صادراتی  ۱0عزیزاللهی با اشاره به افزایش 

الی  ۱270قیمت به  مشوق صادراتیتومان است که با پرداخت دو فاز  ۱۵0ر خام هزار و به طور متوسط نرخ خرید هر کیلو شی

تومان نیست، بلکه مالک  1440 نرخ مصوب شیر خامبه گفته وی هدف از اخذ مشوق صادراتی اجرای  .تومان افزایش یافت ۱280

از دامداران بیان  خرید توافقی شیر خاماره به استمرار مدیرعامل اتحادیه دامداران با اش.تنها بهبود وضعیت دامداران در بازار است

 دیگر طرح این توقف صورت در چراکه و پرداخت مشوق صادراتی در گرو خرید توافقی شیر خام است،  صادرات شیر خشک :کرد

 .ن جمع آوری شیر مازاد و تبدیل آن به شیر خشک وجود نداردامکا

گفت: در صورت افزایش تقاضا و تعادل قیمت دیگر نیازی به خرید توافقی شیر خام  لبنیاتمصرف  افزایش وی با اشاره به ضرورت

عزیزاللهی با اشاره به عوامل مؤثر در کاهش سرانه مصرف تصریح کرد: گرچه  .نیست، از این رو فرهنگ سازی امری ضروری است

دانند اما کاهش روز افزون سرانه مصرف تنها امر می و نوسانات قیمت را دلیل این قدرت خرید خانوارها کاهشبرخی کارشناسان 

 .است ایران منوط به قدرت خرید خانوارها نیست، چراکه بیشترین سرانه مصرف نوشابه متعلق به 

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱7۱۱98/%D9%8۱%D8%A7%D8% 
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 صادرات و واردات
 فودپرس 13۹6تیر ماه  27سه شنبه 

صادرات فرآورده های گوشتی دو برابر شد/ قدردانی انجمن فرآورده های گوشتی از همکاری سازمان ملی استاندارد 

 برای حل معضل خمیر مرغ

گذشته که حرص و جوش باز کردن کالف دبیر انجمن صنایع فرآورده های گوشتی نسبت نشست های خبری  -علیرضا صفاخو  <صنایع غذایی

را داشت، خشنود و آرام به نظر می رسید؛ کما اینکه این را در پاسخ اش به پرسش ایانا مبنی بر به ثمر  MDF سردرگم خمیر مرغ موسوم به

ممنوعیت آن می شد نشستن اعتراض های کارشناسی انجمن و بازتاب گسترده مطالبات واحدهای صنایع گوشتی در رسانه ها طی چند سال 

احساس کرد. ضمن آن که نتوانست با وجود این که نشست خبری امروز با محوریت برگزاری دومین نمایشگاه میتکس بود، آن را پنهان کند و 

ا ختصاصی یرسما از سازمان ملی استاندارد بابت حل آن سپاسگزاری کرد؛ اما به خبرنگاران عالقه مند و پیگیر نیز قول داد در مصاحبه های ا

نشستی جداگانه در خود انجمن صنایع گوشتی با سیاست درهای باز انجمن، پاسخگوی پرسش های آن ها در وادی خمیر مرغ یا تغییرات 

احتمال افزایش قیمت فرآورده های گوشتی که به ارزان ترین منبع .احتمالی نرخ فرآورده ها در نیمه دوم سال و نظایر این پرسش ها خواهد بود

وتئین گوشتی دهک های متوسط به پایین در کشور شناخته می شود، از جمله احتماالتی بود که افالکی با استناد به تورم نرخ گوشت قرمز و پر

 درصد افزایش پیدا می کند. وعده ای که خبرنگاران ۱2تا  ۱0ها بین سفید )مرغ( اعالم کرد و گفت: در نیمه دوم امسال احتماال قیمت این فرآورده

 کنجکاو را به پرس و جوی اطالعات دقیق تر از این امر متمایل کرد. تا افالکی به گفتن این توضیح مختصر بسنده کند که ایران کشور تورمی

سال گذشته به ویژه تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم تاثیرش را روی قیمت تمام شده محصوالت مختلف و صنایع گذاشته  ۱۵بوده که طی 

های بعد باید قیمت خود را افزایش دهند شان را افزایش ندهند در سال اگر تولید کنندگان در یک سال هم بخواهند تحمل کنند و قیمت است و

 ۱0های اخیر، درخواست افزایش قیمت وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ طی ماه .تا بتوانند تولید را ادامه دهند

های جدید محصوالت خود شده تا بتوانیم در نیمه دوم امسال با قیمت درصدی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان داده ۱2تا 

 دهدای بتواند به مواد اولیه خود در یک بازه زمانی مشخص، با قیمت ثابتی دست پیدا کند، ترجیح میرا روانه بازار کنیم، اما اگر هر تولید کننده

با این وجود افالکی .ای جز افزایش قیمت نیستاش را نیز برای حفظ مشتریان افزایش ندهد، اما اگر اینگونه نباشد چارهقیمت محصول تولید شده

 اتخاذ تدابیر جویای که نیز هدف گیری بازارهای منطقه است، در پاسخ به پرسش های خبرنگاران 20۱7از آنجا که موضوع نمایشگاه میتکس 

بودند، گفت: درباره آخرین وضعیت صادرات فرآورده های گوشتی،  ... و قطر روسیه، کشورهای ویژه به خارجی بازارهای به صادرات برای شده

تن انواع فرآورده گوشتی از کشور صادر شد که این  4030صادرات چندانی در این زمینه نداشتیم، اما سال گذشته حدود  94ما تا قبل از سال 

برابر شده و بیشترین حجم صادرات نیز به کشورهای آذربایجان،  2تن بوده تقریبا  2000که میزان صادرات حدود  94به سال عدد نسبت 

دبیر انجمن صنایع فرآورده های گوشتی .ارمنستان، کشورهای شمال آفریقا، افغانستان و مواردی جزیی هم به کشورهای اروپایی انجام می شود

ینکه وارد شدن به بازار روسیه کار بسیار مشکلی است، افزود: آیین نامه های این کشور در زمینه واردات مواد غذایی کشور همچنین با بیان ا

بسیار مشکل است و چارچوب ما را محدود می کند. حدود دو سالی است که ما روی صادرات مستقیم به روسیه متمرکز هستیم، اما همانطور که 

افالکی اضافه کرد: با توجه به وضعیت منطقه و کشورهای منطقه خلیج فارس باید به سمت صادرات بیشتر حرکت .اشاره شد این کار سختی است

 الهتواند مسخواهد، چرا که ایران به عنوان یکی از کشورهای اسالمی میکنیم و ببینیم که منطقه از نظر کمی و کیفی چه محصولی از ما می

توانند شورهای همسایه اسالمی رونق دهد که در این میان کشورهایی مانند امارات متحده عربی و قطر میصادرات با گواهی حالل را در بین ک

 .به عنوان مقاصد اصلی در نظر گرفته شوند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=39fb99896f9c4b2۱9 
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 صنایع غذایی

 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  30تاریخ: 

 درآمد کشور از فروش آرد گندم چقدر است؟

تن آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و  998هزار و  ۱4قریب به  96طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

 .چاودار، از کشور صادر شده است

در  آمار منتشر شده توسط گمرکطبق  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .، از کشور صادر شده استو چاودارآرد گندم یا آرد مخلوط گندم تن  998هزار و  ۱4قریب به  96یک ماهه نخست سال 

 .بوده است ۱20،790،6۱2،293آن  ارزش ریالیو  3,725,061 صادراتاین میزان  ارزش دالری 

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱6899۵/%D8%AF%D8%B۱%D8% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 13۹6تیر ماه  31شنبه 

 شوندچابهار و صحار به هاب مواد غذایی منطقه تبدیل می

ل مقایسه با قبگردیم، این وضعیت را قابلروابط اقتصادی ایران و عمان هر روز در حال افزایش است؛ وقتی به سه سال پیش برمی

به  9۵گوید. به گفته ضرابی، صادرات ایران به عمان در سال اتاق مشترک ایران و عمان میبینیم. این را محسن ضرابی، رئیس نمی

دهد که این رشد بسیار خوبی است. او به آینده درصد را نشان می 290میلیون دالر رسید و کل تبادل اقتصادی، رشدی بالغ بر  ۵80

پای فعاالن اقتصادی ایران با های پیشمنطقه. برای همین به رفع چالشمیلیارد نفری  2روابط ایران و عمان امیدوار است و به بازار 

توانند در عمان به نام خود شرکت خود را ثبت کنند؛ دولت و راحتی میهای ایرانی بهکند: شرکتعمان تاکید دارد. ضرابی تاکید می

 .بخش خصوصی عمان به بخش خصوصی ایران اعتماد دارند

کنند و آیا شناخت الزم از عملکرد های مشترک رجوع میی ارتباط با کشورهای مرجع به اتاقفعاالن اقتصادی چقدر برا

 های مشترک وجود دارد؟و ظرفیت اتاق

دانم ولی اتاق مشترک ایران و عمان در تمام مقاطع ارتباط خوبی با اتاق من عملکرد اتاق مشترک ایران با دیگر کشورها را دقیق نمی

شده فادهخوبی استها بهایم و از نقطه نظرات آنالملل داشته و کارها را باهم دیگر پیش بردهاتاق ایران و معاونت بینایران، هیات رئیسه 

های است. این همگرایی در اعتماد دیگران به این اتاق هم تأثیرگذار خواهد بود. در تدوین اساسنامه و آیین نامه جدید برای اتاق

نامه های مشترک حضور داشتند و این، یکی از نقاط مثبت عملکرد اتاق ایران است. قبالً اتاق ایران آیینقمشترک، نمایندگان تمام اتا

نفعان کرد ولی در این دوره اتاق ایران به خرد جمعی اهمیت داد و موضوع را با ذیهای مشترک ارسال میکرد و به اتاقرا تدوین می

این سند خوبی است و در شرایط فعلی، پاسخگوی نیازهای  .ها تصویب شدنامه، این آیینهامطرح کرد و درنهایت با نظر همه اتاق

 استفاده باشد و ممکنتواند قابلکاری است. هر چند ممکن است در آینده نیاز به اصالح داشته باشد. چون هیچ سندی تا ابد نمی

اقتصادی ایران و عمان که تمایل دارند فعالیت خود را آغاز  است برای دوران دیگری، سند دیگری نیاز باشد. در حال حاضر فعالین

 .گیرند و ارتباط خوبی بین اعضا و هیئت رئیسه اتاق مشترک وجود داردنمایند حتماً با اتاق مشترک ایران و عمان تماس می

 شود؟می هایی انجامها، بیشتر در چه حوزهروابط اقتصادی ایران و عمان در چه وضعیتی است و این همکاری

سال پیش قابل مقایسه نیست، این همکاریها در حوزه تجارت و یابد و نسبت به سهروابط اقتصادی بین دو کشور هر روز افزایش می

 .گذاری استسرمایه

 شد؟های کشور عمان توجه نمیچرا در دوران قبل به استفاده از ظرفیت

سعه روابط اقتصادی ایران با این کشور وجود داشت. دولت و بخش خصوصی کشور عمان، کشور خاصی است و موانعی هم بر سر راه تو

کشور عمان بسیار قانونمند و محتاط هستند. کارهایی که سایر کشورها در دوران تحریم انجام دادند و منافعی بردند، عمان حاضر 

ایران کمک کردند. این، مزیت یک کشور  شدت بهها بهنبود که از آن طریق منافع کسب کند ولی دولت عمان در جهت رفع تحریم

 .های اقتصادی اعتماد کردتوان به کشور عمان، برای گسترش همکاریدهد که میاست. این تجربه نشان می

 چه زمانی شورای مشترک اتاق ایران و عمان به اتاق مشترک تبدیل شد؟

و هستند که سابقه کار با عمان را دارند. یا به صورت شورا تبدیل به اتاق مشترک شد؛ کسانی در اتاق مشترک عض ۱392از سال 

میلیون دالر بود و کل تبادل اقتصادی ایران  ۱48گذاری در عمان هستند صادرات ایران به عمان جدی عالقمند به تجارت ویا سرمایه

ت تجار به دلیل اینکه خط رسید. البته بخشی از صادرات و واردامیلیون دالر می 220میزان به  ۱392طبق آمار گمرک در سال 

شده است. موانعی هم شد و در این حوزه ثبتمستقیم کشتیرانی بین این دو کشور وجود نداشت، از طریق امارات وارد یا صادر می
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 9۵شده بود. صادرات ایران به عمان در سال برای واردات و صادرات از طریق عمان وجود داشت و برای همین مسیر جایگزین انتخاب

 .دهد که این رشد بسیار خوبی استدرصدرا نشان می 290میلیون دالر رسید و کل تبادل اقتصادی که رشدی بالغ بر  ۵80ه ب

 آیا این آمار صادرات غیرنفتی است؟

ایران صادرات نفتی به عمان ندارد و همه مربوط به صادرات غیرنفتی واقعی است؛ اکثر محصوالت صادرشده شامل میوه، سبزیجات، 

توجهی داشته است ولی بازهم با توجه به پتانسیل عمان، این نواع نان، گوشت و دام زنده و فوالد است. صادرات ایران افزایش قابلا

ایم، که این موضوع در قبول نیست و ما تا کنون عمالً از ظرفیت عمان برای صادرات مجدد استفاده نکردهحجم از مبادالت، قابل

 .استدستور کار اتاق مشترک 

 افزایش حجم مبادالت به چه دالیلی ممکن شده است؟

صورت جهشی رشد کرده است. علت این دستاورد، رفع موانعی است که توسط روند روابط اقتصادی ایران و عمان به ۱392از سال 

 .دولت، اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و عمان برطرف شده است

 این موانع چیست؟

این خط مستقیم به بندر صحار عمان برقرار است. دومین  ۱394عمان خط کشتیرانی مستقیم نبود. از خرداد سال مثالً بین ایران و 

شده است. االن با معرفی اتاق مشترک، این مساله هم حل ۱393شد و از سال سختی انجام میمساله، صدور ویزا بود که خیلی به

ای مولتی هم توافق شده است؛ ما برای این موضوع خیلی کارکردیم که برای افزایش کند. برای ویزراحتی ویزا را صادر میسفارت به

متأسفانه در کمیسیون مشترک اقتصادی که در مهرماه  .راحتی کار کنندحجم مبادالت باید این ویزا صادر شود تا فعاالن اقتصادی به

دانیم کجای کار به این وزارتخانه ت معرفی کردند. نمیبرگزار شد متولی این کمیسیون را وزارت صنعت، معدن و تجار ۱39۵سال 

زاده داشتیم و خواستیم این موضوع را به متولی اصلی که اتاق مشترک است واگذار ای هم با آقای نعمتمربوط بود؛ البته مکاتبه

 .کنند

 چرا به این وزارتخانه واگذار شد؟

امور خارجه عمان، وزیر صنعت و معدن و تجارت عمان و چند نفر از مقامات  ای که در ایران با یوسف بن علوی، وزیردر آخرین جلسه

تشکیل شد، در جلسات متعدد که  -که آن زمان آقای جاللپور بودند-ارشد عمان در محل اتاق ایران با حضور رئیس وقت اتاق ایران،

ها قبول کردند این نوع ح شد و درنهایت آناتاق مشترک با مقامات ارشد دولت عمان داشت موضوع ویزای کثیر و موانع آن مطر

روادید، با معرفی اتاق مشترک ایران و عمان به فعاالن اقتصادی ارائه شود. در آن جلسه وزیر امور خارجه عمان اعالم نمودند که با 

رت صنعت معدن صدور روادید به بخش خصوصی ایران با معرفی اتاق مشترک موافقت شده است ولی متاسفانه این موضوع به وزا

 .تجارت واگذار شد در حالی که بایستی این موضوع توسط بخش خصوصی انجام شود

 آیا دولت عمان واکنشی نشان داده؟

گذارهای واقعی با این کشور ارتباط بگیرند. مواردی را مشاهده کرده بودند که ها این بود فعاالن اقتصادی، تجار و سرمایهنگرانی آن

را با وزارت امور خارجه عمان و سفیر عمان در ایران داشت و گفتیم این موضوع را ما تضمین کرده؛ مسوولیت اتاق مشترک جلساتی 

کنیم اعضای اتاق هستند و کسانی هستند که فعال اقتصادی هستند و تمایل گیریم و افرادی را که ما معرفی میآن را به عهده می

سئله را پذیرفت اما درنهایت با واگذاری تأیید فعاالن اقتصادی به وزارت صنعت، معدن دارند با عمان کار کنند. کشور عمان هم این م

دانیم که چرا وزارتخانه تمایلی به بازگرداندن این اختیارات به اتاق مشترک و تجارت، این مسئله با مشکالتی مواجه شد. ما هنوز نمی

اند. در وزارتخانه عریض و طویل، فعال اقتصادی های ما پاسخ ندادهاستایران و عمان ندارد. وزارت صنعت معدن تجارت هنوز به درخو
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شود. در اتاق مشترک همه این افراد پرونده دارند راحتی و با سرعت و دقت انجام میشود ولی در اتاق مشترک این کارها بهما گم می

 .ها مشکل استین پروندهدانیم که اچه کسانی فعال اقتصادی هستند ولی در دولت رسیدگی به او ما می

 ها از چه نوعی است؟در عمان وضعیت بخش خصوصی چگونه است؛ اقتصاد آن

داند که چه باید های خصولتی وجود ندارد؛ تکلیف و حدومرز دولت مشخص است و بخش خصوصی میدر عمان چیزی به نام بنگاه

 .ریخته و آشفته استهمبکند. اما در ایران مرزها به

 دهند؟دام حوزه اقتصاد ایران اقبال نشان میها به کآن

دولتی از توان باالیی برخوردار است و بخش خصوصی این های شبهها تمایل به همکاری با بخش خصوصی دارند اما متأسفانه بنگاهآن

دی تغییر زوها بهبنگاهشود. متأسفانه چون مدیریت این توانایی را ندارد. بخش خصولتی با عنوان بخش خصوصی وارد این کشورها می

ها انجام دهند و به خاطر تغییر مدیریت، بسیاری از این توافقها از ثبات مدیریتی برخوردار نیستند، توافقاتی انجام میکند، آنمی

 .زندشود. این موضوع به چهره بخش خصوصی ایران آسیب مینمی

 

توانند در عمان شرکت ثبت ها با چه شرایطی مییرانیگذاری مشترک ایران و عمان به چه شکل است؛ انحوه سرمایه

 کنند؟

توانند به نام خود شرکت خود را ثبت کنند؛ البته قبالً این کار سخت بود. در حال حاضر راحتی میهای ایرانی بهاکنون شرکتهم

ها و ران تمایل دارد. ما حرفدولت و بخش خصوصی عمان به بخش خصوصی ایران اعتماد دارند و عمان واقعاً به همکاری با ای

 .گذاری مشترک ایران، عمان و برزیل در منطقه آزاد صحار وچابهار استها، سرمایههای زیادی داریم و یکی از این برنامهبرنامه

 چرا برزیل؟

رار است در منطقه آزاد های مواد غذایی به ایران و منطقه است. برزیل توانمندی خوبی در این حوزه دارد. قبرزیل یکی از صادرکننده

گذاری بخش خصوصی این سه کشور در این بنادر فراوری و صحار و بندر چابهار، هاب مواد غذایی داشته باشیم. مواد اولیه با سرمایه

 میلیارد نفری است و متولی این نقشه، اتاق مشترک ایران و عمان است. از طرف برزیل 2به کشورهای منطقه صادر شود. این بازار 

 .کند و از طرف عمان، منطقه آزاد صحار و از طرف ایران منطقه آزاد چابهار حضور داردسازمان توسعه تجارت در این حوزه کار می

 اند؟گذاران عمان تا کنون در ایران فعالیتی انجام دادهآیا سرمایه

های آن اکنون در استان کنند که نمونهاری میگذدر حوزه پایانه صادراتی، مراکز خرید، هتل و حوزه معدن و صنعت و نفت سرمایه

 .کرمان و هرمزگان در حال اجرا است

 وضعیت روابط بانکی ایران و عمان چیست؟

 هایهای عمانی و همچنین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی عمان داشتیم و با پیگیریدر سه سال اخیر جلسات زیادی با بانک

شور اکنون روابط بانکی بین دو کایم و همک مرکزی ایران به نتایج بسیار خوبی دست پیداکردهشده توسط اتاق مشترک و بانانجام

های عمانی داشتیم به اطالع اعضاء اتاق مشترک رسیده برقرار است که نتایج آن در جلسات اختصاصی که با حضور اعضاء و بانک

 .است و این جلسات در آینده نزدیک هم ادامه خواهد داشت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=80b3f33b4ec34c96bee8b 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 13۹6تیر ماه  31شنبه 

 (مهرتایید سهامداران بر عملکرد شرکت تعاونی کارخانجات روغن نباتی )فردا

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی)فردا( با حضور  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .تمامی سهامداران و نماینده رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد

و همچنین  ۱39۵.۱2.30الی منتهی به ، در این مجمع که به منظور تصویب صورتهای م«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصا غذا 

 تشرک مالی صورتهای آراء اتفاق به مجمع در حاضر اعضای مالی، صورتهای و عملکرد گزارش ارائه از پس انتخاب بازرس برگزار شد و

، )پس از یک سال وقفه( سود بین سهامداران  9۵را به تصویب رساندند و مقرر شد با توجه به سودده بودن شرکت در سال  فردا تعاونی

 یمال سال برای حسابرس و اصلی بازرس عنوان به همچنین در این جلسه شرکت حسابرسی و خدمات مدیریتی رهبین.تقسیم شود

 .شد انتخاب آتی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=30۱f۱2c2a9fa4۱e9ae 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 13۹6تیر ماه  27سه شنبه 

 گروه مواد خوراکی 6افزایش نرخ 

اعالم کرد که بر  ۱396تیر ماه  23گروه موادخوراکی را برای هفته منتهی به  ۱۱بانک مرکزی گزارش خرده فروشی  <مواد غذایی

 بانکی، و پولی پژوهشکده از به گزارش .گروه مواد خوراکی افزایش و تنها قیمت یک گروه دیگر کاهش داشته است 6این اساس نرخ 

اعالم کرد که بر این اساس نرخ  ۱396تیر ماه  23گروه موادخوراکی را برای هفته منتهی به  ۱۱ فروشی خرده گزارش مرکزی بانک

بر همین اساس در حالی که نرخ تخم .گروه مواد خوراکی افزایش، نرخ یک گروه دیگر کاهش و قیمت چهار گروه ثابت بوده است 6

درصد افزایش  0.2درصدوروغن نباتی  0/۱درصد چای  8.7 درصد، گوشت مرغ ۱.۵درصد، سبزی های تازه  0.۱درصد، برنج 3.6مرغ 

 نداشته تغییری عالوه بر این لبنیات، حبوب، گوشت قرمز و قندو شکر .درصد کاهش داشته است 0.4داشته نرخ میوه های تازه 

 .است

 لبنیات و تخم مرغ -2و  ۱

 3.6در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای تمام اقالم این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 

 .ریال فروش میرفت ۱۱0000الی  94000درصد افزایش یافت و شانهای 

 برنج و حبوب - ۴و 3

د افزایش داشت و قیمت سایر اقالم این گروه ثابت بود. در گروه درص 0/7در این هفته در گروه برنج بهای برنج داخله درجه دو معادل 

 .درصد افزایش یافت( بدون تغییر بود 0/۱به جز عدسی که معادل )حبوب بهای تمام اقالم 

 های تازهها و سبزیمیوه -6و  ۵

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

میود فروشی های سطح شهر اقالم میوه و .فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تردبار عرضه می گردید

 ۱۱/0درصد، طالبی  7/4درصد، انگور  0/4سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه، قیمت سیب گالب معادل 

درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های  3/6درصد تا  0/6درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  9/۵درصد و خریزه 

 ۱۵/۱درصد تا  0/3درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  ۱/7درصد و سبزی های برگی  2/3تازه قیمت لوبیا سبز معادل 

 .درصد افزایش یافت

  گوشت قرمز و گوشت مرغ - 8و۷

 .درصد افزایش داشت 8/7در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود. بهای گوشت مرغ معادل 

 قند، شکر، چای و روغن نباتی -۱۱و  ۱۰، 9

 0/7درصد و روغن نباتی جامد  0/۱درصد کاهش ولی بهای چای خارجی معادل  0/ 2در این هفته قیمت روغن نباتی مایع معادل 

 .درصد افزایش یافت. قیمت قند و شکر بدون تغییر بود

  تغییرات یکساله

درصد، سبزی های تازه  23.6درصد، حبوب  2۵.6درصد، تخم مرغ  7.۵نرخ لبنیات  ۱396تیر ماه  23همچنین در یکسال منتهی به 

درصد رشدداشته است البته در همین حال نرخ میوه  8.7نباتی درصدو روغن  23.3درصد، چای  2۱.2درصد، گوشت قرمز  42.3

 .درصد با کاهش مواجه شده است 24.3های تازه 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

 ابالغ شد 96ضوابط صادرات محصوالت و گیاهان دارویی در سال 

اعالم کرد.این  ۱396گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور ضوابط صادرات محصوالت و گیاهان دارویی را در سال 

وزارت جهادکشاورزی و بر اساس بررسی آخرین وضعیت گونه های تهدید شونده و در حال انقراض و ذخایر ژنتیکی کشور اقالم در 

 .تهیه و به گمرک ارسال شده است

به گزارش ایانا از گمرک، در این فهرست انواع گیاهان و محصوالت دارویی در سه طبقه اقالم ممنوعه، مجاز و زراعی دسته بندی 

گونه های ذیل جزو گونه های تهدید شونده و در حال انقراض و ذخایر ژنتیکی کشور محسوب (اقالم غیرمجاز: )ممنوعه -1.شده اند

ریزوم ثعلب، پیاز و گل الله سرنگون، پیاز گل نرگس، :می شوند و بهره برداری از آنها به طور مطلق ممنوع بوده که به شرح زیر است

واس وحشی، ریشه چوبک، ریشه روناس، پوست درخت محلب، سنبل الطیب، مهر خوش، چله ریشه ختمی، ریشه کاسنی، ریشه ری

داغی، سورنجان، ریشه خاس و کوله خاس، ریشه زنبق وحشی، ریشه کوکب وحشی، ریشه شیرین بیان برداشت از مراتع(، انواع پیازها 

، سرخدار، شمشاد، شقایق، انواع الله ها، سوسن چهل )به جز گونه های پیازدار اقالم مجاز مشروط( قره قات، بیلهر، ریشه سریش

چراغ، سنبل خوزستانی، همیشک، کلیسه ریشه و پوست درختان و درختچه های جنگلی، )به استثناء اقالم مجاز مشروط( و 

رت اند از: کرفس این اقالم به غیر از اقالم ممنوعه و یا صرفا زراعی هستند که مهمترین آنها عبا(اقالم مجاز )مشروط -2.شاهدانه

وحشی )کلوس(، میوه زرشک وحشی )جنگلی(، ترنجبین، شیرخشت، فرنجمشک، مریم نخودی، پرسیاوشان، چماز، جفت، گز شهداد، 

بیدخشت، مسنکی، زدو، انچوچک، گل نمدار، درمنه، علف گل گاو زبان، گل نرگس، برگ کنار، برگ مرود، زیره سیاه، میوه محلب، 

وانسار )گز انگبین(، پسته چنگلی، میوه ناخنک، آویشن، گز علفی، گردو و فندق جنگلی، آنغوزه تلخ و شیرین، اشنیان )شقار(، گزر خ

ترکه ارغوان، باریجه، کتیرا، وشاء، انزوت، کاپاریس )لگجی(، میوه بادام جنگلی )کوهی( علف چای، عشقه، خزه، سرخس بال عقابی، 

بورمادران، گل بنفشه، مریم گلی، گل کاسنی، گل گندم، گل اروانه، میوه روناس، برگ لرستانی(، گل گاوزبان، گل )مرزه خوزستانی 

بو، میوه بنه و بلوط، مازوج پنیرک، بارهنگ، بابونه، شاتره، اسطوخدوس، برگ اکالیپتوس، شکر تیغال، سقز، کلیه بذور و میوه های 

رشاخه کوله خاس، سقز، کنگر، انواع قارچ خوراکی )برداشت درختان و درختچه های جنگلی، اندام هوایی ریواس، موسیر، برگ و س

 .صادرات اقالم مجاز مشروط به اخذر مجوز از سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهادکشاوری است.(از مراتع

رات پودر و عصاره شیرین صاد.صادرات گالب و اسانس های گیاهی به مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیاز ندارد

 .بیان بالمانع است. حمل و نقل ریشه شیرین بیان باید با هماهنگی و مجوز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان باشد

بهره برداری و حمل و نقل و صادرات محصوالت زراعی، گلخانه ای و باغی شامل انواع مرکبات، انواع اقالم زراعی و گلخانه ای  -3

ها، انواع سبزی ها )جعفری، شنبلیله، تره، تره فرنگی، گشنیز، ریحان، شوید، زیره سبز، خرفه، ترب، ترب سیاه، ترخون ، شاهی  میوه

انواع صیفی جات )هندوانه، خربزه ، طالبی، گرمک و ...( انواع حبوبات و غالت، انواع کدو، سیب زمینی، پیاز خوراکی، گل  (... و

کتان، کنف، تنباکو، توتون، تمرهندی، چای، چغندر، شکر، گل داوددی، زیره سبز، زعفران،؛ انواع کلم،  مخملی، سیر، ذرت، کنجد،

الدن، ماگنولیا، هویج، هویج فرنگی، خرما، پنبه، آفتاب گردان، سویا، کلزا به اخذ مجوز از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و 

 .واحدهای تابعه نیاز ندارد

http://www.iana.ir/fa/news/463۵4/%D8%B6 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

 های اقتصاد مقاومتی در حوزه گل و گیاهان زینتیبرنامه

فنی تحقیقات یک پروپوزال در زمینه نانو کود و چهار  - معاون پژوهشکده گل و گیاهان زینتی گفت: در جلسه کارگروه کمیته علمی

اقتصاد  هایآوری گیاهان زینتی بومی قابل تجاری شدن در راستای برنامهپزشکی و جمعفقره گزارش نهایی درباره تغذیه گیاه، گیاه

ده گل و گیاهان زینتی امروز در های پژوهشکمعاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته.مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد

ور در فنی تحقیقات گل و گیاهان زینتی کش -گو با خبرنگار ایانا با اشاره به برگزاری نخستین جلسه کارگروه کمیته علمی وگفت

ل و گیاهان های اقتصاد مقاومتی در حوزه گهای نهایی ارائه شده در راستای برنامهها و گزارشبا موضوع بررسی پروپوزال ۱396سال 

های مختلف، متخصصان دانشگاهی و تولیدکنندگان برتر گل و زینتی با حضور جمعی از محققان گل و گیاهان زینتی در گرایش

پزشکی های تغذیه گیاه، گیاهگیاهان زینتی گفت: در این جلسه یک پروپوزال در زمینه نانو کود و چهار فقره گزارش نهایی در زمینه

ن زینتی بومی قابل تجاری شدن مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.دکتر محمد علی خلج بررسی تأثیر محلول آوری گیاهاو جمع

گل شاخه  ۱0ها اعالم کرد و افزود: ژربرا ازجمله های غذایی مختلف روی خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا را ازجمله این بررسی

روز بر تعداد متقاضی آن افزوده می االی پس از برداشت و زیبایی گل آن، روزبهدلیل عمر برود که بهشمار میبریده مهم جهان به

های غذایی مورد استفاده برای این گل شود؛ اما مشکل اساسی آن نداشتن دانش فنی مناسب برای کشت این نوع گل است. فرمول

شده های غذایی ارئهدی درباره استفاده از فرمولهای واردکننده نشاء است و در نتیجه تولیدکنندگان مشکالت زیادر اختیار شرکت

 پردازند.ها میای به این شرکتاین گل داشته و مبالغ هنگفتی را برای مشاوره تغذیه

پرورش  Hippodamiavariegata Guerinرژیم غذایی طبیعی و مصنوعی "ها در زمینه وی بیان کرد: یکی دیگر از این بررسی

آید که شکارگری الروها و حشرات بالغ است. کفشدوزک یکی از شکارگرهای فعالبه حساب می "آزمایشگاهیکفشدوزک در شرایط 

منظور اجرای این پروژه ابتدا حشرات آوری و گزارش شده است. بههای مختلف جمعآن از بیشتر نقاط ایران و جهان از روی شته

های حاصل برای پرورش حشرات در ون ظروف پرورش نگهداری و از تخمآوری و در آزمایشگاه جداسازی و درکامل از طبیعت جمع

 های غذایی طبیعی و مصنوعی استفاده شد.ها از رژیمآزمایشگاه استفاده شدند. در این آزمایش

فنی تحقیقات گل و گیاهان زینتی بررسی امکان کاربرد متناوب نانو ذرات سوپر پارامغناطیسی  -رئیس کارگروه کمیته علمی 

در  های اقتصاد مقاومتیشده در راستای برنامههای نهایی ارائهاکسیدآهن بر عملکرد گیاه در سیستم هیدروپونیک را از دیگر گزارش

شود و در سطح حوزه گل و گیاهان زینتی برشمرد و یادآور شد: گل داودی ازجمله پنج گل اصلی شاخه بریده کشور محسوب می

رود. دستیابی منابع کودی داخلی جدید، در دسترس، ارزان و با کارآیی بیشتر شمار میسوم جهانی بههای رده دوم و جهانی جزو گل

تر کردن تولید منجر به کاهش تلفات کودی و کاهش آلودکی محیط های جدید که بتواند ضمن اقتصادیبا استفاده از تکنولوژی

 زیست شوند، از اهمیت خاصی برخوردار است./

http://www.iana.ir/fa/news/46322/%D8%A8%D8%B۱%D9%86% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

 اجرای طرح کشت گیاهان داروئی و صنعتی در اراضی مرتعی جنوب غربی پایتخت

آبخیزداری شهرستان مالرد گفت: طرح کشت گیاهان دارویی و صنعتی در اراضی مرتعی این شهرستان رئیس اداره منابع طبیعی و 

های مرتعداری که در قالب شرکت تعاونی فراگیر تخصصی منابع طبیعی و آبخیزداری ساماندهی برداران و مجریان طرحبا مشارکت بهره

رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران سید علی پایگاه اطالعبه گزارش ایانا از .اند به مرحله اجرا درخواهد آمدشده

برداری اصولی هکتار و به صورت پایلوت اجرا خواهد شد، افزود: این طرح که با هدف بهره 9عظیمی با بیان اینکه این طرح در سطح 

، در صورت موفقیت آمیز بودن آن، با وسعت بیشتری در شودو بهینه از اراضی مرتعی و همچنین توانمندسازی جوامع محلی اجرا می

سطح مراتع این شهرستان تعمیم خواهد یافت.وی تاکید کرد: با کشت گیاهان دارویی و صنعتی در اراضی مرتعی از فشار چرای دام 

 ها رونق تولید و اشتغال را به همراه خواهد داشت.بر مراتع کاسته خواهد شد چرا که اجرای این طرح

ها عالوه بر افزایش پوشش گیاهی، جلوگیری از ظیمی به دیگر مزایای اجرای طرح یاد شده اشاره کرد و افزود: اجرای این طرحع

های آب زیرزمینی موجب افزایش توان اقتصادی جوامع محلی و جلوگیری از مهاجرت خواهد تخریب و فرسایش خاک و تقویت سفره

هزار هکتار 70داری شهرستان مالرد در ادامه اضافه کرد: وسعت اراضی ملی این شهرستان حدود شد.رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز

 هزار هکتار آن در قالب طرح های مصوب مرتعداری ساماندهی شده است.20است که از این میزان 

/http://www.iana.ir/fa/news463۵۵/%D8%A7%D8% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایران اکونا - 13۹6تیر / /  28چهارشنبه , 

 96ابالغ ضوابط صادرات محصوالت و گیاهان دارویی در سال 

 .اعالم کرد ۱396گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور ضوابط صادرات محصوالت و گیاهان دارویی را در سال 

اعالم کرد.این  ۱396گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور ضوابط صادرات محصوالت و گیاهان دارویی را در سال 

اقالم در وزارت جهادکشاورزی و بر اساس بررسی آخرین وضعیت گونه های تهدید شونده و در حال انقراض و ذخایر ژنتیکی کشور 

شده است؛ در این فهرست انواع گیاهان و محصوالت دارویی در سه طبقه اقالم ممنوعه، مجاز و زراعی دسته  تهیه و به گمرک ارسال

 .بندی شده اند

گونه های ذیل جزو گونه های تهدید شونده و در حال انقراض و ذخایر ژنتیکی کشور محسوب می شوند (اقالم غیرمجاز: )ممنوعه -۱

 :ق ممنوع بوده که به شرح زیر استو بهره برداری از آنها به طور مطل

ریزوم ثعلب، پیاز و گل الله سرنگون، پیاز گل نرگس، ریشه ختمی، ریشه کاسنی، ریشه ریواس وحشی، ریشه چوبک، ریشه روناس، 

پوست درخت محلب، سنبل الطیب، مهر خوش، چله داغی، سورنجان، ریشه خاس و کوله خاس، ریشه زنبق وحشی، ریشه کوکب 

ه شیرین بیان برداشت از مراتع(، انواع پیازها )به جز گونه های پیازدار اقالم مجاز مشروط( قره قات، بیلهر، ریشه سریش، وحشی، ریش

سرخدار، شمشاد، شقایق، انواع الله ها، سوسن چهل چراغ، سنبل خوزستانی، همیشک، کلیسه ریشه و پوست درختان و درختچه 

 .شروط( و شاهدانههای جنگلی، )به استثناء اقالم مجاز م

این اقالم به غیر از اقالم ممنوعه و یا صرفا زراعی هستند که مهمترین آنها عبارت اند از: کرفس وحشی (اقالم مجاز )مشروط -2

)کلوس(، میوه زرشک وحشی )جنگلی(، ترنجبین، شیرخشت، فرنجمشک، مریم نخودی، پرسیاوشان، چماز، جفت، گز شهداد، 

نچوچک، گل نمدار، درمنه، علف گل گاو زبان، گل نرگس، برگ کنار، برگ مرود، زیره سیاه، میوه محلب، بیدخشت، مسنکی، زدو، ا

، پسته چنگلی، میوه ناخنک، آویشن، گز علفی، گردو و فندق جنگلی، آنغوزه تلخ و شیرین، (اشنیان )شقار(، گزر خوانسار )گز انگبین

ریس )لگجی(، میوه بادام جنگلی )کوهی( علف چای، عشقه، خزه، سرخس بال عقابی، ترکه ارغوان، باریجه، کتیرا، وشاء، انزوت، کاپا

لرستانی(، گل گاوزبان، گل بورمادران، گل بنفشه، مریم گلی، گل کاسنی، گل گندم، گل اروانه، میوه روناس، برگ )مرزه خوزستانی 

برگ اکالیپتوس، شکر تیغال، سقز، کلیه بذور و میوه های بو، میوه بنه و بلوط، مازوج پنیرک، بارهنگ، بابونه، شاتره، اسطوخدوس، 

درختان و درختچه های جنگلی، اندام هوایی ریواس، موسیر، برگ و سرشاخه کوله خاس، سقز، کنگر، انواع قارچ خوراکی )برداشت 

صادرات .زارت جهادکشاوری استصادرات اقالم مجاز مشروط به اخذر مجوز از سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور و و.(از مراتع

صادرات پودر و عصاره شیرین بیان بالمانع .گالب و اسانس های گیاهی به مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیاز ندارد

اعی و اقالم زر -3.است. حمل و نقل ریشه شیرین بیان باید با هماهنگی و مجوز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان باشد

 گلخانه ای

بهره برداری و حمل و نقل و صادرات محصوالت زراعی، گلخانه ای و باغی شامل انواع مرکبات، انواع میوه ها، انواع سبزی ها )جعفری، 

)هندوانه، انواع صیفی جات  (...شنبلیله، تره، تره فرنگی، گشنیز، ریحان، شوید، زیره سبز، خرفه، ترب، ترب سیاه، ترخون ، شاهی و 

خربزه ، طالبی، گرمک و ...( انواع حبوبات و غالت، انواع کدو، سیب زمینی، پیاز خوراکی، گل مخملی، سیر، ذرت، کنجد، کتان، کنف، 

تنباکو، توتون، تمرهندی، چای، چغندر، شکر، گل داوددی، زیره سبز، زعفران،؛ انواع کلم، الدن، ماگنولیا، هویج، هویج فرنگی، خرما، 

 .، آفتاب گردان، سویا، کلزا به اخذ مجوز از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و واحدهای تابعه نیاز نداردپنبه

http://iranecona.com/7۵479/%D8%A7%D8%A8%D9%84 
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایران اکونا - 13۹6تیر / /  26دوشنبه , 

 هزار هکتار از مراتع تهران ۵بهره برداری از گیاه باریجه در 

رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از شروع بهره برداری و عملیات برداشت صمغ از گیاه مرتعی 

 .های مرتعی استان تهران خبردادهزار هکتار از عرصه۵باریجه در سطح 

 به گزارش ایران اکونا به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، پیمان شفیعی با اعالم این مطلب افزود: گیاه باریجه

شود که جنبه صادراتی های فرعی مرتعی محسوب مییکی از گیاهان مهم داروئی و صنعتی است که صمغ حاصل از آن جزو فرآورده

های خراسان، فارس، تهران، سمنان و زنجان است که در استان های این گیاه در استاناشت: عمده رویشگاهوی اظهار د.نیز دارد

 .های فیروزکوه، دماوند و شمیرانات هستیمتهران با توجه به شرایط اقلیمی مناسب آن شاهد رویش این گیاه در شهرستان

رد و خاطرنشان کرد: کشت، توسعه و بهره برداری صحیح این گیاهان ا جزو منابع ارزشمند برشمر صنعتی –شفیعی گیاهان دارویی 

 .کنندعالوه بر نقش مؤثر در سالمت جامعه و ایجاد اشتغال، در رشد صادرات غیرنفتی نیز نقش بسزائی را ایفا می

ی مرتعداری چندمنظوره )تلفیقی( هاهای اجرای طرحرئیس اداره امور مراتع استان تهران بهره برداری از گیاه باریجه را یکی از مصداق

ها، مراتع و آبخیزداری کشور تهیه و های اجرایی سازمان جنگلدر مراتع استان تهران دانست و خاطر نشان کرد: بر اساس سیاست

تداوم  های مرتعداری چندمنظوره که بعنوان بهترین راهکار در خصوص بهره برداری اصولی و بهینه از مراتع و استمرار واجرای طرح

که اکوسیستم رویشگاهی وی یادآور شد: از آنجایی.شود از سالهای گذشته در مراتع استان تهران در حال اجرا استدر تولید تلقی می

های آن الزم است بهره برداری این گیاه خاص و حساس است، به منظور بهره برداری پایه دار و همچنین حفظ، حمایت و احیای پایه

های مطالعاتی اجرایی انجام پذیرد تا ضمن جلوگیری از انقراض این غ این گیاه مرتعی تحت نظارت و در قالب طرحو برداشت از صم

رئیس اداره امور مراتع استان تهران تصریح کرد: با توجه به .گیاه ارزشمند بتوان از رویش ساالنه آن بهره برداری مستمر کرد

هزار کیلوگرم صمغ باریجه از مراتع استان تهران برداشت شود 20ر سال جاری بیش از شود دهای بعمل آمده پیش بینی میارزیابی

 .آیدکه این اقدام گام مهمی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش منابع طبیعی به شمار می

http://iranecona.com/267۵4/%D8%A8%D9%87%D8%B 
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 گندم

 فارس - ۹6/04/26 : تاریخ

 یابد های آن افزایش میصادرات گندم و فرآورده
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: صادرات گندم با دستیابی کشور به خودکفایی در تولید و تامین این محصول استراتژیک 

  .بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته است و در سالجاری از رونق نسبی برخوردار استاز سال گذشته در دستور کار شرکت 

یک میلیون تن صادرات  :به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، یزدان سیف مدیر عامل این شرکت گفت خبرگزاری فارسبه گزارش 

خواهیم داشت و صادرات این محصول از میزان ذکر شده فراتر نخواهد رفت و ما تنها مقدار  96در سال گندم و فرآورده های آن را 

سیف از افزایش صادرات گندم و آرد نسبت به سال گذشته خبرداد .مازاد گندم با قیمت تضمینی خریداری شده را صادر خواهیم کرد

درصد افزایش  60کشور رونق گرفته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته  های آن در سالجاری درو افزود: صادرات گندم و فرآورده

وم ژه گندم دورداشته است که این افزایش صادرات، نتیجه ایجاد ساز و کارهای الزم و افزایش تولید و خرید تضمینی گندم به وی

داشته و همین موضوع، رقابت پذیری درصدی قیمت جهانی را درپی  4وی اظهار کرد: کاهش تولید گندم در جهان، افزایش .است

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه از جمله اهداف ما از صادرات گندم، .این محصول را برای ما ایجاد کرده است

رد و وم، آزایی و رونق اقتصادی برای موسسات تولیدی است، تاکید کرد: در حوزه صادرات بیشتر هدفمان صادرات گندم دوراشتغال

 .کنیمهای آردی است و حتی المقدور از صادرات ماده اولیه و خام پرهیز میفرآورده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3960426000920 
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 گندم
 آیانا - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 درصدی تولید کلزا در سالجاری 26۰هزار تن گندم خریداری شد/ افزایش  8۰۰میلیون و  6

هزار تن دانه روغنی کلزا در قالب خرید تضمینی از  ۱73استان کشور و بیش از  3۱هزارتن گندم در  80۵میلیون و  6تا کنون 

بازرگانی دولتی ایران، مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه درمقایسه با سال به گزارش ایانا از شرکت .کشاورزان خریداری شده است

 خریدتضمینی درصدی تولید دانه روغنی کلزا در کشور هستیم، افزود: یک هزار و چهار صد و بیست مرکز 260گذشته شاهد رشد 

  .اند گرفته تحویل و خریداری گندمکاران از را محصول این از تن هزار 80۵ و میلیون 6 بر بالغ تاکنون کشور سراسر در گندم

هزار و  47میلیارد ریال اعالم و اظهار کرد: تاکنون مبلغ  8۵0هزار و  88های خریداری شده را حدود یزدان سیف ارزش ریالی گندم

استان  ۵درصد کل بهای گندمهای تحویلی به کشاورزان پرداخت شده است.معاون وزیر جهاد کشاورزی  ۵3میلیارد ریال، معادل  300

هزار تن، فارس با  93هزارتن، گلستان با یک میلیون و  3۵0را شامل؛ خوزستان با بیش از یک میلیون  پیشرو در زمینه خرید گندم

.سیف همچنین با اشاره به عالیت های شرکت برشمرد تن هزار363 با رضوی خراسان و هزار تن 446هزار تن، کرمانشاه با  8۱9

تن انواع دانه  33۱هزار و  ۱74ی اعالم کرد: تا ظهر امروز جمعا مقدار بازرگانی دولتی ایران در زمینه خریدتضمینی دانه های روغن

 میلیارد ریال از کشاورزان داخلی خریداری شده است. 4634های روغنی کلزا، گلرنگ و آفتابگردان به ارزش 

درصد از کل بهای آن عنوان  73میلیارد ریال معادل  3470وی رقم پرداختی به کشاورزان بابت خرید دانه های روغنی تا امروز را 

تن، تحویل مراکز خرید شرکت  30تن و سیستان و بلوچستان ۵07استان فارس  2تن دانه گلرنگ در  ۵37کرد و افزود: تا کنون مقدار

   تن خریداری شده است.  ۵تن و کرمان  460تن در استان خوزستان  46۵و دانه آفتابگردان نیز به مقداربازرگانی دولتی ایران شده 

هزار تن اعالم و اظهار  ۱73معاون وزیر جهاد کشاورزی سهم خرید دانه کلزا از کل خرید دانه های روغنی در سالجاری را بیش از 

ر راستای افزایش تولید داخلی و نیل به خوداتکایی ملی در تأمین دانه های کرد؛ برنامه ریزی های علمی و صحیح دولت یازدهم د

 برابری تولید کلزا در کشور طی سالجاری از جمله این پاسخ هاست. 2.7روغنی مورد نیاز کشور پاسخ مثبت داده اند و رشد 

 مازندران تن، ۵0۱23 با گلستان استانهای؛ در زاکل روغنی دانه خرید مقدار بیشترین معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان اعالم کرد: 

 .است شده انجام تن ۱3363 اردبیل و تن ۱۵063 فارس تن، ۱8942 خوزستان تن، ۱94۵۵

http://www.iana.ir/fa/news/46408/%D9%A6%D-9%8۵%D9%8A%D 
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 گندم
 آیانا - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 از بین رفتن ریسک قاچاق با عرضه گندم در بورس کاال

ضه رسد، گفت: با عریک نماینده مجلس با بیان اینکه با عرضه گندم در بورس کاالی ایران ریسک قاچاق این محصول به صفر می

