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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 اخبار  کلیک  نموده

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا 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"

 

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

 اهم اخبار کشاورزی و آب

 

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

 .شودای بازنشر میرسانه

 

 

 

 

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

 بهره مند فرمائید.

جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120در این راستا تلفن    
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 آب
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

بردار غیرمجاز آب از چاه را محکوم کرد که تپه در شرق گلستان؛ بهرهایرنا: قاضی شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرزی مراوه

براساس اعالم دادگستری هادی  .های آب زیرزمینی تهیه کندهای غیرمجاز از سفرهپژوهشی درباره آثار منفی برداشت ایمقاله

هاشمیان افزود: قاضی این فرد را مکلف کرده است در نوشتن مقاله از نظرهای پروفسور کردوانی پدر علم کویرشناسی ایران استفاده 

 .کند

http://www.iana.ir/fa/news/88744/%D%4AD%DA% 
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 آب
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

تواند در آینده در تامین منافع ملی کشور انتقال، عرضه و مصرف آب خود میکار معامالتی، تامین، ووضعیت منابع آبی در کشور و ساز

دخیل باشد که در نهایت؛ شفافیت قیمتی، مصرف بهینه و جذب بخش خصوصی فعال و خالق مواردی است که با ثبت عرضه و 

 .تقاضای آب در بازار سرمایه امکان دستیابی به آنها وجود دارد

ها و منابع مورد نیاز بسیار بزرگ آوری، انتقال و مصرف در کنار هزینههای جمعور در مقایسه با واقعیتبا توجه به قیمت آب در کش

و البته در مقایسه با سایر کشورها باید به فکر ایجاد مکانیزمی باشیم که از یکسو بتواند بخش خصوصی واقعی را به این عرصه وارد 

های مختلف مخصوصا آن را مورد بازبینی جدی قرار دهد اما به منافع جمعی بخشکرده و از سوی دیگر شرایط انتقال و مصرف 

تواند به ایجاد بازاری رسمی برای آب تحت عنوان و مکانیزم بورس آب منتهی کشاورزی نیز توجه داشته باشد. این موارد در نهایت می

ن مالی این صنعت و افزایش اهمیت آن در اذهان مردم و شود که پتانسیل بزرگی برای ایجاد ابزارهای مالی، شفافیت قیمتی، تامی

 «دنیای اقتصاد»وگو با سازی ایجاد خواهد کرد. در این رابطه مدیرعامل بورس انرژی در گفتکننده و مخصوصا فرهنگبخش مصرف

  .در بورس انرژی منجر شودتواند به ایجاد رینگ مجزایی ها برای ورود این کاال به بورس انرژی خبر داد که میریزیاز برنامه

های حمایتی مهم برشمرد و وجود سازان اقتصادی در حوزه آب را یکی از اهرموگو نظر مثبت تصمیمعلی حسینی در این گفتسید

های متناسب برای رونق این بازار به منظور تامین منافع ملی را یکی از اهداف مهم بورس انرژی در حوزه آب عنوان کرد. وی ظرفیت

تواند در آینده در تامین کار معامالتی، تامین، انتقال، عرضه و مصرف آب خود میودر ادامه افزود: وضعیت منابع آبی در کشور و ساز

منافع ملی کشور دخیل باشد که در نهایت؛ شفافیت قیمتی، مصرف بهینه و جذب بخش خصوصی فعال و خالق مواردی است که با 

تر، حضور وی ادامه داد: ورود آب به بازار سرمایه و دقیق .ازار سرمایه امکان دستیابی به آنها وجود داردثبت عرضه و تقاضای آب در ب

دهد که بتوانند از پتانسیل گسترده تامین سازان اقتصادی حوزه آب قرار میدر بورس انرژی ابزار مهمی را در دست فعاالن و تصمیم

از اقتصاد کشور که اهمیت حیاتی دارد نیز استفاده کنند. در نهایت تامین مالی مالی در بازار سرمایه برای این بخش مهم 

های انتقال آب در بازار سرمایه در شرایطی محقق خواهد شد که آب وارد بورس ها و سیستمها برای توسعه زیرساختگذاریسرمایه

هم  ای نزدیکر معامالتی به تامین منافع ملی در آیندهتواند در کنار شفافیت قیمتی و بهبود ساز و کاانرژی شود؛ رخدادی که می

گذاری است و البته ترین مباحث درخصوص بحران آب بحث قیمتیکی از ساده «دنیای اقتصاد»منتهی شود. در این بین به گزارش 

و البته  تغییر نرخ پذیرفتهشود که در ابتدا به سراغ بخشی برویم که کمترین تاثیر را از های مختلف موجب میتوجه به منافع بخش

دهد زمینه برای تعیین نرخ در ساز و های اخیر در معامالت برق نشان میها و سالتوان مدیریت آن نیز وجود داشته باشد. تجربه ماه

 .دسازی تعیین نرخ در بازار آب نیز حرکت کرتوان به آرامی به سمت فرهنگکار معامالتی شفاف و عادالنه وجود داشته و می

کند؛ آن هم در ذات حضور شرکت آب و فاضالب در بدنه وزارت نیرو خود داده ارزشمندی است که ایجاد بورس آب را تسهیل می

شرایطی که وزارت نیرو خود یکی از حمایتگران ایجاد بازار برق در بورس انرژی بوده است. با توجه به این موارد در کنار تجربه ایجاد 

رژی، نیاز و حتی ضرورت ایجاد بازاری برای آب با محوریت بخش صنعتی، نیاز به واقعی شدن بهای آب آن هم بازار برق در بورس ان