شود تا با حذف دست دالالن، این محصول با قیمت واقعی کشاورز داده میگندم در بورس کاال تضمین سالمت بازاریابی و معامالت به 

آبادی با اشاره به عرضه گندم در قالب سیاست قیمت تضمینی در به گزارش تسنیم غالمرضا جعفرزاده ایمن .کشف و عرضه شود

ی مکانیزم عرضه و تقاضا، کشف و معامله توان در آن قیمت را بر مبناای است که میبورس کاالی ایران گفت: بورس کاال تنها نقطه

کرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: متاسفانه در کشور با مشکل کشف قیمت صحیح رو به رو هستیم و از 

د تیم، نبوکنند و شاهد قاچاق و رانت در این محصوالت هسدالیلی که دالالن به معامالت محصوالت کشاورزی و سایر اقالم ورود می

 .گذاری رسمی استقیمت

وی با تاکید بر اینکه نقش بورس کاال کشف قیمت واقعی محصوالت است، تصریح کرد: هر محصول استراتژیک کشاورزی که کشف  

طور یقین عرضه قیمت واقعی نشود و عرضه آن از مبادی قانونی صورت نگیرد، قطعا فساد در آن ایجاد خواهد شد؛ بنابراین به

یگر عالوه اینکه با این کار دتواند به کشف واقعی قیمت منجر شود. بهالت کشاورزی به خصوص گندم در بورس کاالی ایران میمحصو

شاهد حضور دالالن در این بخش نخواهیم بود. نماینده مردم رشت در مجلس افزود: با ورود گندم به بورس کاال هم به کشف قیمت 

ایم، بنابراین عرضه گندم در بورس کاال در کنار پرداخت سریع وجه م جلوی قاچاق را گرفتهواقعی این محصول کمک کردیم و ه

محصوالت به کشاورزان، موجب قطع دست دالالن از چرخه خرید، فروش و توزیع محصوالت کشاورزی شده و موجب شفافیت قیمت 

طور رساند، گفت: بهیسک قاچاق این محصول را به صفر میآبادی با بیان اینکه عرضه گندم در بورس کاال رشود. جعفرزاده ایمنمی

ت شود تا با حذف دسیقین با ورود کاالهای استراتژیک از جمله گندم به بورس کاال، تضمین سالمت بازاریابی به کشاورز داده می

 ست قیمت تضمینی باعثدالالن، این محصول با قیمت واقعی به فروش برسد. وی تاکید کرد: همچنین عرضه گندم در قالب سیا

شود تا این محصول مهم و استراتژیک در فضایی شفاف مورد معامله قرار گرفته و در نهایت به سمت واقعی شدن قیمت این می

 .فروشی محصوالت خود نباشندطوری که دیگر کشاورزان نگران ارزان محصول حرکت کنیم به

http://www.iana.ir/fa/news/46363/%D8%A7%D8%B2%- 
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 گندم
 آیانا - 13۹6تیر  2۹تاریخ: 

 واردات قطعی گندم به کشور ممنوع است

تاکید بر  در پی انتشار اخباری در برخی رسانه ها مبنی بر ورود گندم به کشور با وجود اعالم ممنوعیت،وزارت جهاد کشاورزی با

ممنوع بودن واردات قطعی گندم به کشور اعالم کرد که براساس قانون امور گمرکی ورود موقت برای فرآوری و صادرات مجدد بالمانع 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در پی انتشار اخباری در برخی رسانه ها مبنی بر ورود گندم به  .است

 :وجود اعالم ممنوعیت،مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی برای روشنگری توضیحاتی منتشر کردکشور با 

با افزایش تولید و خودکفایی کشور در محصول راهبردی گندم،واردات قطعی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعالم شد 

و همچنین خرید نزدیک  96میلیون تنی گندم در ابتدای سال  8.۵با اشاره به ذخایر این گزارش .و کماکان این ممنوعیت ادامه دارد

به هفت میلیون تن گندم کشاورزان در سال جاری افزوده است: با افزایش تولید و ذخایر گندم کشور،امکان صادرات این محصول و 

قانون امور گمرکی )ورود  ۵۱ره به این که براساس ماده این گزارش در ادامه با اشا.فرآورده های آن نظیر آرد نیز فراهم شده است

موقت برای پردازش( ورود موقت کاال یک رویه تجاری بوده که در زیر گروه صادرات دسته بندی می گردد، اضافه کرده است: هدف 

است و براساس قانون امور  اصلی از ورود موقت کاال ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری جهت توسعه صادرات کاالهای غیر نفتی

گمرکی واردکننده گندم در قبال سپردن وثیقه متناسب با میزان واردات و همچنین ارائه تعهد مبنی بر عدم نفوذ گندم وارداتی به 

 .بازار داخل و صادرات آن، بر مبنای ظرفیت صنایع داخلی مجوز دریافت می کند

http://www.iana.ir/fa/news/464۱6/%D9%88%D8%A7%D 
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 گندم
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

 های اردبیل، مرکزی، زنجان، خراسان شمالی در بورس کاالتن گندم خوراکی استان 333۱عرضه 

تن گندم خوراکی  33۱هزار و  3تیرماه، برای نخستین بار میزبان عرضه  26تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز دوشنبه 

 .استان های اردبیل، مرکزی، زنجان، خراسان شمالی در قالب طرح قیمت تضمینی است

 3تیرماه، برای نخستین بار میزبان عرضه  26به گزارش ایانا از بورس کاال، تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز دوشنبه 

 .تن گندم خوراکی استان های اردبیل، مرکزی، زنجان، خراسان شمالی در قالب طرح قیمت تضمینی است 33۱هزار و 

هزار تن گندم  24۱هزار تن گندم دوروم،  4تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی،  4۵ هزار و 2در این روز و در تاالر مذکور 

تن ذرت دانه ای نیز در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می  300تن روغن خام و  300تن شکر سفید،  62۵خوراکی، یک هزار و 

ار تن آرد گندم استان های خوزستان، کردستان، هز ۱6بر اساس این گزارش تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز عرضه  .شود

 .تن قیر و عایق رطوبتی نیز در تاالر صادراتی عرضه می شود 240هزار و  2عالوه براین، .کرمانشاه و ایالم را تجربه می کند

تن  46ن ورق گرم، ت 200هزار و  c ،2 هزار تن تختال ۱0تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 

 3۱6هزار و  63تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز در این روز شاهد عرضه .کیلوگرم شمش طال را تجربه می کند ۱3تیرآهن و 

  .تن قیر، گوگرد، وکیوم باتوم، لوب کات، مواد پلیمری و اسالک واکس است

http://www.iana.ir/fa/news/46272/%D8%B9%D8%B۱ 
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 گندم
 فودپرس 13۹6تیر ماه  31شنبه 

هزار میلیارد تومان 8هزار میلیارد تومان می دهد که فقط بگوید خودکفا هستیم / همین میزان گندم را با 8دولت 

دولت برای خودکفایی گندم خوراک دام می شود و تبدیل به نان نمی کمتر می توان وارد کرد / بخشی از هزینه های 
 شود

ار میلیارد هز هشت که کندمی پرداخت گندم برای تومان میلیارد هزار ۱۵ ساالنه دولت: گفت بهداشت وزیر –اقتصاد غذا  <کشاورزی

مقدار گندم را به قیمت هشت هزار میلیارد شود گفت فقط برای این است که بگوییم ما خودکفا هستیم. چون همان آن تقریبا می

حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت و گو با روزنامه شرق در دفاع از .شود وارد کردکمتر می

 وزامر تا دولت که پولی مجموع: گفت گندم خودکفایی برای دولت های هزینه خصوص در زدن مثال با طرح تحول نظام سالمت 

 کنار در. بوده نفر میلیون ۱۱ رایگان شدنبیمه آن قلم یک که است تومان میلیارد هزار ۱2 حدود گذاشته سالمت تحول طرح برای

هزار میلیارد تومان،  ۱۵که دولت برای خودکفاشدن گندم پرداخت. ساالنه  پولی با کنید مقایسه داشته، که دیگری دستاوردهای همه

کند که هشت هزار میلیارد تومان برای گندم پرداخت می ۱۵هزار میلیارد در طول چهار سال گذشته بود. دولت ساالنه  ۱2آن رقم 

یم. چون همان مقدار گندم را به قیمت هشت شود گفت فقط برای این است که بگوییم ما خودکفا هستهزار میلیارد آن تقریبا می

 200هزار و  ۱4وپرورش که از شود وارد کرد. رقمی را آقای دکتر جهانگیری فرمودند راجع به بودجه آموزشهزار میلیارد کمتر می

، دستاوردهای طرح میلیارد تومان رسیده. فقط با این دو عدد مقایسه کنید ۵00هزارو 3۱میلیارد تومان در سال، در شروع دولت به 

ای که مردم از این خدمت معیشتی و انسانی دارند در مقایسه با دو اقدام دیگر. یعنی کار دولت برای تحول سالمت را و رضایتمندی

شود و اقدامی که در مورد شود و تبدیل به نان نمیخودکفایی گندم و تازه گندمی که بخشی از آن نیاز نیست و خوراک دام می

وپرورش ما باشد. در طرح تحول ما عددی را مندی و عدم رضایتی که ممکن است در جامعه آموزشرورش کرد و رضایتوپآموزش

 .مانهزینه نکردیم در کنار دستاوردی که داشتیم. هنوز خیلی فاصله داریم حتی در مقایسه با بعضی از کشورهای اطراف

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=a73f4۱676۵324۱e7b0۵ 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

های وارداتی قابل شود/نظارت بهداشتی بر گوشتبازنگری می های وارداتیهای نظارت بهداشتی بر گوشتروش

 واگذاری نیست

های نظارت بهداشتی دامپزشکی در رئیس سازمان دامپزشکی کشور در جلسه شورای مرکز نظام دامپزشکی بر به روزرسانیروش

 .المللی، تاکید کردهای مختلف مطابق با شرایط کشور و مقررات بینحوزه

به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان دامپزشکی در جلسه شورای مرکز نظام دامپزشکی  به گزارش ایانا

های المللی، را از دغدغههای مختلف مطابق با شرایط کشور و مقررات بینهای نظارت بهداشتی دامپزشکی در حوزهبه روزرسانیروش

-/ن4۵462/ت۱69069د و در این خصوص گفت: به دنبال لغو تصمیم نامه شماره مستمر مسئوالن سازمان دامپزشکی کشور برشمر

نمایندگان ویژه رئیس جمهوری، مبنی بر عدم لزوم اعزام ناظران دامپزشک توسط سازمان دامپزشکی کشور توسط دیوان  29/7/89

مان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع متعاقب شکایت قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، ساز ۱۵/8/9۱عدالت اداری در تاریخ 

 اند.نظارتی، پیگیر اصالح نحوه نظارت بهداشتی بر گوشت وارداتی و دیگر ابعاد مرتبط با این نظارت بوده

مهدی خلج افزود: بنابراین سازمان دامپزشکی کشور، براساس تحوالت جهانی در نحوه اعمال الزامات بهداشتی، پذیرش اصل تغییر 

کارگیری مکانیسم اطمینان بخش کیفیت اقدامات به عنوان خصوصیت بارز در ایجاد پویائی الزم در سازمان و با به در جهت ارتقای

های وارداتی را در دستور کار خود قرار داده از سالمت فرآورده وارداتی، نحوه ارزیابی خطر و اصالح روش نظارت بهداشتی در گوشت

های وارداتی، باید با رعایت قانون سازمان تغییر در شیوه نظارت بهداشتی بر گوشت هر"است. البته با رعایت این اصل که 

 "صالح باشد.های اجرائی آن و دیگر مقررات و مصوبات مراجع ذینامهدامپزشکی کشور، آئین

اگذاری وضوع قابل وخلج با تاکید مجدد بر این موضوع نظارت بهداشتی بر گوشت های وارداتی وظیفه ای حاکمیتی است گفت: این م

 به بخش غیردولتی نخواهد بود و قانون مبنای هر تصمیمی خواهد بود./

http://www.iana.ir/fa/news/4633۱/%D8%B۱%D9%88%D8%B4% 
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 گوشت قرمز
 آیانا - 13۹6تیر  30تاریخ: 

 ممنوعیت واردات انواع گوشت از برزیل توسط فیلیپین

های وارداتی از حساسیت بیشتری وجود سالمونال در گوشت، برای سالمت انسان خطراتی را در پی دارد. این موضوع درباره گوشت

پاکی گوشت گوساله و مرغی ، وزارت کشاورزی فیلیپین برای اطمینان از untvweb.comبه گزارش ایانا به نقل از .برخوردار است

شود، خرید گوشت از برزیل را به طور موقت ممنوع کرد. مسئوالن وزارت کشاورزی فیلیپین، از که از برزیل به این کشور وارد می

فت: گهای وارداتی از برزیل، نگران هستند.در همین راستا مانی پینول، وزیر امور خارجه فیلیپین، وجود باکتری سالمونال در محموله

وشت قرمز بندی گهای تولید و بستههفته گذشته هیاتی متشکل از مسئوالن کشاورزی، به برزیل سفر کرد تا طی بازدید از کارخانه

و سفید آن کشور، تولیدات آنها را از لحاظ بهداشتی ارزیابی کرده و در صورت تایید سالمتی، ممنوعیت واردات از برزیل، لغو خواهد 

ممنوعیت اعالم شده در حال حاضر به صورت موقت بوده و در صورت رفع تمام ابهامات، واردات گوشت از آن کشور شد.به گفته وی، 

هزار تنی گوشت  ۵00ها حاکی است که این ممنوعیت در ارتباط با کشف باکتری سامونال در یک محموله شود.گزارشاز سر گرفته می

 رود.ژوئن از برزیل به شمار می 20می تا  ۱0محموله وارد شده از  ۱8بخش کوچکی از  گوساله و مرغ به وقوع پیوست. این مقدار تنها

ها و های آلوده، تا پیش از مشخص شدن نتایج آزمایشگاه، به کارخانهنگرانی مسئوالن دامپزشکی فیلیپین از آنجاست که محموله

 ارتباط با این موضوع چه تصمیمی خواهد گرفت.مراکز فراوری گوشت تحویل داده شده و معلوم نیست دولت این کشور در 

اند. آنها معتقدند که این ممنوعیت، بازار در این میان، واردکنندگان نیز از قطع واردات انواع گوشت از برزیل ابزار نگرانی کرده

ماده اولیه آنها به شمار ای را که گوشت مرغ یا گوساله به عنوان فود، کاالهای کنسروی و محصوالت فراوری شدههای فستزنجیره

 رود، تحت تاثیر قرار داده و به احتمال قوی، قیمت این محصوالت سیر صعودی خواهد گرفت.می

پیش از این نیز پلیس فدرال برزیل به همراه وزارت کشاورزی این کشور اعالم کرده بودند که پیدا شدن مشکالت بهداشتی و فساد 

خته رو ساترین کشور آمریکای التین را با مشکل جدی روبهصادرات این محصول از بزرگ بندی منجمد،های بستهدر برخی گوشت

است.به گزارش ایانا، باکتری سامونال عمدتا از طریق مصرف آب و غذای آلوده به بدن انسان منتقل شده و بعد از چسبیدن به دیواره 

ترین ند. بسیاری از کارشناسان نیز از این باکتری به عنوان خطرناکآورروده، مشکالت گوارشی فراوانی برای میزبان خود به وجود می

 کنند./عامل عفونی مشترک بین انسان و حیوان یاد می

http://www.iana.ir/fa/news/46424/%D9%8۵%D9%8۵%D9% 
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 گوشت قرمز

 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

 های احیای وزارت بازرگانیلرزهدو شقه شدن بازار گوشت میان دو نهاد/ پس

گرانی گوشت قرمز در بازار و مقصر دانستن وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط، بستری برای احیای وزارتخانه جدیدی است که 

 .قصد لغو قانون انتزاع را دارد

 فخر:وحید زندی -ایران )ایانا( خبرگزاری کشاورزی 

سازمان حمایت  های توزیعی و اقتصادیای که خبرگزاری ایانا با معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکههفته گذشته در مصاحبه

جهاد کشاورزی و سازمان حمایت که به نوعی زیرمجموعه  انجام داد، تفکیک وظایف وزارت )اینجا(کنندگان و تولیدکنندگان مصرف

های اکنون طبق قانون انتزاع، وظایف بخش"رود، تشریح شد. این مقام مسئول گفته بود: شمار میوزارت صنعت، معدن و تجارت به

به همراه اتاق اصناف،  عنوان مثال، وزارت صنعت و متعاقب آن سازمان حمایت، وظیفه داردمختلف به تفکیک مشخص شده است. به

فروشی، بر عهده وزارت جهاد های کاالهای مربوطه تا قبل از خردهها نظارت کند. در مقابل، کنترل نرخفروشیهای خردهبر قیمت

 "کشاورزی است.

ع نی و صنایاش که با محوریت دالیل عدم پیگیری مطالبات معاونت امور توسعه بازرگاوی با همین بهانه، در فحوای متن مصاحبه

دهنده فروشی جوجه یکروزه و فشار مضاعف آن بر واحدهای مرغ پرورشوزارت جهاد کشاورزی از سازمان حمایت برای برخورد با گران

فروشی ندارد، اما نافی وظایف کلی این با وجود این که جوجه یکروزه، عمالً بازار خرده"مرغ گوشتی صورت گرفته است، تأکید کرده 

 "های نظارتی نیست. به همین خاطر، سازمان حمایت متخلفان را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرده است.ستگاهسازمان و د

های خارج از عرف در با این اوصاف و پذیرش ادعای این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخورد مستقیم با قیمت

فروشی نندگان و تولیدکنندگان است؛ بنابراین پذیرفتن لزوم برخورد تعزیزاتی با گرانکها به عهده سازمان حمایت مصرففروشیخرده

تواند از این قاعده مستثنی باشد.این در حالی است که چندی پس از گرانی گوشت قرمز در کاالی مهمی مانند گوشت قرمز نیز نمی

ر اساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، ب"بازار داخل، رئیس سازمان حمایت در نشستی خبری عنوان کرده بود: 

تنظیم، تأمین و تجارت در حوزه بازار محصوالت کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است و گرچه این به معنای سلب 

ضه دام أمین در عردلیل کمبود تکنندگان و تولیدکنندگان نیست، اما گرانی گوشت قرمز بهوظیفه نظارت از سازمان حمایت مصرف

هزار تومان است که وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف باید  ۱7هزار تومان به  ۱2زنده و افزایش قیمت آن از حدود هر کیلوگرم 

در عرضه دام زنده مشکل وجود دارد و اگر به موقع "این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش گفته بود: "به آن رسیدگی کنند.

اظهارات رئیس سازمان حمایت، درباره قیمت گوسفند زنده، در حالی است که رئیس "ها را پایین آورد.تواند قیمت، میتأمین شود

تومان به ازای هر کیلوگرم دانسته و مسئوالن وزارت جهاد  ۵00هزار و  ۱4کنندگان دام، باالترین نرخ برای آن را شورای تأمین

کننده ه گرانی محصول نهایی متناسب با نرخ عرضه دام زنده نیست. زیرا گوشتی که به دست مصرفاند ککشاورزی نیز بارها اعالم کرده

 هنوز کمبودی در بازار احساس -بعد از گذشت حدود یک سال-رسد، بسیار باالتر از آن چیزی است که باید باشد.با اینکه تا امروز می

کایت نکرده، وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات الشه از برخی کشورهای ها ششود و تا به حال کسی از نبود گوشت در قصابینمی

دلیل گرانی به پنج درصد کاهش داد.حال در خبرها آمده که یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار، به 26همسایه را صادر و تعرفه آن را از 

وع رسیدگی کنند؛ آن هم درست در زمانی که بحث ها خواسته تا به این موضگوشت به وزارت جهاد کشاورزی اعتراض کرده و از آن

ویژه در احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون انتزاع از طرف مجلس عنوان شده است.پرسش اینجاست که در نهایت متولی اصلی بازار به
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د، ها داشته باشر قصابیتواند نظارتی بها کیست؟ طبق گفته معاون سازمان حمایت، مسلماً وزارت جهاد کشاورزی، نمیفروشیخرده

تنها راه را برای واردات الشه باز گذاشت، بلکه از بهمن سال گذشته صادرات اما همین وزارتخانه به وظیفه اصلی خود عمل کرده و نه

دام را نیز متوقف کرد. حال که مقدمات الزم برای فروکش کردن تب بازار فراهم شده، چرا سازمان حمایت بر این امر رسیدگی 

ها کوتاه است و تنها تنظیم بازار در مراحل قبل از آن را بر عهده کند!؟ مگر نه این است که دست وزارت جهاد کشاورزی از قصابینمی

گردد و تنها نهاد پاسخگو، رسد که اعتراضات مطرح شده درباره گرانی گوشت، به وزارت جهاد کشاورزی برنمینظر میدارد؟اکنون به

فروشی به مصلحت سکوت کرده و قصد دارد هر طور شده این معضل را به ؛ سازمانی که در مقابل این گرانسازمان حمایت است

ک ای که یرسد چنین اتفاقات پرحاشیهنظر میکمبود دام زنده و یا باال بودن نرخ آن ارتباط دهد، اما آیا در حقیقت چنین است؟به

ای برای احیای وزارت بازرگانی ارتباط های عدههایی است که به تالشرزهلهدف آن مسئوالن کشاورزی کشور هستند، حاصل پس

 به معنای مرگ قانون انتزاع خواهد بود./ای که زنده شدنش، کند؛ وزارتخانهپیدا می

http://www.iana.ir/fa/news/46443/%D8%AF%D9%88%- 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  26تاریخ: 

 تومان رسید 83۰۰مرغ دوباره گران شد/ قیمت به 

 ۵۵0هزار و  7های صنفی تومان، توزیع درب واحد 400هزارو  7رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار.تومان است 300هزار و  8و خرده فروشی 

 هزار ۵ مرغداری ر بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده دربد تومانی نرخ مرغ 3۵۰افزایش از  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 300هزار و  8و خرده فروشی  ۵۵0هزار و  7تومان، توزیع درب واحد های صنفی  400هزارو  7تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  400 و

 .تومان است 300هزار و  8تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  300هزار و  7به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است

و فیله  ۱۵هزار تومان، سینه بدون کتف  ۱4یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف 

را دلیل  جوجه یکروزه نوسانات قیمتضه و رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به اینکه کاهش عر.هزار تومان است ۱6مرغ 

تومان  ۵00هزار و  8تا  8اصلی افزایش قیمت دانست و اضافه کرد: تا اواخر تابستان پیش بینی می شود که نرخ هر کیلو مرغ از 

 .متغیر باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/682326۱/%D9%8۵%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6168232/%D9%85%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139کشاورزی هفته چهارم تیر اهم اخبار 

 

185 
 

 مکانیزاسیون/ماشین آالت

 آیانا - 13۹6تیر  28تاریخ: 

های کشاورزی/ ضعف مکانیزاسیون در مزارع جهت توزیع کمپوست در انتظار طراحی و ساخت ماشینصنعت ورمی

 وستمکمپورمی

شوند، اما هنوز دستگاه خاصی برای استفاده مکانیزه از توزیع میآالت کشاورزی در مزارع کودهای شیمیایی با استفاده از ماشین

وگو با خبرنگار ایانا ضمن ابراز کمپوست امروز در گفتکارشناس و فعال در زمینه ورمی.کمپوست در مزارع ساخته نشده استورمی

آن مورد توجه قرار گرفت، گفت:  هایکمپوست و رفع چالشخشنودی از گزارش ایانا که در آن موضوع اهمیت توسعه صنعت ورمی

درصدی قابل استفاده نیست. در کشاورزی مکانیزه عملیات شخم،  20دلیل رطوبت کمپوست در مقیاس بزرگ و مکانیزه بهورمی

 شود و امکان استفادههکتاری( با یک بار تردد تراکتور انجام می ۱00عنوان مثال مزرعه کاشت بذرو کوددهی برای سطوح وسیع، )به

های مکانیزه کودپاش در مزارع وجود دارد، اما دستگاه بندی و گرانوله بودن با استفاده از ماشیناز کودهای شیمیایی به دلیل دانه

 کمپوست در مزارع ساخته نشده و این محصول باید با بیل و فرغون در مزارع پخش شود.خاصی برای استفاده مکانیزه از ورمی

 کمپوستبا استفاده از ورمی درصدی عملکرد ۱۵۰افزایش 

درصد بسته به نوع  ۱۵0تا  30کمپوست بین مقدم افزود: افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی با استفاده از ورمیسیدمحمد حسینی

کمپوست سنتی هستند و استاندارد واحدهای صنعتی را رعایت محصول گزارش شده است.به گفته وی، بیشتر واحدهای تولید ورمی

کنند؛ بنابراین برای توسعه و پیشرفت واحدهای تولیدی باید استانداردی تعریف و اجرایی شود، این در حالی است که کودهای نمی

 شیمیایی دارای قانون، سیستم تولید، توزیع و مصرف شناخته شده و سازمان یافته است.

گذاری و خریداری شوند کشاورزان تر قیمتدرصد گران 30کمپوست مقدم با بیان اینکه اگر محصوالت تولیدشده از ورمیحسینی

رغبت بیشتری برای استفاده خواهند داشت، تأکید کرد: این نوع کود تأثیر خوبی در نفوذپذیری، تخلخل و افزایش موجودات درون 

های اورزان به مزیتکمپوست برای کشاورزان ناشناخته است، یادآورش د: کشخاک دارد.وی در پایان با اشاره به اینکه ورمی

شود، این هرز آلوده است و باعث رشد علف هرز در مزارع می عنوان مثال کودهای دامی به بذور علفکمپوست آشنا نیستند، بهورمی

 هرز توجهی ندارند./هزار تومانی وجین علف 300کنند و به هزینه حدود در حالی است که کشاورزان به تفاوت قیمت کود دقت می

http://www.iana.ir/fa/news/46398/%D8%B۵%D9%86% 
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 متفرقه

 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

 های پولیمسیر حذف زامبی

رای های موجود بترین دستورالعملمرسوم« شکست بانکی»المللی پول در کتابی با عنوان کارشناسان صندوق بین :نیای اقتصاد

های هایی که از تجربه برخورد با شکست بانکی در دههدستورالعمل .اندهای بیمار از بدنه نظام بانکی را بررسی کردهحذف سلول

استفاده قرار بگیرد. خورده مورد ها و موسسات مالی شکستراه برخورد با بانک عنوان نقشهتواند بهگذشته استخراج شده است و می

خورده نیازمند رعایت مجموعه اصولی است که گستره وسیعی را از کیفیت روابط ها، حل پازل بانک شکستبر مبنای این دستورالعمل

له پوشی از آنها بر عمق مساگیرد و چشمعمومی در مواقع شکست بانکی تا استانداردهای مدیریت دارایی بانک ورشکسته را دربرمی

 های مختلفخورده خواهد افزود. بر این اساس در مواقع شکست بانکی کارگروهی از متخصصان حوزهیا موسسه مالی شکست بانک

گیرد. این کارگروه باید در های بیمار را از مجموعه بانکی بر عهده میبه مدیریت نماینده نهاد ناظر وظیفه مداخله برای حذف بانک

شده را در بستری مشارکتی و در تعامل با مدیران بانک تنظیم کند و به اطالع مشتریان بندیام و زمانگبهای گامنخستین گام برنامه

در این گزارش با « دنیای اقتصاد»بانکی برساند. سپس هر یک از اجزای این کارگروه به حل مساله مربوط به خود خواهد پرداخت. 

 .های زامبی از سیستم بانکی را بررسی کرده استانکهای صندوق جهانی پول، اصول تصفیه بنگاه به توصیه

های اخیر در بازار پول حاکی از آن است که وجود بازیگران بد، در اجزای این بازار باعث انحراف و در نتیجه بحرانی شدن تجربه دهه 

، برای محیط سالم «های زامبیانکب»یا « بدهایبانک»هایی نظیر وضعیت خواهد شد. این بازیگران در اقتصادهای کشور، با عنوان

تواند در صورت تداوم فعالیت به سایر اعضا لطمه بزند. در این مسیر، طی شدن کنند که میبازار پول نقش سلول بیماری را ایفا می

های مهم ولفهم کارگیریگذار به حساب آید، در این مسیر بهعنوان یکی از ابزار ضروری برای سیاستها باید بهمسیر ورشکستگی بانک

کند. بر مبنای آمارهای صندوق عنوان دو ابزار مهم نقش ایفا میرسانی پویا و شفاف بههای زامبی و اطالعبرای شناسایی بانک

المللی پول در دهه گذشته، صدها مورد ورشکستگی بانکی در کشورهای مختلف گزارش شده است. با توجه به فرکانس باالی این بین

ترین دستورالعمل حل پازل بانک به متداول« ورشکستگی بانکی»المللی پول در کتابی با عنوان ناسان صندوق بینپدیده، کارش

دامات ای از اقشده در این کتاب حل مساله شکست بانکی نیازمند اتخاذ مجموعهاند. بر مبنای اصول منعکس دادهورشکسته پرداخته

مین خطا در تخ»تواند عمق مساله شکست بانکی را بیش از پیش افزایش دهد. وشی میپمشترک است. اقداماتی که در صورت چشم

هاست دو نمونه از چنین اغماض« رسانی اشتباهتحریک ناشی از اطالع»و « خوردههای موثر در روند تصفیه یا اصالح بانک شکستمولفه

رین تدر این گزارش مهم« دنیای اقتصاد»دهد. افزایش میکه در نهایت احتمال سرایت ورشکستگی به سایر اجزای نظام بانکی را 

 «شکست بانکی»یا موسسه مالی و اعتباری ورشکسته را با نگاه به کتاب  المللی پول در برخورد با بانکهای صندوق بیندستورالعمل

 .بررسی کرده است

 الگوی تصفیه و اصالح 

شده بانک بیمار در قبال مشتریان ها و در صورت نیاز جبران تعهدات تضمینییهدف از مداخله بانکی، مدیریت ترازنامه، کنترل دارا

ای از روندهای مخرب توان ادامه فعالیت خود است. منظور از بانک بیمار، بانکی است که به علت مشکالت ساختاری و در پی چرخه

بخشی به بانک بیمار را در روندهای مخرب، بازتوانگذاران با اصالح این در چنین شرایطی ممکن است سیاست .را از دست داده است

ه گذار تصمیم بدستور کار قرار دهند. از سوی دیگر ممکن است شرایط بانک برای ادامه فعالیت به حدی وخیم باشد که سیاست

 در اتخاذ هریک از این مالحظهانحالل بانک یا ادغام بانک بیمار با بانکی که در درجه مطلوب سالمت قرار دارد، بگیرد. نکته قابل
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کننده در فرآیند بر وضعیت بانک بیمار، وضعیت سایر اجزای نظام بانکی نیز نقشی تعیینتصمیمات توجه به این نکته است که عالوه

امه ت ادخطر افتادن وضعیانتخاب بین این دو تصمیم دارد. برای مثال نباید ادغام یک بانک بیمار در ساختار یک بانک سالم باعث به

زند. بر حیات بانک سالم شود. در برنامه مداخله بانکی نهاد ناظر اقدام به ترسیم برنامه مداخله کرده و اجرای این برنامه را کلید می

ای به جزئیات داشته باشند؛ چراکه ریسک ناشی از خطا در تخمین و گذاران باید توجه ویژههای بانک جهانی سیاستمبنای توصیه

عنوان به« زمان»اگرچه  .رو خواهد کردها و هزینه بیشتری روبهمرحله، پروسه بازسازی یا تصفیه بانک را با چالش طراحی در این

االجل زمانی به طراحان برنامه اصالح در چنین رسد تحمیل ضربنظر میترین منبع در بحث ادغام بانکی مطرح است، اما بهکمیاب

دهد و از سوی دیگر با ایجاد انتظار زمانی در میان ت. نخست احتمال مخاطره را افزایش میشرایطی دو اثر منفی در پی خواهد داش

شود که برنامه زمانی اصالح نظام بانکی از سوی نهاد دهد. بنابراین توصیه میمشتریان بانکی، فشارها را بر نهاد ناظر افزایش می

ی شده ایفای نقش کنند. بر مبناجل در تسهیل اجرای برنامه ترسیماالمسوول منتشر شود و قوای موثره کشور به جای تعیین ضرب

های معرف سالمت بانکی ای از شاخصالمللی پول در قالب برنامه مداخله، چارچوب مشخصی شامل مجموعههای صندوق بینتوصیه

ی هر بانک با برخی از مقادیر حدشود. پس از تنظیم این برنامه وضعیت سالمت ها و موسسات مالی ورشکسته تعیین میبرای بانک

ک در شود. در صورتی که باناند، مشخص میعنوان مرز بین بانک دارای پتانسیل بازطراحی و بانک نیازمند انحالل تعیین شدهکه به

رگروه های اصالحی کلید خواهد خورد. همچنین کامحدوده احیاشدنی قرار بگیرد برنامه حفظ و اصالح و در غیر این صورت برنامه

مدیره بانک ورشکسته را از محتوای برنامه اصالحی و اقداماتی که باید از سوی بانک انجام یاد شده پیش از آغاز برنامه اصالحی هیات

 .کندگیرد با خبر می

 روابط عمومی تصفیه 

خورده، مالی و اعتباری شکستالمللی پول در شرایط برخورد با بانک یا موسسات بر مبنای الگوی پیشنهاد شده از سوی صندوق بین

نهادهای رسمی باید اخبار مربوط به پروسه درمان بانکی را تنها از مرجع سخنگوی کارگروه انحالل یا ادغام بانک منتشر کنند. اهمیت 

ه مساله بالمللی پول پیش از پرداختن هایی است که صندوق بینرسانی یکی از اولویتحدی است که تعیین تیم اطالعاین موضوع به

است. عدم تناقض در رسانی در مواقع وقوع بحران پرداختهخورده، به ضرورت ارائه الزامات اطالعبانک یا موسسه مالی شکست

شده از جمله اصولی است که های تضمینرسانی از روند زمانی بازپرداخت مطالبات و نحوه پرداخت سپردهخبررسانی، صداقت، اطالع

د که اند. باید توجه کررسانی در مواقع وقوع شکست بانکی به آن اشاره کردهالمللی پول در رابطه با اطالعکارشناسان صندوق بین

پالس نادرست در زمان وقوع شکست بانکی ممکن است به هجوم بانکی و در نهایت واگیردار شدن بیماری ورشکستگی شود، به همین 

بر  گذاران بانکی باشد؛ بنابراین افزونهای سپردهاقعی باید در بردارنده پاسخ به نگرانیها و اخبار ارائه شده در چنین مودلیل اطالعیه

های کارگروه رسیدگی به بحران، هدف گذاران در اطالعیهگذاران، تمامی سواالت محتمل در ذهن سپردهبخشی به سپردهاطمینان

گذاران نقش اساسی در فروکش کردن نحوه احقاق حق سپرده است که توصیف دقیق مراحل وقرار بگیرد. تجربه جهانی ثابت کرده

 .موج بحران جلوگیری از سرایت بحران به سایر اجزای نظام بانکی دارد

 کارگروه مداخله 

کی از زدایی از بدنه بانالمللی پول ترکیب کارگروه بیماریطبق الگوهای پیشنهاد شده در منابع منتشر شده از سوی صندوق بین

ای و حسابرسان گرفته تا تیم مدیریت دارایی، مدیریت شعب و های مختلف از کارشناسان رسانهمتخصصان در حوزه ترکیبی از

گیرد شود. در چنین کارگروهی نماینده نهاد ناظر وظیفه مدیریت پروسه اصالح یا انحالل را بر عهده میمتخصصان حقوقی تشکیل می

نشده داده گیرد. با توجه به اینکه هر گونه مساله پاسخمساله کارکنان بانک را بر عهده میو تیمی از متخصصان نیز وظیفه رسیدگی به 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139کشاورزی هفته چهارم تیر اهم اخبار 

 

188 
 

اند که المللی پول توصیه کردهاحتمال تبدیل به یک گلوگاه در پروژه تصفیه، اصالح یا ادغام بانکی را دارد، متخصصان صندوق بین

ای مختلف هامه اصالحی را با مشورت مدیران و کارشناسان ارشد بخشکارگروه تشکیل شده برای رسیدگی به پازل ورشکستگی، برن

 .دار تنظیم شود)پرسنل، سرمایه، حوزه حقوقی و...( بانک مساله

ای از خدمات ارائه شده ازسوی بانک یا موسسه مالی و اعتباری شکست خورده تا زمان تعیین با آغاز برنامه مداخله، بخش عمده

د. پس از آن متخصصان حسابداری ساکن در کارگروه مداخله بانکی، اقدام به تعیین رقم دقیق و ترکیب شووضعیت بانک متوقف می

پس از  المللی پولکنند. بر مبنای الگوی پیشنهاد شده از سوی صندوق بینتعهدات و مطالبات بانک یا موسسه شکست خورده می

 ترین تصویر ممکن ازروز شده در کارگروه مداخله، دقیقهای مالی بهزارشپایان این مرحله باید اطمینان حاصل کرد که ترازنامه و گ

 شود. باید مشخصهای بانکی پرداخته میتراز تعهدات و مطالبات و درجه نقدشوندگی این اجزا ارائه کند. پس از آن به مساله دارایی

ها ها با استفاده از دیرش و کیفیت نقدشوندگی این داراییهای بانک از چه نوعی هستند و کیفیت این داراییشود که هر یک از دارایی

ترین متهمان شکست بانک یا موسسه مالی و اعتباری است، کیفیت و های راکد یکی از مهمشود. از آنجا که انباشت داراییتعیین می

عنوان مبنا در طی قیمت بازار بهکمیت این اجزا باید از نظر نوع دارایی و ارزش دفتری در زمان حال مشخص شود. در چنین شرای

 .رسندهای مالی به ثبت میهایی که برای آنها بازاری وجود نداشته باشد با ارزش صفر در گزارششود و دارایینظر گرفته می

 مدیریت دارایی 

ی بانکی که هاترین استراتژیهای مختلف است. یکی از مهمبانک به عنوان یک شخصیت حقوقی واحد همواره در معرض ریسک

های مختلف در امان نگه دارد، مدیریت دارایی است. هدف از مدیریت دارایی، محافظت از تواند بانک را از لحاظ مواجهه با ریسکمی

 های خارج از ترازنامه است تا به این طریق بانک از لحاظ عملیاتی درها از جمله داراییشده به افراد و سایر داراییهای اعطاارزش وام

ها های اعطا شده به مشتریان است. از آنجا که بخش عمده وامهای بانک، وامترین دارایییک وضعیت مطمئن قرار گیرد. یکی از مهم

اند که زمان ثابتی برای برداشت آنها از سوی مشتری وجود ندارد؛ بنابراین مدیریت دارایی و هایی اعطا شدهمعموال از محل سپرده

رف تر و از طترین اقداماتی است که زمینه ورود بانک به ورطه ورشکستگی را تنگتر در این زمینه از جمله مهمریزی مطمئنبرنامه

مله های متفاوت از جبندیهای بانک به دستهکند. بر این اساس ابتدا باید داراییها از این وادی کمک اساسی میدیگر به خروج بانک

ها در حیطه ریسک، قدرت خارج از ترازنامه تفکیک شوند و وضعیت فعلی هر یک از این دارایی هایها و داراییوام، سایر دارایی

نقدینگی  سازی وضعیتهای مختلف پتانسیل متفاوتی در استحکامنقدشوندگی و درجه مالکیت مورد ارزیابی قرار گیرند. از آنجا که وام

های سوخت شده از تسهیالت طور جدا کردن واماحتمال وصول و همینهای مختلف ها به درجهبانک دارند؛ بنابراین تفکیک وام

توجهی کند. از آنجا که ممکن است تواند در مدیریت نقدینگی بانک کمک قابلترین اقداماتی است که میوصول، از جمله مهمقابل

های ها، استفاده از ساز و کاراز تفکیک داراییالشعاع عوامل مختلف از جمله گذر زمان قرار گیرند؛ بنابراین بعد ها تحتارزش دارایی

ترین اقدامی ها از یک طرف و به حداقل رساندن ریسک مربوط به هر دارایی از طرف دیگر، مهممختلف برای حفظ ارزش این دارایی

ابراین شود؛ بنیعنوان یک شخصیت حقوقی واحد، معموال به یک شعبه محدود نماست که باید صورت گیرد. حیطه فعالیت بانک به

های موجود، نیز از جمله اقدامات مهمی است که به شناسایی وضعیت و مدیریت بهتر توجه به مدیریت دارایی بانک و تفکیک شعبه

ها های در دست مشتری و سایر داراییهای هر شعبه به تفکیک وجه نقد، وامکند. در این راستا در مرحله اول باید داراییکمک می

های سالم تفکیک و تحت مدیریت کامال های مسموم و پرریسک از داراییمورد ارزیابی قرار گیرند. پس از این مرحله دارایی محاسبه و

های مسموم تشکیل شرکت مدیریت دارایی است. در این شوند. یکی از پرکاربردترین ابزارها برای مدیریت داراییمجزا تعیین تکلیف 

یب شوند. به این ترتازنامه بانک مسموم به ترازنامه یک نهاد خاص منظور )موسوم به بانک بد( منتقل میهای مسموم از ترروش دارایی
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بین نهاد مدیریت دارایی مسموم و بانک عاری شده از دارایی مسموم چه از لحاظ سازمانی و چه از لحاظ عملکردی مرز مشخصی 

 های سمیگیرد. در روش نخست داراییتا به دو روش مورد استفاده قرار میدهد این سازوکار عمدها نشان میشود. بررسیترسیم می

کند که توسط بانک بد و به تر دولت اقدام به تضمین اوراقی میشود؛ اما در روش مرسومنوعی ازسوی دولت خریداری میبانک به

 .شودهای سمی منتشر میپشتوانه دارایی

 تسویه تعهدات 

آژانس »المللی پول در اغلب کشورها های صندوق بینشود. بر مبنای بررسیزپرداخت تعهدات آغاز میبا تعیین وضعیت بانک، با

کند؛ بنابراین در شرایط شکست بازپرداخت تعهدات بانکی را تضمین می (Deposit Insurance Agency) «تضمین سپرده

گیرد. بر مبنای استانداردهای بانک مرکزی اروپا، بازپرداخت یبانکی، این آژانس مسوولیت رسیدگی به بازپرداخت تعهدات را برعهده م

کنند، تعهدات فعلی بانک شکست خورده باید در مدت زمان سه ماه صورت بپذیرد. استانداردی که بسیاری از کشورها از آن پیروی می

مللی پول الپرداخت دارد. صندوق بینای در انتخاب استراتژی بازکنندهبا این وجود کیفیت و سررسید تعهدات بانکی نقش تعیین

های خرد در مراحل بر این بازپرداخت سپرده کند که تعهدات بانکی بر مبنای اولویت زمان سررسید بازپرداخت شود. افزونتوصیه می

قیده به عروی کارگروه مداخله بانکی توصیه شده است. ابتدایی بازپرداخت، با توجه به اثرگذاری بر کم شدن حجم مسائل پیش

ذاران به گالمللی پول نگرانی از عدم بازپرداخت تعهدات بانکی نقش به مراتب معنادارتری در مراجعه سپردهکارشناسان صندوق بین

های گذاری شده دارد؛ بنابراین نهاد مسوول در زمینه بازپرداخت بدهیگذاران به منابع سپردهدریافت مطالبات در مقایسه با نیاز سپرده

گذاران ایجاد کند. در صورت ایجاد چنین اعتمادی، سرمایه ی باید اعتماد عمومی نسبت به بازپرداخت بدهی را در میان سپردهبانک

 .تر خواهد شداجتماعی بانک حفظ و مساله شکست بانکی به مراتب ساده

.ir/fa/news/http://www.iana46244/%D9%8۵%D8%B3%DB 
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 متفرقه
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

 زاده ناکارآمدترین اعضای کابینهنیا و حجتی بهترین، سیف و نعمتطیب

اند مشخص شد از بین تیم اقتصادی دولت فعال اقتصادی و کارآفرین بوده 900طبق یک نظرسنجی که جامعه آماری آن بیش از 

 .ترین و سیف و نعمت زاده ناکارآمدترین اعضای تیم اقتصادی دولت هستندطیب نیا و حجتی موفق

اند مشخص شد از بین تیم اقتصادی فعال اقتصادی و کارآفرین بوده 9۰۰طبق یک نظرسنجی که جامعه آماری آن بیش از 

  .ترین و سیف و نعمت زاده بدترین اعضای تیم اقتصادی دولت هستنددولت طیب نیا و حجتی موفق

فعال اقتصادی و کارآفرین به صورت تلگرامی  900به گزارش مهر، در این نظرسنجی که توسط برنامه تلویزیونی پایش و از بین بیش از 

عباس آخوندی  -۱تر بوده است؟ شما کدام عضو تیم اقتصادی دولت موفقبه این شرح بوده است؛ به نظر  سؤال  انجام شده است،

ولی اله سیف )بانک مرکزی(  -4علی ربیعی )تعاون، کار و رفاه اجتماعی(  -3محمود حجتی )جهاد کشاورزی(  -2)راه و شهرسازی( 

 )وبودجهبرنامه( محمد باقر نوبخت -7محمدرضا نعمت زاده )صنعت، معدن و تجارت(  -6ایی( )اقتصاد و دار علی طیب نیا -۵

درصد  39تیرماه بوده است. در پایان نیز علی طیب نیا با  24تیرماه و پایان آن شب شنبه  22زمان شروع این نظرسنجی پنجشنبه 

کنندگان رتبه دوم را کسب کرد. محمدباقر صد آرای شرکتدر 24عنوان نفر اول، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با کسب به

درصد آرا، علی ربیعی وزیر کار تعاون و رفاه  9وبودجه و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هرکدام نوبخت رئیس سازمان برنامه

 .درصد از آرا را کسب کردند 8اجتماعی 

ر بحث مشکالت مؤسسات انتقادات زیادی به نحوه عملکرد ولی وارد کل بانک مرکزی که این روزها داهلل سیف رئیسهمچنین ولی

درصد آرا، بدترین اعضای تیم اقتصادی دولت از دید  ۵ترین عضو کابینه دولت یازده با کسب است و محمدرضا نعمت زاده مسن

 فعاالن اقتصادی هستند

http://www.iana.ir/fa/news/46288/%D8%B7%DB%8C%D8%A 
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 متفرقه
 برگزاری آزمون کارکنان متقاضی تدریس بانکداری اسالمی در بانک کشاورزیآیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

تیر در  23سراسر کشور روز جمعه داوطلب از  280زمون کارکنان متقاضی تدریس بانکداری اسالمی بانک کشاورزی، با حضور آ

به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، این آزمون بر اساس مصوبه کارگروه .دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران برگزار شد

ی مبانکداری اسالمی بانک کشاورزی و با هدف شناسایی همکاران توانمند و تربیت آنان برای تدریس در دوره های بانکداری اسال

برگزار و متقاضیان برتر بر اساس نمرات برای طی دوره آموزش تخصصی انتخاب خواهند شد.بر اساس این گزارش، فراخوان ثبت نام 

نفر از داوطلبان از طریق پرتال سرمایه انسانی بانک کشاورزی ثبت نام کردند که پس  6۵0انجام و  9۵اولیه این آزمون در بهمن سال 

 شرکت به مجاز شدگان صالحیت تایید ، سال 28 تا خدمتی سن و ارشد کارشناسی مدرک  ه ، ازجمله داشتناز بررسی شرایط اولی

.این گزارش می افزاید منبع این آزمون، کتاب بانکداری بدون ربا تالیف سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک شدند آزمون در

شد. شایان ذکر است نشست های تخصصی با موضوع بانکداری اسالمی بانک مرکزی بود و طراحی سواالت ازمون نیز توسط وی انجام 

کشاورزی با حضور حجت االسالم سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی و اعضای این کار گروه از جمله دکتر حبیب 

 آموزش  طرح اجرای در مهمی گام آزمون، این برگزاری و شود می برگزار  ر دو هفته یک باره  اهلل سالمی، دکتر سید کاظم صدر و ...

 .آید می شمار به کشاورزی بانک در ربا بدون بانکداری  سازی پیاده برای بانکی همکاران سازی توانمند و

این آزمون حضور یافت و از روند برگزاری  محل در نیز کشاورزی بانک مدیره هیئت عضو شریفات مسعود دکتر افزاید می گزارش این 

 آن مطلع شد.

http://www.iana.ir/fa/news/4620۱/%D8%A8%D8%B۱%DA% 
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 متفرقه
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

 «مریم میرزاخانی»فقدان به « استنفورد»واکنش دانشگاه 

ادن این کرد، از دست دآمریکا در پی درگذشت مریم میرزاخانی که در این دانشگاه تدریس می "استنفورد"پایگاه اینترنتی دانشگاه 

به گزارش ایسنا، پروفسور میرزاخانی در سالیان اخیر به عنوان استاد ریاضیات در دانشگاه .نابغه ریاضی را یک فقدان بزرگ خواند

نسبت به این موضوع این گونه واکنش  "استنفورد"آمریکا به تدریس مشغول بود. به همین مناسبت وبسایت دانشگاه  "استنفورد"

ای طوالنی با از میان ما رفت. وی پس از مبارزه« فیلدز»مدال مریم میرزاخانی ریاضیدان دانشگاه استنفورد و دارنده ":نشان داد

ای که دانشگاه استنفورد به مناسبت درگذشت پروفسور میرزاخانی روی در بیانیه".سالگی درگذشت 40بیماری سرطان، امروز در 

 .نقل شده است "استنفورد"، رییس دانشگاه "مارک تسیر الوین"خروجی خود قرار داده جمالتی از 

پرداز درخشان و در عین حال متواضع بود که جوایز را او یک ریاضیدان، نظریه"کند: وی پروفسور میرزاخانی را اینگونه توصیف می

یان ما خیلی زود از م "مریم"بخش باشد. تا مسیر وی را در پیش بگیرند. کرد تا برای دیگر زنان الهامفقط به این دلیل دریافت می

 ".شان برای در پیش گرفتن مسیر علم بوده، زنده خواهد بودوی هزاران زنی که میرزاخانی منبع الهامرفت اما تاثیر وی ر

جا، دانشگاه استنفورد و در سراسر سهم او به عنوان یک دانشمند و نقش اساسی وی مهم و پایدار است و جای او در این"وی افزود: 

« زفیلد»آید که موفق به دریافت مدالنی نخستین زن ریاضیدان جهان به شمار میدکتر مریم میرزاخا".دنیا، عزیز و خالی خواهد بود

 .شودیاد می« نوبل ریاضیات»ترین جایزه علمی رشته ریاضیات بوده و از آن به عنوان شد؛ این مدال عالی

 میرزاخانی، به پروفسور  20۱4سال شود، در سال جهان اعطا می 40که هر چهار سال یک بار به برترین ریاضیدانان زیر « فیلدز»مدال 

 مقطع در - شریف صنعتی دانشگاه آموختهدانش ،۱99۵ و ۱994 هایسال در جهان ریاضی آموزی دانش المپیاد طالی مدال برنده

 با وجود "گفت: آمریکا اعطا شدمیرزاخانی می "استنفورد"و استاد دانشگاه   -دکتری مقطع– "هاروارد" دانشگاه و  -کارشناسی

همکاران میرزاخانی وی را این گونه توصیف ".برم، چرا که دارای ظرافت خاصی استام از ریاضیات لذت میهای کاریگستردگی برنامه

اش موجب کرد. توفیقات وی در مباحث مورد مطالعهکنند: او ریاضیدانی با حوصله بود که وقت زیادی صرف حل مسایل میمی

شود. میرزاخانی در مواجهه با یگر نظیر فیزیک و مکانیک کوانتومی و علومی جدا از ریاضیات میهای فراوانی در علوم دپیشرفت

ترین راه، وارد چالش با آنان مشکالت بلندپرواز، متعهد و نترس بود و همیشه برای حل مسایل ریاضی به جای انتخاب سهل الوصول

ها و ترسیم اشکال روی کاغذهای ها و راه حلف ریاضی نوشتن فرمولروش ترجیحی میرزاخانی برای کار بر روی مسایل مختل.شدمی

 .کردسفید بزرگ بود. به طوری که دختر پروفسور میرزاخانی مادرش را هنگام کار یک نقاش توصیف می

 .های ریاضیات کنیدای گفته بود: شما باید انرژی و تالش خود را صرف دیدن زیباییمیرزاخانی در مصاحبه

ای دیگر گفته بود: من دستور کار مشخصی برای حل مسایل ریاضی ندارم. هنگامی که به دنبال حل یک مساله ریاضی حبهوی در مصا

گیرم و با استفاده از ام و تمام دانش خود را به کار میکنم در یک جنگل انبوه گم شدهو یا توسعه یک مبحث هستم، احساس می

های متداول و دقیق میرزاخانی در زمان عزم و اراده مثال زدنی و پرسش.یابمخود را میچند ترفند جدید و البته کمی شانس راه 

 .وشتنهای خود را به زبان فارسی میتحصیل در دانشگاه هاروارد، وی را از دیگران متمایز کرده بود. جالب این که میرزاخانی یادداشت

را  گوید: چیزی که میرزاخانییکی از همکاران پروفسور میرزاخانی میاستیون کرشهف، یکی از اساتید ریاضی دانشگاه استنفورد و 

 .ساخت، اصالت و ابتکاری بود که وی در کنار هم قرار دادن مسایل مختلف داشتخاص کرده و وی را از دیگر ریاضیدانان متمایز می

وق گویند: مریم یک همکار فسور میرزاخانی میرالف ال کوهن و باربارا کیمبال براونینگ، اساتید ریاضی استنفورد و همکاران پروف

نظیر نیز بود. مریم تجسم هر آن چیزی بود که یک العاده بود. وی نه تنها یک پژوهشگر بی باک بود، بلکه یک مشاور دکتری بی

http://awnrc.com/index.php
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یر که تا به حال غاند یا فهمیدن مسایلی ریاضیدان و دانشمند باید باشد؛ مجاهدت و حوصله در حل مسایلی که تا به حال حل نشده

 .اند. این حاصل از کنجکاوی فکری و لذت و رضایتی بود که مریم از کوچک ترین موفقیت خود داشتقابل درک بوده

 ".مریم یکی از بزرگ ترین مغزهای متفکر زمان خود و یک شخصیت فوق العاده بود. جای او بسیار خالی خواهد بود"

ه های ریاضی بود کاری الکس اسکین از دانشگاه شیکاگو به دنبال حل آن دسته از چالشمریم میرزاخانی در سالیان اخیر با همک

 .قریب به یک قرن است که مورد بحث فیزیکدانان است؛ مساله مسیر یک توپ بیلیارد در یک میز چند ضلعی

شد، موجب آغاز عصر جدیدی در  منتشر 20۱3ای پیرامون این مبحث که در سال صفحه 200ای میرزاخانی و اسکین با ارائه مقاله

دانشگاه استنفورد در پاییز، زمانی که اساتید و دانشجویان به دانشگاه برگردند، یک گردهمایی به منظور بزرگداشت .ریاضیات شدند

 .پروفسور مریم میرزاخانی برگزار خواهد کرد

www.iana.ir/fa/news/http://46220/%D9%88%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

 !نگرفت« اوباما»از « میرزاخانی»ای که ویژه جایزه

لمی ای و غیر عرسانهای برای حضور در عرصه هیچ عالقه "مریم میرزاخانی"دکتر بیژن ظهوری زنگنه، با تاکید بر اینکه پروفسور 

شد و مریم میرزاخانی هیچ جایزه غیرعلمی را نپذیرفت؛ بطوری که های ایشان به حوزه علمی مربوط میگفت: تمامی مقام نداشت،

استاد ریاضی دانشگاه صنعتی .در همین زمینه دعوت اوباما، رییس جمهوری وقت آمریکا برای اعطای جایزه ویژه را هم نپذیرفت

 رگزاریب زمان به میرزاخانی مریم پروفسور با من آشنایی هایدوره اولین وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد:فتشریف در گ

آموزان در دانشگاه صنعتی شریف برای دانش 7۵های ها از سالگردد که این دورهبرمی " ریاضیات با آشنایی" عنوان با هاییدوره

د که خانم شمندی آنها برای ادامه تحصیل در رشته ریاضیات و تقویت ریاضی آنها برگزار میایجاد عالقهمستعد دبیرستان به منظور 

 اخالق، با شاخص، بسیار فردی را «میرزاخانی مریم» وی در ادامه پروفسور.داشتند های آموزشی من حضورمیرزاخانی نیز در کالس

ایی که ایشان در دانشگاه شریف با من داشتند، مطالعه انفرادی درسی با عنوان هاز درس یکی :افزود و کرد توصیف متواضع و فعال

 مطالعه را درسی مباحث  باشد داشته بود که در این مطالعه انفرادی دانشجو بدون اینکه در کالس درس حضور« نظریه احتمال»

گرفتند. البته ایشان واحدهای زیادی در دوره  20نمره ز من ا درس این در میرزاخانی که کندمی کمک او به راهنما استاد و کندمی

 من علمی ارتباط دکتر بیژن ظهوری زنگنه همچنین خاطرنشان کرد:.داشتیم یکدیگر با مداوم تحصیل با من داشتند و ارتباط علمی

د دکترای خود را از دانشگاه هاروارتی او وق که طوری به داشت، ادامه شریف دانشگاه از ایشان التحصیلیفارغ از بعد میرزاخانی مریم با

دریافت کرد و از دانشگاه پرینستون یک دوره بورس گرفت، تقاضای ویزا برای اقامت در کشور آمریکا ارائه داد که درخواست ایشان 

اینکه پروفسور دکتر زنگنه با تاکید بر .پرداختند پژوهشی و علمی مطالعه به ایران در نیز مدت این در که کشید طول حدود هفت ماه

ها را نداشتند، گفت: متاسفانه ایشان حدود چهار سال پیش با میرزاخانی هیچ عالقه و تمایلی برای مطرح شدن در عرصه رسانه

 علمی برجسته کارهای از بسیاری که بطوری. بودند مقاوم و بیماری سرطان درگیر بودند که البته در این مدت کامال محکم و امیدوار

 که بود این کردند،می دوری آن از که چیزی تنها و تربیت دانشجویان در دوره بیماری او اتفاق افتاد و« جایزه فیلدز»یافت ظیر درن او

 وارد داشت، که خاصی روحیه دلیل به مختلف جوایز دریافت از بعد  حتی که طوری به. نشوند وارد ایرسانه و عمومی عرصه در

استاد مریم میرزاخانی، ایشان بعد از دریافت جایزه بزرگ ریاضی جهان؛  به گفته .ای نشدرسانهه عرص در شدنح مطر و جنجال

 دکردن سعی ایران، به آمدن و جایزه دریافت از بعد که حتیترسیدند، به طوریای میهمواره از مطرح شدن در عرصه رسانه« فیلدز»

نند. وی همچنین در آمریکا نیز دنبال مطرح شدن نبود و تنها جوایز علمی و ک محدود خانوادگی مالقات حد در را ارتباطشان فقط

 مهوریج رییس ،"اوباما" وقتی که جایی تا پذیرفتند؛نمی را بود علمی غیر که تقدیری و جایزه هر و پذیرفتدهای علمی را میپست

د مریم میرزاخانی نپذیرفتند و آن جایزه را سیاسی قلمداد کن اهدا او به را ایجایزه تا کرد دعوت ویژه طور به ایشان از آمریکا وقت

تواند به دانش و علم او اضافه کردند و اگر هم عضو آکادمی علوم آمریکا شد، به این دلیل بود که احساس کرد این مقام علمی می

رای او مهم بود، داشتن آرامش و کند. به طور کلی پروفسور میرزاخانی در هیچ محفلی، غیر از محفل علمی وارد نشد و آنچه که ب

داخلی و خارجی انجام  ای با هیچ رسانهمریم میرزاخانی هیچ مصاحبه وی همچنین خاطرنشان کرد:.های علمی بودانجام فعالیت

صاحبه در ین مای با ایشان در زمینه علمی انجام داده بودند و قرار بود اندادند، به طوری که یکی از اساتید دانشگاه امیرکبیر مصاحبه

 هخبرنام در آن انتشار از مجدد اما بود، شده تایید خبرنامه انجمن علمی کشور منتشر شود، با وجود اینکه متن مصاحبه از طرف او

 و اخالق با متواضع، کامال فردی میرزاخانی مریم پروفسور: کرد زنگنه تصریح.شوند ایرسانه عرصه وارد نبودند مایل و شدند منصرف

آموزی و دانشجویی ای بود که با وجود نابغه بودن ارتباط خود را با دوستان دوره دانشبودند، خصوصیات اخالقی او به گونهب مؤد
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استاد ریاضی دانشگاه صنعتی شریف .ارتباط دارند کرد که دیگران احساس کنند که با فردی نابغهای رفتار نمیقطع نکردند و به گونه

التحصیل دوره دکترای کامپیوتر هستند که در همان منطقه ر مریم میرزاخانی، فردی دانشمند و فارغخاطرنشان کرد: همسر دکت

 بر پایان در دکتر زنگنه.است « آناهیتا»دانشگاه استنفورد در شمال کالیفرنیا مشغول کار هستند و ثمره زندگی آنها دختری به نام 

متاسفانه قانون اخیر کمیسیون آموزش عالی  از خروج نخبگان تاکید کرد و گفت: انعتمم برای قانونی کارهایراه کارگیری به ضرورت

رود، چرا مجلس در خصوص پذیرش دانشجوی دکتری از کنکور یکی از مهم ترین عوامل برای خروج نخبگان از کشور به شمار می

از طریق یک آزمون سطحی معرفی شده باشند شوند که ها پذیرفته میکه بر اساس این قانون، افرادی در دوره دکترای دانشگاه

 .کندمی محدود ها،آن تحصیلی پرونده سوابق بررسی طریق از را استعداد دارای و نابغه افراد ورود امکان و

http://www.iana.ir/fa/news/462۱9/%D8%AC%D8%A7% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46219/%D8%AC%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139کشاورزی هفته چهارم تیر اهم اخبار 

 

196 
 

 متفرقه
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

 زیستیهای مشارکتی: گامی به سوی پایداری محیطباغ

شود و شهروندان استفاده شهر ایجاد میفضای سبزی است که در نقاط بی (community garden) باغ مشارکتی یا باغ اجتماع

 .تواند تحت مالکیت دولتی یا خصوصی باشدکنند. باغ میمدیریت میصورت داوطلبانه و جمعی آن را عادی به

 دانیال طالبی زاده، کارشناس ارشد آگرواکولوژی دانشگاه شهیدبهشتی

ها رفت از بحرانشده جهت برونزیستی در ایران، بررسی راهکارهای تجربههای محیطبا توجه به گسترش روزافزون پیامدهای بحران

ه ، یکی از این راهکارهاست ک"های مشارکتیباغ"شدن زمین بسیار اهمیت دارد. ایجاد ر تأثیرات تغییر اقلیم و گرمو مقاومت در براب

( فضای سبزی community gardenاست. باغ مشارکتی یا باغ اجتماع ) در برخی کشورها، پیامدهای عملی مثبتی را به بار آورده

واند تکنند. باغ میصورت داوطلبانه و جمعی آن را مدیریت میشود و شهروندان عادی بهمیاستفاده شهر ایجاد است که در نقاط بی

زیستی، سالمت و رفاه شهروندان و بهبود کلی محیط ها نقطه تالقی پایداری محیطتحت مالکیت دولتی یا خصوصی باشد.این باغ

ایوان و توسعه مثل تستان و آمریکا و همچنین در کشورهای روبهیافته مثل استرالیا، اسپانیا، انگلشهری است و در کشورهای توسعه

 پردازیم و مزایایهای مشارکتی برای جوامع مختلف خصوصاً کالنشهرها میاست. در مقاله حاضر، به منافع باغمالی گسترش یافته

 دهیم.ها نشان میجمعیت پیرامون این باغتر، برای طور کلیکننده و بههای باغ مشارکتی را برای افراد مشارکتمشارکت در فعالیت

 باغ مشارکتی چیست؟

ار ای که در آن قرهای مشارکتی، قطعاتی هستند که در واکنش به نیازهای جامعهباغ"تعریف استاندارد باغ مشارکتی چنین است: 

ها یا مدارس ارتباط داشته باشند هرداریها ممکن است با سایر مراکز مثل ششوند و مدیریت آنها محلی است. این باغدارند، ایجاد می

های مشارکتی، لزوماً رشد گیاهان نیست، بلکه ممکن است با هدف ایجاد فضای مطبوع، تفریح، اما اغلب مستقل هستند. هدف باغ

. )تعریف "ستندها دارای قسمتی برای رشد میوه و سبزیجات هایجاد تنوع زیستی یا باغداری درمانی تأسیس شوند. بسیاری از این باغ

د. ایجاد انیافته مورد توجه قرار گرفتههای مشارکتی خصوصاً در کشورهای توسعههای اخیر، باغسازمان فضای سبز اسکاتلند(در سال

ر زیستی، افزایش تنوع زیستی دکند از جمله: بازآفرینی فضاهای شهری بالاستفاده، پایداری محیطها چند هدف را دنبال میاین باغ

 های تولید غذای محلی.اندازی کربن از طریق کاشت درخت و پروژهدامزیست شهری و افزایش مناطق بهطمحی

شود که با هدف بهبود وضعیت غذای سالم و ترویج ورزش های مشارکتی انجام میهای دیگری هم در ارتباط با باغهمچنین فعالیت

ها های غیردولتی گوناگونی که در حوزه سالمت و رفاه عمومی برای شهروندان فعالیت دارند، به ایجاد این باغاند. سازمانطراحی شده

های حمایتی و کارشناسی ها برای جوامعی که عالقمند به ایجاد باغ مشارکتی در محله خود هستند، کمکمانکنند. این سازکمک می

پایین های مشارکتی از اقدامات باالبهدهند. تاسیس باغای ارائه میکارگیری باغبانان حرفهنام متقاضیان و بهاز جمله تأمین بودجه، ثبت

محور در زمینه بازآفرینی شهری را مد باال و مشارکتی و مردمبههای پایینرود و مدلفراتر می محور در حوزه سیاست عمومیو دولت

سازی صنعتِ تولید، باعث ایجاد فضاهای وسیع نظر دارد.پتانسیل باغداری مشارکتی در شهرهای صنعتی قدیمی که در آنها کوچک

درصد کل  4استفاده دارد )یعنی هکتار زمین بدون ۱300انگلستان، است، بسیار باالست. مثالً شهر گالسگوی استفاده شدهبدون

متری یک قطعه زمین  ۵00درصد جمعیت شهر گالسگو در محدوده  60قطعه زمین(. در نتیجه، بیش از  92۵مساحتش شامل 

دالت اجتماعی و کنند. این مسئله هنگام بحث درباره مسائل عدرصد جمعیت در هزارمتری این قطعات زندگی می 90رهاشده و 

ترین مناطق شهر قرار دارند و بنابراین فقیرترین شهروندان را های رهاشده در محرومزیستی اهمیت دارد، زیرا بیشتر زمینمحیط
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کنیم که هم خود افراد (در ادامه به منافع باغداری مشارکتی اشاره می20۱۵دهند. )کراسان و دیگران تحت تأثیر قرار می

 دهد.ر باغداری و هم به طور کلی کل جامعه پیرامون باغ را پوشش میکننده دمشارکت

 های مشارکتیمنافع باغ

( 20۱۱کنندگان وجود دارد. مثالً هیل و دیگران )های مشارکتی بر سالمت و رفاه مشارکتهای زیادی درباره تاثیر مثبت باغپژوهش

اهم ها محیطی فرالیت فیزیکی و ارتقای سالمت روانی هستند. این باغهای مشارکتی همراه با افزایش فعباغ"کنند: خاطرنشان می

دهد و منجر به ایجاد فرایندهای مثبت اجتماعی و کنند که دارای هدف و هماهنگی است، یکپارچگی اجتماعی را افزایش میمی

های مشارکتی را به های دیگر ارزش باغزمانهای خیریه و سا.تعدادی از سازمان"انجامدبه بهبود سالمت می شود که نهایتاًروانی می

ان، خانمپذیر )مثالً بیماران دچار افسردگی و صرع، افراد بیهای آسیباند. مشارکت از سوی گروههای درمانی یادآور شدهعنوان محیط

ی در هاینین فعالیتهاست. بنابراین چکنندگان الکل یا افراد تحت پوشش بهزیستی( مورد تأکید این سازمانمعلوالن، مصرف

های اجتماعی درگیر کرد. اگرچه باغداری و پذیر را در فعالیتهای آسیبها قرار دارد تا بتوان گروههای سیاستی برخی دولتاولویت

های اهگاند از کارها عبارتهای دیگری هم مد نظر است. برخی از این فعالیتهای مشارکتی هستند، اما فعالیتتولید غذا هدف اصلی باغ

پذیر های آموزشی را امکانهای مشارکتی، طیفی از فعالیت(باغ20۱۵آموزش بازیافت، دیدن فیلم و ورزش سبز. )کراسان و دیگران 

نها تنفس و تقویت کار تیمی است. افراد نهبههایی دارای پیامدهای عملی برای ایجاد اعتمادکنند. مشارکت در چنین فعالیتمی

ندگان داشته کنتواند تأثیر شگرفی بر مشارکتکنند. این مسئله میهای دیگری نیز کسب میند، بلکه دانش و مهارتآموزباغداری می

ها، فضایی برای تمرین شهروندی هستند که در آنها، جوامع مختلف توانمندی دموکراتیک خود را از طریق دگرگونی محیط باشد. باغ

د باعث توانبینیم که یادگیری جمعی در آنها میهای آموزشی میمشارکتی را به عنوان مکان هایکنند. در اینجا باغشهری تقویت می

هایی که در حالت تری از گروهسازی مشارکت دموکراتیک و توانمندسازی جامعه شود. مسئله مهم این است که طیف وسیعغنی

کنند و از طریق باغداری مشارکتی، فضاهای جدید تعامل میبینند و با هم عادی، تماس چندانی با یکدیگر ندارند، همدیگر را می

داشت گرایانه به مسائل بههای مشارکتی، نهادهایی برای آموزش، مراقبت و رشد هستند که رویکردی کلسازند. بنابراین باغشهری می

 (2009زیست و یکپارچگی اجتماعی دارند. )هریس و سالمت، محیط

 هریهای مشارکتی و کشاورزی شباغ

گی تر در زندهای مشارکتی، گرچه قطعاً در تولید غذا هم دخالت دارند، اما نقشی گستردهدهد، باغکه بحث ما تا کنون نشان میچنان

« هریکشاورزی ش»تر و در حال ظهور های مشارکتی را باید بخشی از شبکه گستردهکنند. با توجه به این مسئله، باغجامعه بازی می

خود خودیهای مشارکتی، بهشود. باغهای بازارمحور و تقسیم بذر می(، باغCSA« )کشاورزی با حمایت جامعه» دانست که شامل

کنند و دارای پتانسیل های شغلی و آموزشی مهمی فراهم میتوانند محصوالت کافی برای مصرف شهر را فراهم کنند، اما فرصتنمی

بکه های مشارکتی، به عنوان بخشی از شیازمند پشتیبانی سیاستی مناسب هستند.باغتوانند توسعه یابند و نفراوانی هستند و می

تر کشاورزی شهری، نقاط تماس مهمی برای شهروندان در زمینه حل مسائل تولید و مصرف غذا و امنیت غذایی و عدالت گسترده

ش و مصرف غذای سالم است. غذای سالم یعنی غذایی هستند. عدالت غذایی به معنی استفاده جامعه از حق خود برای تولید، فرو

غذایی که تازه است، مغذی است، قیمت مناسب دارد، از نظر فرهنگی مناسب است، و با توجه به شرایط خاص زمین، کارگران و 

د باشد. ( موجودی غذا: مقادیر کافی غذا که به صورت مداوم موجو۱شود.امنیت غذایی مبتنی بر سه رکن است: )جانوران تولید می

( مصرف غذا: مصرف 3پذیری غذا: داشتن منابع کافی برای دستیابی به غذای مناسب بر اساس یک رژیم غذایی مغذی. )( دسترس2)

مناسب بر پایه اطالعات راجع به تغذیه و مراقبت پایه و نیز آب و فاضالب مناسب. افزایش آگاهی اجتماعی راجع به این مسائل باعث 
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زیستی شود. افزایش تولید و توزیع غذا، بخش مهمی از نظام غذایی عادالنه از نظر اجتماعی و محیطورزی شهری میتوجه بیشتر به کشا

های آموزشی مهم برای افراد عالقمند های مشارکتی را به عنوان مکاناندرکاران کشاورزی شهری، پتانسیل باغرود. دستبه شمار می

 (20۱۵اند. )کراسان و دیگران گیز یادآور شدهانبه کار در این صنعت جدید و هیجان

 های یادگیریمحیط

های یادگیری ها شود. در محیطتواند باعث ایجاد روندهای یادگیری خودجوش، غیررسمی و موردی هنگام کار در باغباغ مشارکتی می

د و مدرس به عنوان منبع دانش عمل کنهای آموزشی را مدیریت میخودجوش، یادگیرنده ابتکار عمل را در دست دارد و فعالیت

زم ای هر جا الافتد، یعنی چند نفر در حال کار در باغ هستند و یک باغبان حرفههای مشارکتی اتفاق میکند. این وضعیت در باغمی

نند. یادگیری کهای آموزشی شرکت میها و بحثهای مشغول کار در باغ مشارکتی در کارگاهدهد. گروهاست مشاوره و کمک ارائه می

د که فهمیادگیرنده اصالً قصد یادگیری چیزی را نداشته، اما بعد از یک تجربه خاص، می»دهد که موردی یا تصادفی هنگامی رخ می

های باغداری است و سالمت فردی، کند که فراتر از مهارتباغداری مشارکتی نوعی محیط یادگیری فراهم می« است.چیزی یاد گرفته

عنوان اثر هنری های مشارکتی به( حتی برخی باغ2009گیرد. )هریس و اجتماعی و شهروندی دموکراتیک را هم دربرمیرفاه فردی 

 شوند.کاربرد دارند و باعث جذب گردشگر می

 های مشارکتی در ایرانمقدمات ایجاد باغ

ه یافته باری هم خصوصاً در کشورهای توسعهگذهای سیاستشود و برنامهمنافع گوناگون باغداری مشارکتی تدریجاً مشهودتر می

هایی را در ایران هم مد نظر قرار داد. این کار توان ایجاد چنین باغرود که از باغداری مشارکتی حمایت کند، لذا میسمتی پیش می

نهاد جهت فراهم مهای غیردولتی و مردهای مناسب به باغ مشارکتی و تشویق سازماننیازمند توجه شهرداری برای تخصیص زمین

ها، هم در سطح عموم مردم و هم در سطح رسانی راجع به این باغهای مشارکتی است. این امر مستلزم آگاهیکردن مقدمات باغ

های مشارکتی در اندرکار سالمت و بهداشت نیز با توجه به پیامدهای مثبت باغها و نهادهای دستگذاران است. سازمانسیاست

توانند در این کار نقش مهمی داشته باشند.در شهرهای مختلف ایران، مناطق دارای پتانسیل برای ایجاد مومی میسالمت و رفاه ع

ورد م "دفاعفضاهای بی"باغ مشارکتی وجود دارد، اما متأسفانه آمار دقیق آنها در دست نیست. فضاهای بالاستفاده معموالً در حوزه 

وآمد در آن پایین است و بنابراین باعث امکان وقوع جرم یا ایجاد ترس عنی فضایی که رفتدفاع یگیرند. فضای بیبررسی قرار می

شده و های بدون مجوز ساخت، مناطق قدیمی تخریبهای مخروبه، زمیندفاع مربوط به ساختمانشود. بخش عمده فضاهای بیمی

دفاع نقطه بی 400رکتی را دارند.مثالً در شهر اصفهان، هاست که همگی آنها قابلیت تبدیل به باغ مشاهای خلوت اطراف پلمکان

تهران  ۱2دفاع فقط در محدوده منطقه فضای بی 47۵شود تعداد آنها به هزار برسد. همچنین بینی میشهری شناسایی شده و پیش

ای اندک به باغ مشارکتی تبدیل کرد نهاد، با هزینههای مردمتوان با مشارکت شهروندان و سازمانوجود دارد. برخی از این نقاط را می

ای که قابلیت تبدیل شدن به پارک و بوستان را به پذیری اجتماعی را در آنها کاهش داد. فضاهای بالاستفادهترتیب آسیباینو به

یست تا د بتوانند به باغ مشارکتی تبدیل شوند، چون باغ مشارکتی را حتی در فضاهای کوچک در حدلیل محدودیت فضا ندارند، می

 توان ایجاد کرد.سی متر هم می
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 متفرقه
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

 المللی جنگلبان، گامی برای معرفی این حرفه به جامعهجشنواره روز بینبرگزاری 

المللی جنگلبان را گامی برای معرفی این حرفه به جامعه معاون فنی یگان حفاظت منابع طبیعی کشور، برگزاری جشنواره روز بین

 ۱34صه و عیان منابع طبیعی کشور به وسعت ناصر اسفندی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: موضوع حفاظت از عر.معرفی کرد

شود.وی افزود: این سازمان با اعمال مقررات و قوانین، ها، مراتع و آبخیزداری کشور پیگیری میمیلیون هکتار، توسط سازمان جنگل

ستند ه حفاظتیی کند. پیشانی این عملیات حفاظتی و مراقبتی، جگلبانان ما و نیروهاهای طبیعی را نگهداری و حفاظت میعرصه

ا کشورادامه داد: جنگلبانان بی کنند.معاون فنی یگان حفاظت منابع طبیعکه در اقصی نقاط کشور حضور داشته و اعمال قانون می

کنند. این قشر در جلوگیری از تخریب و تصرف، پیشگیری و اطفای گشت و مراقبت، در عملیات صیانتی و حفاظتی مشارکت می

برداری غیر مجاز ممانعت های جنگلی حضور داشته و از تخریب، تصرف و قطع و بهرهحریق، کنترل مبادی ورودی و خروجی عرصه

اند. عموم مردم غالبا با سازمان ی اضافه کرد: جنگلبانان ما با توجه به سختی شرایط کار کمتر مورد توجه قرار گرفتهکنند.ومی

ها که در بخش حفاظت کار خصوص جنگلبانهای این سازمان و شرح وظایف نیروهای آن آشنایی ندارند. بهها و مراتع، فعالیتجنگل

این  رسد که باید برای معرفیده نیستند و مردم با حوزه وظایف آنها آشنایی ندارند. از به نظر میکنند، به میزان کافی شناخته شمی

ای شروع کرد.اسفندی گفت: ما باید نیروها، شاکله و تشکیالتی که این نیروها در آن مشغول به کار هستند و مسایل قشر از نقطه

به عنوان یک  (IRF)المللی رنجرها ادامه داد: در تقویم فدارسیون بین ها را به جامعه معرفی کنیم.ویمرتبط با سازمان جنگل

روز جهانی رنجر گنجانده شده است. در دنیا رنجر  عنوانکشور جهان عضو آن هستند، روز نهم مرداد ماه به 64تشکیالت جهانی که 

ان است. بانبانان و جنگلبیعت به عهده محیطکنند. در ایران وضعیت حفاظت از طشود که از طبیعت حفاظت میبه افرادی گفته می

یعنی سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از مناطق حفاظت شده را به عهده دارد اما در سایر مناطق، وظیفه حفاظت به عهده 

میم صکشور گفت: برای معرفی حرفه جنگلبانی به جامعه، تی معاون فنی یگان حفاظت منابع طبیعها و مراتع است.سازمان جنگل

های جنگلبانان بپردازیم. وی تاکید کرد: با توجه به مسایل گرفتیم یک روز را به صورت دائمی داشته باشیم تا به موضوعات و دغدغه

ای همزمان با روز جهانی های قانونی و بیمهو مشکالت این حرفه نظیر مخاطرات، سختی شغل، حقوق اجتماعی و مدنی و حمایت

های صنفی داشته باشند تا از طریق تشکلر ایران برگزار خواهیم کرد.اسفندی افزود: جنگلبانان ایران باید ای درنجرها، جشنواره

های صنفی، بتوانند حقوق قانونی خود را پیگیری کرده و به صورت هدفمند مباحث مورد نیاز این حرفه را پیگیری کنند.وی تشکل

گان های این جشنواره بیان کرد: در این برنامه از بازنشستشود، درباره برنامهبار برگزار می با اشاره به اینکه جشنواره جنگلبان برای اولین

اند، تجلیل خواهد شد. این بزرگان ممکن است در قید حیات ها نقش موثری داشتهو پیشکسوتانی که در راستای حفاظت از جنگل

شهید و ایثارگر عرصه منابع  ۵00کشور از ی نی یگان حفاظت منابع طبیعمعاون فنباشند اما برای تجلیل از مقام آنها، برنامه داریم.

طبیعی یاد کرد و افزود: خانواده جنگلبانان نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای فعالیت این قشر دارند که در جشنواره جنگلبان به آنها 

از نظر دستمزد وضعیت مناسبی ندارند و تالش  نیز توجه شده است.وی اضافه کرد: جنگلبانان با توجه به شغل سختی که دارند،

ها بیش از گذشته توجه مسئوالن را به این قشر جلب کرده و گوشزد کنیم که جنگلبانان چه کنیم با برگزاری این جشنوارهمی

قعی، ارتباط کنیم در فضای مجازی و واهای طبیعی به عهده دارند.اسفندی افزود: تالش میمسئولیت بزرگی در حفاظت از عرصه

ها برای تداوم یافتن جشنواره جنگلبان خبرداد و تنگاتنگی بین جامعه جنگلبانی و مردم برقرار کنیم.وی از تصمیم سازمان جنگل

 های بعد هم این مسئله را به شکل مستمر داشته باشیم.امیدواریم این جشنواره نهادینه شود و در سالافزود: 

http://www.iana.ir/fa/news/4626۱/%D8%A8%D8%B۱%DA 
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 متفرقه
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

هزار نفر به خبر زوکربرگ واکنش  2۵۰بوک به اشتراک گذاشتند/ هزار نفر در فیس ۱6خشکسالی و اهمیت مزرعه را 

 نشان دادند

از یک مزرعه در داکوتای جنوبی دیدن و کشاورزان را تحسین کرد.خبر او در فیس بوک توسط بیش از موسس فیس بوک، به تازگی 

به گزارش ایانا از سایت ایندیپندنت، مارک .هزار نفر به آن واکنش نشان داده اند 2۵0هزار نفر به اشتراک گذاشته شد و بیش از  ۱6

 سپاسگزار باشند و درک کنند که از کجا غذا تهیه می شود.گفت که او همیشه فکر می کرد مردم باید  زوکربرگ

زوکربرگ تأکید کرد که بسیاری از گاوهای ایاالت متحده زندگی خود را در داکوتای جنوبی آغاز می کنند، جایی که جمعیت آن ها 

دارد و این امر تغذیه گاو ها  حدود سه برابر افراد است. این درحالی است که داکوتای جنوبی در سومین سال دشوار خشکسالی قرار

یکی از مزرعه داران به من گفت که این بدترین خشکسالی است که او می تواند از دهه "را با مشکل رو به رو کرده است.او گفت: 

احتماال  این خانواده "هکتاری خانواده نورمن بازدید کرد. وی گفت:  ۵00زوکربرگ از دامداری دو هزارو "، به یاد داشته باشد. ۱930

گاو خود را کاهش دهند. نورمن ها به کارهایی که انجام می دهند، افتخار می کنند آن ها نه تنها تولید برای تغذیه در  ۵00باید 

کشور را بر عهده دارند، بلکه به ارائه محصوالتی مانند انسولین، مواد چرمی و مواد آرایشی که از گاو به دست می آیند، اقدام می 

خانواده هایی مثل ما به طور همیشگی اعتبار زیادی دریافت نمی کنند، اما زندگی ما به کارهایی که انجام می "گفت: وی "کنند.

هکتاری، با جوامع محلی گیاه خوار نیز دیدار کرد و  ۵00همچنین زوکربرگ، پس از دیدار از دامداری دو هزارو "دهیم، بستگی دارد.

در واکنش به این دو دیدار مخاطبان زوکربرگ پست هایی را برایش  در فیس بوک گذاشت. مطالب و تصاویر دیدارش را طی پستی

خوب نیست که حیوانات را برای غذا به دست خود می کشید. چگونه می توانید بعد از انجام "یکی از دنبال کنندگان گفت: گذاشتند.

ا ست  "درست"درباره دامداری و آنچه فکر می کنید که  باور شما"یکی دیگر از پست ها: "این کار، خواب راحتی داشته باشید.

یکی از "بخش کشاورزی اغلب نادیده گرفته می شود. "بسیاری از کاربران فیس بوک گفتند: "انگیز است . "نفرت"کننده و  "ناامید"

ردم م. چراکه اغلب ماز مارک )موسس فیس بوک( برای گذاشتن وقت و برجسته کردن بخش کشاورزی تشکر می کن "کاربران گفت: 

بدون دانستن حقایق، قضاوت می کنند. انتشار این مطالب عالی است که تمام زمین ها برای رشد گیاهان مناسب نیستند و دامداری 

 من فکر می کنم این مساله شگفت"در حالی که یکی دیگر گفت: "به ما اجازه می دهد از این زمین ها برای تولید غذا استفاده کنیم.

ز است و برای مردم بسیار اهمیت دارد که از کجا غذای آن ها تهیه می شود. گاو حیوانی است که بیش از تهیه گوشت از آن، انگی

گفتنی است، پست زوکربرگ "محصول جانبی را به مصرف کنندگان ارائه می دهند. ۵00اهمیت دارد. چراکه این حیوان ها بیش از 

 .اند داده نشان واکنش آن به نفر هزار 2۵0 وک به اشتراک گذاشته شد و بیش از هزار نفر در فیس ب ۱6، توسط بیش از 

http://www.iana.ir/fa/news/46229/%D8%AE%D8%B4%DA 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۹6/04/26 : تاریخ

نشده، شناسایی بیوتروریسم را سخت کرده است/ امکان دخالت بیوتروریسم در پدیده کشند قرمز واردات کنترل
 خلیج فارس

پزشکی گفت: با توجه به مبادالت فراوان و جابه جایی آفات، امکان شناسایی پدیده بیوتروریسم آسان رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه 

به گزارش خبرنگار  .تواند بیوتروریسم باشدهای خلیج فارس به یکباره رخ داد، میه کشند قرمز که در سطح آبنیست، اما پدید

تات( به آخرین )، رسول زارع معاون پژوهشی و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خبرگزاری فارسکشاورزی 

 تنان جزو برنامه آینده اینها و نرمعملکرد این سازمان اشاره کرد و گفت: شناسایی ذخایر ماهیان، آبزیان، میکرو ارگانیسموضعیت 

وی اضافه کرد: همچنین در بعد ملی هم برنامه .سازمان است؛ چرا که یکی از وظایف این سازمان شناسایی و حفظ تنوع زیستی است

هزار و  ۱3هزار نمونه و  ۱7قام زراعی ـ دامی، اصالح بذر و امور باغبانی را در دستورکار داریم و تاکنون علوم دامی و ار تنوع زیستی،

هایی معاون پژوهشی و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مورد آفات و بیماری.گونه شناسایی شده است 74۵

دهیم، آفات آورد نیز گفت: به طور متوسط در شرایطی که مدیریت را انجام میهایی را در کشور به وجود میکه در گیاهان خسارت

آورند و اگر کارهای تحقیقاتی و مدیریتی را انجام ندهیم، در شرایط مناسب کل محصول در بخش درصد خسارت به بار می 30تا  2۵

امه کالن علم و فناوری تنوع زیستی و ذخایر در بخش دیگری از نشست محسن مفیدی نیستانک مجری برن.رودکشاورزی از بین می

هزار سال پیش فالت ایران و جمهوری اسالمی ایران بوده  7خاستگاه بسیاری از محصوالت کشاورزی از  :ژنتیکی سازمان تات گفت

ی ذخایر ژنتیکی هاهدف 9۵اند و از اواسط سال کردههای تحقیقاتی از یک قرن پیش در این حوزه فعالیت میاست و بسیاری از بخش

 ۱404وی با اشاره به اینکه هنوز در حوزه تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی که در سند چشم انداز سال .و تنوع زیستی را مشخص کردیم

سرعت بیشتری را در حوزه فعالیت  97های انجام شده از ابتدای سال ریزیبینی شده عقب هستیم، خاطر نشان کرد: اما با برنامهپیش

ریزی استراتژیک مفیدی نیستانک همچنین از نهایی شدن سند برنامه.ژنتیکی کشور در بخش گیاه پزشکی انجام خواهیم دادذخایر 

های اقتصاد مقاومتی از ابتدای امسال تنوع زیستی و ذخایر ژنتیک سازمان تات تا یک ماه آینده خبر داد و افزود: در کنار آن طرح

ابراهیم ابراهیمی رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در مورد .ایمر را در اولویت قرار دادهآغاز شده که برنامه نوسازی ذخای

 شورک وارد پدیده بیوتروریسم که چندین سال است کشور با آن مواجه است و اینکه چقدر ممکن است آفات در قالب بیوتروریسم 

ا اند، تحقیق کنیم تد این است که ما روی آفاتی که طغیان داشتهیکی از اثراتی که موضوعات تنوع زیستی دارن :گفت باشد، شده

 که مبادالت کاالیی در جهان زیاد است و در پی آن بسیاریببینیم که منشأ طغیان این آفت بیوتروریسم بوده است یا نه، اما از آنجایی

توانیم است، اما با توجه به تجربیاتی که داریم می توانیم بگوییم منشأ هرچیزی بیوتروریسمراحتی نمیشود، بهجا میاز آفات جابه

 فارسهای خلیجوی به پدیده کشند قرمز که در چند سال گذشته به یک مرتبه سطح آب.بگوییم که چنین چیزی وجود داشته است

بوده یا خیر و آیا را احاطه کرد اشاره کرد و گفت: وقتی این مسئله مطرح شد این ذهنیت هم به وجود آمد که این پدیده تعمدی 

فرنگی دیده شده که مؤسسه گیاه های گوجهخوار است و در بوتهممکن است آیا بیوتروریسم بوده باشد یا مثالً آفت توتا که برگ

رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور به این نکته هم اشاره کرد که ما واردات زیادی داریم که گاهی .پزشکی آن را مهار کرد

وی تصریح کرد: همیشه امکان اینکه بیوتروریسم وجود داشته باشد، .کنده هم نیست که این مسئله کار را گاهی سخت میکنترل شد

 .تر این پدیده را شناسایی کنیمهای میکروارگانسیم ما فعال باشد، تا بتوانیم راحتهست، اما باید در کنار آن بانک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱396042600۱0۱9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 امکان افزایش مزرعه نداریم

افقی یعنی افزایش سطح زیر آوری توسعه علی اکبری، معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشور دیگر تاب |ایرنا

وری کشت را ندارد و منابع آبی که در اختیار ما قرار داده شده بسیار محدود است. باید با تمام قوا روی توسعه عمودی و افزایش بهره

 .محصوالت کشاورزی کار کرد

ews/http://www.iana.ir/fa/n46380/%D8%A7%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

 هزار ساله 3ناسپاسیِ تدبیر 

سال بلد بودند که مصرف آب را هزار3این مردم  .هایی هم مواجه شده ناشی از حکمرانی غلط استاگر الگوی مصرفی مردم با اشکال

دهد بارش ها نشان میآبی کنار بیایند و به تعادلی پایدار با طبیعت دست پیدا کنند. هنوز که هنوز است گرافمدیریت کنند، با کم

طور متوسط کاهش نیافته یعنی آسمان هم جفا بر ما نکرده است. نظام تدبیر ناتوان و سال گذشته با نوسان همراه بوده اما به30در 

 ... هزار ساله ایران را از بین برده3وزه آب تمام تدبیر و فرهنگ ناکارآمد... در ح

هزار سال پیش درباره بحران کنونی آب در ایران، در یک نشست علمی، هنر چندمحسن رنانی، اقتصاددان، چند |شهدی یساولی

شی از هایی هم مواجه شده نادم با اشکالاگر الگوی مصرفی مر»گونه به زیبایی به تصویر کشید: ساله ایرانیان را در مدیریت آب این

آبی کنار بیایند و به تعادلی پایدار با طبیعت سال بلد بودند که مصرف آب را مدیریت کنند، با کمهزار3حکمرانی غلط است. این مردم 

طور متوسط کاهش ما بهسال گذشته با نوسان همراه بوده ا30دهد بارش در ها نشان میدست پیدا کنند. هنوز که هنوز است گراف

هزار ساله ایران را از 3نیافته یعنی آسمان هم جفا بر ما نکرده است. نظام تدبیر ناتوان و ناکارآمد... در حوزه آب تمام تدبیر و فرهنگ 

ام ر مقبین برده بعد هم انگشت اتهام را به سوی مردم نشان گرفته یعنی همان افرادی که متهم اصلی این بحران هستند امروز د

ل ساآنچه او و دیگر اندیشمندان و کارشناسان از چند«. کنند که گویی جامعه متهم استاند و طوری برخورد میمدعی قرار گرفته

ها و منازعات آب در آینده ایران گیری جنگ، نسبت به شکلپیش درباره پیدایش بحران مدیریت آب در ایران کنونی یادآور شده

تنها جنگ آب در اند نههای معتبر گزارش دادهگونه که نهادهای رسمی و رسانهد رنگ واقعیت به خود گرفت؛ آنهشدار دادند، اما زو

ای در حوزه امنیت ملی بدل شده است. بحران و فاجعه آب در ایران ای مناطق ایران آغاز شده، که، بحران آب اساسا به مسألهپاره

های گوناگون را بر آن داشته نظران از علوم و دانشنیان ریشه دوانده که کارشناسان و صاحبای در رفتار روزمره ایراامروز به گونه

« درماندگی»باشند، « بخشآگاهی»که های خطر را در مقام شهروندی، برای همگان به صدا درآورند. این هشدارها اما بیش از آنزنگ

هزار ساله، به درماندگی و 3انگیز کنونی اما چرا از یک هنر و تدبیر شگفت بیانگرند. ایران «آب»ایرانیان امروز را در برابر پدیده 

 مندی از منابع اندک آب در اینانگیز برای بهرهوادادگی رسیده است؟ چه بر سر ایرانی و ایرانی آمده است که از یک مدیریت شگفت

د؟ انن همه دستاوردهای صنعتی تمدن نوین بشری رسیدهسرزمین خشک در تاریخ، اکنون به این واماندگی در اداره آن، با وجود ای

های ما را نسبت به آنچه های گذشته، شاید ذهنها و سدههای بومی مردمان این سرزمین خشک، در هزارهها و دانشگذری بر روش

 .مان است، روشن کندپیش روی

 دم تاریختدبیری بزرگ در سپیده

، ایرانیان روزگاران گذشته، در سرزمینی که همچون امروز اقلیمی خشک داشت، میانگین بارش آیدگونه که از منابع تاریخی برمیآن

« فرصتی تاریخی»را به  «کاستی طبیعی»انگیز، این ای شگفتگونهآسمان کم و منابع در دسترس آب نیز اندک بود، توانسته بودند به

ای در این مسیر کامیاب شوند و پیشرفت کنند، که در ین به اندازهبرای بهبود شرایط زندگی در این اقلیم خشک بدل کنند؛ همچن

 کوشانه بر منابع اندکهای تاریخی تا همین چند سده اخیر، بدرخشند. آنان توانستند سختمیان همترازان در دنیای باستان و دوره

منابع آب پدید آورند و بر آن اساس، از آب موجود در سرزمین ایران چیره شوند، نظامی مدون، منسجم و مترقی در حوزه مدیریت 

 تاریخ اجتماعی»همان منابع برای معیشت اصلی خویش، کشاورزی و نیز زندگی روزمره خود بهره گیرند. مرتضی راوندی در کتاب 

ای هپیشرفتهزار ساله ایرانیان بر منابع اندک آب در سرزمین ایران دارد. او ، فصلی مشبع در نظام آبیاری و مدیریت چند«ایران

های خشتنها در بفن آبیاری در عهد ساسانیان، نه»کند: گونه توصیف میسال پیش را در این حوزه اینهزارانگیز ایرانیان چندشگفت
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غربی قلمرو آن دولت بلکه در نواحی شرقی آن، یعنی حوزه مرغاب و هیلمند نیز به حد کمال رسید. تأسیسات آبیاری مرغاب، آنچنان 

شناسانی که خواندند. آب« مرغاب»در اعراب کرد که یکی از نهرهای حفر شده در بصره را در قرن هشتم میالدی به نام  تاثیری

ولد، واسیلی بارت«. فاتحان عرب در قرن هفتم میالدی از سیستان به مکه برده بودند در اطراف آن شهر، به کارهای آبیاری پرداختند

یرهای ها و تدبگوید. بازخوانی کوششز پیشرفت فن آبیاری و سدسازی در عهد ساسانیان سخن میشناس و دانشمند روس نیز اایران

گران هایی معنادار در اختیار پژوهشتواند نکتهایرانیان در دستیابی به منابع اندک آب و چگونگی مدیریت آن در معیشت و زندگی، می

ای مدیریت کنند گونهدر این سرزمین را به« بحران آب»گذشته توانسته بودند های ایرانیان هزاره .امروزی، حتی افراد عادی بگذارد

آن که وامانده شوند. نوبویوشی فوروکاوا که جزو سال با آن بحران زیستند بیگرفته شود؛ هزاران « فاجعه آب»که جلوی تبدیل آن به 

درباره ارتباط مسأله آب و تعداد نفوس در ایران چنین اشاره  نخستین هیأت سیاسی اعزامی ژاپن به ایران در دوره قاجاریه بوده است،

سترده های گجمعیت ایران به نسبت مساحت آن بسیار کم است، زیرا که آب و شبکه آبیاری بس کمیاب است، و این زمین»کند: می

یمی رو فقط نرا پوشانده، و از این توان کرد. جدا از این، دشت نمک گسترده بخش وسیعی از این سرزمینآب[ کشت و زرع نمیرا ]بی

ی و«. ترین ناحیه ایران بخش شمال غرب یعنی مازندران است...زیست است. گویا پرجمعیتاز خاک ایران برای انسان و حیوان قابل

ب یان در تامین آهای ایرانویژه منطقه فارس و شیراز، به بخشی از روشاش، با بررسی اقتصاد کشاورزی در ایران بهدر ادامه سفرنامه

های دیگر نیز است که در عمده سفرنامه« قنات»ازجمله آنها، پرداختن به فناوری ایرانی  .کندو مسائل مرتبط با آن هم اشاراتی می

 آببرند یا از برای آبیاری نیز آب روان رودخانه یا چشمه را به کار می»... گیرد: با یادآوری جزییات، اطالعاتی در دسترس قرار می

کنند. قنات آبراهی ]زیرزمینی[ است که با دست ساخته و ایجاد شده و در شمار اموال غیرمنقول متعلق به ده قنات استفاده می

سال حدود پنجاه قران خرج دارد. اگر آب برای کشت و کار را از رودخانه بگیرند، هزینه مربوط به آن است و نگاهداری و الروبیش هر

 .«ی آب از رودخانه تا مزرعه با مالک زمین استحفر و نگاهداری مجرا

 قنات؛ ممیزه خاص ایرانیان

سال به معیشت قنات( نام گرفت و نیز سدسازی، هزاران)ایرانیان توانستند با دسترسی به منابع زیرزمینی آب، با ابتکاری که کاریز 

ویژه نوشیدن به کار بگیرند. آن گیری روزانه بهها را برای بهرهاصلی خود، کشاورزی بپردازند، همچنین در روستاها و شهرها آن آب

، . یکی از عوامل مهم زراعتی ایرانستآب..»به این پدیده چنین نگریسته است: « مالک و زارع در ایران»لمتون، نویسنده کتاب باارزش 

او هرچند «. ای از قوانین مربوط به آبیاری که اساس آنها بر شرع و عرف است بوجود آمده باشداز این رو عجب نیست که مجموعه

امه اما تصریح ، در اد«با توجه بکمیابی آب که در غالب نقاط دیده میشود نزاع بر سر آب امری عادی بوده و هست»شود که یادآور می

نگاران، پژوهشگران، جهانگردان و تاریخ«. ها یا کاریزها یعنی مجاری آبهای زیرزمینی از ممیزات خاص ایرانستقنات»کند که می

های دور اند که در هزارهاند، همواره از مهندسان ایرانی یاد کردهنویسندگان، هرگاه از قنات و نظام سنتی آبیاری ایرانی سخن رانده

انگیز آبیاری سنتی را بنیان بگذارند و نیز کسانی که با دارایی و اند پدیده قنات یا کاریز را اختراع کرده، این نظام شگفتوانستهت

های خشکیده ها و لبشمار در ایران برآمده و آب را به زمینهای بیهای پیاپی، از پس نگهداری قناتها و سدهتوانایی خود در هزاره

وجوگر جهانگردان را به خود کشانده و شگفتی هایی بوده که نگاه جستاند. قنات در تاریخ ایران، در زمره پدیدهمین رساندهدر این سرز

در »د: نویسباره میهای پایانی حکومت قاجار به ایران آمد، دراینآنها را برانگیخته است. فرد ریچاردز، جهانگرد انگلیسی که در سال

ترین آنها قناتهای آن است. قنات مخصوص ایران انگیزترین و عجیبشود، ولی شگفتآور دیده میو شگفتایران چیزهای عجیب 

ها او با اشاره به وابستگی حیاتی زندگی مردم ایران به آب قنات«. زمین هرگز مشاهده نکرده استاست و چیزی است که مسافر مغرب

های ها بستگی دارد و بدون آنها کشور ایران وجود نخواهد داشت، چه ]،[ رودخانهناتزندگی اغلب مردم ایران با این ق»کند: تاکید می
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«. تواند در آن زندگی کندهای آن به قدری شور است که حتی ماهی نمیباشد و آب بعضی از دریاچهآن از حیث تعداد ناچیز می

ت. ژان شاردن، جهانگرد پرآوازه فرانسوی در روزگار صفوی آمده، کنجکاوی جهانگردان را برانگیخته اسکه قنات چگونه پدید میاین

کی کنند و همین که آب باریایرانیان برای کشف آب زیرزمینی در پای کوه چاه می»نویسد: درباره مهمترین اختراع ایرانیان چنین می

و آب را از نقطه مرتفع به جاهای  کنندو گاهی بیشتر منتقل می« لیو»االرضی به هشت تا ده یافتند آن را از طریق مجاری تحت

جویی کند. این مجاری رسانند تا بهتر جاری شود. در جهان، قومی وجود ندارد که مانند ایرانیان در مصرف آب، صرفهتر میپست

 کند:او سپس تصریح می«. اممتر( دیده30زیرزمینی گاهی در عمق ]بسیار[ حفر شده است. من کاریزهایی به این عمق )قریب 

 .«دست باشدزدن و حفر مجاری زیرزمینی چنین چیرهمسلما در جهان قومی وجود ندارد که همچون ایرانیان در نقب»

، نکوشش ایرانیان برای دستیابی به منابع آب که قنات را پدید آورد، تنها به این اندازه محدود نماند؛ آنان در گامی نو، به تجربه و آزمو

مند شوند. ژان باتیست تاورنیه، جهانگرد و بازرگان معروف فرانسوی آوردند تا بتوانند از آن منابع بهره نظامی برای مدیریت آب پدید

کند: در عصر صفوی در سفرنامه خود به دقت ایرانیان عصر صفوی بر مصرف آب و چگونگی تقسیم آن، با مثالی معنادار اشاره می

آید و آب به قیمت گران که در اداره و تقسیم آن، منتهای دقت به عمل می قحطی آب که در کلیه ایران عمومیت دارد سبب شده»

شود، اما باید خیلی مراقب بود که قبل از هر خانه و باغی حق مخصوص دارد و از نهرهای بزرگ آب داخل آنها می ...شودفروخته می

ها میراب .«ت و با جریمه کم رهایی نخواهد یافتروز نوبه، آب داخل این نهرهای خصوصی نشود، واال صاحب خانه یا باغ به سهول

ی هایهای بومی ایرانیان، روشکسانی بودند که وظیفه مدیریت آب را در شهرها و روستاها برعهده داشتند. آنان برگرفته از دانش

گردد. میروزگار دیرینه تاریخ ایران بازها اما به برداری از منابع آبی داشتند. پیشینه میرابگوناگون برای جلوگیری از بروز بحران در بهره

هزار نفر زیرنظر میراب رود مرو کار ۱0های نخستین اسالمی، کند، در سدهگونه که استخری در کتاب مسالک و ممالک روایت میآن

 .«حرمت او چون حرمت والی بود»کردند و می

 شگفتا که از آن تدبیر که به ناسپاسی رسید

ان در هزار ساله ایرانیبه روشنی چکیده کوشش چند« تاریخ کرمان»نگار، در مقدمه کتاب انی پاریزی، تاریخروایت محمدابراهیم باست

 ۱2 سال ازارتفاع باران در این سرزمین وسیع ]کرمان[ در»آید: تواند به شمار دستیابی به منابع آب، آن هم در سرزمینی خشک می

پذیر های مثمر کشاورزی امکانهای مستعد کرمان بعلت کمی آب، فعالیتری از زمینسانتیمتر است. به همین علت، در بسیا۱6تا 

 اند و با وسایلداری دست زدههای دامنهنیست. با این حال، مردم زحمتکش کرمان علیرغم بخل طبیعت، در طول تاریخ، به فعالیت

کشند، و صدها حلقه هایی بیرون مین با دست و چرخمتری زمی200یا  ۱80ابتدایی برای کندن قنات پنج من پنج من خاک را از 

های شور را، که برای کشاورزی کنند تا یک قنات دایر شود اما این دایر شدن قنات تازه اول کار است، بایستی ابتدا زمینچاه می

ت. خاک کرمان نرم و پوک ها وقت الزم دارد. در مرحله دوم، مراقبت از این قنوات اسمستعد نیست، شیرین کرد، و این خود سال

یم ایرانیان قد«. شود، و بایستی قنات را پاک کردشود و جلو آب گرفته میکند و پر میاست... بدین جهت، همیشه قنات ریزش می

ی زیستی با طبیعتکردند. آنان الگویی از همدانستند آن را هنرمندانه مدیریت میرسیدند و چون ارزش آن را میاینچنین به آب می

نظری طبیعت در زمینه بارش و منابع آب در این گوشه از جهان باستان نتوانست دستی و تنگخشک به جهانیان ارایه داده بودند. تنگ

مردمان این سرزمین را همچون بسیاری دیگر به کوچ وادارد که یکی از ابزارهای انسان روزگار کهن در رهایی از مشکالت و مسائل 

سال پیش، از ذهن خالق خود یاری جسته، در پی یافتن راهی برای رسیدن به منابع آب هزارکم سهانیان، دستآمد؛ ایرشمار میبه

ترتیب زندگی، زیست و معیشت خود را با دسترسی به منابع کافی های خالق در آن زمانه دیرینه توانستند بدیناین انسان .افتادند

که  آیندشمار میهزار ساله بهداران مخترعانی سهاند، میراثه در مدیریت آب درماندهآب تضمین و تداوم بخشند. ایرانیان کنونی ک
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ه تدبیری کوچک و بزرگ، بآب امروز، از پس بیاند؛ ایران بیانگیز و مدیریت ستودنی را پاس نداشتهامروز احترام آن اختراع شگفت

های رسمی کشور از زبان اشاره به خبر خبرگزاری...ا از این ناسپاسی روزگاری افتاده است که جنگ آب در آن برپا شده است... شگفت

 .رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی درباره تشکیل کمیته امنیت آب در آن کمیسیون

http://www.iana.ir/fa/news/32846/%D9%86%D8%A7% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

 ایهزار کارت بازرگانی اجاره 2ابطال 

ایران خبر داد معاون اتاق بازرگانی ایران از ابطال دو هزار کارت بازرگانی یکبار مصرف از سوی وزارت صنعت و گمرک  :اقتصاددنیای

دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر های موجود را تشکیل میهای بازرگانی یکبار مصرف، تنها یک درصد از کارتو گفت: کارت

 .کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت استودلیل فضای کسبای در اقتصاد بهاستفادهعلیخانی گفت: هر انحراف و سوء

ای به وسیله اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، بازرگانی اجارهازرگانی اتاق ایران افزود: در دو سال اخیر دو هزار کارتمعاون خدمات فنی و ب

های های یکبار مصرف هستند، بیشتر شرکتمعدن و تجارت و گمرک شناسایی و باطل شده است. وی افزود: آنهایی که پشت کارت

ت، های بازرگانی داده شده اس. در این میان، براساس پیشنهادی که به دولت درباره کارتدولتی، خصولتی و وابسته به نهادها هستند

توانند دو میلیون دالر کاال وارد کنند. وی هزار دالر و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند، در سال دوم می ۵00افراد در مرحله نخست 

ی است. این در حالی است که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی افزود: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررس

های اخیر موجب ضررهای بسیاری برای بخش اقتصاد ای در سالهای بازرگانی اجارهاستفاده از کارتمجلس نیز با بیان اینکه سوء

های بازرگانی یکبار مصرف یا تازجمله نپرداختن مالیات و حقوق گمرکی و شفاف نبودن بخش تجاری شده است، اظهار کرد: با کار

، رحیم زارع «تسنیم»شود. به گزارش شود ،کاال وارد کشور میهای بازرگانی که تمدید میبرابر کارت 90طور میانگین یک ساله، به

گذاری برابر آن چیزی است که در کارت اصلی سرمایه ۱0اند، های بازرگانی کشور تسهیالتی که گرفتهافزود: برخی روسای اتاق

های یکبار مصرف نخواهد شد. زارع های بازرگانی چنین افرادی روی کار باشند، نظارتی بر کارتاند. وی افزود: زمانی که در اتاقکرده

های صادرشده نیز های بازرگانی تمدید نشده، چهاربرابر و کارتتعداد کارت ۱380در مقایسه با سال  1390یادآور شد: در سال 

سال، چهاربرابر افزایش یافته است. وی در  ۱0های یکبار مصرف در این ست. وی افزود: با توجه به این موضوع، کارتدوبرابر شده ا

 2۱ها، سالی بیش از درصد قاچاق به این کارت ۵0ای و احتساب های اجارهادامه گفت: با توجه به میزان واردات کاال از طریق کارت

گذاری خوب عمل عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس در بعد قانون.شودر آسیب وارد میهزار میلیارد تومان به تولید کشو

 های بازرگانی را متناسب شدناستفاده از کارتکرده اما در بخش نظارتی ضعیف بوده است. زارع یکی از راهکارهای پیشگیری از سوء

آن به مدت سه سال، تعیین میزان سقف تجارت خارجی و ثبت مجازات با جرم خواند. وی گفت: حفظ کارت بازرگانی برای صاحب 

 .های بازرگانی استاستفاده از کارتها در سامانه الکترونیکی ازجمله راهکارهای مقابله با سوءنامهاجاره

http://www.iana.ir/fa/news/46436/%D8%A7%D8%A8%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

 پیشنهاد جدید برای حمایت از تولید ملی

روز گذشته گمرک ایران میزبان هیات رئیسه و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای  :دنیای اقتصاد

ا گفت: هایران برای حمایت از تولید پیشنهادی ارائه کرد. مسعود کرباسیان در جمع مجلسیاسالمی بود. در این دیدار، رئیس گمرک 

 .های تولیدی تولیدشان را انجام دهند و ما در پایان دوره مالی عوارض را دریافت کنیمبهتر است اجازه دهیم بنگاه

کرد و تغییر و تحوالت این سازمان درخصوص اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور با رئیس گمرک دیدار و عمل 

های های اخیر را از نزدیک مشاهده کردند. کرباسیان سامانهروند رشد و توسعه گمرک و اثرات الکترونیکی شدن گمرک در سال

ال الکترونیکی در گمرک را عامل ایجاد فضایی امن و مطمئن برای تجارت کشور دانست وگفت: در حال حاضر امور گمرکی کام

ه که دنبال داشتتنها کاهش هزینه و افزایش سرعت را بهشود و انجام این امور بدون حضور فیزیکی نهصورت الکترونیک انجام میبه

ای به اطالعات را ممکن کرده است. کرباسیان با دعوت از هیات همراه برای حضور در سامانه نظارت بر آمار و عملکرد دسترسی لحظه

 هایها آشنا و برنامهها در محل مانیتورینگ ایکس ریری اعضای این کمیسیون را از نزدیک با کار این دستگاههای ایکسدستگاه

های کنترلی ایکس ری تشریح کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست جدید گمرک را برای تجهیز بیشتر گمرکات به دستگاه

اسیان جویا شد. رئیس کل گمرک ایران کاهش قابل توجه زمان ترخیص را خارجی در سوالی چگونگی زمان روند ترخیص را از کرب

های روز توضیح داد: سازمان 3به  26ترین اثرات الکترونیکی شدن گمرک دانست و با اشاره به روند کاهشی این پروسه از از مهم

حوالت اخیرش و توسعه الکترونیکی زمان هایی است که با تغییر و تمتعددی در ترخیص کاال نقش دارند و گمرک ازمعدود سازمان

ها نیز باید در کاهش زمان ترخیص اقدام کنند. اعضای این کمیسیون مجلس این روند را بسیار کاهش داده است و دیگر سازمان

 التصورت عملیاتی در جریان تغییر و تحوهمچنین با حضور در نمایشگاه سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به

الکترونیکی این سازمان قرار گرفتند. رئیس کل گمرک ایران با تشریح تغییرات روند تجارت تحت سیستم گمرک الکترونیک گفت: 

شود. این مجموعه نتیجه الکترونیکی شدن قدرت گمرک کشور محسوب میترین مجموعه از اطالعات را در کشور داریم و اینما بزرگ

ترین اثرات الکترونیکی شدن گمرک دانست ناد کاغذی است. وی خودتنظیمی بازار را یکی از مهمتمامی امور گمرکی و حذف اس

ای به این آمار متناسب با نیازهای واقعی بازار پذیر است، تجار با دسترسی لحظهوگفت: از آنجا که دسترسی اطالعات برای همه امکان

مجلس را در تکمیل این تغییر و تحوالت موثر دانست و در پیشنهادی جدید گیرند. رئیس کل گمرک ایران نگاه و عملکرد تصمیم می

های تولیدی بهتر است اجازه دهیم بنگاه :برای حمایت از تولید ملی به رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت

رک درخصوص امنیت این سامانه که مورد تولیدشان را انجام دهند و ما در پایان دوره مالی عوارض را دریافت کنیم. رئیس کل گم

تامین  شود و امنیت سامانهسوال رئیس کمیسیون امنیت ملی بود، گفت: روزانه بیش از صد حمله به سیستم شناسایی و خنثی می

 .است

9%BE%DB%8C%D8%Bhttp://www.iana.ir/fa/news/46306/%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

 موانع توسعه صادرات کشاورزی

 حسین سالح ورزى

از سوی رائول پربیش آرژانتینی که مدیر کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد در آمریکای جنوبی  ۱9۵0در دهه « وابستگی»نظریه 

قد علم کرد. بر پایه این نظریه بود که صیانت از تولید داخلی در برابر واردات در کشورهای پرشماری « نوسازی»بود در برابر نظریه 

تواند ضمن حفظ بازار می« جایگزینی واردات»یایی شکل گرفت. طرفداران پربیش یادآور شدند که استراتژی از آمریکای جنوبی و آس

داخل در برابر واردات، راه توسعه در کشور را با رشد تولیدات صنعتی داخلی هموار کند. این نظریه در ایران نیز به دلیل وجود 

رار گرفت و تا چندین دهه اجرایی شد. بر پایه اجرای این نظریه بود که تولیدکنندگان های چپ و ناسیونالیستی در کانون توجه قاندیشه

ای را صاحب شده و از ورود به حوزه صادرات که نیازمند رقابت با سایر تولیدکنندگان بود بازماندند. این شدهصنعتی، بازار حفاظت

درآمدهای نفت مواجه بودیم با چالش مواجه شد و نیاز به توسعه  دیدگاه و استراتژی اما به دلیل اینکه در برخی مقاطع با کاهش

ی کشورهای یافته و حتداد. با توجه به اینکه برخی تولیدات صنعتی ایران قابلیت رقابت با کشورهای توسعهصادرات را الزامی نشان می

صادرات محصوالت کشاورزان در کانون توجه توسعه مشهور به کشورهای نوظهور صنعتی را نداشت و کماکان ندارد، توسعه در حال 

قرار گرفت. این توسعه صادرات اما منحصر به صادرات چند کاالی خاص مثل پسته، خاویار، کشمش، زعفران و برخی محصوالت دیگر 

های پس سال های دامداری و جنگل و مراتع و شیالت در دستور کار نبود. اما دربخشبود و صادرات سایر کاالهای کشاورزی در زیر

تر گرفته شد و قصد آن است که از محل این صادرات از جنگ و عادی شدن اقتصاد کار توسعه صادرات محصوالت کشاورزی جدی

دهد ارزش صادرات کاالهای کشاورزی ایران حدود شش میلیارد دالر است به درآمد ارزی قابل اتکایی برسیم. آخرین آمار نشان می

اید ای در جریان است که ایران بهای کارشناسانهکاالیی مثل پسته و حتی فرش دستباف است. اکنون بحثکه البته بخش اصلی آن 

صادرات کشاورزی را رشد و توسعه دهد. این بحث بیشتر از هر چیز درباره موانع توسعه صادرات کشاورزی ایران به کشورهای همسایه 

کنیم شده و از آن عبور می ای به هر مسالهع را کالبدشکافی کند و البته اشارهکند این موضوشده است و نوشته حاضر تالش می طرح

 .وگو شودتا در جایی دیگر به تفصیل درباره آن ها گفت

 کدام همسایه

ای نیست که باید از اگر قصد داریم از دایره حرف و کاغذ بیرون آمده و به توسعه صادرات کشاورزی رنگ و طعم واقعی دهیم، چاره

اینکه کشورهای همسایه تشنه کاالهای ایرانی هستند، بازار بکری در انتظار است و ... عبور های غیرواقعی مثل گویی و داوریلیک

طور اجمال باید گفت چند جور همسایه داریم و چند جور بازار. یک به .ها در امور واقعی کارساز نیستکنیم. یکپارچه کردن همسایه

اریم که عراق است و بازار خوبی دارد و تجربه کار با آن را داریم و کشور ثروتمندی است و باید درباره این همسایه خوب و مفید د

پردازیم برطرف کرد. برخی کشورهای همسایه مثل آذربایجان و بازار مراقبت ویژه کرد و مشکالت آن را که در ادامه به آن می

های بیهوده به حل مسائل اید آن ها را در چارچوب خاصی دید و قبل از امیدواریهای پر رمز و راز هستند و بترکمنستان همسایه

آیند و بازار واردات ایران نخواهند حساب میهای ایران در چارچوب همسایه خوب قرار دارند اما رقیب ایران بهپرداخت. برخی همسایه

ها یکی از اند. نادیده انگاشتن این تفاوتاما فاقد ثبات و پایداریها مثل افغانستان بازار خوبی هستند، شد مثل ترکیه. برخی همسایه

 .موانع توسعه صادرات است

 سیاست خارجی
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دومین عامل ناکامی ایران در توسعه صادرات محصوالت کشاورزی بدون تردید، سیاست خارجی خاص ایران است. توسعه صادرات به 

شوند به دلیل سیاست خارجی ایران که بر پایه فاصله بیشتر ایران تعریف میهای با کمی فارس که همسایهکشورهای حاشیه خلیج

گرفته است، با سیاست خارجی کشورهایی مثل عربستان سعودی، امارات متحده استقالل و دوری از آشتی با دنیای استکبار شکل 

ز واقعی به محصوالت زراعی و باغبانی و دامی عربی، قطر و کویت که کشورهایی هستند که از یک طرف ثروتمندند و از طرف دیگر نیا

دستیابی به امر توسعه  ایران دارند ناسازگار است. بازار این کشورها در صورت برطرف شدن مشکالت سیاسی بازارهایی مطلوب و قابل

 .های سیاست خارجی نیاز به حل برخی مسائل دیگر دارداست که البته پس از برطرف شدن برخی چالش

 ری در توسعه صادراتناپایدا

الن های کیک تنگنای بزرگ در توسعه صادرات محصوالت کشاورزی ایران به جهان و همچنین کشورهای همسایه، ناپایداری سیاست

صادراتی است. به این معنی که هرگاه ایران با مازاد درآمدهای ارزی مواجه شده است، برایش صادرات مساله فرعی شده و امتیازهایی 

مکن بود در شرایط خاص به صادرکنندگان بدهد قطع کرده است. از سوی دیگر هرگاه صادرات کاالیی کشاورزی با کمبود را که م

ایم دولت دستور قطع صادرات را داخلی مواجه شده است و به هر دلیل شاهد اعتراض مردم یا حتی شایعه اعتراض شهروندان بوده

تر توسعه صادرات ترجیح های پایینکنندگان را با قیمتخل و برطرف کردن نیاز مصرفهای ایران تنظیم بازار دادولت .داده است

اند به توطرف تجاری بدترین اقدامی است که میدهند و این بر روند فعالیت صادراتی اثر منفی دارد. بدعهدی در رساندن کاال بهمی

مرغ، پسته و برخی محصوالت رخ داده و باعث سلب اعتماد زیان فرآیند صادرات تمام شود. این اتفاق درباره گوشت مرغ، تخم

 .های تجاری ایران شده استطرف

 مسائل اقتصادی

بدیهی  .آنچه تاکنون درباره موانع توسعه صادرات محصوالت کشاورزی ایران به کشورهای همسایه یادآور شدم موانع غیراقتصادی بود

که بتوانیم آن احتمال افزایش و توسعه صادرات وجود نخواهد داشت. در صورتی های یادشده از بین نرود، است اگر موانع و گره

طور خالصه یادآور شویم که اصل کار است. برخی از مسائل را بهوارد حوزه اقتصادی میسدهای یادشده را از سر راه برداریم تازه 

 .شویممی

 نرخ تورم

میانگین نرخ  .موماً پشت سرهم نیز نبوده است نرخ تورم دورقمی داشته و داردجز چند سال که عاقتصاد ایران در چهار دهه اخیر به

اش بسیار باالتر از نرخ تورم جهانی و منطقه بوده های دورقمیبا تورم ۱360های پس از ویژه در سالتورم ایران در چهار دهه اخیر به

است. آسیب جدی و پرفشار چند برابر بودن میانگین نرخ خورشیدی هنوز نرخ باالیی  ۱39۵رقمی شدن آن در سال و با وجود تک

شده تولیدات ایران را حتمی کرده و قدرت رقابت آن را با کاالهای رقیب کاهش تورم ایران در مقایسه با جهان، باال بودن قیمت تمام

 .دهدمی

 نرخ ارز

ار ویژه این نرخ در تجارت خارجی بسیشورهاست و بهنرخ تبدیل ارزهای معتبر به پول ملی هر کشوری یک متغیر اساسی در اقتصاد ک

موثر است. به این معنی که اگر نرخ تبدیل ارز به ریال )پول ملی ایران( در شرایط صعودی و باال باشد برای صادرکنندگان یک مزیت 

رکننده به ازای هر یک دالر صادرات هزار ریال باشد، صاد 40طور مثال اگر نرخ تبدیل هر دالر به ریال در اندازه آید. بهحساب میبه

هزار ریال برسد، آنگاه ارزش ریالی هر دالر کاالی  3۵اگر نرخ هر دالر روندی کاهنده پیدا کند و به  .شودهزار ریال نصیبش می 40

و اگر نرخ دهد. عکس این داستان نیز صادق است درصد کاهش را تجربه خواهد کرد و صادرکننده مزیت را از دست می ۱3صادراتی 
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درصد  20هزار ریال برسد، ارزش ریالی صادرات یک دالر کاال  ۵0هزار ریال به  40ای از تبدیل هر دالر به ریال ایران در یک دوره

ه هاست کصرفه خواهد شد. جدای از نرخ تبدیل ارز، آنچه اهمیت دارد ثبات در نرخبهیابد و برای صادرکننده کاال مقرونافزایش می

صورت واقعی ها بههای ارز دست بردارد و اجازه دهد نرخهای ارزی است. چنانچه ایران از دستکاری کردن قیمتعی از سیاستخود تاب

کند چون شرایط برای صادرات توان امیدوار بود که صادرات محصوالت کشاورزی دارای مزیت توسعه پیدا میدر بازار تعیین شود می

 .شودها مهیا میایحرفه

 بندیبسته

وجود  بندی باهای زیباتر یکی از رازهای توسعه صادرات در دنیای امروز است. ایران متاسفانه در صنعت بستهکاالهای زیبا در بسته

های اخیر به ای خرما، زعفران، پسته، کشمش و ... در سالمانده است. صادرات فلهها در مقایسه با رقبا بسیار عقب همه پیشرفت

توان و باید صادرکنندگان را در وضعی قرار داد که صادرات منوط به عرضه با زده است. میای کشاورزی ایرانی آسیب اعتبار کااله

 بندی مناسب بازارها را از دسترس ایرانبندی بهداشتی و زیبا باشد، در غیر این صورت نباید اجازه داد که کاالهای بدون بستهبسته

  .خارج سازند

http://www.iana.ir/fa/news/46474/%D9%8۵%D9%8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

شناسایی  /گونه ۱3۰۰۰نمونه و  ۱۷۰۰۰های هرز/ شناسایی درصد محصوالت کشاورزی بر اثر آفات و علف 3۰نابودی 

  تنان برنامه آینده سازمانها و نرمذخایر ماهیان، آبزیان، میکروارگانیسم
درصد محصوالت کشاورزی بر اثر  30تا  2۵معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: ساالنه بین 

به گزارش خبرنگار .رسددرصد می ۱00ها به ر شرایط طغیان این خسارترود و دهای هرز از بین میها و علفبروز آفات و بیماری

ایانا، معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در نشست خبری با موضوع مدیریت تنوع زیستی و 

درصد از محصول بین  ۱00امناسب حدود ذخایر ژنتیکی افزود: اگر ما کارهای تحقیقاتی و مدیریتی را انجام ندهیم، در شرایط ن

 رود، این موضوع مختص کشورما نیست، بلکه در سطح جهان وجود دارد.می

نون همه رود، بیان کرد: تاکشمار میدکتر رسول زارع با بیان اینکه مقابله با آفات یک کار تحقیقاتی نیست، بلکه اقدامی اجرایی به

 ین اقدام از وظایف سازمان حفظ نباتات کشور است که هرساله پایش انجام دهد.ها را بررسی نکردیم و اآفات و بیماری

ها و افزایش ها یا بیماری زنگ گندم بر اثر تغییرات آب و هوایی، خشکسالیهای ناشی از طغیان حمله ملخوی ادامه داد: خسارت

دهد که اکنون به د حشرات در یک برهه زمانی رخ میها برای زاد و ولها، رطوبت طوالنی، ایجاد رویشگاهگرما، افزایش بارندگی

زده است.معاون پژوهشی و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به آخرین وضعیت عملکرد محصول خرما خسارت

؛ آینده این سازمان است تنان جزو برنامهها و نرماین سازمان اشاره کرد و یادآور شد: شناسایی ذخایر ماهیان، آبزیان، میکروارگانیسم

 چرا که یکی از وظایف این سازمان شناسایی و حفظ تنوع زیستی است.زارع اضافه کرد: همچنین در بعد ملی هم برنامه تنوع زیستی،

گونه  74۵هزار و  ۱3هزار نمونه و  ۱7دامی، اصالح بذر و امور باغبانی را در دستورکار داریم و تاکنون  -علوم دامی و ارقام زراعی 

های شناسایی شده است.وی از پیگیری رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی درباره اجرای برنامه نوسازی، تقویت و حفاظت از گونه

های اقتصاد مقاومتی خبر داد و خاطرنشان ساخت: این امور توسط بخش پژوهش در این ژنتیکی در بخش کشاورزی در قالب برنامه

پایان با اشاره به اهمیت تنوع زیستی در کشاورزی کشور تأکید کرد: یکی از منابع پایه کشاورزی ذخایر  شود.زارع درسازمان انجام می

 گیریم./شود؛ اما از آنها بهره میژنتیکی و تنوع زیستی است که هر چند دیده نمی

iana.ir/fa/news/http://www.46287/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

 /پره شمشاد از روسیه طی دو سال گذشتهآمادگی کشور برای شناسایی و مبارزه با بیوتروریسم/ ورود آفت شب

ریزی استراتژیک تنوع میلیون نمونه زیستی در موزه ذخایر ژنتیکی کشور/ نهایی شدن سند برنامه ۴نگهداری 
 زیستی و ذخایر ژنتیکی تا یک ماه آینده

پزشکی کشور با اشاره به نگهداری و حفاظت از تنوع زیستی برای کنترل و مبارزه با آفات گفت: مجموعه رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه

هزار نمونه زنده و غیرزنده،  300مؤسسه در شش بخش متمرکز شده است و با در اختیار داشتن چهار میلیون و تنوع زیستی در 

 .رودشمار میترین ذخایر ژنتیکی در منطقه بهبزرگ

 

نوع تپزشکی کشور امروز در نشست خبری با اشاره به نگهداری و حفاظت از به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه

زیستی برای کنترل و مبارزه با آفات گفت: مجموعه تنوع زیستی در مؤسسه در شش بخش متمرکز شده است و با در اختیار داشتن 

رود.دکتر ابراهیم ابراهیمی با بیان شمار میترین ذخایر ژنتیکی در منطقه بههزار نمونه زنده و غیرزنده بزرگ 300چهار میلیون و 

هزار قارچ  20هزار گیاه و  80پزشکی کشور قرار دارد، افزود: از این تعداد نه گیاهی در مؤسسه تحقیقات گیاههزار نمو ۱00اینکه 

شود.وی با اشاره به اهمیت و نقش تنوع است و بیش از چهار میلیون نمونه زیستی نیز در موزه ذخایر ژنتیکی مؤسسه نگهداری می

امنیت غذایی بیان کرد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از طریق شناسایی، زیستی و ذخایر ژنتیکی در پایداری تولید و 

ها و تمامی فون و فلورها توانسته است های جدید و موجود از انواع گیاهان، جانوران، میکروارگانیزمآوری، ثبت و نگهداری گونهجمع

 ۱3۱، ۱39۵ی زنده شناسایی، حفظ و نگهداری شده را تا پایان سال هانقش مهمی در کنترل آفات داشته باشد.ابراهیمی تعداد نمونه

 9۵نمونه تا پایان سال  790هزار و  486های غیرزنده چهار میلیون و نمونه اعالم کرد و ادامه داد: این عدد برای نمونه 870هزار و 

های بسیار زیادی پرداخت شده است، عنوان کرد: هها هزاران ساعت وقت و هزینبوده است.وی با بیان اینکه برای نگهداری این نمونه

رود و چنانچه شمار میها برای مطالعات داخلی و خارج از کشور بسیار مهم است و مرجع مهم برای دانشجویان و محققان بهاین نمونه

نمونه و  ۱۱7هزار و  ۱2به پزشکی کشور با اشاره ناپذیر خواهد بود.رئیس مؤسسه تحقیقات گیاهآسیبی به آنها وارد شود، جبران

پزشکی کشور خاطرنشان ساخت: در موزه حشرات هایک میرزاخانی گونه در موزه جانورشناسی مؤسسه تحقیقات گیاه 74۵هزار و سه

زیرمجموعه دارد  9گونه شناسایی شده است. موزه جانورشناسی مؤسسه  ۵38هزار و هزار نمونه و هشت 480مؤسسه چهار میلیون و 

 شود.های خاکی و سایر جانوران در آن نگهداری میها، کرمها، حلزونای از پرندگان، پرندگان شکاری، عنکبوتوعهکه مجم

 گونه شناسایی شده است. 2۵9نمونه و  ۵۵هزار و ابراهیمی تأکید کرد: همچنین در کلکسیون نماتد مؤسسه یک

نوع های ترو است، یادآور شد: یکی از اثراتی که موضوعبا آن روبهوی با اشاره به پدیده بیوتروریسم که چندین سال است کشور 

اند، تحقیق کنیم تا ببینیم که منشأ طغیان این آفت بیوتروریسم بوده است زیستی دارند، این است که ما روی آفاتی که طغیان داشته

یم توانیم بگویراحتی نمیشود، بهجا میاز آفات جابهکه مبادالت کاالیی در جهان زیاد است و در پی آن بسیاری یا نه؟ اما از آنجایی

 توانیم بگوییم که چنین چیزی وجود داشته است.منشأ هرچیزی بیوتروریسم است، با این حال با توجه به تجربیاتی که داریم، می

های خلیج فارس اضافه پزشکی کشور با اشاره به پدیده کشند قرمز در چند سال گذشته در سطح آبرئیس مؤسسه تحقیقات گیاه

کرد: وقتی این مسئله مطرح شد این ذهنیت هم به وجود آمد که این پدیده تعمدی بوده یا خیر و آیا ممکن است بیوتروریسم بوده 

 اند،فرنگی دیده شده چنانچه گفته شود این آفت را در کشور رها کردههای گوجهخوار است و در بوتهباشد یا مثالً آفت توتا که برگ

 درست نیست و سندی در این زمینه وجود ندارد. هرچند مؤسسه گیاه پزشکی آن را مهار کرد.
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 کند.ابراهیمی خاطرنشان ساخت: ما واردات زیادی داریم که گاه کنترل شده هم نیست که این مسئله کار را سخت می

د، های میکروارگانسیم ما فعال باشید در کنار آن بانکوی اظهار کرد: همیشه امکان اینکه بیوتروریسم وجود داشته باشد، هست؛ اما با

تر این پدیده را شناسایی کنیم.ابراهیمی در پایان افزود: امکانات موجود در مؤسسه باید نوسازی شود و اعتبارات تا بتوانیم راحت

ترویج کشاورزی نیز در این نشست با مقام معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و مناسبی در اختیار آن قرار گیرد.قائم

ه پره شمشاد که طی دو سال گذشتاشاره به آمادگی کشور برای شناسایی و مبارزه با بیوتروریسم گفت: برای مثال درباره آفت شب

 شدن برهای شمال و غرب کشور افزایش داشته محل استقرار اولیه این آفت کشور روسیه بوده است که از راه هوا و سوار در جنگل

رغم آمادگی نتوانستند این آفت را کنترل ها هم بهطوری که اروپاییها و نیز خودروها به نقاط شمالی کشور وارد شده است، بهبالک

 پره هستند و دو تا سهکنند و جلوی آن را بگیرند.دکتر حسن عسگری بیان کرد: محققان کشورمان در حال بررسی روی آفت شب

نیستانک، مجری برنامه تا این آفت کنترل و با آن مبارزه شود.در بخش دیگری از نشست، محسن مفیدی سال طول خواهد کشید

با تفکر تلفیقی و سیستمی که در تحقیقات  93کالن علم و فناوری زیستی و ذخایر ژنتیکی سازمان تات اظهار کرد: از ابتدای سال 

ازمان، های تحقیقاتی سکیفیت تحقیقات تشکیل شد که یکی از مؤلفهمنظور سرعت بخشیدن و نیز افزایش حاکم شد، گروهی به

 های ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی را مشخص کردیم.هدف 9۵ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی است و در این زمینه از اواسط سال 

د آور شد: تا یک ماه آینده این سنریزی استراتژیک تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی سازمان تات یادوی با اشاره به تهیه سند برنامه

های اقتصاد مقاومتی از ابتدای امسال آغاز شده است که برنامه نوسازی ذخایر را در اولویت قرار شود و در کنار آن طرحنهایی می

 ایم./داده

http://www.iana.ir/fa/news/46283/%D8%A2%D9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

 های خرد بهترین ابزار حمایت و توانمندسازی زنانصندوق

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ایجاد فرصتهای شغلی جدید، توانمندسازی زنان و تقویت اقتصاد محلی و روستایی را از مهمترین 

 .های اعتباری خرد عنوان کرددستاوردهای ایجاد صندوق

های خرد محلی، بهترین ابزار نظام صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی گفت: صندوق 600اصغر نوراله زاده با اشاره به ایجاد  ایسنا،

های دولت تدبیر و  گام با سیاستهای خرد اعتباری همبه گفته وی طرح ایجاد صندوق.روندتأمین مالی و توسعه محلی به شمار می

ترین دستاوردهای آن ایجاد  امید در جهت کاهش بیکاری، توسعه عدالت و بهبود وضعت معیشت و اقتصاد به اجرا درآمده و مهم

 .های شغلی جدید، توانمندسازی زنان، تولید ثروت و تقویت اقتصاد محلی و جوامع روستایی بوده استفرصت

صندوق اعتبار خرد زنان روستایی در کشور خبر داد و گفت: در برنامه ششم توسعه  600رینی امید از تشکیل مدیرعامل صندوق کارآف

بینی شده که امیدواریم با تعامل و همکاری نهادهای دیگر، به اهداف قانون برنامه ششم دست پیدا صندوق خرد پیش 6000ایجاد 

مین مالی رسمی را مورد اشاره قرار داد و گفت: نظام اعتبار سنجی شبکه بانکی أهای نظام ت نوراله زاده درعین حال محدودیت.کنیم

به شکلی است که باید مواردی همچون اهلیت فرد، توان بازپرداخت اقساط و نظارت بر اجرای طرح مورد بررسی قرار بگیرد چون این 

 ه شهرها شده است.عوامل موجب عدم دسترسی روستاییان به منابع مالی و گسترش پدیده مهاجرت ب

http://www.iana.ir/fa/news/464۵۵/%D8%B۵%D9%86%D8%AF 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  30تاریخ: 

 ایران میلیارد دالر از منابع ژنتیکی 2خروج ساالنه 

دکتر جواد مظفری، مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر کل دفتر روابط علمی و همکاری های بین المللی سازمان تحقیقات، 

آموزش و ترویج کشاورزی در گفتگو با علمنا در مورد الیحه حفظ منابع ژنتیکی که در حال حاضر برای رسیدگی در دستور کار صحن 

دکتر جواد مظفری، مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر کل دفتر روابط علمی و .گویی داشته است مجلس قرار دارد، گفت و

در مورد الیحه حفظ منابع ژنتیکی که در  علمناهمکاری های بین المللی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گفتگو با 

به هیات 9۱آخرین نسخه الیحه حفظ منابع ژنتیکی در سال "دگی در دستور کار صحن مجلس قرار دارد، گفت: حال حاضر برای رسی

دولت رفت و در کیسیون علمی تحقیقاتی هیات دولت به تصویب رسید، سپس به مجلس فرستاده و تصویب شد. با تغییر دولت این 

  .مجددا برای تجدید نظر در لوایح به مجلس فرستاده شد 93الیحه مجددا در کابینه دولت جدید تصویب و در سال 

در حال حاضر با وجود موافقت اکثریت نمایندگان برای تصویب این الیحه مشکالتی بر سر راه به تحقق پیوستن این گام ملی جهت 

. کسانی ان منابع ژنتیکی باشدحفظ منابع ژنتیکی کشور وجود دارد، مشکالتی که می تواند ناشی از اقدامات سودجویانه برخی سوداگر

که به دنبال راه هایی برای تصویب نشدن این الیحه هستند تا به بهانه های واهی جلوی این اقدام کامال علمی و منطقی را بگیرند 

است که  منابع ژنتیکی ثروتی.وبتوانند به کسب منافع خود از طریق تاراج ملی این کشور ادامه دهند از هیچ کاری فروگذارنمی کنند

خداوند به رایگان در اختیار ما قرارداده، اما به رایگان از دست دادن آن ها ضرری جبران ناپذیر به کشور وارد می کند. این منابع از 

معادن نفت و طال ارزشمند تر هستند چرا که حیات بشر را تحت تاثیر قرار می دهند. منابع بیولوژیک منابعی سازنده حیات بشر 

  .الزم باشد تغییری در نوع حیات بشر اتفاق بیفتد به وسیله این منابع حاصل می شودهستند اگر 

در حال حاضر در دنیا مسابقه ای برسر دستیابی به این منابع وجود دارد و کشور ما که یکی از غنی ترین کشورها در این زمینه است 

ا هیچ قانونی نداریم که بتواند از این ثروت محافظت کند و به مورد توجه بسیاری از کشورهای خارجی است و این درحالی است که م

همین دلیل تاکنون مقدار زیادی از این منابع به صورت بازگشت ناپذیری از دست ما رفته است. به طور مثال تا چند سال گذشته 

الن آمریکا به بزرگ ترین تولید کننده ایران بزرگ ترین تولید کننده پسته در جهان بود و تمام بازار جهانی را در دست داشت اما ا

پسته تبدیل شده و با استفاده از منابع ژنتیکی ما علیه خود ما به رقابت برخاسته است. ضرری که از نظر اقتصادی به ما وارد می شود 

قوت  ندم که اکنونناشی از نداشتن قانونی برای محافظت از این منابع است یا در مورد گندم جالب است بدانید که محل پیدایش گ

غالب مردم جهان را تشکیل می دهد، کشور ایران بوده است، این محصول در ایران تنوع بسیاری دارد اما بدون هیچ حق مالکیتی به 

کشورهای دیگر رفت و به جایی رسیدیم که مجبور شدیم وارد کننده آن باشیم، یا مثال گونه های مختلف گیاهان دارویی ما که امروز 

مدیر کل دفتر روابط علمی و همکاری های بین المللی سازمان تحقیقات و ".قی برای نگه داشتن منابع ژنتیکی آن نداریمهیچ ح

ا اعالم و دستیابی به آن ها ر” ذخایر ملی"ترویج کشاورزی،افزود: در صورتی که این الیحه تصویب شود، ذخایر ژنتیکی ما به عنوان 

های دیگری که می خواهند از این منابع استفاده کنند باید با ایران قرارداد تسهیم منافع ببندند و قانونمند می شود. در نتیجه کشور

البته این کاری است که تمام کشورها طبق کنوانسیون تنوع .برای اینکه بتوانند از این منابع استفاده کنند باید از ایران اجازه بگیرند

رقانونی می دانند. برزیل یکی از کشورهای غنی است که پس از برآورد ضرر اقتصادی، خروج این منابع را غی  ۱993زیستی در سال 

اگرچه منابع ژنتیک ایران به اندازه کشور برزیل غنی نیست، .میلیارد دالر زیان می کند ۵دریافت که در اثر خروج این منابع ساالنه 

رد دالر از خروج این منابع دچار خسارت می شود. چرا که امروزه اما طبق محاسبات ما ایران نیز ساالنه چیزی بین یک تا دو میلیا

اگر الیحه ژنتیکی ارایه .تمام این منابع بدون مجوز به راحتی خارج می شوند و ما حتی نمی توانیم اسم قاچاق را روی آن بگذاریم
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هیم داشت که وزارت خانه های شده به مجلس تصویب شود، در مرحله اول یک نظام مشخص برای مدیریت ذخایر ملی کشور خوا

دست اندر کار مثل وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و سازمان محیط ریست را ملزم می کند یک واحد مستقل مربوط به ذخایر 

ژنتیکی تشکیل دهند. عالوه بر آن دولت را موظف می کند که واحدی مستقل مربوط به این ذخایر برای بهره برداری پایدار تشکیل 

رای این دولت بایدعلم و فن آوری الزم برای این اقدام راهم ایجاد کند و نظام بهره برداری فنی برای آن ایجاد کند. مثال برای دهد و ب

ایجاد ارقام جدید گیاهی،دارویی، تغییرات ژنتیکی دامی و آبزیان اقدام کند. به عنوان نمونه این نکته را مورد توجه قراردهید که ما 

کم آبی هستیم، بنابراین اگر بتوانیم از طریق زیست فناوری گیاهانی ایجاد کنیم که با نصف آب موجود رشد کنند  االن دچار بحران

بنابراین برای تبدیل همه این موارد به ثروت، .در مصرف آب صرفه جویی کرده ایم و به ادامه چرخه حیات در کشور کمک کرده ایم

د آن در این الیحه ژنتیکی قرار گرفته است و اگر تصویب نشود، عالوه بر اینکه بیش از یک باید فناوری ملی وجود داشته باشد که مفا

میلیارد دالر در سال ضرر اقتصادی داریم، به زودی مجبور به خرید همین منابع از سایر کشورها خواهیم شد و هزینه های بسیاری 

ع ژنتیکی را در دست نخواهند داشت. اما مشکل این است که ما متحمل خواهیم شد و مهم تر اینکه نسل های آینده چیزی از مناب

در حال حاضر سازو کار علمی استفاده از آن ها را به صورت کامل دردسترس نداریم و وضعیت شبیه نفت سال ها پیش را برای ما 

ت از ما می گرفتند و در واقع سرمایه دارد که انگلیسی ها به ما می گفتند این ماده سیاه بد بود به دردشما نمی خورد و آن را با من

اکنون نیز این سرمایه به تاراج می رود به دست عده ای سودجو در داخل کشور که به دنبال حفظ .های ما را به تاراج می بردند

 /.وضعیت نابسامان موجود برای عدم تصویب این الیحه هستند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

 منافع زیست محیطی را پای مصالح اقتصادی ذبح نکنید

ارزیابی زیست محیطی از جمله سد خرسان های بدون به دنبال مصوبه روز یکشنبه هیات دولت درباره ادامه ساخت بخشی از پروژه

های محیط زیست و منابع طبیعی چهار محال و بختیاری در اعتراض به ساخت این سد، به سازمان بازرسی نامه سه، شبکه سمن

انا، به گزارش خبرنگار ای.نوشتند. در این نامه تاکید شده است که منافع زیست محیطی را نباید به پای مصالح اقتصادی ذبح کرد

های مشمول ارزیابی زیست محیطی فاقد مجوز و دارای پیشرفت فیزیکی، یکشنبه گذشته هیات دولت مصوب کرد که برخی از پروژه

های قزوین، البرز، با رعایت شرایط خاص ادامه فعالیت دهند. بر اساس این مصوبه، آزاد راه کنار گذر دوم جنوبی تهران در استان

توانند ضوابط را در استان چهارمحال و بختیاری می 3ود در استان گیالن و سد و نیروگاه آبی خرسان مرکزی و تهران، سد شفار

ها از نگاه فعاالن محیط زیست و کارشناسان مخرب بوده و معلوم نیست هیات دولت چگونه و با کدام توجیه نادیده بگیرند. این پروژه

ساس اطالعات اعالم شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع سد شفارود درباره ادامه ساخت آنها تصمیم گرفته است. بر ا

د. ای کاهش یابمتر تعدیل شده است. جاده دسترسی به سد نیز از پروژه حذف شده است تا تخریب جنگل با اجرای چنین پروژه ۱3

های هیرکانی، با اجرای چنین زن سد درجنگلاما با وجود این تغییرات، سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل قرار گرفتن مخ

ای مخالف بود. بعد از اعالم نظر هیات دولت، نخستین گروه از فعاالن محیط زیست که در برابر این تصمیم موضع گرفتند، پروژه

رسان سه های چهار محال و بختیاری بود. آنها به صدور مجوز برای ساخت سد خرسان سه اعتراض کردند. حجم مخزنی سد خسمن

آید. با افتتاح این سد، سد بزرگ کشور به حساب می ۱0میلیون مترمکعب برآورد شده است. این سد جزء  ۱۵8هزار و  ۱0حدود 

روستای منطقه باید با جمعیتی حدود پنج هزار نفر کوچانده شوند. با توجه به تبعات ساخت این  ۱7رود و آبشار آتشگاه زیر آب می

کار غیر قانونی ت استان چهار محال و بختیاری در اعتراض به ساخت خرسان سه و تجهیز کارگاه و آغاز بهسد، فعاالن محیط زیس

رغم وضعیت طرح فاقد مجوز سد و انتقال آب بهشت آباد، به سازمان بازرسی کشور نامه نوشتند. در متن این نامه آمده است: به

ی اخیر شاهد ادامه همان روند نادیده گرفتن مالحظات علمی و محیط زیستی و ترویج بار حاکم بر منابع آبی، ناباورانه در روزهافاجعه

های حیاتی کارون مظلوم هستیم. ماجرای تلخی که زیست و آب چهارمحال و بختیاری و سرشاخهقانونی در حوزه محیطدولتی بی

جبات نگرانی و تشویش اذهان عمومی مردم در زیستی و قانون مداری دولت تدبیر و امید، موبرخالف ادعاها و شعارهای محیط

انگیز هیئت دولت با تداوم اجرای پروژه فاقد مجوز و های چهارمحال و بختیاری و خوزستان را فراهم کرده است!موافقت حیرتاستان

ی و اقتصادی زیستی و توسعه پایدار در پای مالحظات سیاسمصداق ذبح کردن مالحظات محیط 3محیطی سد خرسان ارزیابی زیست

تولی شاهد های مبرانگیز مقامات ارشد استان و انفعال دستگاهبوده که در فضایی غیرکارشناسی صورت پذیرفته است. در سکوت تأمل

آورتر آنکه شاهد هیچ واکنش مسئوالنه و سزاواری از آباد هستیم و شگفتتجهیز کارگاه و آغاز بکار پروژه ویرانگر و فاقد مجوز بهشت

نظرهای سازمان حفاظت بر اساس اعالم !ه قضایی، نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی هم نیستیمدستگا

محیطی بوده که برخالف مالحظات علمی و رویکردهای ها فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیستزیست، این طرحمحیط

 هایاسی، اضافه بر شتاب بخشیدن به روند نابودی کارون بزرگ و ورود خسارتمدارانه، اتخاذ چنین تصمیمات غیرکارشنقانون

های ها و تنشها و منابع آبی چهارمحال و بختیاری، سبب کاهش اعتماد عمومی و بروز نارضایتیسازگان، آبخوانناپذیری بر بومجبران

آباد و بهشت 3های خرسان ی است عملیات اجرایی پروژهگفتن .های چهارمحال و بختیاری و خوزستان خواهند شداجتماعی در استان

القاعده قبل از اخذ مجوزهای قانونی، شروع به کار پروژه در شرایطی آغاز شده بودند که هر دو پروژه فاقد مجوزهای قانونی بوده و علی

وده و انتظار برخورد قانونی با هایی جرم بکرد و حتی تخصیص بودجه برای چنین طرحو اعالم گزارش پیشرفت فیزیکی و هزینه
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که ظاهراً رفت درحالیشان میهای متولی و نهادهای نظارتی برای تخلف و کوتاهی در انجام وظایف ذاتیمجریان و تمامی دستگاه

زیستی ولتی محیطهای غیردرو؛ ما تشکلازاینت!ها شده اسای برای موافقت با تداوم اجرای این پروژههمین اقدامات قانون گریزانه بهانه

های و همچنین کوتاهی دستگاه 3استان چهارمحال و بختیاری اعتراض شدید خود را نسبت به مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان 

آباد اعالم کرده، درخواست توقف این متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت

  .و غیرقانونی را داریمهای فاقد مجوز طرح

http://www.iana.ir/fa/news/46348/%D9%8۵%D9%86% 
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 نهاده

 فارس - ۹6/04/26 : تاریخ

 هزار برند فرمول کود داخلی، وارداتی و توزیعی ثبت شد  ۵شود/ نوع کود کشاورزی اجباری می ۷استاندارد 
مسوول دفتر ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاه وزارت جهاد کشاورزی گفت: استاندارهای اجباری هفت نوع کود پر مصرف کشاورزی 

  .در سال جاری تصویب و اجرایی خواهد شد

اده گفت: طی سه سال و نیم اخیر، ، شمس ا.. مالزپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان استاندارد ملی در فاز نخست مشخصات فنی و استاندارد های اجباری هفت نوع کود پر 

مصرف کشاورزی را تدوین کرده و اکنون طرح اجرای استانداردهای اجباری این کودها در شورای عالی استاندارد در حال بررسی و 

 کودهای شامل دهند می تشکیل را کشاورزی مصرفی کودهای درصد 90 از بیش که کود نوع هفت این: داشت اظهار وی.تصویب است

مسوول دفتر ساماندهی کود و بهبود .ساده، سوپر فسفات تریپ، اوره و فسفات پتاسیم می شود فسفات سوپر همچون خارجی و داخلی

جهاد کشاورزی با بیان این که اجرای استانداردهای اجباری کودهای کشاورزی، ریسک عرضه  تغذیه گیاه معاونت امور زراعت وزارت

کودهای تقلبی را در کشور افزایش می دهد، تصریح کرد: این اقدام در راستای سالمت مردم، منافع کشاورزان و تولید کنندگانی است 

ه ادامه داد: ما با اجباری کردن استانداردهای کودهای کشاورزی به مالزاد.که مایلند کودهای استاندارد تولید کنند،صورت می گیرد

دنبال آن هستیم که به لحاظ حقوقی برای متخلفان، مجازات های سنگین تعیین و به این ترتیب از ورود آنان به بازار کود و انجام 

و کنترل کودهای کشاورزی تولید داخلی و وی اقدام وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ثبت و پایش .سوء استفاده ها جلوگیری کنیم

وارداتی را به منظور دسترسی بهره برداران به کودهای با کیفیت بسیار مهم و ارزنده خواند و گفت: تا کنون بیش از پنج هزار برند 

اعت وزارت جهاد مشاور معاون امور زر.فرمول کود تولید داخلی، وارداتی و توزیعی توسط موسسه تحقیقات خاک و آب ثبت شده است

هیچ قانون یا دستورالعملی برای ثبت و کنترل کیفیت کودهای کشاورزی و برخورد با  93کشاورزی با اشاره به این که تا سال 

متخلفانی که کودهای غیر استاندارد و آلوده به فلزات سنگین تولید و یا وارد می کردند وجود نداشته است، خاطر نشان کرد: با دستور 

دستورالعمل ثبت و پایش کودهای کشاورزی توسط موسسه تحقیقات خاک و آب تدوین وسپس به  93اد کشاورزی در سال وزیر جه

 92وی اذعان داشت: با اجرای این دستورالعمل، کیفیت کودهای شیمیایی، آلی و زیستی نسبت به سال های قبل از .اجرا در آمد

یم با اجرای طرح ها و تصمیم های جدید، به استانداردهای اطمینان بخش در ارتقای قابل توجهی در کشور داشته و تالش می کن

مالزاده با بیان این که بخشی از افزایش تولید محصوالت کشاورزی و درآمد کشاورزان به کیفیت کودهای مصرفی .حوزه کود برسیم

ف کودهای بی کیفیت که ماده موثره نداشته بر می گردد، اظهار داشت: یک بررسی میدانی نشان می دهد که در گذشته به علت مصر

وی پایش مستمر کودهای کشاورزی .اند، عملکرد تولید محصوالت کاهش یافته ضمن آن که به بهداشت خاک هم آسیب رسیده است

 که اعضایدر استان ها را از دیگر اقدام های وزارت جهاد کشاورزی عنوان و تصریح کرد: کیفیت کودها توسط کارگروهی در استان ها 

آن شامل رییس سازمان جهاد کشاورزی، نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی و کاالی 

مسوول دفتر ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاه .قاچاق هستند به طور مستمر پایش و متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند

زارت جهاد کشاورزی در عین حال از کشاورزان خواست، کودهای مورد نیاز خود را از فروشگاه های مجاز تهیه معاونت امور زراعت و

و به شماره ثبت بر روی بسته های کود توجه کنند و در صورت مالحظه هر گونه تخلفی به سازمان جهاد کشاورزی استان خود 

 .گزارش دهند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱396042600۱844 
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 نهاده
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

 کمپوست/ سوءاستفاده از یک مشت کرم برای خالی کردن جیب مردمکننده ورمیکرم کوئیست؛ ساقط

 پور:حامد صفری -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

درصد یارانه کودهای شیمیایی برای کودهای زیستی، آلی و ارگانیک، وجود مافیا  3۵های هرمی، اجرایی نشدن تخصیص ورود روش

های کمپوست شد.کشور ما دارای تواناییمیلیون دالری برای واردات کودهای شیمیایی منجر به نابودی صنعت ورمی ۵00و مصوبه 

خی محصوالت به خودکفایی رسیده و در تولید و صادرات محصوالتی دیگر نظیر زعفران، پسته زیادی در بخش کشاورزی است، در بر

رویه از کودها و سموم های کشور و تخریب آن به واسطه استفاده بیدار است.ضعیف شدن خاکو برخی گیاهان دارویی در دنیا عنوان

ایی رویه از کودهای شیمیوالت کشاورزی شده است.استفاده بیشیمیایی باعث اعتیاد خاک و نیاز آن به غنی شدن جهت تولید محص

های آلودگی آب و خاک، تخریب ساختمان خاک و شور و سفت شدن و برهم خوردن تعادل عناصر غذایی آن، سرطان و جهش

مراه ورزی را به ههای گزاف تولید محصوالت غذایی و کشاکیفیت و آلوده، صرف هزینهژنتیکی در انسان، ایجاد محصوالت غذایی بی

داشته است.حال پرسش اینجا است که برای حفظ شدن روند صعودی تولید محصوالت کشاورزی، چه موادغذایی باید به زمین اضافه 

 های زیستی و آلی جزوشود؟برای حفظ جایگاه و رقابت با کشورهای پیشرفته باید تولید محصوالت ارگانیک و استفاده از نهاده

ها که چند سال گذشته سر و صدای زیادی در کشور به پا کرد و باعث ت جهاد کشاورزی باشد.یکی از این نهادههای وزاراولویت

 کمپوست است.شناخته شدن آن، سوءاستفاده از مردم و از بین رفتن صنعت تولید و تولیدکنندگان آن شد؛ ورمی

های هایی از کرممواد آلی در حال پوسیدگی از دستگاه گوارش گونه ای که از کود آلی بیولوژیکی که بر اثر عبور مداوم و آرامنهاده

ها و شود. این مواد هنگام عبور از بدن کرم آغشته به مخاط دستگاه گوارش، ویتامینخاکی و دفع این مواد از بدن کرم حاصل می

و بهبود عناصر غذایی خاک تولید و مورد عنوان یک کودآلی غنی شده و بسیار مفید برای ساختمان ها شده که در نهایت بهآنزیم

دلیل سود باالی این صنعت که از سود طلب خیل عظیمی از مردم بهشود.زمانی با تبلیغات فردی سودجو و منفعتمصرف واقع می

مورد نظر  دیافت و فرکمپوست افزایش میروز تقاضای ورود به صنعت تولید ورمیبانکی هم بیشتر بود، وارد این عرصه شدند، روزبه

های هرمی و فروش خیالی و اسمی کود و کرم به مردم های زیادی در سراسر ایران دایر و برای دریافت سود بیشتر افکار و روششعبه

را وارد این صنعت کرد.در این میان اشباع شدن جامعه از این حرفه و ناتوانی فرد مورد نظر در پرداخت سود و فروش کرم و کود به 

 لی برای سقوط این صنعت به انتهای دره ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شد.مردم، دلی

 از تولید محرمانه در قبل از انقالب تا تولید انبوه کرم کوئیستی کالهبردار معروف

ارآفرین سلجوقی، ککمپوست را از کارشناسان، صاحبنظران و تولیدکنندگان مطلع پیگیر شدیم که خسرو ماجرای کالهبرداری ورمی

مانه بار قبل از انقالب به صورت محرکمپوست برای نخستینوگو با خبرنگار ایانا گفت: تولید ورمیکمپوست در گفتاجتماعی ورمی

کمپوست توسط یکی از اساتید دانشگاه تهران به ایران آورده شد، در دشت مغان آغاز شد و بعد از انقالب راکتور تبدیل زباله به ورمی

گیگ اطالعات راجع  60آوری حدود حتی در شیراز هم تولید صورت گرفته بود، اما اطالعاتی از آن منتشر نشد.وی که شخصاً با جمع

کمپوست و مطالعه استاندارد کشورهای آلمان، استرالیا، کانادا، ژاپن و آمریکا، استانداردی تلفیقی و بومی برای این صنعت به ورمی

کمپوست وجود ندارد، بیان کرد: از آنجا که هدف اصلی تولید شاره به اینکه در ایران استانداردی برای ورمیتهیه کرده است، با ا

حویل کمپوست به مردم تهایی در آلمان فعالیت داشتند که کرم ورمیکمپوست در کشورهای پیشرفته پرورش کرم است، شرکتورمی

کمپوست را به همراه مقداری کود ورمی بت هزینه نگهداری به مردم، کرم های ورمیدادند و بعد از مدتی با تحویل مقداری پول بامی

یک سبد با یک مشت کرم، همراه با  "ببر و بیار"عنوان طرح ها گرفتم و بهگرفتند.وی ادامه داد: این ایده را از آلمانیپس می
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ای که همراه با دوستانش از یک تیم ه را طی جلسهکمپوست این ایددستورالعمل پرورش مطرح کردم که کالهبردار معروف ورمی

کانادایی با من داشت به مرحله اجرا درآورد، اما با تغییر این طرح، به جای استفاده از کرم خالی جهت فرآوری زباله، یک سبد حاوی 

 داد.کیلوگرم کود گاوی همراه با یک مشت کرم به مردم تحویل می ۱2.۵

 های ساختمانی پدیدهکمپوست در پروژهسود ورمی

 کمپوستشده هر سبد چهارهزار تومان بود، عنوان کرد: کالهبردار معروف ورمیکمپوست با بیان اینکه هزینه تماماین فعال ورمی

میلیون تومان  30فروخت و سه ماه بعد با پرداخت سود شش میلیونی، سبدها را از مردم هزارتومان به مردم می 24هزار سبد را یک

 کرد.گذاری میسرمایه "پدیده"هزار تومان سود حاصله از هر سبد را در پروژه ساختمانی  20کرد، البته وی اری میخرید

سلجوقی با بیان اینکه کالهبردار معروف پس از استقبال مردم از وسوسه سود شش میلیون تومانی، طی سه ماه که از سودهای شبکه 

 توانند نگهداریکرد، افزود: در این روش به مشتریان اعالم شد که در صورت تمایل میبانکی هم بیشتر بود، روش جدیدی اتخاذ 

ها را با خود همراه کرد که با هماهنگی یکی از ها را به شرکت واگذار کنند.وی در مرحله بعدی یکی از ارگانسبدها و پرورش کرم

میلیون تومان  ۱2گرفت که از این میزان ای آن ارگان( تعلق میمیلیون تومانی به متقاضیان )از اعض ۱۵های کشور، تسهیالتی بانک

 کرد وها را جهت ورود به این عرصه ترغیب میای بود که مشتریسهم خود کالهبردار معروف و سه میلیون تومان دیگر سهم واسطه

هزار بیان اینکه کالهبردار معروف یکدادند.سلجوقی با کمپوست تحویل میمیلیون تومان به متقاضی کود و کرم ورمی ۱۵به اندازه 

ل کمپوست تبدیفروخت، اضافه کرد: کار به جایی رسید که تولید ورمیمیلیون تومان به مردم می 24کمپوست را به قیمت سبد ورمی

 گرفت.ها بدون وجود خارجی سبد و کرم صورت میشده بود و خرید و فروش "کرم کوئیست"به 

 اردات ضربه بزرگی به تولیدکنندگانمیلیون دالری و ۵۰۰مصوبه 

کمپوست روش کرم کوئیست )ورود روش فروش محصول به صورت هرمی( را یکی از دالیل سقوط این صنعت دانست این فعال ورمی

درصد یارانه کودهای شیمیایی برای کودهای زیستی، آلی  3۵و یادآور شد: دومین دلیل سقوط این صنعت، اجرایی نشدن تخصیص 

میلیون دالری برای واردات کودهای شیمیایی و پایین بودن قیمت  ۵00نیک و سومین دلیل سقوط هم وجود مافیا و مصوبه و ارگا

 کمپوست بود که باعث کاهش شدید فروش کود ورمی و نابودی تولیدکنندگان شد.این کودها نسبت به کود ورمی

کمپوست باعث ضربه شدید به تولیدکنندگان شد، تأکید کرد: با این ورمیوی با اشاره به اینکه دالیل فوق و نبود تضمین برای خرید 

کمپوست متضرر شدند و تا زمانی که قیمت کودهای شیمیایی به طور تقریبی شرایط در ابتدا کل جامعه و سپس تولیدکنندگان ورمی

 کمپوست نخواهند داشت.رایگان باشد، کشاورزان رغبتی به استفاده از کود ورمی

ی با بیان اینکه کمبود کود و آب از مشکالت بخش کشاورزی است، خاطرنشان ساخت: بیشترین میزان مصرف آب به بخش سلجوق

 70تا  20یابد، بلکه باعث افزایش درصد کاهش می 20تنها مصرف آب کمپوست، نهکشاورزی اختصاص دارد، با استفاده از ورمی

 د.شودرصدی تولید و عملکرد محصوالت کشاورزی می

 استفاده از کودهای حیوانی باید ممنوع شود

زمینی این کشور، کشاورزان را ترغیب به استفاده های زیروی اظهار کرد: وزارت کشاورزی آمریکا برای جلوگیری از نیتراته شدن آب

کشور مصرف کودگاوی در کند، همچنین بعد از بروز یک بیماری از سبزیجات در آلمان، این نکردن از کودهای گاوی در مزرعه می

 جات را ممنوع اعالم کرد، اما مصرف کودهای حیوانی همچنان در کشور ما رایج است.سبزی و صیفی

 هاکمپوست با زیادشدن درخواستایجاد پول شویی در ورمی
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صورت سنتی ال پیش بهس ۱0کمپوست از وگو با خبرنگار ایانا گفت: ورمیکمپوست در گفتدر ادامه مهدی نادری، تولیدکننده ورمی

کالهبردار معروف وارد این صنعت شد که  ۱389شد، اما سال ها مثل قزوین انجام میوارد کشور شد و تولید آن در برخی از استان

های متعددی در سراسر کشور ایجاد های زیاد، شعبهدلیل درخواستکه بهطوریخورشیدی تولید خوبی هم داشت، به ۱392تا سال 

 شویی در این حرفه شد.باعث ایجاد پول93ها تا اوایل سال یاد شدن درخواستکرد و ز

توانست به کار خود ادامه دهد، اما ناتوانی در پرداخت پول به مردم، باعث شکایت  93ماه سال وی بیان کرد: کالهبردار معروف تا آبان

 هزار پرونده در سراسر کشور و سرانجام دستگیری او شد. 3۵و تشکیل 

 کمپوست با کامیونهای قضایی ورمیمل پروندهح

ه با ها آنقدر زیاد بود ککمپوست به پرونده ملی تبدیل شد، افزود: تعداد پروندهنادری با بیان اینکه پرونده کالهبردار معروف ورمی

 د مال محکوم شد.ها به نتیجه رسید و کالهبردار معروف به رشد، بعد از گذشت زمان زیادی پروندهجا میکامیون جابه

 کمپوست بعد از کالهبرداریکاهش قیمت ورمی

دلیل اینکه با زرنگی خود را ورشکسته اعالم کرده، کمپوست بهکمپوست عنوان کرد: کالهبردار معروف ورمیاین تولیدکننده ورمی

شود، این در ها عرضه میونی به آنتومان از طریق مراجع قان 3۵0کار به سازش با مالباختگان رسیده و کود به قیمت هر کیلوگرم 

تومان رسیده بود، اما بعد از  200هزار وکمپوست در زمان اوج فعالیت این صنعت به هر کیلوگرم یکحالی است که کود ورمی

و شد.وی با بیان اینکه برخی از دامداران، مرغداران تومان در بازارخرید و فروش می ۵0تا  30کالهبرداری حدود هر کیلوگرم 

بهای ناچیز امالک کمپوست روی آورده بودند، ادامه داد: اجارهدهندگان ماهی حرفه خود را تغییر داده و به تولید ورمیپرورش

دلیل افزایش تقاضا برای اجاره سوله به هزار تومان در سال بود، به 200دلیل کمبود آب حدود صفادشت واقع در محدوده کرج که به

 ۱۵0و  800، ۵00ون تومان رسید.نادری با اشاره به اینکه در سه شهر مالرد، هشتگرد و ماهدشت به ترتیب ماهی دو تا چهار میلی

کمپوست در استان البرز وجود داشت، اما کند، تأکید کرد: زمانی دوهزار تولیدکننده ورمیکمپوست تولید میتن در دوره ورمی

های زیادی برای تولید دریافت ن استان به پنج نفر هم نمی رسد، اما سفارشکمپوست در ایهای ورمیاکنون تعداد تولیدکنندههم

 کنند.می

 کمپوستارزان بودن کود شیمیایی دلیل استقبال نکردن از ورمی

کود  کمپوستوگو با خبرنگار ایانا اظهار کرد: ورمیکمپوست نیز در گفتمقدم، کارشناس و فعال در زمینه ورمیسیدمحمد حسینی

های دامی است که البته مزایای بیشتری دارد و دلیل استقبال نشدن از این محصول باال بودن قیمت آن ردیف کودزیستی همآلی و 

هزار تومان، اما قیمت یک تن کود  ۵0که قیمت یک تن کود دامی حدود طورینسبت به کودهای شیمیایی و دامی است، به

 هزار تومان( است. 300تا  2۵0کمپوست معادل پنج تا شش برابر )بین ورمی

تولید این محصول نبوده، یادآور شد: بیشتر  90تا  89های کمپوست در سالهای ورمیوی با اشاره به اینکه هدف بیشتر تولیدکننده

 های فوق با هدف درآمدزایی وارد این عرصه شدند و کسی به فکر تولید برای کشاورزی نبود.افراد طی سال

کمپوست نیازمند حمایت دولت است، اضافه کرد: بخش ترویج کمپوست با بیان اینکه توسعه صنعت ورمیاین کارشناس ورمی

کمپوست نسبت به سایر کودها و شیوه اصولی تولید را به کشاورزان آموزش دهد تا این کود را کشاورزی باید مزایای استفاده از ورمی

مقدم خاطرنشان ساخت: هرنوع کود شیمیایی برای زمان خاص و با کاربرد ینیبشناسند و برای استفاده از آن احساس نیاز کنند.حس

شود و کارهای تحقیقاتی آن در گذشته انجام شده است، اما کارهای تحقیقاتی زیادی در زمینه تولید، توزیع و مصرف خاص تولید می

درصدی کودهای شیمیایی به کودهای  3۵ارانه کمپوست صورت نگرفته است.وی در پایان با اشاره به اجرایی نشدن تخصیص یورمی
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تومان یارانه بدهد،  ۱00کمپوست زیستی، آلی و ارگانیک گفت: درصورتی که دولت تا چند سال بابت خرید هر کیلوگرم ورمی

دات خود، تولیبرند و بعد از چندسال کشاورزان با دیدن اثرات این کود آلی در کمپوست هردو نفع میکشاورزان و تولیدکنندگان ورمی

 کننده آن خواهند بود./برای همیشه مصرف

http://www.iana.ir/fa/news/46260/%DA%A9 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  2۹تاریخ: 

 درصدی کنستانتره دام در واحدهای پرورشی 6۰دامی/تولید های آخرین وضعیت قیمت نهاده

رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت: قیمت کنجاله سویا و ذرت نسبت به سال قبل کاهش و جو افزایش 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در گفت و گو با خبرنگار.داشته است

، با اشاره به آخرین وضعیت صنعت خوراک دام و نهاده های دامی کشور گفت: در سال گذشته حدود هفت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 ۱8هزار تن کنجاله کلزا و  26هزار تن کنجاله تخم پنبه،  25، کنجاله سویاهزار تن  220، یک میلیون و ذرت دامیر تن هزا ۱00میلیون و 

 .هزار تن کنجاله آفتابگردان وارد کشور شده است

تومان بوده که نسبت  896تومان و میانگین قیمت از ابتدای سال تا امروز 78۱خارجی در سال قبل  قیمت جووی افزود: میانگین  

تومان بوده که  934به گفته موافق قدیری میانگین قیمت جو داخلی از ابتدای امسال  .درصدافزایش داشته است8.7به سال قبل 

اک دام، طیور و آبزیان قیمت ذرت خارجی و داخلی را از ابتدای رئیس انجمن خور .درصدنسبت به سال قبل افزایش داشته است 6.7

درصد نسبت به سال  ۱.4درصدو ذرت داخلی  9.3تومان عنوان کرد و گفت: ذرت خارجی  873و  7۵0امسال تاکنون را به ترتیب 

تومان است  ۱430و امسال تومان  ۱4۵0وارداتی  کنجاله سویا قیمت میانگین گذشته سال وی ادامه داد:  .قبل کاهش داشته است

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به .درصدی کنجاله سویا را نشان می دهد 9.8که این امر کاهش 

تومان بوده که نسبت به مدت  727آخرین وضعیت سبوس گندم در بازار بیان کرد: میانگین قیمت این نهاده دامی از ابتدای سال 

خوراک  این مقام مسئول نیاز نهاده های دامی غالت و انواع کنجاله های تولید.درصد افزایش داشته است ۵ال قبل نرخ آنمشابه س

میلیون تن نهاده ها و انواع کنجاله در بخش دام و  ۱0میلیون تن عنوان کرد و اظهار داشت: براین اساس حدود  ۱8کشور را دام 

درصد  82به گفته موافق قدیری پیش بینی می شود که امسال حدود  .تفاده قرار می گیردهشت میلیون تن در بخش طیور مورد اس

 .درصد انواع کنجاله های مورد نیاز از خارج از کشور وارد شود 90درصد جو دامی و  36درصد گندم دامی،  16ذرت دامی، 

سال گذشته را حدود هشت میلیون و هشتصد میلیون تن و ظرفیت بالفعل  2۱وی ظرفیت اسمی صنعت خوراک دام کشور را حدود 

 ۱60تن و آبزیان  600هزار و 3تن، خوراک طیور  40هزار و  ۵هزار تن برشمرد و تصریح کرد: از این رقم بخش خوراک دام حدودا 

نتره دام و طیور درصد تولید کنستا 60این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از .هزار تن را به خود اختصاص داده بود

در واحدهای پرورشی مرغداری و آبزی پروری صورت گرفته ، بیان کرد: این موضوع محل اشکاالت فنی، اقتصادی و بهداشتی فراوان 

ارائه می تولید خوراک دام موافق قدیری در ادامه افزود: براساس جداولی که توسط سازمان های تخصصی صادرکننده مجوز .است

درصد است که این امر چالشی بزرگ برای مرغداران 70تا  60المللی بین های بینکرد طیور در مقایسه با استانداردشود ، بازده عمل

را دلیل اصلی حضور اندک انها  خوراک دام، طیور و آبزیانوی توان پایین رقابت پذیری بنگاه های مراکز تولید .به شمار می رود

با اشاره به عوامل موثر در کاهش رقابت پذیری صنعت  وراک دام و طیور و آبزیانخرئیس انجمن .در بازارهای جهانی دانست

های دولت های ارزی، کاهش موانع تجاری، کاهش انحصارات، کاهش دخالتاصالح سیاست :خوراک دام در بازارهای هدف بیان کرد

کار، وهای اقتصادی، بهبود محیط کسبساختهای حمایتی ناکارآمد، توسعه زیرگذاری محصوالت پروتئینی، حذف سیاستدر قیمت

ها و ابزارهای مالی از جمله دالیل اصلی این امر به شمار در اقتصاد، اصالح نظام بانکی و توسعه زیرساخت افزایش شفافیت و رقابت

از این رو باید منتظر  موافق قدیری تصریح کرد: کشورهایی که قدرت رقابت پذیری با نرخ های بازارهای جهانی را دارند .می روند

 .در هر منطقه منعکس کننده این موضوع است تولید خوراک دام  رشد و پیشرفت بیشتری باشند زیرا

http://www.yjc.ir/fa/news/6۱68783/%D8%A2%D8%A 
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 نهاده
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

کودهای ازته، فسفاته و پتاسه از منابع داخلی و خارجی برای کشت پاییزه در حال تامین است/ قیمت های پیشنهادی 

 در مناقصات کود از قیمت های جهانی پایین تر است

تن آن هزار  900هزار تن کودهای یارانه ای سال جاری حدود  3۵0میلیون و  2بر اساس برنامه ابالغی وزارت جهاد کشاورزی از 

 .مربوط به مقطع کشت پاییزه است که این شرکت از منابع داخلی و خارجی در حال تامین آن است

به گزارش ایانا از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مدیر عامل این شرکت بیان کرد: با توجه به نزدیکی کشت پاییزه، برنامه ریزی 

ن بعمل آمده و مناقصات داخلی و خارجی کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در فشرده و جامعی را برای تأمین کود مورد نیاز کشاورزا

حال برگزاری است.حمید رسولی باتاکید بر اینکه بخش اعظم کودهای کشاورزی مورد نیاز برای کشت پاییزه از منابع داخلی تأمین 

ست و در صورت کسری، نیاز کشور از منابع می شود، گفت: در تامین کودهای فسفاته و پتاسه اولویت با تولیدکنندگان داخلی ا

خارجی تأمین می شود.وی درباره چگونگی برگزاری مناقصات، اظهار کرد: در مناقصات اخیر اعم از مناقصات داخلی و یا خارجی 

یین اشاهد حضور پررنگ و رقابتی شرکتهای تولیدکننده بودیم به نحوی که قیمت های پیشنهادی حتی از قیمت های جهانی نیز پ

تر بوده و شرایط مناسبی برای تأمین نهاده های مورد نیاز کشور فراهم شده است.مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در 

پایان اعالم کرد: با ذخیره سازی هوشمندانه و متناسب با نیاز هر یک از مناطق کشور به استقبال کشت پاییزه خواهیم رفت و هیچگونه 

 تدارک و توزیع کودهای کشاورزی جهت کشاورزان و بهره برداران عزیز وجود ندارد.نگرانی برای تأمین، 

http://www.iana.ir/fa/news/46308/%DA%A9%D9%88% 
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 گزارشات جهانی

 فارس - ۹6/04/28 : تاریخ

 دالر باال رفت  ۱.2افزایش قیمت انواع محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی/ قیمت گندم 
  .دالر افزایش یافت ولی محصوالت دامی کاهش قیمت داشتند 4.۵قیمت انواع محصوالت کشاورزی امروز در بازارهای جهانی تا 

به نقل از امروز در بازارهای جهانی قیمت انواع محصوالت کشاورزی از ذرت و  خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین

های دامی و شکر افزایش قابل توجه قیمت را تجربه کردند. در این میان تنها محصوالت های روغنی و نهادهگندم گرفته تا دانه

دالر افزایش نسبت به روز گذشته  2بر اساس گزارش بلومبرگ امروز قیمت هر بوشل گندم با .قیمت داشتندپروتئینی دامی کاهش 

دالر به  38۱.۵دالر داشت و هر بوشل از این محصول به قیمت  4.۵سنت معامله شد. ذرت هم افزایش  7۵دالر و  ۵0۵به قمیت 

 ۱.۵دالر و سویای خوراکی  3.۵ابل توجه داشتند به طوری که سویا های روغنی هم افزایش قبر اساس این گزارش دانه.فروش رفت

امروز در بازارهای جهانی شکر هم تقویت شد و محصوالت کاکائو، قهوه، کتان هم .دالر در هر بوشل افزایش قیمت را تجربه کردند

ت دامی با کاهش قیمت مواجه شدند به سنت را تجربه کردند. در این میان تنها محصوال ۵و  ۱.3۵دالر،  ۱هایی به ترتیب افزایش

 .دالر کاهش یافت 2.82دالر و قیمت دام پرواری هم  ۱.7۵طوری که قیمت دام زنده امروز 

 .شود ودر خرید و فروش غالت کاربرد داردپوشل بیشتر به عنوان واحد سنجش جرم یا وزن شناخته می

 .است مربع اینچ 22۱9.36 یا لیتر 36.3687  انگلیسی بوشل و مکعب اینچ 2۱۵0.42 با برابر بوشل آمریکایی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱39604280007۱8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

 دپارتمان بهداشت مواد غذایی و محیط هنگ کنگ اعالم کرد (CFS) غذاییکز ایمنی مواد 

 2.۵شده حاوی آوریخیارهای جمع /ها در محصوالت کشاورزیکشکنگ در انتظار نقض قانون مصرف آفتهای سنگین هنگجریمه

اعالم کرد  (ایی و محیط )هنگ کنگدپارتمان بهداشت مواد غذ (CFS) برابر مقدار مجاز حاوی سموم بودندمرکز ایمنی مواد غذایی

 .که با بررسی نمونه خیار وارداتی مشخص شد که حاوی مانده آفت کش بیش از حد قانونی است

، نمونه خیار واردات جمع آوری شده را تحت برنامه نظارتی CFS"گفت:  CFS، یک سخنگوی "فرش پالزا"به گزارش ایانا از سایت 

برابر  2.۱(، یعنی ppmقسمت در میلیون ) 0.2۱مایش نشان داد که نمونه، حاوی سطح متامیل موا غذایی آزمایش کرد. نتایج آز

( بود.در همین راستا چنانچه هر شخصی به واردات، تولید یا فروش مواد ppm 0.۱بیشتر از مقدار )باقیمانده مواد شیمیایی( مجاز )

( مربوط به باقی مانده های آفت کش اقدام کند، مجرم ۱32CMات غذایی بدون در نظرگرفتن الزامات و مقررات مواد غذائی )مقرر

در تاریخ یکم اوت  هزار دالر جریمه و شش ماه زندان محکوم می شود.از آن جایی که این مقررات ۵0شناخته شده و به حداکثر 

خرده فروشی برای آزمایش باقی فروشی و  نمونه غذا را در سطح واردات، عمده ۵00هزار و  ۱۱0بیش از  CFS به اجرا درآمد، 20۱4

 تشخیص مجاز حد از بیش کش آفت های مانده باقی نمونه سبزی و میوه 190 مانده آفت کش ها جمع آوری کرده و در مجموع

نتایج نامطلوب استفاده از آفت کش ها در میوه ها از جمله ردیابی منبع و توزیع مواد   CFSاین در حالی است که .است شده داده

 غذایی مورد نظر و نمونه برداری برای آزمایش به منظور حفظ سالمت عمومی، پیگیری خواهد کرد و تحقیقات در حال انجام است.

http://www.iana.ir/fa/news/4623۵/%D8%AC%D8%B۱%DB%8C%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

کنند/ هیتاچی، حامی کشاورزی های مخابراتی ژاپنی از کشاورزی هوشمند در آن سوی مرزها حمایت میگروه

 هوشمند در خارج از ژاپن

، به تولید کنندگان برنج در کلمبیا در زمینه  Docomo بانک در نظر دارد تا از طریق شرکت ژاپنی اپراتور تلفن همراهسافت 

، این درحالی است که گروه های مخابراتی "Nikkei Asian Review "به گزارش ایانا از سایت .کشاورزی هوشمند کمک کند

برای حمایت از کشاورزی هوشمند در خارج از کشور  "اینترنت اشیا"ژاپنی در نظر دارند با استفاده از تخصص شان در زمینه فناوری 

لعه هند. در یک مطابه تولید کنندگان برنج در کلمبیا کمک خواهد کرد تا تولیدشان را افزایش د SoftBankدست به کار شوند.گروه 

آزمایشی که از جوالی امسال آغاز شده، قرار است سنسورهایی برای نظارت و بررسی میزان مواد مغذی خاک، سطح آب، درجه 

حرارت و رطوبت در مزارع برنج قرار گیرند، که طی آن داده های جمع آوری شده به صورت یک کتابچه راهنما برای کشاورزان 

 SoftBankاز گروه  PS Solutioگوشی های هوشمند قابل دسترس خواهد بود.این مطالعه توسط واحد  طراحی می شود که توسط

خدمات نظارت از راه  NTT Docomo( و مرکز بین المللی کشاورزی گرمسیری کلمبیا انجام می شود.2و با همکاری هیتاچی )

اران اریه می دهد که تعداد دفعات بررسی حیوانات کاهش یابد. دور را در امریکای شمالی و آسیا ارائه می دهد؛ سرویسی برای گله د

همچنین سنسوری در بدن گاو قرار داده می شود که درجه حرارت را بررسی می کند و اگر نشانه هایی وجود داشته باشد که زمان 

گان دسی را برای تولید کننتولد حیوان فرارسیده باشد، یک پیام ایمیل به گوشی هوشمند مشترک ارسال می کند. همچنین سروی

برنج ارایه می دهد که اطالعاتی مانند درجه حرارت و سطح آب مزارع برنج را در اختیار آن ها می گذارد.از دیگر خدمات شرکت های 

( اشاره کرد که یک کیت رشد کاهو هیدروپونیک را که حاوی ظرف و دانه است، به 3) KDDIژاپنی، می توان به سرویس شرکت 

می رساند. یک دوربین وضعیت گیاه را نظارت می کند و زمانی که نیاز به آب داشته باشد از طریق برنامه گوشی هوشمند، به فروش 

 Okinawaو  KDDI Researchکشاورز اطالع می دهد. این درحالی است که احتماال فروش محصول، توسط اعضای گروه 

Cellular Telephoneوبی، چین و تایوان آغاز شود.همچنین به گفته یک شرکت تحقیقاتی ایاالت ، در سال جاری مالی در کره جن

میلیارد دالر افزایش  ۱۱.2، به 20۱6میلیارد دالر در سال  ۵.۱8، از 2022متحده، انتظار می رود که بازار کشاورزی هوشمند تا سال 

 یابد. 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

تاسیس شد و در توکیو، ژاپن مستقر است و در زمینه  ۱98۱پنی که در تاریخ سوم سپتامبر یک شرکت مخابراتی و چند ملیتی ژا -۱

هایی همچون ارتباطات تلفنی ثابت، تجارت الکترونیک، اینترنت، خدمات فناوری، مالی، رسانه و بازاریابی، طراحی نیمه هادی و 

 فعالیت دارد.

 HitachiGroup (Hitachi Gurūpu)یک شرکت چند ملیتی ژاپنی که در چیودو توکیو، ژاپن قرار دارد. این شرکت مادر گروه  -2

بخش تجاری را اداره می کند که از آن جمله می توان به سیستم های اطالعاتی  ۱۱است. هیتاچی یک شرکت بسیار متنوع است که 

خدمات مالی، سیستم های قدرت، سیستم ها و تجهیزات الکترونیکی، سیستم های خودرو، و مخابراتی، زیرساخت های اجتماعی، 

 رسانه های دیجیتال و ماشین آالت ساختمانی اشاره کرد.

 تاسیس شد. 2000اپراتور مخابراتی ژاپن که یکم اکتبر  -3

ww.iana.ir/fa/news/http://w462۱۵/%DA%AF%D8%B۱%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

روستاهای شکوفای سرزمین هزارتپه/ در عمق آفریقای محصور در خشکی، یک معجزه در حال گسترش است/ رواندا 

 کندهای فقر مقابله میبا تله

گسترش است. کمتر از یک نسل بعد از ویرانی هایی که جنگ داخلی و قتل در عمق آفریقای محصور در خشکی، یک معجزه در حال 

عام بر جای گذاشت، رواندا با تله های فقر که بسیاری از کشورهای درحال توسعه وابسته به منابع طبیعی دیگر را نیز به دام می 

 امروز یکی از قوی ترین اقتصاد ها و سالمت ترین "سرزمین هزار تپه"، "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت افکند مقابله می کند.

مردمان قاره را دارد. داستان این موفقیت با یک روش جدید توسعه یافته برای مدل سازی فقر روستایی که می تواند مداخالتی را 

سندگان این پژوهش، ( یکی از نویmatthew bondsبرای بهبود اقتصاد، سالمت و زیست بوم ها شکل دهد متولد شد. ماتیو باندز )

معاش فقرای روستایی به معنای واقعی کلمه توسط سایر ارگانیسم ها در سیستم های "استاد مدعو پزشکی در استنفورد می گوید: 

تاثیر محیط زیست بر اقتصاد فقیر روستایی آن ها را اساسا با اقتصاد بیشتر کشورهای توسعه " "پیچیده زیست محیطی نابود می شود.

  "تفاوت می کند.یافته م

 ۱۰۱اقتصاد روستیی 

از یک میلیارد نفر که زیر خط فقر بین المللی زندگی می کنند، بیشتر آن ها در جوامع روستایی که منبع طبیعی پیرامون آن ها 

 نمانند یک شمشیر دولبه عمل می کند زندگی می کنند. سیستم های زیست محیطی حداقل معاش را فراهم می کنند، اما هم چنی

نرخ باالی بیماری های عفونی را از طریق عوامل بیماری زای ناشی از آفت های کشاورزی، جوندگان، انگل ها و سایر ناقالن، گسترش 

( یکی از نویسندگان این مقاله، استاد زیست شناسی در ایستگاه دریایی استنفورد هاپکینز Giulio de leoمی دهند. جیلیو دو لئو )

ان آن ها سرمایه زیستی را در شکل سالمت انس". "ان طبیعی با فقرای روستایی بر سر منابع طبیعی می جنگنداین دشمن"می گوید: 

یا محصوالت، دام ها، جنگل ها، جانوران وحشی، خاک و ماهیگیری مصرف می کنند، بنابراین معیشت و رفاه مردم را از بین می 

مغذی و حفظ سالمت با سرمایه گذاری در زمین، دام و محصوالت، پیچیده تر هم  این تصویر با نیاز به ایجاد تعادل بین مواد"برند.

درصد مردم فقیر روستایی در صحرای  7۵می شود. این شبکه پیچیده از واکنش ها به یک آمار وحشتناک منتهی می شود: بیش از 

سب ناتوانی برای ک -ین به ایجاد تله های فقربزرگ آفریقا و جنوب شرقی آسیا از بیماری های عفونی می میرند. این مسئله هم چن

نیز می انجامد. اگر یک کشاورز یا دام های او بیمار شوند، درآمد  -درآمد کافی برای پس انداز و سرمایه گذاری در درآمدهای آینده

 دستخوش تغییر می شود.

 شناخت تله های فقر

منتشر شده است، گامی مهم در جهت  Nature Ecology & Evolution)این مطالعه که در مجله بوم شناسی و تکامل طبیعت )

فهم فقر پایدار و یافتن راه حل برای توسعه پایدار و طوالنی مدت برداشته است. این پژوهش اولین چارچوب نظری عمومی را در نوع 

ادی و عوامل بیماری را ارائه می خود برای مدل سازی امرار معاش و سالمت افراد فقیر روستایی، با تحلیل عوامل بوم شناسی، اقتص

ریاضیدان در دانشگاه فلوریدا، این کار، دقیقا  Calistus Ngonghala)کند. برای نویسنده ارشد این پژوهش، کالیستوس نگانگاال )

ه داشت من در روستایی در کامرون بزرگ شده ام، خانواده و دوستانم زندگی بخور و نمیری"به هدف زدن است. نگانگاال می گوید: 

مدل های این مطالعه نشان می دهند که نرخ "اند و جامعه من از بار همیشگی بیماری های کشنده مانند ماالریا و ایدز رنج می برده.

سرایت بیماری ها و بهبود یافتن از آن ها از مهمترین عوامل تعیین کننده ی هم راستا با ایجاد سالمتی طوالنی مدت و پویایی ثروت 

ارچوب هم چنین بازتاب ها، فرآیندها و پارامترهایی را که برای اندازه گیری فقر روستایی در مطالعات آینده مهم هستند، است. این چ
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برجسته می کند. این مدل ها می توانند به شناسایی موثر راه های رسیدن به توسعه پایدار و پیش بینی بهتر انعطاف پذیری کشور 

انند تزریق م –متی و محیط زیستی کمک کند. نمونه بارز آن یک موج پشتیبانی بزرگ در گذشته در مقابل شوک های اقتصادی، سال

ممکن است برای برهم زدن چرخه معیوب کنش و واکنش بین فقر و بیماری و قرار دادن کشور  -سرمایه یا تامین منابع کشاورزی

در مسیر توسعه سالمتی کافی باشد. با این حال این مطالعه نشان می دهد، این رویکرد توسعه که در بسیاری از جاها اجرا می شود، 

یک تسکین موقتی در بعضی موارد فراهم کند. در این موارد، تنها تغییرات پایدار و دائمی سیستم می تواند توسعه تنها می تواند 

اقتصادی پردوام و بهبود در سالمت عمومی ایجاد کند.رواندا یک مثال روشن است. این کشور دسترسی وسیع و نیرومندی به حفط 

 یمه اجتماعی فراهم کرد و در پی آن در این کشور رشد اقتصادی چشمگیر اتفاق افتاد.سالمت برای افراد فقیر از طریق سیستم های ب

http://www.iana.ir/fa/news/4634۵/%D8%B۱%D9%88% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

 پاکستان پیشرفت قابل توجهی در امنیت غذایی داشته است

، وزیر فدرال تحقیقات و امنیت غذایی ملی، اعالم کرد که پاکستان (Sikandar Hayat khan Bosan) اسکندر حیات خان بوسان

او در حالی که در کارگاه  "فرش پالزا"به گزارش ایانا از .در طول چندین دهه پیشرفت قابل توجهی در امنیت غذایی داشته است

وزارت تحقیقات و امنیت غذایی، ابتکار وسیعی را به کار گرفته تا سیاست "آموزشی سیاست ملی امنیت غذایی صحبت می کرد گفت: 

بخش کشاورزی در برابر خطرات  همچنین او نیاز پاکستان به ادامه انعطاف پذیری در"ملی در زمینه کشاورزی و غذا به تصویب رسد.

تغییرات اقلیمی را یادآور شد. بوسان گفت که این چالش ها باید با انطباق فنّاوری های حفاظت از آب و خاک، افزایش استفاده از 

یت رسیستم های آبیاری با راندمان باالتر، گسترش ارقام مقاوم به خشکسالی و معرفی کشاورزی هوشمند سازگار با آب و هوا مدی

من اطمینان دارم که پیشنهادهای ارزشمند از طرف تمامی ذی نفعان از جمله شرکای والیتی )استانی( به "شود. او اظهار داشت: 

  "نهایی کردن سند این معامله بزرگ و دستیابی به اهداف امنیت غذایی و تغذیه این کشور کمک خواهد کرد.

به امنیت غذایی و افزایش آن، بهبود بهره برداری و حفظ ثبات برای دستیابی به  پاکستان باید بر چالش های بزرگی برای دسترسی

 امنیت غذایی در شرایط واقعی غلبه کند. 

http://www.iana.ir/fa/news/4634۱/%D9%BE%D8% 
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 جهانیگزارشات 
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

اقدام  2022شود/ دولت بر دوبرابر شدن درآمد کشاورزان تا سال های روغنی و خوراکی خودکفا میهند در تولید دانه

 اندازی شدوری راهمرکز توسعه کشاورزی در هند برای افزایش بهره 6۰۰کند/ می

کشاورزی هند با اعتماد به نفس اعالم کرد که هند در تولید دانه های روغنی ، وزیر (Radha Mohan Singh) راجا موهان سینگ

به خودکفایی  Tو خوراکی در سال های آینده با اقدامات دولت برای افزایش بازده محصول با استفاده از دانه های باکیفیت و فنّاوری

میلیون تن روغن های  ۱4.۵دانه های خوراکی و حدود  میلیون تن ۵این کشور  "نیو ایندیان اکسپرس"به گزارش ایانا از .می رسد

 گیاهی )شامل روغن های خوراکی و غیر خوراکی( را هر ساله برای تأمین تقاضای داخلی خود وارد می کند. 

، سینگ گفت که دولت فقط بر افزایش تولید تمرکز (ICAR)۱در هشتادو نهمین مراسم روز تأسیس شورای تحقیقات کشاورزی هند

نیز اقداماتی را انجام  2022و دوبرابر شدن درآمد کشاورزان تا سال  "درآمد محور"کند و در راستای تبدیل کشاورزی به بخش نمی 

می دهد. وزیر از دانشمندان شورای تحقیقات کشاورزی خواست تا در حالت مأموریت برای دستیابی به هدف مورد نظر و همچنین 

درصد تولید ناخالص ملی را در بر می گیرد. او بر توسعه مهارت ها در  ۱8ط با آن باشند که توسعه کلی کشاورزی و بخش های مرتب

بخش کشاورزی در جهت افزایش بازده محصول و درآمد کشاورزان تأکید کرد. سینگ گفت که انقالب سبز در هند به رسیدن به 

ه های روغنی و خوراکی برای تأمین تقاضای داخلی است خودکفایی در گندم و برنج کمک کرد، اما کشورش همچنان وارد کننده دان

 20۱6-۱7ما به یک رکورد تولید برای دانه های خوراکی در سال زراعی "که مقادیر زیادی از ارز خارجی را صرف می کند. او گفت: 

سال  3تا  2م. در دست یافتیم. همچنین در سال جاری، مناطق کشت نیز بیشتر شده است. ما در حال پیشرفت خودکفایی هستی

مرکز توسعه  600او اضافه کرد که در دانه های روغنی، بیش از  "آینده ما به خودکفایی در دانه های خوراکی می رسیم.

 در سراسر کشور برای افزایش بهره وری و تولید راه اندازی شده است.  (KVKs)2کشاورزی

 ۱6.3۵رسیده که این میزان در سال گذشته  20۱6-۱7در سال زراعی میلیون تن  22.40میزان تولید دانه های خوراکی به رکورد 

میلیون بشکه رسیده  ۵2.22درصد افزایش داشته و به  29میلیون تن بوده است. میزان خروجی دانه های روغنی در سال گذشته 

تقدیر  20۱6-۱7در سال  میلیون تن خروجی دانه های خوراکی 274است. وزیر از تالش های کشاورزان و دانشمندان برای ثبت 

 کرد. او گفت که این دستاورد با دسترسی به فنّاوری ها، بذرهای باکیفیت و خدمات ارائه شده به کشاورزان امکان پذیر شده است. 

برابر،  ۵، دانشمندان کشاورزی نقش بسیار مهمی در انقالب سبز داشته اند؛ تولید دانه های خوراکی ۱9۵۱سینگ گفت که از سال 

برابر افزایش یافته است. از همین رو، تولید میوه ها و سبزیجات نیز در سال  47.۵برابر و تولید تخم مرغ  9.6برابر، شیر  ۱4.3هی ما

سه برابر شده است که امنیت غذایی و تغذیه را بهبود می بخشد. دانشمندان ما به توسعه مناطق خالقانه علوم  ۱99۱-92های 

کارهایشان در سطوح بین المللی بسیار تقدیر می شود. همچنین او گفت که دانشمندان نقش مهمی در وفنّاوری مشغول اند و از 

 ۱2دانشمند، 80کشاورز،  ۱9گروه برتر داد که شامل  ۱9جایزه به  ۱22پیشرفت های بیشتر آموزش عالی دارند. در این رویداد، سینگ 

وجه به اقداماتی که در طول سه سال گذشته انجام شده، دولت در حال مؤسسه کشاورزی بود. وزیر گفت که با ت 3مرکز توسعه و 

میلیون( کشاورز ارائه کرده است. پوشش کارت بهداشت  ۱20کرور ) ۱2میلیون( از  90کرور ) 9حاضر کارت بهداشت خاک را به 

ماه آینده تحت  2ستان ها نیز تا ، بقیه ا(Uttar Pradesh & Bihar)استان کامل شده و به جز اوتار پرادش و بیهار  ۱6خاک در 

پوشش کامل قرار خواهند گرفت. سینگ همچنین درباره برنامه هایی برای افزایش ظرفیت آبیاری و طرح جدید بیمه برای محافظت 

بازارهای تجاری محصوالت - (Mandies)مندی  ۵8۵از کشاورزان در برابر مشکالت بادهای موسمی و همچنین طرحی برای اتصال 
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از طریق نسخه های الکترونیکی سخن گفت. وزیر از دانشمندان مؤسسه تحقیقات کشاورزی خواست تا تحقیقات جدیدی  -رزیکشاو

 را برای مقابله با چالش هایی که سبب شکل گیری تغییرات اقلیمی و بیماری های محصوال زارعی می شود، انجام دهند. 

 پانوشت:

۱ .Indian Council of Agricultural Research 

2 .Krishi Vigyan Kendras  مراکز توسعه کشاورزی که توسطACIR  و مؤسسات وابسته به آن در سطح منطقه تأسیس شده

 و به انواع مختلف پشتیبانی از بخش کشاورزی اختصاص دارد. 

http://www.iana.ir/fa/news/46299/%D9%87%D9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46299/%D9%87%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139کشاورزی هفته چهارم تیر اهم اخبار 

 

238 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

دهد/ وزرای کشاورزی اتحادیه اروپا برای کشاورزی درصد افزایش می 2۰به  ۷.۵های کشت ارگانیک را از آلمان زمین

 ارگانیک امروز در بروکسل گرد هم آمدند

درصد از تمام زمین  7.۵که به کاشت یک محصوالت ارگانیک، اقدام کرده اند، افزایش یافته به طوری که  تعداد کشاورزان آلمانی

 20های زراعی در حال حاضر به کشت اکولوژی اختصاص دارد. این در حالی است که دولت در نظر دارد تا به یک هدف بلند پروازانه 

(، (BLEا توجه به ارقام جدید از طرف اداره امور کشاورزی و مواد غذایی فدرال ، ب"دویچه وله"به گزارش ایانا از .درصد دست یابد

میلیون  ۱.2۵درصد افزایش یافته و به  ۱4.9در مقایسه با سال پیش  20۱6مساحت کل زمین به شیوه اکولوژی در آلمان در سال 

 را شامل می شود.درصد از تمام زمین های زراعی  7.۵میلیون جریب( رسیده است که  3.09هکتار )

درصد افزایش یافته به طوری که  3.2درصد از تمام زمین های قابل کشت اکولوژِی از  6.۵، 20۱۵به عنوان یک مقایسه، در سال 

تعداد مزارع ارگانیک دو برابر  2000افزایش یافت. در مقایسه با سال  27.۱32درصد و به  9.6تعداد مزارع ارگانیک سال گذشته 

کشاورزی ارگانیک در کنار کشاورزی مرسوم به عنوان عنصر کلیدی در کشاورزی و صنایع غذایی آلمانی به شمار "است. افزایش یافته

 گفت. Funkeاین مطلب را کریستین اشمیت، وزیر کشاورزی آلمان به خبرنگاران از گروه رسانه  "می رود،

درصد از کل زمین های  20یزان سهم کشاورزی ارگانیک به با این حال، دولت همچنان از هدف خود درباره افزایش م"وی گفت: 

 "زراعی دور است. این درحالی است که تاریخی برای این هدف اش قرار نداده است.

آلمان بزرگترین بازار ارگانیک در اروپا را دراختیار دارد، اما کمبود زمین در دسترس برای کشاورزی ارگانیک می تواند تهدیدی برای 

مدت این کشور باشد.این درحالی است که وزرای کشاورزی اتحادیه اروپا برای گفت و گو در یک چارچوب قانونی جدیدی  توسعه بلند

 جوالی امروز ( برنامه ریزی کرده اند. ۱7برای کشاورزی ارگانیک در نشستی در بروکسل در روز دوشنبه )

من طرفدار رو به رشد تقاضا برای "رگانیک اقدام کند، و اشاره کرد: اشمیت در نظر دراد تا برای اطمیان از پتانسیل رشد کشاورزی ا

 طعیتق تواند می اروپا اتحادیه سطح در مقررات پذیرش"وی توضیح می دهد: "محصوالت ارگانیک تحت پوشش تولید داخلی هستم.

باربارا هندریکس وزیر محیط زیست در روز شنبه، ".کند فراهم متوسط و کوچک های شرکت برای را اطمینان قابلیت و قانونی

خواستار تغییر رویکرد در کشاورزی و انجام کشت زیست محیطی شد. او از کاهش قابل توجه جمعیت حشرات در آلمان طی بیش 

 سال گذشته و نسبت به استفاده از سموم در کشاورزی هشدار داد. 3۵از 

گروه در زمینه بازار محصوالت ارگانیک، بازار مواد غذایی ، یک Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW)براساس 

رسید که می توان به عنوان بهترین سال در این زمینه از آن یاد کرد در حالی  20۱6هزار میلیارد یورو در سال  9آلی در آلمان به 

 میلیارد یورو بود. 2.9که یک دهه پیش، ارزش این بازار 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 سازگار با محیط زیست است که در ایجاد کشاورزی پایدار نقش دارد.کشاورزی  -۱

http://www.iana.ir/fa/news/46273/%D8%A2%D9%84% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

درصدی در کالیفرنیا و ترکیه  ۷ -۵افزایش می یابد/ وسعت کشت پسته با رشد میلیون تن  ۴.2تولید جهانی مغزها 

 مواجه می شود

که چندی پیش در چنای هند، برگزار شد پیش بینی شد که  International Nut and Dried Fruit Council در طول نشست کنگره

 4.2، کاشو ، فندق، ماکادمیا، گردو، مغز کاج، پسته و گردو( ، به میزان -برزیل-بادام، آجیل آمازون ) 18 / 20۱7تولید جهانی مغزها برای فصل 

سال پیش با رشد روبه رو است )داده براساس ارقام هسته دار، به جز پسته است ( این  10درصد نسبت به  2۵میلیون تن افزایش می یابد که 

در .ه گذشته، نشان می دهد که به احتمال زیاد این روند ادامه می یابدبرآورد اولیه با مشاهدات مسیر رشد محصوالت زراعی یاد شده در طول ده

( که چندی پیش در چنای هند، برگزار شد پیش بینی شد  International Nut and Dried Fruit Council) INCطول نشست کنگره 

(، فندق، ماکادمیا، گردو، مغز کاج، پسته و گردو(  cashews، کاشو )-برزیل-)بادام، آجیل آمازون  ۱8/  20۱7که تولید جهانی مغزها برای فصل 

سال پیش با رشد روبه رو است )داده براساس ارقام هسته دار، به جز پسته  ۱0درصد نسبت به  2۵میلیون تن افزایش می یابد که  4.2، به میزان 

ذشته، نشان می دهد که به احتمال زیاد این روند ادامه است ( این برآورد اولیه با مشاهدات مسیر رشد محصوالت زراعی یاد شده در طول دهه گ

میلیارد تن است ، این در  47۵درصدی و با میزان  20، براین اساس میزان فندق دارای افزایشی "فرش پالزا"می یابد.به گزارش ایانا از سایت 

ید کل مغزهای برزیل )آجیل هایی که دارای پوشش به درصد از سهم جهانی را در اختیار دارد. در مقابل، تول 70حالی است که تولید ترکیه 

سال گذشته در  2درصد در مقایسه با سال قبل سقوط کند. این به دلیل کمبود بارش در طی  46همراه مغز هستند( انتظار می رود به حداقل 

که این کاهش چشمگیر روی کل زنجیره جنگل های بارانی آمازون است، جایی که آجیل های )مغز( وحشی جمع آوری می شوند. گفته می شود 

 ۱6و  20۱6/۱7درصد نسبت به دوره  2میلیون تن، تا  42به  ۱8/  20۱7در  انتظار می رود تولید جهانی بادام زمینیعرضه تاثیر می گذارد.

درصد میزان  ۱8درصد و  39تولید هند و چین پیش بینی می شود به ترتیب  سال گذشته افزایش یابد. با احتساب میزان ۱0درصد نسبت به 

)خرما ، زردآلو خشک، زغال اخته شیرین  20۱7/20۱8پیش بینی می شود که کل تولید میوه های خشک .خود اختصاص دهند جهانی را به

سال گذشته  ۱0درصدی نسبت به  20خشک ، انجیر خشک، آلو، کشمش، کشمش بدون هسته و مویز( به سه میلیون تن برسد؛ که دارای رشد 

به طور کلی، پیش بینی شده که رشد آجیل و میوه های خشک با کشت جدید محصوالت در مناطقی از جهان حفظ شود؛ این در حالی  است.

این  20۱8است که میزان سطح کشت بادام کالیفرنیا و اسپانیا افزایش می یابد و براساس گزارش هیأت بادام استرالیا انتظار می رود که تا سال 

هکتار اضافی دیگر به کشت اختصاص دهد و پیش بینی ها حاکی از این است که کشت فندق در ایتالیا، گرجستان و امریکا با  هزار ۱۵کشور ، 

همچنین برای باغ های  می رسد. 20۱7هزار هکتار در سال  ۱2رشد روبه رو شود؛ این درحالی است که در ایاالت متحده میزان کشت به حدود 

احیا شده اند، پیش بینی می شود که با کشت جدید قابل توجهی در مناطق جدید مواجه شوند. مزارع در آفریقای جنوبی  ماکادمیا که در استرالیا

در  2020هزار هکتار را تا سال  333توسعه یافته اند و چین هم برنامه رسیدن به بیش از  20۱6هکتار اضافی در سال  ۵00در حدود سه هزار و 

درصدی در کالیفرنیا و ترکیه ادامه می یابد. سطح  7 -۵سال جاری، میزان وسعت کشت )به جریب( پسته با رشد در  دستور کار خود دارد.

هزار هکتار جدید گردو طی پنج سال آینده  ۱0سال گذشته افزایش یافته و انتظار می رود  ۱۱درصد نسبت به  30زیرکشت گردو )به جریب( 

افزایش یابد.این درحالی  20۱7هزار هکتار در سال  24میزان کشت بادام زمینی امریکا به حدود  در شیلی کاشته شود. همچنین برآورد شده،

است که مصرف در استفاده از آجیل و میوه های خشک به عنوان ماده تشکیل دهنده، میان وعده ها )اسنک ها( و یا به اشکال سس، نوشابه، 

 روغن ها تقویت می شود.

http://www.iana.ir/fa/news/46262/20۱7۱8%D-8%AA% 

 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46262/201718-%D8%AA%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139کشاورزی هفته چهارم تیر اهم اخبار 

 

240 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

گذاری در کشاورزی پایدار دارد/ فقر هلنا سمدو: دستیابی به گرسنگی صفر، نیاز به تحول اقتصاد روستایی و سرمایه

 اصلی گرسنگی استیکی از دالیل 

در نیویورک در مورد توسعه پایدار  ( 20۱7جوالی  20وزیران طی اعالمیه ای در نشست سطح باالی سیاسی سازمان ملل متحد)

این اعالمیه همچنین فقر را یکی از  "قرار دادن اولویت های بیشتر برای ریشه کنی علل فقر مورد نیاز است."خاطرنشان کردند که 

توسعه پایدار تسریع شود، به طوری که دراعالمیه پایانی  2030گرسنگی دانست. همچنین باید سرعت اجرای برنامه دالیل اصلی 

( در نیویورک در  20۱7جوالی  20وزیران طی اعالمیه ای در نشست سطح باالی سیاسی سازمان ملل متحد).مورد تاکید قرار گرفت

 این اعالمیه "ادن اولویت های بیشتر برای ریشه کنی علل فقر مورد نیاز است.قرار د"مورد توسعه پایدار خاطرنشان کردند که 

توسعه پایدار تسریع شود، به طوری  2030همچنین فقر را یکی از دالیل اصلی گرسنگی دانست. همچنین باید سرعت اجرای برنامه 

درصد از فقیران جهان در  80تقریبا درحالی است که  به گزارش ایانا ازسایت فائو، اینکه دراعالمیه پایانی مورد تاکید قرار گرفت.

مناطق روستایی زندگی می کنند جایی که مردمان آن جا منبع اصلی درآمد و تامین غذای شان به کشاورزی، شیالت و جنگل ها 

ای ز جمله خانواده هوابسته است. مبارزه با فقر و گرسنگی نیاز به شناحت درباره امنیت غذایی و تغذیه و معیشت های روستایی، ا

کشاورزان، ماهیگیران و گله داران و همچنین جوامع بومی دارد.هلنا سمدو، معاون مدیر کل فائو، در بخش آب و هوا و منابع طبیعی 

برای دستیابی به گرسنگی صفر باید اقتصاد روستایی را تغییر دهیم و سرمایه گذاران کوچک را در مرکز قرار دهیم و در "گفت: 

وی خاطرنشان کرد که با توجه به برآورد اولیه سازمان ملل متحد  "های کشاورزی و غذایی پایدار سرمایه گذاری کنیم. سیستم

گرسنگی در حال افزایش است و بحران های طوالنی، درگیری و پیامدهای شدید آب و هوایی مانند خشکسالی که با تغییرات آب و 

 ه با ناامنی غذایی می شود.هوایی مرتبط است، مانع پیشرفت در مبارز

 افزایش سرمایه گذاری

فائو تأکید می کند که رسیدن به گرسنگی صفر )هدف دوم توسعه پایدار( نیاز به حصول اطمینان از دسترسی مردم به مواد غذایی 

 کافی، حفظ منابع طبیعی این سیاره، از جمله حفاظت از تنوع زیستی و افزایش بهره وری کشاورزی دارد.

(خواستار افزایش سرمایه گذاری ها از جمله  (WFP( و برنامه جهانی غذا (IFADو همراه با صندوق بین المللی توسعه کشاورزی فائ

 2030در برنامه های حمایت اجتماعی و فعالیت های تولیدی به منظور حمایت از فقرا و برای مقابه با گرسنگی و فقر شدید تا سال 

افزایش سرمایه گذاری مسئوالنه، برای افزایش ظرفیت به منظور "یانیه، وزیران رسما اعالم کردند که در این زمینه، طی بشده اند.

است. همچنین به این  "اقدامات سازش و سازگاری با تغییرات اقلیمی"و از جمله اهداف  "بهره وری کشاورزی پایدار مورد نیاز است

اسخگو درباره حقوق و اولویت دادن به توانمند سازی زنان و برابری جنسیتی سیاست های منسجم و موسسات پ"نکته اشاره شد که به 

را به عنوان  (۱همچنین در پنل مربوط به مناطق جزیره ای کوچک و در حال توسعه، سمدو، برنامه عملیات جهانی )"نیاز است.

وی تاکید کرد، این مناطق محیط طبیعی  اد.چارچوبی برای تسریع اقدامات برای تامین امنیت غذا و تغذیه در این مناطق ارائه د

شکننده ای دارند و به طور خاص توسط بالیای طبیعی و تغییرات آب و هوایی تهدید می شوند. همچنین به دلیل زمین های محدود 

، ای این مناطقبرای غلبه بر مشکالت غذایی و چالش های تغذیه "وی افزود:  "کاشت، وابستگی زیادی به واردات مواد غذایی دارند.

( ، فائو با شناخت نقش حیاتی اقیانوس 2)۱4در بررسی موضوعی هدف توسعه پایدار شماره "نیازبه اقدامات متعدد و هماهنگ است.

ها در امنیت غذایی، تغذیه و همچنین تنظیمات تغییرات آب و هوایی و توسعه اقتصادی، بر نیاز بازسازی شیالت و اولویت بندی 

شرکت کننده از جمله وزرا و نمایندگان  ۵00یاس کوچک تاکید کرد.نشست سطح باال سیاسی، شامل تقریبا دو هزارو ماهیگیری در مق
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دولت ها، سازمان ملل متحد، جامعه مدنی، بخش خصوصی و سایر ذی نفعان بود. گفتنی است این نشست ساالنه برگزار می شود و 

 و اهداف توسعه پایدار را بررسی کند. 2030میزان پیشرفت برنامه توسعه پایدار تا سال 

 ترجمه: فرحناز سپهری

۱-Global Action Programme (GAP) 

2-SDG14 و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار اشاره دارد.: این هدف توسعه پایدار، به حفظ 

http://www.iana.ir/fa/news/46472/%D9%87%D9%84% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

برای پایان فقر، گرسنگی و سوءتغذیه کمک خواهد کرد/ اکثریت جمعیت فقیر جهان را زنان  2۰3۰ایرلند تا سال 

 دهندتشکیل می

، وزیر امورخارجه ایرلند در بخش کشاورزی، مواد غذایی و دریایی، هفته گذشته به عنوان نماینده (Andrew Doyle)اندرو دویل 

در نیویورک حضور داشت. جلسات ساالنه اچ ال پی اف پیشرفت  (HLPF)۱این کشور در انجمن سطح باالی سیاسی توسعه پایدار

ریشه کنی فقر و ترویج موفقیت در دنیای "یدار را بررسی می کند. موضوع امسال اچ ال پی اف های جهانی در اجرای اهداف توسعه پا

وزیر اشاره می کند که اکثریت جمعیت فقیر جهان را زنان تشکیل می  "اگریکالچر"است.به گزارش ایانا از وبسایت  "در حال تغییر

ات اقلیمی سبب تضعیف رفاه بسیاری از خانواده ها و توانایی آن ها دهند و معیشت آنان به منابع طبیعی بسیار وابسته است. تغییر

برای مقابله با آن شده است. این تأثیرات بسیار گسترده است و بر کشاورزی و امنیت غذایی، تنوع زیستی و اکوسیستم ها، منابع آب، 

قیر شدت می یابد، ایرلند با تمرکز ویژه برای سالمت بشر، سکونت بشر و الگوهای مهاجرت اثر دارد. همچنان که چالش های جوامع ف

به فعالیت  2030کمک به جوامع و سازگاری آن ها و همچنین در طوالنی مدت پایان دادن به فقر، گرسنگی و سوءتغذیه تا سال 

د، به به توافق رسیدن 20۱۵که اعضای سازمان ملل متحد در سال  (SDGs)2های خود ادامه می دهد. هفده هدف توسعه پایدار

می پردازند. این اهداف زمینه های سیاسی مانند فقر  2030ریشه فقر و نیاز جهانی به توسعه پایدار برای تمام مردم جهان تا سال 

شدید، پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی در جهان، توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط زیست، دسترسی به خدمات 

بری جنسیتی، امنیت جوامع و حقوق بشر را پوشش می دهد. به عالوه، دویل در بیانیه خود به اهمیت نقش آموزشی و بهداشتی، برا

جوانان در اجرای اهداف توسعه پایدار اشاره کرد. او با ارائه بیانیه ملی ایرلند به اچ ال پی اف در مالقات با نماینده برنامه جهانی 

سازمان و چگونگی حمایت آن ها برای اجرای اهداف توسعه پایدار به گفت وگو  ، درباره چالش های پیش روی این(WFP)3غذا

مدیریت کشاورزی چگونگی تعامل و "پرداخت. دویل با حضور در انجمن تجاری اس دی جی با موضوع پایان دادن به فقر گفت: 

کشاوزی پایدار از محیط زیست حمایت تقویت مشترک ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار را تضمین می کند. 

می کند و با بیابان زایی و سایر اثرات منفی تغییرات اقلیمی مبارزه می کند. به ترویج معیشت خوب و خروج مردم از فقر کمک می 

 ایجاد انعطافکند. هنگامی که کشاورزی را به خوبی مدیریت کنیم، فشار وارده بر شهرها و مهاجرت غیرارادی را کاهش می دهیم و با 

، نماینده ایرلند در (H E David Donoghue)، اچ ایی دیوید دونوقو 20۱4در ماه اکتبر  "از توسعه پایدار حمایت می کنیم.

با هدف سازگاری با اهداف توسعه  (IGN)44سازمان ملل متحد از سوی این سازمان برای تسهیل همکاری در مذاکرات بین دولتی

گزیده شد. اس دی جی اس اهدافی جهانی و در ادامه اهداف توسعه هزاره اند که گستردگی و بلندپروازی ، بر20۱۵پایدار در سال 

بسیار زیادی دارند و کاربرد جهانی آن ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. جلسات ساالنه اچ ال پی اف در سطح 

اهداف و هر چهار سال یک بار در سطح سرپرستان دولت ها و یا رؤسای  وزرا برای بررسی پیشرفت های صورت گرفته در اجرای این

با عنوان  20۱8دولت ها برگزار می شود. ایرلند اولین گزارش رسمی خود را درباره اجرای اهداف توسعه پایدار به جلسه اچ ال پی اف 

 ارائه خواهد کرد.  "نقد داوطلبانه ملی"

 پانوشت: 

۱ .High Level Political Forum 

2 .Sustainable Development Goals 

3 .World Food Programme 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139کشاورزی هفته چهارم تیر اهم اخبار 

 

243 
 

4 .Intergovernmental Negotiations 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/46446/%D8%A7%DB%8C%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

نفتا بررسی کرد: جایگاه آمریکا در تجارت گوشت گاو با دو کشور نیمکره شمالی/ تجارت رو به گسترش یک میلیارد 

 دالری انواع گوشت

 طور جدی به آمریکا وابستهاند، بهامضا کردهتجارت گوشت و دام زنده بین سه کشوری که توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی را 

 .است و این کشور سهم باالیی در تأمین گوشت مورد نیاز مکزیک و کانادا دارد

گوشت قرمز، نقش مهمی در تجارت و حجم ، در سراسر ایاالت متحده آمریکا خرید و فروش دام و www.fb.orgبه گزارش ایانا از 

بندی را فراهم کرده و اقتصاد آن ها را به های بستهکند. این موجودات همچنین مواد اولیه مورد نیاز کارخانهمعامالت کالن بازی می

توان ک( را نمیها در سه کشور مطرح تولید گوشت جهان ) آمریکا، کانادا و مکزیآورند. همچنین نقش مهم این گلهگردش درمی

ط به تجارت های مربوشود. قوانین و توافقنامهپذیری زنجیره تولید مربوط مینادیده گرفت؛ نقشی که به تنظیم شرایط بازار و انعطاف

دهد. اگرچه ایاالت متحده بر آزاد در نهایت سیستم حمل و نقل را به کار انداخته و تجارت گوشت قرمز بین کشورها را شکل می

های مختلف را محدود کرده و گوشت داخلی تأکید دارد، اما این موضوع دسترسی به انواع دیگر گوشت تولیدشده در سرزمینمصرف 

در نهایت منجر به افزایش قیمت الشه در آمریکا خواهد شد. این گزارش سعی دارد جزئیات تجارت گوشت گاو و گوساله بین سه 

 ا بررسی کند.( رNAFTAکشور آمریکا، کانادا و مکزیک )

 روند بازار در آمریکای شمالی

چنینی توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی سود متقابلی را برای هر سه کشور رقم زده است و این مزیتی اقتصادی برای تجارت این

ه که این تعداد در میلیون رسید 94تعداد رئوس گاوهای ایاالت متحده به  20۱7دهد که در سال شود. آمارها نشان میمحسوب می

رسد. البته بعد از جداسازی گاوهای شیری تعداد گاوهای گوشتی در آمریکا میلیون رأس می ۱7میلیون و در مکزیک به  ۱2کانادا 

یابد؛ بنابراین صنعت گاو گوشتی ایاالت متحده مزایای میلیون و در مکزیک به هفت میلیون کاهش می ۱0میلیون، کانادا به  80به 

وجهی هم از نظر اقتصادی و هم از لحاظ زیرساختی در قیاس با دو کشور دیگر دارد. مزیت دیگری که در این راستا به نفع قابل ت

های ایالت این سرزمین است که هرکدام از این مناطق تفاوت ۵0های گوشتی در هر توان از آن یاد کرد، توزیع متوازن گلهآمریکا می

ید در کانادا قطب تول "آلبرتا"عنوان مثال تنها استان های پیش رو دارند. در صورتی که بهو چالش معناداری از نظر سیستم تولید

ها را در خود جای داده است، در حالی که درصد جمعیت گله 60گوشت گاو محسوب شده و در این کشور، رتبه نخست را داشته و 

 درصد از کل تولید گوشت قرمز آمریکا است. ۱6و، تنها میلیون رأس گا ۱2.6سهم ایالت تگزاس با در اختیار داشتن 

 ایتجارت گاو زنده در سطح منطقه

واناتی طور عمده حیای بیشتر از مقدار تجارت آن با کاناداست. مکزیک بهطور قابل مالحظهسطح تجارت گاو زنده آمریکا با مکزیک به

های مدونی برای تغذیه آنها با توجه به قیمت خوراک و کند، زیرا برنامههای جنوبی خود منتقل میرا که نیاز به چرا دارند به دشت

 ها در اختیار دارد و اینهای فراوانی در دریای نزدیک به آن دشتشرایط محیطی تدوین کرده است. اتفاقاً ایاالت متحده نیز کشتی

هزار رأس گاو از مکزیک وارد کرده، در حالی که کل  23ای طور متوسط هفتهکند. تاکنون آمریکا بهبه تسهیل روند تجارت کمک می

هایی که از مرز هزار رأس بوده است. با این حال تعداد دام ۱۵صادرات گاو آمریکا به مکزیک در طول پنج سال گذشته کمتر از 

در  20۱6مثال در سال  عنوانهای آمریکا بسیار ناچیز است. بهروند در مقایسه با حجم داممکزیک گذشته و به ایاالت متحده می

مجموع یک میلیون رأس گاو از مکزیک به آمریکا صادر شد که کمتر از هفت درصد گاوهای موجود در ایاالت متحده را تشکیل 

اند، گاوهای شود؛ آنهایی که دوره پرواری را تمام کردهدهد. وضعیت کانادا کمی متفاوت است. سه گروه گاو از کانادا صادر میمی

http://awnrc.com/index.php
http://www.fb.org/analysis/nafta-wheres-the-beef
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صورت هفتگی درصد واردات گاو از کانادا به آمریکا را به ۵0ها بیش از های شیری و گاوهای ماده حذفی. این دستهده نر گلهکشتار ش

های طور میانگین واردات دامرسد. بهدرصد کل حجم تجارت گاو در یک هفته معین هم می 98دهند. حتی حجم آنها به تشکیل می

شود.اما صادرات گاوهای زنده گوشتی از هزار رأس در هفته برآورد میآمریکا در سال جاری حدود سهوابسته به مراتع از کانادا به 

دهد. یافته را تشکیل میهای مرتعی تا پرورشای از دامآمریکا به کانادا در طول تاریخ تجارت انعطاف بسیاری داشته و طیف گسترده

بندی های بستهدرصد کارخانه ۵0ای و شرایط دیگر بستگی دارد. از آنجا که بیش از ذیهاین موضوع به عواملی مانند بازار، فاکتورهای تغ

)مرکز تولید خوراک  "آلبرتا"هزار مایل از استان قرار دارد و این مناطق بیش از یک "انتاریو"و  "کبک"های گوشت کانادا در استان

کند، اما این تمام ماجرا نیست. ها ایفا میگاوهای مورد نیاز این کارخانه دام( دورتر است؛ بنابراین ایاالت متحده نقش مهمی در تأمین

یجه در نت  دار باشد.شود که این روند ادامهبینی میای کاهش یافته و پیشطور قابل مالحظههای گاو کانادا بههای اخیر، گلهدر سال

برای بقای  طور پیوستهبندی کانادا بههای بستهد، زیرا کارخانهسناریوی تجارت گاو بین این کشور و آمریکا دستخوش تغییر خواهد ش

های دام اقتصادی خود نیاز به تأمین گوشت دارند. این موضوع یکی از این دو نتیجه را در پی خواهد داشت؛ یا کوچک شدن گله

یابد زنده از این سرزمین افزایش میهای این کشور شده و در نتیجه حجم صادرات دام کانادا منجر به ورشکستگی بیشتر کشتارگاه

 دهد.بندی کانادا دوباره به رونق این چرخه انجامیده و صادرات دام به آمریکا را کاهش مییا ارتقای ظرفیت بسته

 گوشت گاو

 وشتاز تعادل بیشتری برخوردار است. آمریکا در این میان صادرکننده برتر انواع گ NAFTAتجارت گوشت گاو بین کشورهای عضو 

تراز تجاری این محصول بین این کشور با مکزیک برابر بود، اما به طور کلی مکزیک  20۱6رود، البته در سال شمار میگرم و منجمد به

میالدی از آمریکا جلو افتاد و در مقایسه تجاری  20۱6های آمریکایی دارد. در مقابل کانادا در سال تمایل بسیاری برای مصرف گوشت

میلیارد دالر گوشت گاو تازه و  ۱.3به میزان  20۱6طور کلی آمریکا در سال گوشت بیشتر به این کشور فرستاد.به هزار تن ۱73

صادر کرده است و در مقابل واردات گوشت گاو )تازه و منجمد( این کشور از کشورهای این گروه  NAFTAمنجمد به کشورهای عضو 

درصد کل تجارت این محصول. ارزش کل واردات انواع دیگر گوشت )به جز گوشت  40رسد. یعنی بیش از میلیارد دالر می 2.۱به 

 23میلیون دالر و صادرات این محصوالت با سهمی  24۵درصد آن از مکزیک و کانادا بوده است،  ۵0گاو( به آمریکا که بیش از 

شود. البته واردات گوشت گاو آمریکا در میمیلیون دالر تخمین زده  7۵6اند، درصدی که مکزیک و کانادا به خود اختصاص داده

اند، اما این محصول را صادر کرده NAFTAمیلیون دالر بیشتر از ارزش تجارتی بوده که کشورهای عضو  7۵2همین سال به ارزش 

زده، تازه، یخباید توجه داشت که تجارت ایاالت متحده در سطح جهان گسترش داشته و ساالنه بیش از یک میلیارد دالر انواع گوشت 

ند، ککند.آمریکا تا حدی گوشت تازه کانادا را تأمین میجا میماهیچه با استخوان و بدون استخوان را بین کشورهای مختلف جابه

درصد سهم واردات گوشت گاو به این کشور را بر عهده داشت، در حالی که سهم ایاالت متحده در  94تا  20۱6طوری که در سال به

درصد است. بر اساس آمارهای موجود، کانادا یازدهمین واردکننده گوشت تازه و دوازدهمین بازار  ۱0محصول از کانادا واردات این 

درصدی در تأمین گوشت تازه  83سهم  20۱6مصرف گوشت منجمد را در اختیار دارد.درباره مکزیک باید گفت که آمریکا در سال 

امین واردکننده جمد مکزیک داشت. مکزیک نهمین واردکننده گوشت تازه و سیدرصدی در فراهم کردن گوشت من 87گاو و سهم 

دهد که مردم برابر کاناداست. تحقیقات نشان می ۱0رود.جمعیت آمریکا تقریباً دو برابر مکزیک و شمار میگوشت منجمد گاو به

ها نیز عالوه بر این محصول از دیگر انواع گوشتها آمریکا عالقه بسیاری به مصرف گوشت گاو دارند، این در حالی است که مکزیکی
ارد ها به عوامل مختلفی بستگی دشود؛ بنابراین حجم تجارتها به سطح درآمدی کشورها مربوط میکنند. البته بخشی از این تفاوتاستفاده می

 این امر دخیل خواهد بود./ شود، بلکه چگونگی توزیع جمعیت و سطح زندگی مردم نیز درها را شامل نمیکه تنها حجم گله
http://www.iana.ir/fa/news/46466/%D9%86%D9%8۱% 

http://awnrc.com/index.php
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 بار بودنبود، بلکه فاجعهبرد/ یک کشاورز: امسال سال بدی خشکسالی محصوالت زراعی جنوب اروپا را از بین می

، دامدار ایتالیایی و کشاورزی که گندم الجزایری می کارد، عالئم هشدار دهنده خشکسالی وحشتناکی را در (Attilo Tocchi) آتیلیو توچی

نگامی که اوایل ه"، او گفت: "فارمینگ یو کی"به گزارش ایانا از .مشاهده کرد (Tuscan) طول زمستان و یک مایل دورتر از سواحل توسکان

همچنین او در مزرعه اش دستگاه های تهویه برای خنک شدن گاوها و تحمل گرما  "بهار باران نیامد، باورکردیم که این اتفاق جبران ناپذیر است.

ن تولید ین میزانصب کرده است. خشکسالی در جنوب اروپا کاهش تولید غالت در ایتالیا و بخش هایی از اسپانیا را تهدید می کند که به کمتر

سال اخیر رسیده است و به محصوالت سایر مناطق نظیر زیتون و بادام نیز آسیب می رساند. به خصوص در کستایل و لئون  20در سطح 

(Castile & Leon) درصد محصوالت شان از  70تا  60، بزرگترین مناطق پرورش دهنده غالت اسپانیا، بدترین آسیب مشاهده شد و حدود

 (Avila)در استان اویال  (Sinlabajos)، کشاورزی از دهستان سینالباخس  (Joaquin Antonio Pino)بین رفت. خوآکین آنتونیو پینو 

او  "به بعد، هیچ سالی را مانند امسال به یاد نمی آورم. ۱992ه فاجعه بار بود. من از کودکی و از سال امسال سال بدی نبود، بلک"اسپانیا گفت: 

گفت حتی بسیاری از مزارعش برداشت نشده اند، زیرا درآمد حاصل از محصول دستمزد کارگرانش را نیز تأمین نمی کند. در حالی که اتحادیه 

ست، اما اسپانیا و ایتالیا هر دو به واردات از کشورهای فرانسه، انگلستان و اوکراین متکی اند. طبق اعالم اروپا مجموعاً صادر کننده عمده گندم ا

میلیون تن در سال  ۵.6درصد و حدود  40، انتظار می رود که واردات گندم سبک اسپانیا بیش از (Agroinfomarket)اگرو اینفو مارکت 

درصد افزایش یافته  6حمایت از آینده گندم اروپا کمک کرده و از ابتدای ماه ژوئن امسال حدود  افزایش یابد. خشکسالی به 20۱7-۱8تجاری 

لیا ااست، گرچه دورنمای برداشت بیشتر در سال جاری در فرانسه بلوک تجاری اروپا را از داشتن ذخایر کلی کافی مطمئن می سازد. اسپانیا و ایت

اند. انتظار می رود که تولیدات هر دو کشور کاهش یابد، اما به احتمال زیاد این کاهش در ایتالیا  برترین تولیدکنندگان روغن زیتون در جهان

بیشتر است؛ زیرا خشکسالی آخرین دردسر تولیدکنندگان زیتون است که در سال های اخیر حشرات و بیماری های باکتریایی را تحمل می 

 Francesco)وجی روغن ایتالیایی را پیش بینی کرده است. فرانچسکو سوآتونی درصدی خر 60کردند. شورای بین المللی زیتون کاهش 

Suatoni) هزار درخت زیتون در حاشیه شهر باستانی آملیا 4، که حدود(Amelia)  :ما در سال جاری تولید خوبی "در مرکز ایتالیا دارد، گفت

اخه ای با غالف های کوچک و خرده شده روی آن را باید باال نگه داریم، و هر او اضافه کرد که ش "داشتیم، اما نیتجه موردنظر را بدست نیاوردیم.

درصد سال گذشته باشد، بیایید امیدوار باشیم،  ۵0ما امسال انتظار داریم که تولیدمان "توپ کوچک می تواند زیتونی باشد که خشک شده است. 

، (Coldiretti)نیز آسیب دیده اند و انجمن کشاورزی ایتالیا، کولدیرتی  سایر محصوالت "اما بسیار سخت است که محصول خوبی داشته باشیم.

، تحلیلگر انجمن (Jose Ugarrio)تخمین زده است که خشکسالی بیش از یک میلیارد یورو برای کشاورزان ملی هزینه دارد. خوزه اوگاریو 

محصوالت زراعی اسپانیا، حتی آن هایی را که متکی بر گلخانه ها خشکسالی، به میزان کمتر یا بیشتر، تمامی "کشاورزان جوان اسپانیا، گفت: 

تولید خشکبار نظیر بادام و پسته نیز به شدت کاهش یافته است.  "هستند و میزان آب در دسترس شان محدود است، تحت تأثیر قرار می دهد.

برخی روند طوالنی مدت افزایش دما را تهدیدی "ش یابد. درصد نسبت به سال گذشته کاه 23ما انتظار داریم که تولید بادام "اوگاریو گفت: 

در "، گفت: (Confagricoltura)، رئیس گروه محلی کشاورزان کانفگری کالچرا (Tocchi)برای حیات کشاورزی منطقه می دانند. توچی 

وب، امسال را مدیریت خواهم کرد؛ اما اگر چنین شرایطی شما باور می کنید که ادامه راه تقریباً غیرممکن است. شما فکر می کنید که بسیار خ

برخی دانشمندان می گویند که موج گرمایی همانند امسال، بیشتر  "برداشت سال آینده مشابه امسال باشد، دیگر نمی توانید با آن مقابله کنید.

گفت: این اولین سالی است که گیاهانمان  ، پرورش دهنده زیتون،(Suatoni)نیز می شود و با تغییرات اقلیمی ساخت بشر مرتبط است. سوآتونی 

 را آبیاری کردیم و قبل از آن هرگز نیازی به این کار نبود. 

http://www.iana.ir/fa/news/46376/%D8%AE%D8%B4%DA% 
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 گزاشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

شود/ غنا تولید محصوالت کشاورزی را به کمک علوم به نفت جدید آفریقا تبدیل می 2۰3۰صنعت کشاورزی تا سال 

 شوددوبرابر می 2۰۵۰دهد/ میزان حاصلخیزی مزارع آفریقا تا سال پایه ارتقاء می

برای کمک به تحول بخش  (S3A) کارگاه آموزشی ملی مشورتی در زمینه طرح توسعه اجرای دستورکار علمی کشاورزی آفریقا

کارگاه آموزشی ملی مشورتی در زمینه طرح توسعه اجرای .، پایتخت غنا، برگزار شده است(Accra) کشاورزی از طریق علم در آکرا

، پایتخت غنا، برگزار (Accra)( برای کمک به تحول بخش کشاورزی از طریق علم در آکرا S3Aدستورکار علمی کشاورزی آفریقا )

آ، طرح ابتکاری با حمایت انجمن تحقیقات کشاورزی  3، اس"غنا نیوز ایجنسی"ست.به گزارش ایانا از سایت شده ا

با چشم انداز تحول کشاورزی آفریقا  20۱2در سال  2NEPADکه از سوی کمیسیون اتحادیه آفریقا و برنامه (FARA)۱آفریقاست

اسی در دستور کار تحول کشاورزی آفریقا در نظر گرفته می شود و اجرای آ، به عنوان تغییر اس 3مبتنی بر علم به تصویب رسید. اس

آن در داخل کشور فضای مناسبی برای علم را ایجاد می کند، مکانیزم های تقویت ظرفیت ها را افزایش و توافقنامه های مالی را 

کشور نمونه برای اجرای این طرح  ۵در میان ترویج می دهد و از طرح های نوآورانه در پیشبرد تحول کشاورزی حمایت می کند. غنا 

آ و اطمینان از کاربرد علم در تحول کشاورزی و دستیابی به چشم  3از جمله رواندا؛ سنگال؛ مصر و ماالوی، برای هدایت طرح اس

جهان در تولید که در آن آفریقا امنیت غذایی دارد و جایگاه علمی جهانی و از حاصلخیزترین مناطق  2030انداز تعیین شده سال 

روزه ای که روز جمعه به پایان رسید، مورد توجه متخصصان و  4انتخاب شده است. بنابراین، کارگاه آموزش مشورتی و غالت است، 

کارشناسان علوم پایه و تخصصی قرار گرفت و بحث و گفت وگو در زمینه اجرای این طرح توسعه انجام شد تا اجازه دهد کشاورزی 

 Owusu)، معاون وزیر غذا و کشاورزی که از طرف دکتر اوسو آفریایی آکوتو (Gorge Oduro)رفت کند. جرج اُدورو غنا با علم پیش

Afriyie Akoto) :آ، چارچوب راهبردی بلند مدتی است که عمدتاً از طیفی از  3اس"، وزیر این بخش، سخنرانی می کرد گفت

وی گفت که هدف این دستور کار، افزایش  "کشاورزی تشکیل شده است. فرصت های علمی و فنّاوری در دسترس برای آغاز تحول

توان بالقوه ایجاد ثروت کشاورزی در این قاره و تقویت ظرفیت آفریقا در تغذیه خود و سایر نقاط جهان از طریق تولید فنّاوری و 

رنامه های توسعه کشاورزی را اجرا می تحقیقات جهانی است. او توضیح داد که این جلسه مشورتی در نهایت برای مؤسساتی که ب

کنند چگونگی جریان اصلی دستور کار علمی را نشان می دهد.همچنین او اضافه کرد که تحقق این دستور کار به انعکاس مؤثر 

 چارچوب های راهبردی ملی، برنامه های سرمایه گذاری و برنامه های عملی با زمینه های منحصر به فرد، چالش ها، فرصت ها و

الویت های کشورهای آفریقایی از جمله غنا بستگی دارد.وی گفت کشورهایی که سازگاری با روند اجرای این دستور کار را در بخش 

، نیازمند "آ 3اس"های مختلف خود رعایت می کنند، به خصوص در فرآیندهای توسعه و اجرای شرایط کاری به منظور انعکاس مؤثر 

تبدیل خواهد شد تا کشاورزان و صنعت کشاورزی  "آ 3اس"که این مشاوره به بازاریابی اجتماعی برای حمایت اند. او اضافه می کند 

و کارآفرینان روستایی را به علم نزدیک کند، در حالی که فرآیندهای علمی راهکار اصلی و جذابی هستند که سر و صدای فراگیر 

، مدیر کل شورای تحقیقات علمی و (Victor Agyman)یمن اقتصادی را در پایه ها ایجاد می کنند. دکتر ویکتور اَگ

 2030که میزبان کارگاه آموزشی مشورتی بود گفت که سازمان ملل متحد نشان داد صنعت کشاورزی آفریقا تا سال (CSIR)3صنعتی

و با تمامی استانداردها به ارزشی معادل یک تریلیون دالر خواهد رسید و صنعت کشاورزی آفریقا در مسیر تبدیل شدن به نفت جدید 

راین این امر فرصت مناسبی است تا کشورهای آفریقایی خود را برای شکوفایی فرصت این قاره قرار خواهد گرفت. او گفت که بناب

، مدیر ابداعات و پژوهش های (Irene Annor Frimpong)های رشد بخش کشاورزی آماده کنند. دکتر آیرن اَنور فریمپونگ 

ردن میزان حاصلخیزی کشاورزی آفریقا تا انجمن تحقیقات کشاورزی آفریقا گفت که همچنین هدف این برنامه ابتکاری، دوبرابر ک
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است. او گفت که دستور کار علمی برای تحریک تحول کشاورزی آفریقا از طریق تشدید کاربرد علم با سریع ترین میزان  20۵0سال 

دیم که ازمنبه شکلی که آفریقا قادر به تحول سریعی باشد، توسعه یافته است. هم اکنون، جهان به سرعت در حال رشد است و ما نی

 توسعه آفریقا را افزایش دهیم و آنچه ما برای این افزایش سرعت به آن نیازمندیم چیزی جز کاربرد علم نیست. 

 پانوشت: 

۱ .Forum for Agricultural Research in Africa 

2 .New Partnership for Africa's Developmentقتصادی اتحادیه : مشارکت جدید در توسعه آفریقا که برنامه توسعه ا

 آفریقاست.

3 .Council for Scientific and Industrial Research 

 مترجم: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/46247/%D8%B۵%D9%86% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

افزایش تولید  /یابدهزار تن افزایش می ۴۰سال آینده/ تولید جهانی گوشت  ۱۰کاهش قیمت جهانی مواد غذایی در 

 درصد/ در جنوب شرق آسیا کشاورزی و شیالت به سرعت در حال توسعه خواهد بود ۱۷های زیستی، تا سوخت

ی همچنان در طول دهه آینده پایین باشد، زیرا رشد تقاضا برای کاالهای غذایی کاهش شود قیمت جهانی مواد غذایبینی میپیش

انداز کشاورزی های سوخت زیستی تأثیرات کمتری نسبت به گذشته بر بازارها خواهد گذاشت. این پیام کلیدی چشمیابد و سیاستمی

ای از تمامی ساله ۱0بینی امسال منتشر شد. این گزارش پیشژوئیه  ۱0ای روز دوشنبه دیسیاُ -است که از سوی فائو  2026-20۱7

پیش بینی می شود قیمت جهانی مواد غذایی .دهدهای زیستی و شیالت را ارائه میکاالهای کشاورزی عمده و همچنین سوخت

 سوخت زیستی تأثیرات همچنان در طول دهه آینده پایین باشد، زیرا رشد تقاضا برای کاالهای غذایی کاهش می یابد و سیاست های

اُ سی  -است که از سوی فائو 20۱7-2026کمتری نسبت به گذشته بر بازارها خواهد گذاشت. این پیام کلیدی چشم انداز کشاورزی 

ساله ای از تمامی کاالهای کشاورزی عمده و همچنین  ۱0ژوئیه امسال منتشر شد. این گزارش پیش بینی  ۱0دی ای روز دوشنبه 

به گزارش ایانا از گلوبال اگریکالچر، سازمان بین المللی توسعه و همکاری تی و شیالت را ارائه می دهد.سوخت های زیس

میلیارد  230، اعالم می کنند که تکمیل مجدد ذخائر غالت تا (FAO)2و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (OCDE)۱اقتصادی

تن در طول دهه گذشته همراه با ذخائر فراوانی از کاالهای دیگر، از افزایش قیمت ها جلوگیری خواهد کرد که در حال حاضر به 

، دبیر کل اُ سی دی ای (Angel Gurria)رسیده است. آنجل گوریا  2007-2008سطحی پیش از بحران مواد غذایی در سال های 

ساله کاهش آرامی داشته  ۱0انتظار می رود که قیمت واقعی اغلب کاالهای کشاورزی و شیالت در طول دوره چشم انداز "می گوید: 

اما او همچنان هشدار می دهد که ضروری است دولت ها به تالش های مشترکشان برای ایجاد ثبات در بازارهای جهانی مواد  "باشد.

ادامه دهند، زیرا رویدادهای پیش بینی نشده می توانند به آسانی این روند را تغییر دهند. پیش بینی می شود که در طول  غذایی

درصد،  ۱4درصد، ذرت ۱۱درصد افزایش یابد که منجر به افزایش کلی در میزان گندم تا  ۱2دوره چشم انداز، تولید جهانی غالت تا 

باشد. رشد آینده تولید محصوالت زراعی عمدتاً با افزایش بازده این  2026درصد تا سال  ۱3برنج درصد و  ۱0سایر دانه های درشت 

درصد با  ۱0درصد افزایش تولید ذرت با باالرفتن بازده محصول و  90محصوالت به دست خواهد آمد. برای مثال، انتظار می رود که 

هزار تن افزایش خواهد یافت. پیش بینی می 40جهانی گوشت تقریباً گسترش زمین به دست آید. در طول دوره چشم انداز، تولید 

درصدی در تولید گوشت خوک باشد. انتظار می رود که  ۱0درصدی در تولید ماکیان و  ۱3شود که این میزان رشد اساساً با افزایش 

ه دست آید. پیش بینی می شود که تا رشد محصوالت گوشتی و لبنی هر دو از گله های بزرگتر و خروجی بیشتر به ازاء هر حیوان ب

هزار کالری در 3کیلوکالری در روز در کشورهای کمتر توسعه یافته و بالغ بر  4۵0هزارو2، میانگین دسترسی به کالری به 2026سال 

 "گوید: ، مدیر کل فائو می  (Jose Graziano da Silva)روز برای سایر کشورهای در حال توسعه باشد. خوزه گرازیانو داسیلوا 

ما همچنین می دانیم که مواد غذایی بیشتر به تنهایی برای از بین بردن مشکل سوء تغذیه و یا سایر اشکال آن کافی نیست. دسترسی 

بیشتر چالش ها بر سر مبارزه با سوءتغذیه است. مبارزه با سوءتغذیه "او اضافه می کند:  "به میزان کالری اضافی بسیار مهم است.

می  این گزارش نشان "مغذی، سالم، متنوع و ایده آلی است که با کمترین ردپای کربنی در محیط زیست تولید شود. نیازمند رژیم

دهد که سرانه تقاضا برای مواد غذایی اصلی ممکن نیست افزایش یابد )به جز در کشورهای کمتر توسعه یافته(، در حالی که رشد 

ل سال های گذشته، رشد تقاضا عمدتاً در چین پیش می رود؛ جایی که افزایش تقاضا برای گوشت ممکن است کند باشد. در طو

درصد در سال افزایش یابد، و همچنین در بخش جهانی سوخت  6تقاضا در مصرف گوشت و ماهی باعث شده مصرف غذا تقریباً 

ینی نشده است که چنین روندهایی در میان درصد در سال افزایش یابد. پیش ب 8زیستی؛ استفاده از ورودی های مواد اولیه تقریباً تا 
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برسد که  2026کیلوگرم تا سال  34.6مدت و به همین ترتیب ادامه یابد. انتظار می رود که ساالنه، سرانه مصرف جهانی گوشت به 

اولویت  رآمد و تغییرافزایشی کمتر از نیم کیلوگرم در مقایسه با دوره پایه داشته است. این امر به دلیل وجود گروه های بزرگ و کم د

نسبت به رژیم های غذایی غربی را محدود خواهد  "همگرایی"های رژیم غذایی است که براساس پیش بینی های فائو و اُ سی دی ای 

کرد. همچنین این گزارش بیان می کند که رشد تقاضا برای اتانول و بیودیزل به علت کاهش قیمت سوخت های فسیلی و انگیزه 

ست های دولت ها کاهش یافته است. با وجود آن که پیش بینی می شود قیمت های انرژی افزایش یابد، تقاضای ناشی های کمتر سیا

از مواد اولیه سوخت های زیستی، به ویژه ذرت و نیشکر برای اتانول و روغن گیاهی برای بیودیزل، به کندی رشد خواهد داشت؛ به 

افزایش تقاضا به وسیله سیاست های داخلی فعال تر پیش می رود. پیش بینی می  جز در کشورهای مهم در حال توسعه که در آن

 درصد افزایش یابد.  ۱7درصد افزایش در طول دهه گذشته، تا  90سال آینده در مقایسه با  ۱0شود تولید سوخت های زیستی در 

ندگان این گزارش بیان می کنند که رشد چشم انداز کشاورزی امسال تمرکز ویژه ای بر کشورهای جنوب شرق آسیا دارد. نویس

اقتصادی این کشورها قوی شده و بخش های کشاورزی و شیالت در این منطقه به سرعت در حال توسعه است. آن ها دریافتند این 

 رشد در سال های اخیر، نقش حائز اهمیتی در کاهش مشکالت سوءتغذیه در این منطقه داشته است. به هر حال، رشد کشاورزی و

 شیالت، به ویژه در بخش های مبتنی بر صادرات ماهی و روغن پالم، سبب افزایش فشار بر منابع طبیعی شده است. 

 پانوشت:

۱ .Organization for Economic Cooperation and Development 

2 .UN Food and Agriculture Organization 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/46046/%DA%A9%D8%A7%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6خرداد  30تاریخ: 

 هزار دانش آموز کانادایی تحت تعلیم اِی آی تی سی سی 9۰جشن ماه سواد کشاورزی در کانادا/ بیش از 

سی سی برای آموزش آموزگاران و جوانان کانادایی درباره اهمیت کشاورزی بسیار متعهد است و در نتیجه؛ به رشد، پایداری و تقویت  اِی آی تی

 .صنعت کشاورزی کانادا کمک می کند

درسی مرتبط با  نام سازمان غیر انتفاعی است که در حال حاضر در سراسر این کشور منابع ۱C)-(AITCکشاورزی در کالس های درس کانادا

، ساسکاچیوآن (Alberta)، آلبرتا(British Columbia)کشاورزی را به طور دقیق و متعادل ارائه می دهد. هشت ایالت بریتیش کلمبیا 

(Saskatchewan)مانیتوبا ،(Manitoba)اونتاریو ،(Ontario)نووآ اسکاتیا ،(Nova Scotia) جزیره پرنس ادوارد ،(Prince Edward 

Island)،  و نیوفوندلند و البرادور(Newfoundland & Labrador)  عضو این سازمان اند.به گزارش ایانا ازaitc-canada  سازمان های

 مانعضو متعهد شده اند تالش های جمعی و متقابل کانادایی ها و یافته ها و اثربخشی تمامی آموزگاران و دانش آموزان را با حضور در این ساز

اِی آی تی سی سی برای آموزش آموزگاران و جوانان کانادایی درباره اهمیت کشاورزی بسیار متعهد است و در نتیجه؛ به رشد،  ملی افزایش دهند.

پایداری و تقویت صنعت کشاورزی کانادا کمک می کند. در طول چند سال گذشته، سازمان های ایالتی عضو اِی آی تی سی، در جهت ظرفیت 

وانایی اِی آی تی سی سی از طریق شناسایی و تحویل ابتکارات کلیدی با کمک جلسات برنامه ریزی راهبردی، سازی و رسمیت بخشیدن به ت

طراحی و توسعه سیاست ها و رویه های اجرایی · کارهای بسیاری انجام داده اند. دست آوردهای کلیدی آنان در طول چند سال گذشته عبارتند از:

پرورش روابط قوی درون ایالتی و ایجاد تمرکز راهبردی · ؛20۱۵ک سازمان غیرانتفاعی در ماه آوریل سال شان و ادغام رسمی آن ها به صورت ی

در ماه  "(CALW)2هفته سواد کشاورزی کانادایی "هدایت پنجمین سال · مشترک با شناسایی مسیری راهبردی و توافق بر روی نتایج مطلوب؛

 کالس درس؛ ۵00هزار دانش آموز در سه هزارو  9۵صنایع از بیش از  در سراسر کشور و بازدید سخنرانان 20۱6مارس 

 ؛20۱7در ماه مارس  "(CALM)3ماه سواد کشاورزی کانادایی "گسترش هفته سواد کشاورزی به · 

 راه اندازی ابزارهای ملی آموزشی در دبیرستان ها به شکل کتابی جامع درباره تمامی مواد غذایی و وب سایتی همکار همراه با راهنما برای· 

 ؛http://allaboutfood.aitc.caآموزگاران به آدرس 

در سال  (Pulse Canada)با همکاری انجمن ملی حبوبات کانادا "4سال بین المللی حبوبات" گسترش و تحویل محتوای آموزشی مرتبط با· 

 ؛20۱6

 میزبانی جلسات ساالنه اِی آی تی سی سی و جلسات برنامه ریزی همکاری با شرکا و سهام داران.· 

 ارزش های اصلی:

 ش را بیان می کند:ارزش های اصلی، نحوه دستیابی اِی آی تی سی کانادا به مأموریت و اهداف

 به عنوان یک منبع صادقانه و قابل اعتماد از اطالعات کشاورزی عمل می کنند که آن ها را با مأموریت اصلی شان مرتبط می کند. تمامیت:  -

اطالعاتی را ارائه می دهند که روشی برای تقویت تصمیم گیری های آگاهانه کشاورزی در کانادا از قبیل خوراک سالم، اقدامات  دقت و تعادل: -

 زیست محیطی پایدار و جوامع زنده و مترقی است.

 کار بر روی سهامداران برای ایجاد همکاری و ارائه حمایت های سودمند و مشترک.فرهنگ همکاری:  -

در تمامی تعامالتشان با سهام داران، در گفت وگوهای فعاالنه مشارکت دارند و اطمینان می دهند که اطالعات ارائه شده  و پذیرش: شفافیت -

 دقیق، متعادل و به روز است.

 نند.برای آموزش و آگاهی های کشاورزی و اهمیت یادیگری مادام العمر آن ها عالقه مندی های بسیاری را ایجاد می ک اشتیاق: -

 ماه سواد کشاورزی کانادایی:

سازمان های عضو اِی آی تی سی سی، هر ساله در ماه مارس در تمام کالس های درس سراسر کشور، ماه سواد کشاورزی کانادایی را جشن می 

 ارکت می کنند و اهمیتگیرند. کشاورزی به شکل زنده به کالس های درس کانادایی می آید و دانش آموزان در فعالیت های آموزشی مربوطه مش
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رزی کشاو" این صنعت را درک کرده و با آن ارتباط برقرار می کنند. فعالیت ها و رویدادهایی در تمام ماه انجام می شود تا آن ها از این واقعیت که

 ، تجلیل کنند. "در تمام روز در اطراف ماست

زار دانش آموز کانادایی اجرا کرده است. این برنامه به شکل تشویق دانش ه 90، اِی آی تی سی سی این برنامه را برای بیش از 20۱2از سال 

آموزان در یادگیری و تجلیل از کشاورزی به روش های مختلف است که شامل مطالعه درباره کشاورزی، تماشای فیلم های آموزشی و شرکت در 

 رویدادهای زنده و جلسه با کشاورزان و دیگر نمایندگان این صنعت است. 

 :"همه چیز درباره مواد غذایی"تاب ک

 "همه چیز درباره مواد غذایی"کشف سیستم مواد غذایی کانادا منبعی آموزشی است که برای کالس های نهم تا دوازدهم آماده شده است. کتاب

  .می دهداطالعات واقعی درباره موضوعات داغی نظیر پسماندهای مواد غذایی، بیوتکنولوژی و فرصت های شغلی را ارائه 

با بازدید از وب سایت کالس های درس کشاورزی ایالت های مربوطه می توان نسخه های این منبع به زبان انگلیسی و فرانسوی را سفارش داد. 

نیز به گسترش یادگیری به کمک لینک های فیلم های آموزشی، بازی های تعاملی و وب سایت  allaboutfood.aitc.caوب سایت همکار 

 یع می پردازد. یادگیری دانش آموزان به کمک پرسش و پاسخ تفکر انتقادی درباره موضوعات مختلف را ارتقاء می بخشد.های صنا

 سال بین المللی حبوبات:

را سال بین المللی حبوبات اعالم کرد و از نقش مهم حبوبات در سالمت، پایداری و تغذیه مردم جهان تجلیل  20۱6سازمان ملل متحد، سال 

اِی آی تی سی سی مفتخر است که با همکاری انجمن ملی حبوبات کانادا، طرح درسی برای آموزگاران کانادایی در سراسر کشور و برنامه  کرد.

 درسی مرتبط با مفاهیم مربوط به حبوبات برای دانش آموزان را ارائه کرد. 

 :2۰۵۰سفر 
، دانش آموزان را به 20۵0را در سراسر این کشور عرضه کرده است. سفر  20۵0اِی آی تی سی سی، خوشحال است که دستیابی به برنامه سفر 

یک شبیه سازی مجازی می برد تا پایداری مواد غذایی در سراسر جهان را کشف کنند. این برنامه با استفاده از روش مبتنی بر تحقیق، دانش 

میم گیری ها را بر روی جامعه، محیط زیست و اقتصاد محلی و جهانی آموزان را به تصمیم گیری و تنظیم آنها تشویق می کند تا اثرات این تص

ار می ط برقرببینند. دانش آموزان زندگی در سه مزرعه خانوادگی در کنیا، هند و کانادا را تجربه می کنند. همچنان که آنها با این خانواده ها ارتبا

اثرات زیست محیطی و بهبود عملکردهای اجتماعی برای دسترسی بیشتر به کنند، نقش بهترین اقدامات مدیریتی در تغذیه مردم جهان، کاهش 

 آموزش، مراقبت های پزشکی و زیرساخت های جوامع را فرا می گیرند. سفر ما برای تغذیه مردم جهان آغاز شده است، به ما پیوندید. 

 پانوشت:
1. Agriculture in the Classroom Canada 
2. Canadian Agriculture Literacy Week 

3. Canadian Agriculture Literacy Month 

4. International Year of Pulses 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/4۵249/%D8%AC%D8%B4% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  28تاریخ: 

 2۰۱۷شوند/ برداشت مازاد و بهبود بخش کشاورزی در سال های بخش کشاورزی در زیمبابوه برداشته میمحدودیت

 دهدروی می

دنبال فصل خوب بارندگی، در زیمبابوه ، به(EBA) بانک جهانی درباره توانمندسازی کسب و کار کشاورزی 20۱7بر اساس گزارش 

نینو درسال گذشته، روی دهد. پس از خشکسالی ناشی از ال 20۱7ت مازاد و بهبود بخش کشاورزی در سال رود که برداشانتظار می

 .رغم خشکسالی، اساساً میزان رشد در این بخش همچنان قوی استبه

 منظور کمک، این گزارش با هدف بهبود درک عمومی از محیط کسب و کار کشاورزی به "د زیمبابوه میل "به گزارش ایانا از سایت 

به دولت ها برای ایجاد سیستم های مناسب نظارتی برای کشاورزی، ایمنی و کیفیت کاالها و خدمات کشاورزی با صرف هزینه ای 

، به سه حوزه تنظیم مقررات بذر، همچون پرورش گیاه، ثبت ارقام ۱۵زیمبابوه شماره  EBA 2017موثرتر انجام می شود. گزارش 

زیمبابوه Seed Coفیت بذر، اختصاص داده شده است.دیان مونگانی، مدیر گروه توسعه محصوالت شرکت مختلف، تنوع و کنترل کی

به عنوان کسی که در بخش بذر فعالیت می کنم ، از نتایج این گزارش بسیار خوشحال هستم. کشور پتانسیل خوبی در زمینه "گفت: 

تولیدکننده پیشگام و بازاریاب محصوالت دانه گواهی شده در جنوب  الزم به یادآوری است که این شرکت "بهبود انواع بذر دارد.

زمانی کشاورزی نقش کلیدی برای اقتصاد زیمبابوه داشت، اما سهم آن به  کشور آفریقایی را پوشش می دهد. ۱۵آفریقا است که 

ناخالص داخلی، سیاست ها و خدمات  درصد کاهش یافته است. با توجه به توان بالقوه زیمبابوه و سهم کشاورزی در تولید ۱3حدود 

 پشتیبانی می تواند به کارآفرینی کشاورزی کمک کند، سرمایه گذاری را افزایش و رقابت در بازار را بهبود بخشد.

(، وثیقه و دارایی های متحرک )در جریان( و موسسات غیر بانکی وام دهنده 2زیمباوه از نظر خدمات مالی به دنبال بانکداری مستقیم)

 ست؛ این در حالی است که شاخص بازار به دنبال سازمان های تولید کننده، حفاظت از گیاهان و تجارت کشاورزی است.ا

در نظر دارم تا کسب و کار قارچ خود را به یک واحد بزرگ تبدیل کنم، اما "بوسی گومز، کشاورزی در هراره، پایتخت زیمبابوه گفت: 

 "به امور مالی برای من بدون وثیقه به یک چالش درآمده است.  با چالش هایی روبه رو هستم، دسترسی

 پرورش کسب و کار کوچک کشاورزی

 محدودیت به پرداختن و کنند، تجدید ساالنه را خود های مجوز کوچک موسسات باید که است الزاماتی جمله از ها، چالش این 

با این حال، بانک زیمبابوه ده است.آم گزارش در دارد، دنبال به را کشاورزان به مالی کمک کاهش که سرمایه جذب در ها آن توانایی

(Reserve Bank of Zimbabwe در حال کار بر روی شماری از اصالحات برای حل این چالش ها است. این اصالحات عبارتند )

تفاده باری و ارایه قوانین برای اساز: اجرای استراتژی ملی تأمین مالی که باعث تقویت بانکداری مستقیم، ایجاد یک طرح تضمین اعت

انتظار می رود این اصالحات باعث تحریک فعالیت بخش خصوصی و حمایت از از دارایی های متحرک برای دسترسی به وام می شود.

 زنجیره ارزش کشاورزی شود.

میلیون  3،2این طرح با در بخش کشاورزی است.  (3بخشی از کار انجام شده سیاست سرمایه گذاری مالی تجاری ) EBAگزارش 

به کسب و کار بخش خصوصی، به ویژه شرکت های خرد، کوچک ،  Technical Assistance (TA)  دالر امریکا برنامه کمک فنی

 و خرده مالکان بهبود می بخشد. این یکی از هشت پروژه اجرایی تحت صندوق بازسازی زیمبابوه است.و متوسط 

مانی که بررسی ماژول بهره وری کشاورزی در کشور انجام شود، تکمیل خواهد شد. این بررسی در عین حال داده های بیشتر، ز

اطالعات دقیق در مورد بهره وری کشاورزی را برای استفاده در ارائه تخمین ها، از جمله مدیریت اندازه زمین، میزان سطح قطعه 

ت پس از برداشت ، جمع آوری می کند.راب اسوینکلز، اقتصاددان زمین یا مزرعه و فروش ، مصارف شخصی، پرداخت ورودی ها و ضایعا
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این ماژول، داده هایی را برای ارزیابی مهمترین محدودیت "ارشد در بخش اقدامات جهانی برای فقر و برابری از بانک جهانی ، گفت: 

راهم می کند. داده ها همچنین برای ها برای افزایش بهره وری خرده مالکان و گزینه هایی برای رسیدگی به این محدودیت ها ف

گفتنی است، "ارتباط شاخص های کشاورزی با سایر جنبه های معیشت خانواده ها، مانند فقر و امنیت غذایی استفاده می شوند.

در  29در ماشین آالت کشاورزی،  20در کود،  29، به دست آورده که می توان به رتبه EBAزیمباوه امتیازهایی در شاخص های 

، اطالعاتی 20۱3بانک جهانی، از سال  EBAدر فناوری اطالعات و ارتباطات اشاره کرد.همچنین طرح  ۵2در آب و  3۱مل و نقل، ح

حوزه  ۱2را درباره قوانین و مقرراتی که بر محیط تجاری ت کشاورزی تأثیر می گذارد، جمع آوری کرده است. این گزارش شامل 

 اشین آالت، آب، امور مالی، بازار، حمل و نقل و فناوری اطالعات و ارتباطات است. شامل مقررات مربوط به بذر، کود، م

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

۱- 2017 Enabling the Business of Agriculture (EBA) Report 

تریان عرضه تلفنی به مش شود که خدمات مالی خود را توسط بانکداری الکترونیک وبانک مستقیم به یک روش بانکداری گفته می -2

 می کند.

3-Business Environment Financial Sector Investment Policy 

http://www.iana.ir/fa/news/46368/%D9%8۵%D8%AD% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

 از بین می برد است/ کشاورزی تحول گرا فشار رو به رشد به محیط زیست را "تغییر تحول گرا"کشاورزی نیازمند 

کشاورزی جهانی نیازمند تغییرات تحول گرا برای رفع چالش های "، کارشناس بانک جهانی گفت: (Mark Sadler) مارک سَدلر

 ".رو به رشد تقاضا برای غذا در زمان افزایش نگرانی نسبت به گازهای گلخانه ای است که تا حد زیادی بزرگترین تولیدکننده آن است

ا، آقای سَدلر، مشاور بازارها و مخاطرات کشاورزی بانک جهانی، تأکید کرد که تقاضا برای کاالهای کشاورزی تنها از به گزارش ایان

سوی جمعیت رو به رشد جهان تحریک نمی شود، بلکه ثروتی که سبب افزایش تقاضا برای گوشت می شود برای تولید بسیار نسبتاً 

درصد مصرف گوشت جهان بین  76لندن گفت که برآورد می شود  (Agrimoney Live) سَدلر به اگری مانی الیو"ناکارآمد است.

باشد و مقدار بسیار زیادی کالری بر پایه محصوالت زراعی برای تولید مقدار نسبتاً کم کالری بر پایه  20۵0و  200۵-07سال های 

وان ای خوراکی می شود، که به عنگوشت مصرف می شود. افزایش تقاضا برای پروتئین حیوانی به نوبه خود سبب رشد نیاز به دانه ه

 عامل پیش برنده تقاضا برای غالت و پویایی تولیدات به شدت مهم خواهد شد. 

 کوچک شدن بر پایه زمین

در حالی که کشاورزان به لحاظ تاریخی می توانند خود را با تغییر محیط سازگار کنند، در حال حاضر، سرعت این تغییر بیش از 

ازگاری است. طبق برآورد بانک جهانی، کاهش بازده محصول در ایاالت غرب میانه امریکا )ایاالت حاصلخیز توانایی آن ها برای س

امریکا که دشت های گندم فراوانی دارد( و همچنین فرانسه مشهود است، گرچه در شمال اروپا، دشت های کانادا )مناطق غربی 

 ق افزایش قابل توجهی به وجود آمده است. کانادا( و بسیاری از بخش های اتحاد جماهیر شوروی ساب

عالوه بر این، در حال حاضر، کشاورزی از بزرگترین عوامل انتشار گازهای گلخانه ای است که به بزرگترین تولیدکننده آن نیز تبدیل 

  عاملی که احتماالً به طور فزاینده ای آن را در خط مقدم محدودیت های زیست محیطی قرار می دهد. -شده است

  "اگر فکر می کنید که این امر تأثیرات تنظیم کننده ندارد؛ پس از آن، احتماالً تعجب خواهید کرد."وی گفت: 

 تغییر تحول گرا

اره این کار به فنّاوری، یعنی روشی برای تفکر درب"فشار به این معناست که کشاورزی به تغییر تحول گرا نیازمند است. سَدلر گفت: 

همچنین، این تغییر فرصت شغلی برای جلو افتادن از منحنی نظارتی را ایجاد می کند و  "ی کنیم، نیاز دارد.آن چیزی که تولید م

فشار رو به رشد خط قرمز محیط زیست را از بین می برد. در حال حاضر، مثالً بسیاری از شرکت های مواد غذایی، بسیار خوب مطابق 

متحده پیش رفته اند، اغلب به این دلیل که این گروه ها شرکت های جهانی اند به  با مقررات آژانس حفاظت از محیط زیست ایاالت

و کارگیل  (General Mills)این معنا که آن ها باید موانع زیست محیطی را در بسیاری از کشورها پاک کنند؛ مانند جنرال میلز 

(Cargill) -یریت آن ها صورت گرفته است. مشاغل اگر بخواهند که تغییر اساسی در نحوه مد -شرکت های مواد غذایی امریکایی

 سال مورد مالحظه قرار می دهند. 30تا  20درگیر کاالهای مضرتر محلی شوند، این همان چیزی است که آن ها 

http://www.iana.ir/fa/news/46۱98/%DA%A9%D8%B4%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

میلیون دالر برای برنامه کشاورزی جامائیکا/ اشتیاق برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی جامائیکا افزایش  650

 یافته است

 6۵0آینده مبلغ  ، وزیر صنعت، تجارت، کشاورزی و شیالت جامائیکا اعالم کرد که طی سه سال(Karl Samuda) کارل سامودا

 .میلیون دالر برای توسعه برنامه رقابت کشاورزی به این کشور داده خواهد شد

تأمین می شود، اخیراً در میان  (IDB)۱، این مبلغ که از سوی بانک توسعه امریکای میانه"جامائیکا آبزرور"به گزارش ایانا از سایت 

ه است. سامودا در صد و بیست و دومین مجمع عمومی سالیانه جامعه چندین سرمایه گذاری دیگر در بخش کشاورزی قرار گرفت

برگزار شد، (Clarendon)در کالرندون  (Denbigh)که چهارشنبه بعداظهر در محل نمایشگاه دنبیگ  (JAS)2کشاورزی جامائیکا

ترین زی است که شامل احداث بزرگتوضیح داد که منابع مالی بانک توسعه امریکای میانه برای رسیدن به هدف افزایش تولیدات کشاور

است. وزیر اظهار کرد احساس جدیدی  (Portland)شهر پورتلند  (Spring Garden)پارک کشاورزی در منطقه اسپرینگ گاردن 

از عالقه و اشتیاق برای سرمایه گذاری در این بخش به وجود آمده و این وزارتخانه از کمک های مؤسساتی مانند صندوق سرمایه 

در میلیون دالر برای فرآیندهای کشاورزی و پس از برداشت  320گذاری اجتماعی جامائیکا که در کنار بانک جهانی است، مبلغ 

چندین روستای این کشور سرمایه گذاری کرده است. او اضافه می کند که ابتکارات کشاورزی متمرکز بر روستاها شامل ساخت چند 

؛ (St Elizabeth)میلیون دالر در بخش های اس تی اِلیزابت  208دستگاه انکوباتور چند منظوره برای فرآیندهای زراعی به ارزش 

 St)؛ اس تی کاترین (Trelawny)؛ ترالونی (St James)؛ اس تی جیمز (Hanover)هانوور  ؛(Westmorland)وست مورلند 

Catherine)  و اس تی ماری(St Mary) میلیون دالر است.  24، و همچنین یک تأسیسات ذخیره سازی سرد به ارزش 

در شهر پورتلند بازگشایی و همچنین میلیون دالر  2۱همچنین وزیر کشاورزی یادآور شد که تأسیسات خشک کن کاکائو به ارزش 

میلیون دالر در هانور راه اندازی شده است. سامودا به اعضای جامعه کشاورزی  27کارخانه استخراج و بسته بندی عسل به ارزش 

ع در پارک کشاورزی اطال (Forest/Duff)داف  -جامائیکا گفت که مهمتر از همه، آن هایی هستند که باید درباره خانه فارست

 30داشته باشند، زیرا سال گذشته کشاورزان به پمپ آب نیاز داشتند و حاال یک پمپ جدید و سیستم آبیاری به ارزش بیش از 

داف پارک کشاورزی نصب شده است. به گفته وزیر، اشتیاق جدید در این بخش، از طریق زنجیره های هتل  -میلیون دالر در فارست

دیده می شود و حتی بیشتر از آن، کشاورزان به جای واردات سبزیجات به تولید آن ها نیاز دارند که اکنون در حال چرخش اند، نیز 

ما از سرمایه گذاری بخش خصوصی به مبلغ حدود "که به گفته او راهی برای ارزش گذاری و حفظ دالر میهمانان است. سامودا گفت: 

 Trade Winds)؛ ترید ویندز سیتروس (Seprod)ز جمله سپرُد شرکت های بخش خصوصی ا "میلیارد دالر استقبال می کنیم. 9

Citrus) السکو ،(Lasco) گریس کندی ،(GraceKennedy)  و رد استرایپ(Red Stripe)  میلیارد دالر  9در مجموع بیش از

ت که ر کشاورزی گفدر بخش کشاورزی سرمایه گذاری کرده اند، بنابراین شما می توانید ببینید که کشاورزی جذاب شده است. وزی

درصد رشد  ۱3تمامی این سرمایه گذاری ها از نتایج کشاورزی است که یکی از راهکارهای پیشرفت است و از سال گذشته این بخش 

داشته و همچنان به طور عمده به تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور کمک می کند.او می گوید که کشاورزی مهمترین بخش 

 ی که کشاورزان باید با افتخار در این کشور قدم بردارند. جامائیکاست؛ به طور

میلیون دالر به سازمان  27۵وی گفت که وزارتخانه اش مبلغی را به کشاورزان اختصاص داده و اعالم کرد که اخیراً در مجموع مبلغ 

میلیون دالر از  ۵0مجلس و  میلیون دالر به اعضای ۱00اختصاص یافته است. از این مبلغ  (RADA)3توسعه کشاورزی روستایی

سوی رادا به خرده کشاورزان اختصاص یافته است. همچنین سامودا اشاره کرد که وزارتخانه به دنبال معرفی رویکردهای جدید برای 
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درصد تکمیل برچسب گذاری گاوهاست. او گفت که  40پیشرفت در بخش کشاورزی است، که از جمله موفقیت های آنان تاکنون، 

جدیدی برای کمک به این فرآیند در زمان برچسب زدن وجود دارد که نمونه دی ان اِی هر گاو برای کمک به این فرآیند راهکار 

 شناسایی می شود.

 پانوشت:

۱ .Inter-American Development Bank  .بزرگترین منبع مالی توسعه در امریکای التین و حوزه کارائیب است 

2 .Jamaica Agricultural Society 

3 .Rural Agricultural Development Authority 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/462۵9/6۵0%D-9%8۵% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

 کندبار از ایاالت متحده آمریکا برنج وارد میبرای نخستینچین 

برای نخستین بار در تاریخ ایاالت متحده آمریکا، برنج کاران این کشور اجازه دادند محصوالتشان به چین فروخته شود. بله، بزرگ 

 .خی از مردم خوشحال نیستندترین مصرف کننده برنج در جهان درهای خود را به روی کشاورزان امریکایی باز می کند و بر

، پنجشنبه گذشته (USDA)، معاون دپارتمان کشاورزی امریکا (Sony Perdue)به گزارش ایانا از سایت اگریکالچر، سونی پردو 

میلیون تن  ۵اعالم کرد که کشور چین بزرگ ترین مصرف کننده و وارد کننده برنج در جهان است. سال گذشته چینی ها حدود 

برای توافق با چین بیش از یک دهه کار شده و من خوشحالم که می بینم در نهایت به "برنج خریدند. پردو در خبری منتشر کرد: 

، (Arkansas)ایالت آرکانزاس  "وص با دانستن اینکه چقدر به تولیدکنندگان و صنعت ما سود خواهد رساند.نتیجه رسید، به خص

و  (Mississippi) ؛ می سی سی پی(Missouri)؛ میسوری (Louisiana) ؛ لوئیزیانا(California)پس از ایاالت کالیفرنیا 

 Sacramento)ند. بخش عمده برنج کالیفرنیا در دره ساکرامنتو ، بزرگ ترین تولیدکننده برنج در امریکا هست(Texas)تگزاس 

Valley)  .پرورش می یابد و نکته جالب این است که بیشترین مقدار برنج سوشی که در امریکا خورده می شود از کالیفرنیاست 

 د.ت برنج امریکایی را تکمیل کننصادرات برنج ایاالت متحده امریکا زمانی می تواند آغاز شود که مقامات تجاری چین ممیزی تسهیال

http://www.iana.ir/fa/news/46447/%DA%86%DB%8C 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

انتشار کربن تأمین می کند/سه هدف چارچوب انرژی و اقلیم؛ کشاورزی حفاظتی اهداف اتحادیه اروپا را برای کاهش 

 کاهش گازهای گلخانه ای، اشتراک انرژی های تجدیدپذیر و بهبود کارآیی انرژی

ژوئیه نشان می دهد که کشاورزی  ۱۱اتحادیه اروپا در روز  (AGRC)۱گزارش ارائه شده از سوی کمیته کشاورزی و توسعه روستایی

است که در اواسط قرن بیستم برای کاهش فرسایش خاک ناشی از خشکسالی و کشاورزی سنتی گسترش  حفاظتی، فن کشاورزی

گزارش ارائه شده از .نیروگاه با سوخت ذغال سنگ کاهش دهد ۵0یافت و می تواند انتشار گازهای گلخانه ای را بیش از بسته شدن 

ژوئیه نشان می دهد که کشاورزی حفاظتی، فن  ۱۱ر روز اتحادیه اروپا د (AGRC)۱سوی کمیته کشاورزی و توسعه روستایی

کشاورزی است که در اواسط قرن بیستم برای کاهش فرسایش خاک ناشی از خشکسالی و کشاورزی سنتی گسترش یافت و می تواند 

،اطالعات "نیویوروپ"نیروگاه با سوخت ذغال سنگ کاهش دهد.به گزارش ایانا از  ۵0انتشار گازهای گلخانه ای را بیش از بسته شدن 

میلیون تن دی اکسید  200به دست آمده از مطالعه تحقیقاتی اخیر نشان می دهد که کشاورزی حفاظتی می تواند به حذف حدود 

درصد از کل تعهدات اتحادیه اروپا در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از بخش های غیراقتصادی  20کربن از اتمسفر کمک کند که به 

به صورت تحلیلی عمیق و مشروح،  (ECAF)2. این گزارش با همکاری فدراسیون کشاورزی حفاظتی اتحادیه اروپاخواهد رسید

هکتار زمینی که به  4عظیم است. هر  (CA)3تبدیل خاک های اتحادیه اروپا را ارزیابی می کند. توان بالقوه کشاورزی حفاظتی

، (Gottlibe basch)نه هر شهروند اروپایی را خنثی می کند. گاتلیب بَش کشاورزی حفاظتی تبدیل می شود، میانگین انتشار ساال

  "هیچ راه حل دیگری مانند این وجود ندارد."رئیس ای سی اِی اف و نویسنده دوم این گزارش می گوید: 

 کشاورزی حفاظتی چیست؟

ناشی از خشکسالی و کشاورزی سنتی کشاورزی حفاظتی فن کشاورزی است که در اواسط قرن بیستم برای کاهش فرسایش خاک 

 گسترش یافت. طبق این گزارش، کشاورزی حفاظتی متشکل از سه اقدام خاص است:

 اختالل حداقل خاک بدون خاکورزی؛ به این معنا که خاکورزی انجام نمی شود، بنابراین خاک آسیب نمی بیند.. ۱

 برداشت ها، رشد می کنند. پوشش دائمی خاک که در آن گیاهان به طور مداوم، حتی میان. 2

 تناوب زراعی متنوع که از محرومیت خاک از مواد مغذی جلوگیری می کند و انواع مختلفی از محصوالت کاشته می شود.. 3

 مزایای کشاورزان و محیط زیست:

این گزارش می گوید که مزایای کشاورزی حفاظتی بسیار زیاد است، زیرا برای کشاورزان هزینه های بسیار کمی دارد و میزان انتشار 

گازهای گلخانه ای را به شدت کاهش می دهد. پوشش دائمی خاک سبب افزایش سطح مواد ارگانیک می شود و جذب بیشتر دی 

می گیرد. در کشاورزی سنتی، دی اکسید کربن جذب شده توسط گیاهان در اثر خاکورزی  اکسید کربن جو با عمل فتوسنتز صورت

توده های خاک در جو رها می شود. انجام ندادن خاکورزی، استفاده از ماشین آالت کشاورزی در مزارع و همچنین انتشار دی اکسید 

 کربن را کاهش می دهد. 

علف های هرز است که از سوی اتحادیه اروپا بررسی شده و همراه با شیوه های ، علف کشی برای کنترل (Glyphosate)گلیفوزات 

ه طور ب"کشاورزی حفاظتی برای جلوگیری از هزینه های بیشتر برای کشاورزان استفاده می شود. رئیس ای سی اِی اف می گوید: 

میلیون خانوار را متوقف  ۱8اکسید کربن توسط  کلی، اگر ما کشاورزی حفاظتی را در سراسر اروپا اجرا کنیم، کشاورزان انتشار دی

خواهد کردند. کشاورزی حفاظتی، دارای کارآیی و موفقیتی تضمین شده با شیوه بذرپاشی مستقیم به جای مته های بدون شخم 
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ه یجزدن است و به کشاورزان اجازه می دهد محصوالت موفقیت آمیزی را تحت پوشش زمین تولید کنند. همچنین این گزارش نت

 گرفته که این روش اثر دو برابری در کاهش غلظت گازهای گلخانه ای جو دارد. 

شیوه های کشاورزی حفاظتی شرایط کشاورزان را نیز بهبود می بخشد. این گزارش می گوید از آن جایی که این روش براساس 

که بازده محصول کاهش نمی یابد، سود کلی خاکورزی نیست، زمان صرف شده در مزارع نیز کاهش می یابد. همچنین به این دلیل 

اقتصادی نیز کاهش نمی یابد. به هرحال، این تبدیل نیازمند سرمایه گذاری اولیه بزرگی بر روی ماشین آالت جدید و مناسب برای 

 جهانیکاشت بدون خاکورزی است. کشاورزی حفاظتی سودمند است و به نظر می رسد که به طور مستقیم با اهداف موافقتنامه 

در نظر گرفته است که شامل کاهش انتشار  2030سه هدف اصلی را تا سال  2030پاریس همتراز است. چارچوب انرژی و اقلیم 

 27درصد و بهبود کارآیی انرژی تا حداکثر  27درصد، اشتراک انرژی های تجدیدپذیر در نهایت 40گازهای گلخانه ای تا حداکثر

درصد کاهش های الزم کمک می کند. پروفسور گاتلیب بَش  22حفاظتی در رسیدن به حدود  درصد است. تبدیل شدن به کشاورزی

پیش بینی های کنونی انتشار کربن و کاهش انتشار آن نشان می دهد که اتحادیه اروپا از تعهدات مندرج در توافقنامه "می گوید:

  "رگتری نزدیک کند.پاریس خالص شده است، اما کشاورزی حفاظتی می تواند ما را به گام بز

هیچ راه حل دیگری مشابه "بَش به صورت منحصربه فردی پیشنهاد می دهد که همچنان نیاز فوری به اجرای این راه حل وجود دارد. 

این وجود ندارد و ما نیازمندیم که این روش را به سرعت عملی کنیم. او تشخیص می دهد که ظاهراً این حرکت آنی، به ویژه در 

نی، در حال کاهش است. به هر حال، این راه حل یک حرکت آنی را به ارمغان می آورد و یکی از گزارش هایی است که عرصه جها

سیاست مشترک کشاورزی "راه حل روشنی را نشان می دهد. او با توجه به سرمایه گذاری های الزم برای کشاورزان در اروپا گفت: 

(CAP) ست، بنابراین ما از کمیته کشاورزی اتحادیه اروپا می خواهیم که از انجام کشاورزی در حفاظت از محیط زیست مردود شده ا

  "حفاظتی به طور واقعی در اروپا حمایت کند و به کشاورزان کمک کند تا به سمت آن بروند.

 پانوشت:

۱ .Agriculture and Rural Development Committee 

2 .European Conservation Agriculture Federation 

3 .Conservation Agriculture 

 مترجم: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/46۱9۵/%DA%A9%D8%B4%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

شود/ تصویب برخی استانداردهای تر میاستاندارد فائو )کدکس(/ جهان سالمبرگزاری چهلمین نشست کمیسیون 

 جدید در نشست کدکس

برای تصویب استانداردهای ایمنی  20۱7جوالی 22تا  ۱7چهلمین نشست کمیته استانداردهای غذایی سازمان ملل متحد در ژنو از 

موارد بیشتری را مصوب کرده اند. )اطالع رسانی در باره مصوبات  و کیفیت مواد غذایی در ژنو در حال برگزاری است و تا به امروز

 .مذکور از آن جهت دارای اهمیت است که واردکنندگان و صادرکنندگان باید استانداردهای مذکور در عملکرد خود دخالت دهند

کنندگان و تضمین رفتارهای منصفانه به منظور حمایت از سالمت مصرف  Codex Alimentariusبه گزارش ایانا از وبسایت فائو، 

در تجارت مواد غذایی ایجاد شده ، که به طور مشترک از سوی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل )فائو( و سازمان بهداشت جهانی 

(WHO) :در نظر گرفته شده است. تصمیمات گرفته شده تاکنون ، که در جلسه چهلم کمیسیون اتخاذ شده به این شرح است ) 

 کد بهداشتی برای میوه ها و سبزیجات تازه

به شرح زیر تصویب شد:تولید، کنترل و تهیه تمامی غذاها شامل خطرات مختلفی هستند. این  20۱7جوالی  ۱7دستورالعمل باال در 

بد و به نوبه امی تواند با پیگیری اقدامات خوب کشاورزی و بهداشتی برای کنترل بیماری های میکروبی، شیمیایی و فیزیکی کاهش ی

خود، احتمال ابتال به بیماری های غذایی را برای مصرف کنندگان کاهش دهد. چنین خطراتی به همان اندازه برای میوه ها و 

  سبزیجات تازه هم وجود دارد.

 Code of Practice of Hygiene for Fruits andتصویب کرده تا به روزرسانی  Codex Alimentariusکمیسیون 

Vegetables (CAC / RCP 53-2003)  از  -، برای ارائه راهنمایی دقیق به ذی نفعان در کنار زنجیره ارزش میوه و سبزیجات

تولید کنندگان تا مصرف کنندگان انجام شود. که هدف این است تا خطرات میکروبی، به حداقل برسد و ایمنی این محصوالت غذایی 

 ری از کشورها در تجارت جهانی دارد، افزایش یابد.مغذی که اهمیت اقتصادی عمده ای برای بسیا

  دستورالعمل های مربوط به برچسب تغذیه

مرجع ارزش های تغذیه ای  Codex Alimentariusبه شرح زیر تصویب شد:کمیته  20۱7جوالی  17این دستورالعمل در 

NRV)  را برای برچسب گذاری ویتامین )D  وEای اطالع دادن به مصرف کنندگان در مورد ، تصویب کرد چراکه راهکار مهمی بر

محتوای مواد مغذی مواد غذایی است؛ که می تواند به آن ها کمک کند تا انتخاب آگاهانه ای را برای رژیم های سالم داشته باشند. 

ای مواد غذایی و در راستای استفاده در برچسب ه NRVsاین درحالی است که طی یک فرآیند طوالنی پنج ساله برای به روز رسانی 

 در سراسر جهان و با هدف اطمینان از هماهنگی های جهانی در چگونگی بیان مواد مغذی در برچسب گذاری ها انجام شده است.

 استانداردهای زیره، آویشن و فلفل سیاه و سفید و سبز

 تصویب شد: 20۱7جوالی ۱7استانداردهای باال در 

زیره، آویشن و فلفل  -سه استاندارد کاالیی را برای ادویه جات، ترشی جات و سبزیجات خوراکی Codex Alimentariusکمیته 

سیاه، سفید و سبز تصویب کرده است. زیره ، آویشن خشک و فلفل یکی از گسترده ترین ادویه های جهان هستند و به دلیل محبوبیت 

مواد غذایی نقش مهمی دارند. استانداردهای بین المللی که توسط عطر و طعم نزد بسیاری از اقتصادها و در تجارت بین المللی 

کمیسیون تعیین شده و توسط کمیته کدکس ادویه جات ترشی جات و گیاهان غذایی توسعه یافته، مشخصه های کیفیت مورد نیاز 

اری مشخص می کند. این نه را برای تنظیم جنبه های فنی، مانند تحمل آسیب، سطح مجاز مواد افزودنی مواد غذایی و برچسب گذ
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تنها از سالمت مصرف کنندگان محافظت می کند، بلکه زمینه را برای رقابت تولید کنندگان و معامله گران در بازارهای بین المللی 

 تصویب شده اند. Codexنیز فراهم می کند.نکته: استانداردها به منظور تایید مقررات مربوط به برچسب گذاری توسط 

 برای روغن ماهیاستاندارد 

استاندارد روغن ماهی را  Codex Alimentariusبه شرح زیر تصویب شد:کمیته  20۱7جوالی  17استاندارد روغن ماهی در 

تصویب کرده که آخرین اطالعات علمی موجود را در مورد استفاده از چنین روغن هایی نشان می دهد. روغن ماهی محصول بسیار 

های ماهی در طبیعت و یا از طریق آبزی پروری استخراج می شود. در بسیاری از فرهنگ ها، روغن  مغذی است که از انواع گونه

ماهی به مواد غذایی دیگر اضافه می شود و برای تهیه غذاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و دارای خواص تغذیه ای و ویژگی 

رآیند توسعه استاندارد مشارکتی است که از کار کارشناسان مستقل و های کیفی متمایز است.استاندارد روغن ماهی، نتیجه یک ف

، استاندارد جدید روغن ماهی به Codexمقامات ملی تحت همکاری در چارچوب کدکس به دست آمده است. همانند تمام موارد 

کته: نندگان قابل دسترس است.طور رایگان برای تمام ذینفعان در زنجیره ارزش جهانی روغن ماهی از تولید کنندگان تا مصرف کن

 استانداردها به منظور تایید مقررات برچسب گذاری توسط کمیته کدکس در بخش مواد غذایی به تصویب رسیده است.

 افزودنی های مواد غذایی

 Codex Alimentariusکمیته به شرح زیر تصویب شدند: 20۱7جوالی  ۱7در کمیته مواد غذایی افزودنی های مواد غذایی در 

مجموعه ای از اقدامات را برای سالمت مصرف کنندگان دربرابر مواد افزودنی که به مواد غذایی برای انجام کارهای خاص اضافه می 

شود، تصویب کرد. ا ز آن جمله می توان به مواد نگهدارنده ای که برای نگهداری غذا به مدت طوالنی، و تازه نگهداشتن ماده غذایی، 

ای جلوگیری از فساد ماده غذا، تثبیت کننده ها برای کمک به ترکیب مواد و رنگ ها، طعم دهنده ها و شیرین آنتی اکسیدان ها بر

 FAO / WHO Expert Committeeکننده ها استفاده می شوند، اشاره کرد. ایمنی این مواد افزودنی توسط کمیسیون تخصصی 

on Additives (JECFA) ارزیابی می شود که ارزیابی ایمنی ( را به کمیته کدکس مربوط به مواد افزودنی مواد غذاییCCFA) 

ارائه می دهد. اقداماتی که توسط کمیسیون توافق شده شامل تغییرات در مواد افزودنی مواد غذایی در استانداردهای کاالی کدکس 

 و تنظیم میزان استفاده حداکثر مواد افزودنی خاص در غذاهای مختلف است.

 در میوه ها و سبزیجات فرآوری شدهحداکثر سطح سرب 

 کمیته حداکثر سطح سرب در میوه ها و سبزیجات فرآوری شده را به شرح زیر تصویب کرد: 20۱7جوالی  17براساس مصوبات 

برای جلوگیری از آلودگی باالی سرب، محدودیت های جدیدی را برای آلودگی سرب موجود در  Codex Alimentariusکمیته 

ه است. سرب یک ماده شیمیایی موجود در محیط است، از جمله در هوا و آب، که می تواند توسط گیاهان از خاک غذا تعیین کرد

جذب شود. اگر انسان ها در معرض بیش از حد سرب قرار گیرند، سالمت شان به خطر می افتد. به ویژه نوزادان و کودکان که از گروه 

میلی گرم سرب در یک کیلوگرم پالس )مانند  0.۱ای کاهش این آسیب، کمیسیون های آسیب پذیر هستند. بنابراین در تالش بر

میلی گرم / کیلوگرم برای گوجه فرنگی فرآوری  0.0۵میلیگرم / کیلوگرم برای مربا، ژله و مارماالد و  0.4عدس و لوبیای خشک(، 

 شده، تصویب کرده است.

 کد عملی برای پیشگیری و کاهش آلودگی آرسنیک در برنج

 کدعملی برای پیشگیری و کاهش آلودگی آرسنیک در برنج به شرح زیر تصویب شد: 20۱7جوالی  17در 

کدعملی برای قانون پیشگیری و کاهش آلودگی آرسنیک در برنج را به تصویب رسانده است.  Codex Alimentariusکمیته 

انسان، تولید می شود ،که می تواند در گیاهان در هنگام  آرسنیک در میان طیف گسترده ای از مواد ، وجود دارد و یا توسط فعالیت
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رشد آن ها تجمع و در نهایت به صورت غذا به انسان برسد. این درحالی است که چنین آلودگی هایی برای سالمت انسان مضر هستند 

عرض آرسنیک باال مانند خطرات ناشی در م. آرسنیک را در برنج، غذای اصلی برای بخش بزرگی از جمعیت جهان می توان یافت.

سرطان و برخی بیماری های پوستی در سطح جهانی قابل توجه است. همچنین می توان به دیگر بیماری ها همچون، بیماری قلبی 

عروقی، عصبی و دیابت هم اشاره کرد . این آلودگی همچنین می تواند بر روی دسترسی برنج و در نتیجه امنیت غذایی تاثیر بگذارد. 

دیریت خطرات آلودگی آرسنیک در برنج، دستورالعملی برای اقدامات کشاورزی و منابع ارایه شده است ، که اثبات شده و قابل برای م

اجرا در سراسر جهان برای کمک به تولید کنندگان برنج برای جلوگیری و کاهش آرسنیک در محصوالت شان است.از طریق توسعه 

یی از تمام گروه های درآمدی، در حال حاضر کد عملی، برای کشاورزان برنج و دیگر ذینفعان، فرآیند مشارکتی گسترده، شامل کشورها

به منظور کمک به تولید و تجارت برنج امن، در دسترس است. این نشان می دهد که چگونه می توان با اقدامات مناسب در رابطه با 

  همه جا تامین کرد . آلودگی آب، خاک، کشاورزی و صنعت، سالمت مصرف کنندگان را در

 حداکثر حد مجاز باقیمانده آفت کش ها در مواد غذایی

 حداکثر حد مجاز باقیمانده آفت کش ها در مواد غذایی به شرح زیر تصویب شد: 20۱7جوالی  17در 

غذاها، از سم دفع آفات مختلف در  2۵حداکثر میزان باقی مانده موادشیمایی را برای بیش از  Codex Alimentariusکمیته 

جمله سبزیجات )آووکادو، خیار(، میوه ها )انگور، گالبی( و محصوالت حیوانی )شیر، تخم مرغ، طیور( را تصویب کرده است. آفت کش 

ها مواد شیمایی هستند که برای از بین بردن حشرات، علف های هرز و دیگر آفات برای جلوگیری از آسیب زدن به محصوالت استفاده 

با بهره بردن از بهترین شیوه استفاده، میزان کمی از آفت کش در غذا باقی می ماند. حداکثر محدودیت با هدف می شوند. حتی 

اطمینان از این که بقایای آفت کش ها به سالمت افراد آسیب نمی رسانند و براساس ارزیابی های خطر از جلسه مشترک کارشناسی 

( ، استانداردهای موجود برای باقیمانده دیازینون، گلیفوزات و ماالتیون JMPRها )فائو / سازمان بهداشت جهانی در مورد آفت کش 

 درباره این آفت کش ها انجام شد. JMPRبا توجه به ارزیابی اخیر 

 حداکثر سطح جیوه در ماهی

 :جوالی حداکثر سطح جیوه در ماهی به شرح زیر تصویب شد 18در 

روش های مختلف به سالمت انسان آسیب برساند. این ماده در ماهی به شکل متیل جیوه، یک عنصر طبیعی است که می تواند به 

تصمیم جدیدی در مورد حداکثر سطوح متیل جیوه برای ماهی های خاص:  Codex Alimentarius کمیته.جیوه تجمع می یابد

 .ماهی اتخاذ کرده است ، مارلین )نیزه ماهی(، کوسه، سگ ماهی و اره amberjack / ماهی تن، آلونسینو، شاه ماهی

آبزیانی)ماهیانی( که مدت زمان طوالنی زندگی می کنند و در زنجیره غذایی بیشتر هستند، در بدن شان سطوح باالتری از متیل 

جیوه یافت می شود. جیوه می تواند بر سیستم عصبی، گوارشی و سیستم ایمنی انسان و ریه ها، کلیه ها، پوست و چشم ها تاثیر 

ار جدید کمیسیون، تصمیم درباره تأثیرات منفی متیل جیوه و همچنین با در نظر گرفتن بهداشت مواد مغذی در ماهی بوده ک.بگذارد

 .است

 تصمیم درباره مقاومت ضد میکروبی

 :به شرح زیر تصویب شد 20۱7جوالی  ۱8این تصمیم در 

موافقت کرد تا کار  (AMR) با مقاومت ضد میکروبی با دنبال کردن اقدامات جهانی برای مقابله Codex Alimentarius کمیته

در جهت مقاومت ضد میکروبی و توسعه دستورالعمل برای نظارت  Code of Practice 2005 جدیدی را برای تجدید نظر در قانون

ی ها، یک تهدید جدی برای سالمت انسان است. باکتر AMR.مجدد روی مقاومت ضد میکروبی در طول زنجیره غذایی آغاز کند
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ویروس ها، قارچ ها و انگل ها همه میکرب هایی هستند که باعث بیماری در انسان و حیوان می شوند. انواع میکروب ها می توانند 

به طور طبیعی در طول زمان در برابر داروها مقاوم شوند. اما استفاده بیش از حد و سوء استفاده از داروها، مانند آنتی بیوتیک ها در 

وانات، سرعت بخشیدن به این روند را افزایش می دهد. و به این نکته باید اشاره کرد که در حال حاضر عفونت های شایع افراد و حی

، قطعنامه های مربوط به مقابله با مقاومت ضد میکروبی توسط دولت ها در مجمع بهداشت 20۱۵در سال .به درمان مقاوم شده اند

 .تصویب شد (1)(OIE) جمع نمایندگان جهانی سازمان جهانی بهداشتو کنفرانس فائو و همچنین م WHO جهانی

 دستورالعمل هایی برای تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی که غیر عمد در مواد غذایی به میزان کم وجود دارند

 :به شرح زیر تصویب شد 20۱7جوالی  ۱8دستورالعمل باال در 

دگی به موادی مانند تمیز کردن مواد مورد استفاده در مراحل مختلف ، کار جدیدی را برای رسیCodex Alimentarius کمیته

این موضوع توسط شماری از مقامات نظارتی ملی که .تولید و فرآوری مواد غذایی که ممکن است در غذا قرار گیرند، تأیید کرده است

، بررسی شده است. با این وجود، هیچ رویکردهای صحیح و عملی را برای تشخیص مواد شیمیایی در مواد غذایی توسعه داده اند

همچنین کمیسیون، تحت نظارت کمیته کدکس مواد آالینده در مواد غذایی، .رویکرد هماهنگ بین المللی در این زمینه وجود ندارد

 .دستورالعمل های تجزیه و تحلیل ریسک بر اساس علم موجود و بهترین شیوه های موجود در سراسر جهان را توسعه خواهد داد

این دستورالعمل ها یک رویکرد هماهنگ بین المللی را برای کمک به مقررات مربوط به مسائل بهداشت عمومی و تجاری برای 

 .رسیدگی به مواد شیمیایی با میزان کم که هیچ توصیه بین المللی یا قوانین ملی ندارد، ارائه می دهد

سیدیل در روغن های تصفیه شده و محصوالت ساخته و گلی MCPD-3دستورالعمل برای کاهش ترکیب های شیمیایی 

 شده با روغن های تصفیه شده، به ویژه غذای نوزاد

 :به شرح زیر تصویب شد 20۱7جوالی  ۱8دستورالعمل باال در 

و  MCPD-3،تصمیم جدیدی را با هدف کاهش آالینده های خاص مانند مواد شیمیایی به نام  Codex Alimentarius کمیته

کمیته مشترک کارشناسان مواد ) JECFA استر در روغن های تصفیه شده و در غذای نوزاد تأیید کرده است؛ چراکه گلیسیدیل

پس از بررسی دقیق کمیته کدکس درباره .( به این نتیجه رسیدند که این مواد روی سالمت افراد تاثیر منفی می گذارد2غذایی( )

گرفت که کد عملی جدیدی را به منظور هدایت صریح برای تولیدکنندگان و کاربران مواد آالینده در مواد غذایی، کمیسیون تصمیم 

و گلیسیدیل استر در روغن های تصفیه شده مانند کلزا، سویا، آفتابگردان، گلرنگ، گردو و به خصوص  MCPD-3برای کاهش میزان 

آینده را با هدف تضمین تولید محصول ایمن برای  فرآیند مشارکتی و مبتنی بر اجماع ، کدهای عملی.روغن نخل )پالم( ایجاد کند

 محافظت از سالمت مصرف کنندگان و تجارت روغن های تصفیه شده کشورهای تولید کننده توسعه می دهد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

۱- World Organisation for Animal Health's (OIE) 

توسط سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد)فائو( و سازمان بهداشت جهانی  کمیته علمی بین المللی است که به طور مشترک -2

(WHO .اداره می شود) 

http://www.iana.ir/fa/news/46444/%D8%A8%D8%B۱% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  28تاریخ: 

درصد محصول ذرت را کاهش می دهد/طرح مارشال در جنوب آفریقا کرم  ۱۰کرم می رود/این کرم مارشال به جنگ 

 زراعی مهاجم را متوقف می کند

 (Fall Armyworm)کشورهای جنوب آفریقا بر انجام طرحی چندضلعی برای افزایش نظارت و پژوهش برای نابودی کرم برگخوار 

درصد برداشت ذرت های محلی را کاهش  ۱0پیش بینی می شود تا  (FAO)ازمان فائو توافق کردند که طبق گفته یک مقام ارشد س

در مناطق مرکزی و غربی آفریقا  20۱6، کرم برگخوار محصوالت اولین بار در سال "ای. پی. اس نیوز"دهد.به گزارش ایانا از سایت 

وی، موزامبیک، نامیبیا، نیجریه، روآندا، آشکار شد و در کشورهای آنگوال، بوتسوآنا، بروندی، جمهوری کنگو، اتیوپی، غنا، کنیا، ماال

 سیرالئون، آفریقای جنوبی، تانزانیا، اوگاندا، زامبیا و زیمباوه با خسارت شدیدی به محصوالت ذرت شناسایی شد. 

، هماهنگ کننده منطقه ای فائو در جنوب آفریقا، گفت که کشورهای این منطقه توافق کردند که (David Phiri)دیوید فیری 

گونه مهاجم به غالت اساسی و سبزیجات را شناسایی کنند. راهکار  80کار گسترده منطقه ای برای آفات در نظر بگیرند و بیش از راه

و رویکرد دوستدار  (IPS)۱توافقی شامل ارزیابی های ملی برای تعیین اثرات آفات بر بازده محصول، به کارگیری مدیریت تلفیقی آفات

 فات و تمرکز بر استفاده از آفت کش ها تنها در صورت لزوم برای جلوگیری از آفات است. محیط زیست برای کنترل آ

فیری در گفت وگوی تلفنی با خبرگزای آی پی اس گفت که کرم برگخوار تهدیدی است که به زودی از بین نخواهد رفت. بسته به 

درصد است و برای مناطقی که با بحران غذایی  ۱0تا  2این که در کدام کشور مشاهده شود، اثر آن در کاهش بازده محصول بین 

 74۱مواجه اند، نگران کننده است. انتظار می رود که بیشترین میزان خسارت کرم برگخوار بر روی ذرت باشد که اراضی به وسعت 

 از مردم جنوب آفریقاست. میلیون نفر  200هزار هکتار( از غالت را در بر می گیرد و غذای اصلی بیش از 300جریب )حدود  3۱6هزارو

میلیارد دالر در معرض خطر  3میلیون تن ذرت در سراسر آفریقا و به ارزش  ۱3.۵برآوردها نشان می دهد که در سال آینده حدود 

آفات قرار می گیرد. سازمان فائو اعالم کرد که خیلی زود بود امنیت غذایی در طوالنی مدت را نتیجه حمله آفات، گونه های بومی 

ناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آمریکا بدانیم که توان بالقوه ای برای خسارات شدید و افزایش تلفات محصول دارد. الزم است م

 که راهکار هماهنگ کننده ای برای مدیریت آفات قبل از آغاز فصل کشاورزی بعدی گسترش یابد. 

وبی و کنیا برای تعیین چارچوب گسترده منطقه ای در مدیریت نشست مشورتی با چندین شرکت کننده در ماه آوریل امسال در نایر

تشکیل شد که شامل نظارت و هشدار زودهنگام، ارزیابی اثرات، مدیریت پایدار و هماهنگی آفات  (FAW)هماهنگ کرم برگخوار 

ا هدایت می کند که حاوی بود. این چارچوب گسترش پروژها و برنامه هایی توسط دولت، پژوهشگران، دانشگاهیان و دیگر فعاالن ر

، (CABI)آفات مهاجری اند که به سرعت در محیط جدید بازتولید می شوند. برآوردهای مرکز بین المللی علوم زیستی و کشاورزی 

میلیارد دالر در معرض خطر کرم برگخوار  3میلیون تن ذرت در سراسر آفریقا و به ارزش  ۱3.۵نشان می دهد که در سال آینده حدود 

ر می گیرد. شرایط در تمامی کشورهایی که کرم برگخوار مشاهده و تأیید شده بدتر می شود؛ بر اساس یادداشتی از توصیه های قرا

 میلیارد دالر است. ۱3.3نشست مشورتی شرکت کنندگان، ارزش کل تمامی محصوالت در معرض خطر بیش از 

کنند؛ در حال حاضر، بزرگترین مشکل ما فصل برداشت بعدی است. در حالی که کشورها آسیب پذیری را ارزیابی می "فیری گفت: 

آفات در این جا وجود دارند و ما باید اثرات آن ها بر محصوالت را در سال آینده مدیریت کنیم، زیرا زمان مقابله با آن ها فرارسیده 

مان فائو که رهبری راهکار حل این مشکل ساز "است و ما نتوانسته ایم هیچ آفت کش خاصی را برای کنترل آن ها شناسایی کنیم.

را برعهده دارد، با دولت آفریقای جنوبی برای هدایت تحقیق بر روی فنّاوری های مدیریت آفات همکاری می کند. در اوایل ماه ژوئیه، 

یند. برزیل ها را در آفریقا ببفائو با متخصصان آمریکای التین در آکرا، پایتخت غنا، دیدار کرد تا به کارگیری فنّاوری های مدیریتی آن 
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 باید اطمینان یابیم که مدیریت تلفیقی آفات"میلیون دالر برای کنترل کرم برگخوار هزینه می کند.فیری گفت:  600ساالنه حدود 

ا ثر رکارساز است و تنها گزینه موجود در مزارع بزرگ استفاده عادالنه از آفت کش هاست. هنگام نیاز باید آفت کش های خاص و مؤ

شناسایی کنیم که همزمان به محیط زیست آسیب نمی رساند و مقاومت نیز ایجاد نمی کند، از این رو به نشست ها و تحقیقات 

طوالنی در این زمان نیازمندیم، اما کشورها ارزیابی های مربوطه را انجام نمی دهند؛ به همین دلیل هزینه های کنترل آفات در منطقه 

است. فائو راهکار مبتنی بر مدیریت تلفیقی آفات در طوالنی مدت برای مدیریت پایدار تمام کرم های برگخوار همچنان تعیین نشده 

را گسترش داده است که شامل پیشگویی، پایش محصوالت، استفاده از گزینه های کنترل زیستی، ارقام مقاوم و ترویج اقدامات خوب 

، استادیار گروه جانورشناسی (Kerstin Kruger)هکار نهایی است.کرستین کروگر کشاورزی و به کارگیری آفت کش ها به عنوان را

، به خبرگزاری آی پی اس گفت که اخیراً ورد کرم های برگخوار و دیگر گونه های (Pretoria)و حشره شناسی دانشگاه پرتوریا 

نوب صحرای آفریقا از لحاظ اقتصادی بسیار به مهاجم نیاز به پایه های علمی قوی برای حل چنین تهدیداتی را برجسته می کند. ج

 کشاورزی وابسته است و یکی از آسیب پذیرترین مناطقی است که در معرض تهدید اقتصادی گونه های مهاجم قرار دارد. 

م ادهه هاست که آمریکای شمالی و جنوبی با کرم برگخوار مبارزه می کند و گزینه های مدیریت غیرشیمیایی از جمله کاشت ارق

ذرتی که حساسیت کمتری به حمله کرم برگخوار دارد و با تله های فرمونی کنترل می شود را اجرا کرده اند. عالوه بر این، کنترل 

زیستی با استفاده از دشمنان طبیعی نظیر حشرات پارازیت )الروهای حشرات که میزبان خود را می کشند(، شکارچیان و آفت کش 

یکی از راه های شناخت ارزشمند آن است که "ای اصالح شده ژنتیکی صورت می گیرد. کروگر گفت: های میکروبی و نوعی ذرت ه

دشمنان طبیعی محلی کرم برگخوار را جستجو کنیم. همچنین می توان گفت زنبورهای انگلی برای کرم های برگخوار بومی آفریقا 

  "وجود دارند که می توانند به آنها حمله کنند.

 پانوشت:

۱ .Integrated Pest Management 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/46377/%D9%8۵%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

در براورد  (UAV)گیری ازفناوری ترابر هوایی بدون سرنشین بعدی با بهرهکاربرد تصویربرداری چندطیفی و نظارت سه

 پتانسیل تولید و ارزیابی خسارت باغ ها

نه وتحلیل در زمیبرای کاربردهای غیرنظامی، همچون تجزیه (UAV امروزه از هواگردها یا ترابرهای هوایی بدون سرنشین )پهپاد یا

توان از فناوری پیش گفته برای بیمه کردن درختان شود. درهمین راستا، میگرفته میفعالیت های گوناگون در بخش کشاورزی، بهره

میوه و اطالع از پتانسیل تولید و پایش فنولوژی باغ در راستای تعیین گزینه مناسب نرخ بیمه نیز، بهره جست. موضوعی که در این 

 .و کشاورزی به آن پرداخته شده است شماره فصلنامه بیمه

 **رضا صفری اصل ،*خسرو غریبی، طاهر سقلی، داریوش فرزانه

 افبازنگری و تکمیل: حسین رسول

 چکیده

وتحلیل در زمینه ( برای کاربردهای غیرنظامی، همچون تجزیهUAV امروزه از هواگردها یا ترابرهای هوایی بدون سرنشین )پهپاد یا

توان از فناوری پیش گفته برای بیمه کردن درختان شود. درهمین راستا، میگرفته میفعالیت های گوناگون در بخش کشاورزی، بهره

پتانسیل تولید و پایش فنولوژی باغ در راستای تعیین گزینه مناسب نرخ بیمه نیز، بهره جست. در این زمینه، برای میوه و اطالع از 

و طول موج های  RGBکمک روش تصاویر چندطیفی، به ترتیب از طیف های دهی درختان میوه بهتشخیص میزان گلدهی و میوه

گیری رهها با بهدهد، میانگین میزان دقت الگوریتم تشخیص شکوفهی ها نشان میشود. بررسگیری مینانومتر، بهره 800تا  ۵۵0بین 

بعدی برپایه پارامترهای حجم کانوپی، وتحلیل تصاویر سهدرصد است. همچنین، فناوری تجزیه 3/84از تصاویر چندطیفی، برابر با 

(، برای تخمین این صفت ها، با واقعیت همخوانی UAVگیری از ترابرهای هوایی بدون سرنشین )ارتفاع درخت و حجم طوقه بهره

گیری از ( صورت گرفته است. بهرهPCAهای اصلی )بعدی بر مبنای تجزیه مؤلفهها در تصاویر سهوتحلیل دادهداشته است. تجزیه

ر سطوح باال، دقت صرفه بودن بویژه دهای اجرایی و به، دارای مزیت هایی همچون: کاهش هزینهUAVفناوری های نوین، از جمله 

های های اخالقی، انجام سریع تر امور و محاسبهبسنده در انجام برآوردهای پتانسیل تولید و ارزیابی خسارت، حذف عامل مخاطره

الزم، ایجاد بانک اطالعاتی دقیق و بسنده، امکان ساماندهی حجم کاری کارشناسان بیمه، امکان پایش فنولوژی باغ ها با دقت بسیار 

 و امکان برقراری ارتباط آنالین و آفالین برای بررسی مدارک و مستندات است.  باال

 مقدمه

 ای از خطرها و حوادث قهری و طبیعی،رو شدن با طیف گستردهدلیل وابستگی فراوان به طبیعت و روبهتولید در بخش کشاورزی، به

( RSیشرفت فناوری، ابزارهای کارامد و مؤثری همچون سنجش از دور )آید. امروزه با پشمار میفعالیتی پرخطر، همراه باریسک باال به

ریزی دقیق برای کاربردی کردن این فناوری ها و در دسترس همگان قرارگرفته است. برنامه (GPS)یاب جهانیو سیستم موقعیت

زی بایسته در زمینه دستیابی به گیری از آن ها در راستای هدف ها، نیاسازی و بهرههمچنین داشتن راهبردی مشخص برای پیاده

بندی، های مکانی، روشهای گردآوری، سازماندهی و طبقهطور کلی، علم و فناوری مربوط به ویژگی و ساختار دادهبیمه پایدار است. به

ها، ل دادهه وتحلیگیری از آن هاست. فرایند تجزیها و اطالعات، نیاز ساختاری برای بهرهبررسی کیفیت، تحلیل، مدیریت و نمایش داده

بندی آنها اقدام شود. این فرایند، در به روش های گوناگونی امکانپذیر است که پس از مشخص کردن هدف ها، باید نسبت به دسته

د، شود. در این مورافزارهای پردازش، اجرا و تفسیر میای و نرمگیری از تجهیزات رایانهها، با بهرهتصاویر چندطیفی یا فراطیفی داده

( در باغ های RGBرود. عکس های معمولی، با سه باند قرمز، سبز و آبی )کار میجای استفاده از یک باند، تعداد زیادی باند، بهبه

http://awnrc.com/index.php
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تواند کاربرد مؤثرتری داشته باشد؛ ولی در باغهای سنتی مدرن )به دلیل نداشتن موارد غیرطبیعی همچون تیربرق و مانند آن( می

درصد 4۵طور معمول، گیری شود؛ زیرا درختان بهع عوارض و موارد غیرطبیعی، باید از باند فروسرخ )مادون قرمز( بهرهدلیل وجود انوابه

های طبیعی شوند. به دیگر سخن، باند فروسرخ در تفکیک پدیدهدهند؛ بنابراین موارد طبیعی، روشن تر دیده میاین باند را بازتاب می

گیری از این فناوری در ایاالت متحده )برای نمونه، باغ های هلوی ایالت رتر است.با توجه به بهرهو غیرطبیعی باغ های سنتی مؤث

توان در کشورمان نیز از این فناوری، در باغ هایی همچون هلو، زردآلو و بادام که سازگاری آن ها با چنین فناوری بیشتر آیداهو( می

دلیل داشتن برگ های پهن، در عمل، نیاز به بررسی در باغ های انبه، موز و گردو، به کارگیری آناست، استفاده کرد. با این همه، به

( است که البته با Remote Sensingهای سنجش از دور )های بیشتری دارد.یکی از فناوری های نوین در این زمینه، سامانه

رسد، ترابرهای هوایی بی سرنشین همین رو به نظر می روست؛ ازها روبههای سنگین و حجم باالی دادهمحدودیت هایی همچون هزینه

(Unmanned Aerial Vehicle همچون پهپادهای فانتوم، جایگزین بهتری باشد؛ زیرا با شرایط باغهای ما سازگاری مناسب )

 (. ۱تری خواهد داشت )تصویر شماره

http://www.iana.ir/fa/news/462۱7/%DA%A9%D8%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  27تاریخ: 

شده در سوپرکامپیوترهای سازیمدل آب و هوایی شبیه ۱۴۰۰ذرت، برنج و گندم در خطر تغییرات آب و هوایی/ 

 گیرددر تولید مواد غذایی را دست کم میهای کشاورزی خطر آب و هوا آفیس/ سیاستمت

ها شدیداً خطر بالیای زراعی در مناطق بزرگ کشاورزی سراسر جهان ای دریافتند، ممکن است دولتپژوهشگران انگلیسی در مطالعه

 .را دست کم بگیرند

با استفاده از مدل  (Met Office)به گزارش ایانا از سایت گاردین، جدیدترین پژوهش منتشر شده از سوی دانشمندان مت آفیس 

سازی پیشرفته نشان می دهد رویدادهای آب و هوایی شدید اگر به طور همزمان در مناطق اصلی رخ دهد، تولید مواد غذایی را نابود 

 Chris)می کند. چنین نتیجه ای می تواند قحطی گسترده ای را به وجود آورد. گروهی از دانشمندان به رهبری کریس کنت 

Kent)  ،از مت آفیس، تالش های اولیه خود را بر چگونگی تأثیر آب و هوای شدید بر ذرت، یکی از محصوالت پرجمعیت جهان

متمرکز کرده اند. گرما و خشکسالی از خطرات اولیه اند و در کنار آن ها سیل نیز در این تحلیل قرار دارد. این گروه دریافتند در هر 

رخ می دهد که  -تولیدکنندگان اصلی جهان-تولید ذرت در چین و ایاالت متحده امریکا  درصد احتمال شکست همزمان 6دهه، 

این تأثیر در مقیاس "موجب تهی دستی گسترده ای به ویژه در آفریقا و جنوب آسیا می شود که ذرت غذای آن هاست.کنت گفت: 

سال گذشته مشاهده نشده بود، اما  30ن مسئله در جهانی احساس می شود. نخستین بار است که ما می توانیم خطر را بسنجیم. ای

یکی از مثال های این نوع فاجعه سال گذشته رخ داد که برداشت ذرت در آفریقا شکست  "در آب و هوای کنونی امکان پذیر است.

ستانه گرسنگی قرار گرفتند. میلیون نفر در آ 6خورد. کشورهای زامبیا، کنگو، زیمبابوه، موزامبیک و ماداگاسکار تحت تأثیر این واقعه و 

شکست مشترک چین و ایاالت متحده امریکا در برداشت ذرت تأثیرات مهمتری خواهد داشت. این گروه، با مطالعه خطرات تولید 

 -به ویژه برنج، گندم و سویا-ذرت، هم اکنون کار خود را با بررسی تأثیرات آب و هوایی بر روی سایر محصوالت غذایی اصلی جهان 

، ذرت، برنج و (FAO)ال می کنند تا چگونگی تأثیر شدت آب و هوا بر تولیدات آن ها را ارزیابی کنند. طبق اعالم سازمان فائو دنب

درصد کالری مصرفی جهان را تشکیل می دهد. بقاء میلیاردها نفر از مردم جهان به آن ها بستگی دارد و هر  ۵۱گندم، در مجموع 

مشکل آن است که روش ها و مکان های تولید محصول در "صوالت عواقب ناگواری دارد. کنت گفت: گونه اختالل در تولید این مح

طول زمان، همانند آب و هوا و احتمال رویدادهای شدید، بسیار تغییر کرده است. این بدان معنی است که تعداد مشاهدات مرتبط با 

  "در برآورد مفید خطرات رشد این محصوالت محدود می شود. رشد روزافزون محصوالت پایدار کاهش یافته است و توانایی ما

مدل آب و هوایی شبیه سازی شده را در سوپرکامپیوترهای مت آفیس اجرا کردند تا چگونگی  400این گروه برای حل مشکل،هزارو 

ن چیزی است که تنها از تغییرات آب و هوایی در چند سال آینده را بفهمند و دریافتند که احتمال خشکسالی شدید بیشتر از آ

مطالعات گذشته برآورد شده است. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که سیاست های کشاورزی اخیر به شدت خطر واقعی لطمات 

مرتبط با آب و هوا در تولید ذرت و تأمین مواد غذایی را دست کم می گیرد. خطر خاص مشخص شده در این مطالعه، اختالالت 

، کل تولید ذرت جهان یک میلیارد تن بود 20۱4ن در چین و ایاالت متحده امریکا را پیش بینی می کند. در سال فاجعه بار همزما

میلیون تن را چین تولید کرد. اگر تولید این کشورها با تشدید همزمان رویدادهای آب و هوایی  2۱۵میلیون تن را امریکا و  360که 

رصد تولید ذرت جهان از بین خواهد رفت. در گذشته هرگز دو اتفاق بد همزمان رخ نداده د 60مانند خشکسالی آسیب ببیند، بیش از 

بود، اما کارهای انجام شده در مت آفیس نشان می دهد که در حال حاضر خطری واقعی وجود دارد. عالوه بر این، ممکن است 

رد. هم اکنون در مت آفیس مطالعه ای انجام می شود که خطراتی از رویدادهای مشابه بر برداشت برنج، گندم و سویا نیز تأثیر بگذا

 همکاری مشترکی با پژوهشگران چینی برای درک خطرات آب و هوایی است که بر محصوالت کشاورزی تأثیر می گذارد. 
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ما متوجه شدیم که در زمان رشد محصول "، مدیر گروه علمی امنیت آب و هوایی مت آفیس گفت: (Kirsty Lewis)کیرستی لویز 

خیلی انعطاف پذیر فکر نمی کنیم. ما باید خطراتی را که با آن روبرو هستیم و یا خطرات واقعی که ما را گرفتار می کنند، درک کنیم. 

  "ات را اندازه گیری کنیم.ما باید بپذیریم که در حال حاضر نمی توانیم مقدار خطر

 مترجم: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/46334/%D8%B0%D8%B۱ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

نجات دادن گونه های زیستی در جهان گرم تر/ پژوهشگران از محدودیت تنوع زیستی در تغییرات آب و هوایی؛ 

 نجات تنوع های زیستی دیگر در یک جهان گرم گزارش دادند

، رکورد گرم ترین 20۱6ماه گذشته یعنی ماه جون با عنوان گرم ترین ماه ، تا کنون، در بسیاری از مناطق جهان ثبت شده است. سال گذشته، 

را در دوره مدرن از آن خود کرده است. دمای سیاره ما به طور مداوم افزایش می یابد. این مسئله تهدیدی مستقیم برای سالمت انسان  سال

 هاست، مثال حوادثی که در شرایط آب و هوایی نامتعادل پیش می آید و افزایش سطح آب دریاها، اما پژوهشگران نگران این هستند که این مسئل

 از طریق ایجاد تغییرات در تنوع زیستی به طور غیر مستقیم بر سالمت ما تاثیر گذارد. ممکن است

تنوع زندگی ها، از گیاهان و حیوانات گرفته تا میکروارگانیسم ها، اساس بسیاری از خدماتی است که  "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت 

نی پاکیزه یاغذا. امروزه، زیست شناسان با این سوال به چالش کشیده شده اند: معنای برای محیط زیست فراهم می کند، برای مثال، آب آشامید

 یک جهان گرم تر برای تنوع زیستی چیست؟ گونه های بیشتر، گونه های کمتر یا هیچ گونه ای؟

دانشگاه مینه سوتا دریافتند که گرم (، از دانشگاه الیبزیگ و iDivیک تیم از زیست شناسان مرکز آلمانی یکپارچه سازی تحقیقات تنوع زیستی )

شدن هوا هم می تواند تنوع زیستی را افزایش و هم کاهش دهد و مسیر تاثیرگذاری آن به این که تنوع زیستی در وهله اول در یک مکان چه 

قطعه زمین با  30ش از در مینه سوتا، پژوهشگران بی cedar creek)میزان است بستگی دارد. در یک آزمایش طوالنی مدت در سدار کریک )

گونه گیاهی متفاوت. سپس علفزارها را  ۱6پوشش گیاهی متفاوت ایجاد کردند، بعضی با تنها یک گونه گیاهی )تک کشتی( و سایرین با بیش از 

سئله چگونه این م درجه سانتی گراد بیشتر از دمای محیط گرم کردند. سپس پژوهشگران به ثبت این پرداختند که 3با المپ های گرم کننده، تا 

تاثیر می گذارد؛ کرم های کوچکی که به میزان فراوان در خاک زندگی می کنند و گونه های بسیار متفاوتی دارند. نماتودها نقش  "نماتودها"بر 

اتی است کمک های مهمی در کارکردهای مختلف زیست بوم ها برعهده دارند، برای مثال آن ها به حاصلخیز شدن خاک که برای تولید گیاه حی

 می کنند.

ای هزمانی که پژوهشگران علفزارهای تک گونه ای را گرم کردند، تنوع نماتودها به طور قابل توجهی کم شد. با این حال زمانی که آن ها علفزار

نویسنده  madhav p. thakur)با تنوع زیاد گونه های گیاهی را گرم کردند تعداد گونه های نماتودها افزایش یافت. دکتر مادهاو پی. تاکور )

داستان ساده است؛ شما برای حفظ "و دانشگاه الیبزیگ می گوید:  iDivارشد این مطالعه و پژوهشگر دوره ی پسا دکتری در مرکز پژوهشی 

  "تنوع زیستی در یک جهان گرم، به تنوع زیستی نیاز دارید.

ودیت تنوع زیستی در نجات دادن تنوع های زیستی دیگر در یک جهان گرم با این حال این پایان داستان نیست. پژوهشگران هم چنین از محد

ماتودها ی نگزارش دادند. درحالی که آن ها در علفزارهای گرم تر با تنوع گیاهی بیشتر تعداد باالتری از گونه های نماتودها را یافتند، آن گونه ها

ل دلیل آن این است که همه این گونه ها به دلی"بیه بودند. تاکور توضیح می دهد بسیار به هم نزدیک بودند، یا به عبارت دیگر، بسیار به هم ش

 "داشتن ویژگی های مشترک انتخاب شده اند؛ یعنی داشتن تحمل نسبت به یک محیط گرمتر.

افزایش در شباهت می این "دستیار این پژوهش و پژوهشگر دوره پسا دکتری در دانشگاه مینه سوتا می گوید:  jane cowls)دکتر جین کاول )

لقوه اتواند پیامدهایی برای این مسئله که جوامع بیولوژیکی چه قدر خوب می توانند به تغییرات محیطی آینده پاسخ دهند داشته باشد و به طور ب

خواهد بود؟ نویسندگان عواقب آن برای ثبات زیست بوم های سیاره ما چه  "از این مسئله را در بسیاری از گونه ها محدود می کند. "اطمینان"

 این پژوهش تحقیقات آینده را به حل این معما تشویق می کنند.

علفزارهای تک گونه ای که برای آزمایش ایجاد شده بودند شبیه زمین هایی بودند که در مزارع کشاورزی به شدت مدیریت شده یافت می شود. 

زیست که خواهان باقی ماندن زیست بوم ها و زمین های کشاورزی غنی از گونه ها بنابراین یافته های این پژوهش های جدید از هوادارن محیط 

برای حفظ تنوع زیستی و در نتیجه رفاه انسان در یک جهان گرم تر هستند حمایت می کند. این پژوهش ممکن است به جلوگیری از تاثیرات 

 منفی گرم شدن آب و هوا کمک کند، البته با بعضی محدودیت ها.

http://www.iana.ir/fa/news/4627۵/%D8%AA%D8%BA% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  26تاریخ: 

های چین بعد های چین انجام داده است/ دریاچهگذاری چند میلیارد دالری برای کاهش آلودگی دریاچهپکن سرمایه

 پاکسازی سیستم فاضالب کمتر آلوده هستنداز 

ب های فاضالکشیهای میلیارد دالری در لولهگذاریهای گذشته، با کمک سرمایههای چین در دههسطح آلودگی در بسیاری از دریاچه

 826ر د 20۱4تا  2006غلظت فسفر در سال های  "ساینس دیلی"به گزارش .فاضالب، تا حدی پایین آمده استشهری و تصفیه

دریاچه آب شیرین در چین به حدود یک سوم کاهش یافت، اگرچه براساس مقاله ای که این هفته در مجله زمین شناسی طبیعت 

 منتشر شد، این میزان همچنان با آب پاک فاصله دارد. 

و سایر موجودات را فسفر برای زندگی حیاتی است، اما غلظت باالی آن می تواند موجب رشد جلبک هایی سمی شود که ماهی ها 

 خفه می کند. منابع انسانی فسفر شامل فاضالب، دامداری، آبزی پروری و مواد شیمیایی می شود.

 بهبود تسهیالت سیستم فاضالب یک کلید است 

کاهش فعلی در مناطق شلوغ تر به دلیل بهبود تسهیالت سیستم "، یکی از نویسندگان این گزارش می گوید: yan lin)یان لین )

 "فاضالب مانند کشیدن خط لوله، طرح های پاک سازی فاضالب و سرویس های بهداشتی پیشرفته در روستاها است.

 ( نروژ است.NIVAلین یک پژوهشگر در بخش فرآیندهای گردآوری آب باران در موسسه تحقیقات آب )

افته یری از آلودگی فسفری است و این یطبق گفته لین، ساختن زیربنای یک سیستم بهداشتی و فاضالب شهری خوب، کلید جلوگ

ها می تواند سایر کشورهای در حال توسعه را که به دنبال راه هایی برای پاکسازی منابع حیاتی آب شیرین خود هستند، راهنمایی 

 کند.هنوز مقدار آن زیاد است 

 ۵۱کرد، نشان داد که سطح متوسط به  این مطالعه که برای نخستین بار فسفر را در سراسر دریاچه های چین اندازه گیری می

 میکروگرم در هرلیتر کاهش یافته است. 80نسبت به 20۱4میکروگرم در هر لیتر در سال 

برای آب با کیفیت خوب در نظر گرفته شده است. فسفر در  2۵با این حال این میزان همچنان باال است و در قوانین اروپایی سطح 

 د و تا مدت طوالنی بعد از این که منبع آلودگی از بین رفت، باقی می ماند. رسوبات دریاچه ها افزایش می یاب

و همکاران چینی آن ها با هم نوشته شده است، پیش بینی می شود برای این که  NIVAبراساس این گزارش که توسط دانشمندان

 است. دریاچه های چین بتوانند به وضعیت محیط زیستی خوب برسند زمانی طوالنی مورد نیاز 

 تفاوت های منطقه ای

باوجود کاهش کلی در بیشتر بخش های چین، پژوهشگران فهمیده اند که میزان سطح فسفر که در مناطق کم جمعیت شمال شرقی 

پایین بوده افزایش داشته است. براساس گفته های محققین، بعضی دالیل برای این مسئله انتشار فسفر از طریق آبزی پروری و 

این افزایش همچنین می تواند به تغییرات "عالوه جنگل زدایی ناشی از درخت بری و الوار سازی است. لین می گوید: دامداری به 

 "آب و هوایی مربوط باشد که موجب بارش بیشتر باران های شدید و فرسایش خاک می شود.

سیاست های منعطف مکانی برای کنترل  در پرتو این تفاوت های منطقه ای، این پژوهشگران نشان می دهند که مجموعه ای از

 کیفیت آب برای سالمت آینده دریاچه های چین مفید خواهد بود.

http://www.iana.ir/fa/news/46242/%D9%BE 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  30تاریخ: 

 وحش، شدیدتر از تصورات قبلی استششمین انقراض بزرگ حیات 

در حیات وحش، بسیار  "انقراض زیستی"اند که این کند؛ به تازگی دانشمندان هشدار دادهزمین، ششمین انقراض گروهی جانوران را تجربه می

تی الم کردند که فرصشد. دانشمندان با تقبیح رشد بیش از حد جمعیت و مصرف زدگی انسان، اعشدیدتر از چیزی است که پیشتر تصور می

 .برای مقابله با این بحران در اختیار داریم 30تا  20حداکثر 

 Proceedings of the National Academy of"قاله ای که در مجله ، گروهی از دانشمندان در موزنامه تلگرافبه گزارش ایانا از ر

Sciences "  های زیستی روبروست؛ نابودی یک گونه در یک منطقهزمین با بحران کاهش جمعیت و نابودی گونه"به چاپ رسیده، نوشتند که 

 گذارد. ما این پدیده را یککنند، میها و خدمات ضروری که به پایداری تمدن بشری میناپذیری برعملکرد اکوسیسستمخاص، تاثیرات جبران

حقیق، . در این ت"نامیم تا بزرگی رویداد مهم انقراض ششم که هم اینک بر روی کره زمین در حال وقوع است را برجسته کنیمنابودی زیستی می

دار از جمله پرندگان، دوزیستان، پستانداران و گونه مهره 27600قانی از دانشگاه استنفورد و دانشگاه خودگردان ملی مکزیکو، روند جمعیتی محق

درصد گونه های جانوری که زمانی در  ۵0گونه پستاندار پرداختند.آنها دریافتند که  ۱77خزندگان را بررسی کردند و از جمله به تحلیل دقیق 

گونه پستاندار نشان داد که طی سالیان اخیر،  ۱۱7اند. مطالعه دقیق اند و میلیاردها حیوان نابود شدهره زمین با ما سهیم بودند از بین رفتهک

 20۱۵ا ت ۱900های بین درصد از قلمرو خود را طی سال 80اند و تقریبا نیمی از آنها بیش از بیشتر آنها قلمرو جغرافیایی خود را از دست داده

قالده از آنها زنده بود. همچنین در حال  7000تنها  20۱6ها هستند که در سال اند. از جمله حیوانات در معرض خطر، یوز پلنگاز دست داده

درصد کاهش داشته  43تا کنون  ۱993اورانگوتان برونئویی و سوماترایی موجود است و جمعیت شیر آفریقایی از سال  ۵000حاضر، کمتر از 

کنیم که ششمین انقراض دسته جمعی در حال وقوع است و فرصت برای انجام یک واکنش موثر بسیار ما تاکید می"اند: ست.دانشمندان نوشتها

.رشد بیش از حد جمعیت و تداوم آن و نیز مصرف بیش از حد، "ترین حالت، دو یا سه دهه فرصت داشته باشیمکوتاه است؛ شاید در خوشبینانه

های حیات وحش، در حال از بین کاهش سریع گونه "ثروتمندان، عوامل اصلی این بحران هستند.در این تحقیق مشخص شد که  بویژه توسط

.پروفسور پاول ارلیش یکی از محققان دست اندر کار این تحقیق به گاردین گفته "کنندها به تمدن بشری میبردن خدماتی است که اکوسیستم

ت؛ های زمین وابسته اسایم توجه شود زیرا تمدن به شدت به گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسمکه در این مقاله دادهباید به هشدار جدی "است: 

کنند از جمله گرده افشانی درختان و گیاهان و حفاظت از منابع غذایی دریایی و ها ایفا میاین موجودات نقش های بسیار مهمی در اکوسیستم

حاصل  انقراض زیستی"اند که : گیری کرده.این دانشمندان چنین نتیجه"ای که برای انسان قابل زیست باشده گونهحفظ شرایط آب و هوایی ب

ا ماز این فاجعه، پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی وخیمی به بار خواهد آورد. در نهایت انسان بابت نابودی تنها مجموعه حیات که 

ها بر شدت گرفتن آسیب به تنوع زیستی در دو دهه آینده نویسند:همه نشانه.آنها می"سیار گزافی خواهد پرداختدر هستی می شناسیم، بهای ب

کند.پیش از این زمین، پنج مرحله انقراض دیگر را پشت سر داللت دارد و تصویری ناراحت کننده از آینده حیات از جمله حیات بشری ارائه می

سال گذشته، زمین بیش  ۱00بسیار سریعتر از موارد پیشین رخ می دهد.این دانشمندان با ذکر این نکته که در  گذارده است اما انقراض کنونی،

دتا رفت، قاعگویند اگر روند انقراض به طور طبیعی و مطابق با روند دو میلیون سال اخیر پیش میدار را از دست داده است میگونه مهره 200از 

 ها زمین را به جایی بسیار بسیار فقیرترمی گوید انسان "انقراض ششم"انجامید.الیزابت کولبرت نویسنده طول می هزار سال به ۱0این انقراض 

اند یا ین رفتهها از ببینید بسیاری از گونهای غیر عادی باشد. وقتی میانقراض باید پدیده"گوید: اند. خانم کولبرت به سی بی اس میتبدیل کرده

 ."ض هستند، باید بدانیم که این رویدادی غیر عادی و بسیار خطرناک در تاریخ زمین استدر آستانه انقرا

http://www.iana.ir/fa/news/464۱7/%D8%B4% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  31تاریخ: 

 کنندای جهان را تهدید میجنگل بارانی حارههای نروژ و فرانسه دومین دولت

چنانچه پروژه بزرگ توسعه صنعت الوار در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو که قرار است نروژ تامین مالی آن را بر عهده بگیرد در 

گلوبال به گزارش ایانا از .دگیرای جنگلی به وسعت دو برابر کشور ایتالیا در معرض خطر نابودی قرار میکینشازا به تصویب برسد، منطقه

در  2002ختصاص مجوز تازه استخراج الوار که از سال (، آن را اجرا کند، ممنوعیت اAFD، این پروژه که قرار است آژانس توسعه فرانسه )ویتنس

ار های تولید الوتواند منطقه اختصاص داده شده به شرکتدهد و میبری یارانه میهای چوبکند، به شرکتجمهوری کنگو برقرار بوده را لغو می

، در قالب (CAFI)های جنگلی آفریقای مرکزی ی طرحمیلیون هکتار افزایش دهد. حمایت مالی این طرح را شرکت نروژ 30میلیون به  ۱0را از 

میلیون دالری که با هدف حمایت ازحوضه آبریز جنگل بارانی کنگو طراحی شده، برعهده دارد. اگر این پروژه اجرایی شود، ممکن  200ای برنامه

ی که مهای منحصر به فرد حیات وحش مانند بونوبوهاست و از بین بردن معیشت مرداست عالوه بر تخریب جنگلی که سکونتگاه بسیاری از گونه

میلیون تن گاز کربن شود که تقریبا معادل کربنی است که صنعت هوانوردی جهان در سال  6۱0به این جنگل وابسته هستند، باعث انتشار 

میلیارد تن کربن را در خود  2.8شود تواند مناطق باتالقی با خاک پیت که برآورد میوارد جو کرده است. این امتیاز تازه همچنین می 20۱۵

میلیارد تن دی  ۱0.4های پیتی، میزان کربنی که منتشر خواهد شد معادل آزاد شدن ره کرده باشد را در بر بگیرد؛ در صورت تخریب باتالقذخی

ا کنند تا این طرح راکسید کربن خواهد بود.مقامات جمهوری دموکراتیک کنگو و مقامات دولتی نروژ و فرانسه در ماه جاری در کینشازا دیدار می

 Réseau Ressources Naturelles, Groupe de Travail de Climat REDDور و تایید کنند.ائتالفی از چندین سازمان از جمله مر

Rénové, Global Witness,ای به ویدار هلگسن وزیر امور های بارانی بریتانیا و صلح سبز، نامههای بارانی نروژ، بنیاد جنگل، بنیاد جنگل

اند که این طرح را رد ند و از آنها خواسته( نوشتهCAFIهای جنگلی آفریقای مرکزی )ت نروژ و نیز اعضای هیئت مدیره طرحاقلیمی و محیط زیس

ای به آژانس توسعه فرانسه خواهان پس گرفتن این طرح شدند.جو بلکمن یکی از فعاالن در گلوبال ویتنس کنند. این ائتالف همچنین در نامه

رح اند. باید از این طهای بارانی را نجات دهند، فریب خوردهتوانند جنگلکنند با قطع درختان مینروژ و فرانسه اگر فکر می دولت های"گوید: می

دهند که بخش تولید الوار در کنگو بستر های متعددی نشان می. گزارش"پیشنهادی جلوگیری شود زیرا منجر به انتشار وسیع کربن خواهد شد

ای اندک تکیه دارد؛ در حالی که بیشتر مردم کشور در فقر زندگی های غیرقانونی است که بر ثروت موجود در دست عدهلیتمناسبی برای فعا

، فساد، ضعف مدیریت، فقدان ظرفیت نهادینه شده و ضعف قوانین حاکمیتی، در بخش الوار این کشور سیطره AFDکنند. بنابر گزارش خود می

باید تعطیل و به  DRC lawضر بیش از نیمی از قراردادها بدون برنامه مشخص مدیریتی اجرا می شوند و بنابر اعالم دارد.برای مثال، در حال حا

باید با مقامات کنگویی کار کند تا به جای توسعه بخش تولید الوار  CAFI"گوید: دولت پس داده شوند.ایرنه وابیوا یکی از فعاالن صلح سبز می

 اخیرا ویدار هلگسن، وزیر اقلیم و."ها هکتار جنگل را که غیر قانونی است، لغو کنندست، قرداد برداشت الوار از میلیونکه از کنترل خارج شده ا

های خود به محیط زیست نروژ تهدید کرده بود که به خاطر تضعیف قوانین حمایت از جنگل و شدت گرفتن جنگل زدایی در برزیل، کمک

، Rainforest Foundation UKهای بارانی بریتانیا طع خواهد کرد.به گفته سایمون کانسل در بنیاد جنگلهای بارانی این کشور را قجنگل

خاطر عدم انسجام عجیب در های حمایت از جنگل کرده است، بههای تازه خود به پروژهها میلیون دالر صرف کمکنروژ حتی با اینکه ده"

کند در گیری میکند که به برزیل سختای جهان مقصر است؛ این کشور از یک سو تظاهر میهای حارهرویکردهای خود نسبت به حفظ جنگل

کند. این کشور با خودداری از تاکید بر فسخ قرارداد غیرقانونی کنگو، از قانون حالی که همزمان نقض قوانین جنگلداری در کنگو را تشویق می

اکنون باید نشان دهد تا زمانی که قرارداد غیر قانونی برداشت الوار لغو و طرح پیشنهادی  کند. نروژها حمایت میشکنی و اداره نامناسب جنگل

AFD آوردهای جنگلداری در کنگو را به حالت تعلیق در میبه طور کلی رد نشده، حمایت مالی خود از پروژه" . 

://www.iana.ir/fa/news/http464۵4/%D8%AF%D9%88%D9% 
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