آورد که بازار آب را جدی بگیریم. های این بازار شرایطی را پدید میسازی واقعیتبرای کشوری همچون ایران و مباحثی پیرامون شفاف

 9درصد در بخش خانگی و  8درصد آب استحصال شده در کشور در بخش کشاورزی،  29دهد که های اخیر نشان میآمارهای سال

ات ای اوقات با تغییرگیرد، هرچند که این آمارهای نسبی در پارههای مختلف صنعتی مورد استفاده قرار میمانده در بخشدرصد باقی

درصد  9درصد است، ولی در ایران کمتر از  92در سایر کشورهای جهان حجم مصرف آب در بخش صنعتی .شودناچیزی همراه می
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های مختلفی اعالم دهد راندماندرخصوص بخش کشاورزی که بیشترین حجم مصرف آب را به خود اختصاص می .شودبرآورد می

به دهد، یعنی درصد را نشان می 82ترین حالت ممکن رقمی نزدیک به بینانهدرصد و در خوش 29ترین حالت شده که در بدبینانه

 392رود. این وضعیت مصرف آب در کل باعث شده تا در بین درصد آب در بخش کشاورزی هدر می 82تر نزدیک به عبارت ساده

را به خود اختصاص دهد؛ یعنی یکی از بدترین کشورهای جهان از لحاظ  329های گذشته ایران رتبه کشور مطرح در جهان، سال

دهد که باید وضعیت کشور در مقایسه با متوسط جهانی در شرایط شرایط کلی نشان میمصرف منابع آبی در جهان، ایران است. 

درصد بوده و قطعا ایران باید جایگاهی بهتر از متوسط  87اکنون متوسط راندمان استفاده از منابع آبی در جهان بهتری قرار گیرد. هم

بخش مصرف آب در کشور به بخش صنعت تعلق دارد؛ اگرچه دهد کمترین های فوق نشان میداده.جهانی را به خود اختصاص دهد

توان آغازگر ایجاد بازار متشکل آب به شمار آورد؛ یعنی با توجه به این رقم به آرامی در حال افزایش است. همین سیگنال را می

ش صنعتی ی تامین آب بخکمترین تاثیرپذیری وضعیت آبی کشور در بخش صنعت، بورس آب در صورت آغاز به کار بهترین گزینه برا

توان به رشد بورس آب متناسب با افزایش مصرف بخش صنعت شود که با فرض رونق مصرف آب در بخش صنعتی، میمحسوب می

های شرب و های کمتری در مقایسه با بخشاین در حالی است که آب مصرفی در بخش صنعت با سختگیری .بین بودنیز خوش

 تری را در برفرض وجود ذخایر بزرگ آبی به منظور مصرف در بخش صنعتی، حوزه فعالیت گسترده رو است که بابهکشاورزی رو

های صنعتی، پتروشیمی و پاالیشگاهی کشور در کنار دریا قرار داشته و سواحل اکنون بسیاری از بخشتر همصورت دقیقگیرد.بهمی

دهد که ها نشان میناپذیر برای بخش صنعت به شمار روند. بررسیعنوان ذخایری پایانتوانند بهخلیج فارس و دریای عمان می

کنند بنابراین اکنون با قراردادهایی مستقیم با دولت، مجوز استفاده از این منابع آبی را دریافت میواحدهای بزرگ صنعتی هم

ه اول شاید آغاز به کار بورس آب چندان هم در نگا.توان در این حوزه عامل خدادادی به شمار آوردترین آغازگر بورس آب را میساده

ها جذاب نباشد ولی ذات ورود به بورس آب با ایجاد بستری جذاب برای تامین مالی این صنعت نیز همراه خواهد بود برای این حوزه

 ل را در بورس آب تامینهای انتقابرداری از تاسیسات و شبکهتواند بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز برای احداث یا بهرهکه می

کند. تجربه انتشار اوراق استاندارد سلف موازی یکی از این قبیل موارد و ابزارهای مالی به منظور تامین مالی این صنعت است که 

ع فسازی در بورس و حتی دولت نیز از این امکان استفاده کرده و از آن منتهای اخیر پس داده و بدنه تصمیمامتحان خود را در سال

های موجود برای استفاده تاسیسات مرتبط با آب در چارچوب صندوق پروژه نیز فراهم شده است. این در حالی است که زیرساخت

ای کامل از پتانسیل تعیین نرخ عادالنه، تامین مالی در حین اجرا و حتی تامین مالی پروژه را در بر خواهد آمده که در نهایت بسته

تر به ضرورت ایجاد بورس آب توجه کنیم، زیرا ایجاد چنین این موارد زمان آن فرارسیده تا با نگاهی دقیق با توجه به تمامی.داشت

ی و از های جانبکننده منابع آب، کاهش هزینههای مصرفتواند به شفافیت قیمتی، پتانسیل تامین مالی، حمایت از بخشبازاری می

تواند بخش صنعتی نابع آب منجر شود. رخدادی که اگرچه بهترین نقطه آغاز آن میسازی درخصوص استفاده از متر فرهنگهمه مهم

های آن با ابزارهای مالی نوین از پتانسیل تغییر چهره معامالت و باشد ولی با توسعه مصرف آب در این بخش و حمایت از زیرساخت

سازی استفاده از منابع آبی به شمار آورد متناظر با فرهنگتوان مصرف آب نیز برخوردار خواهد بود. حمایت از ایجاد بورس آب را می

 .که قطعا نقش مهمی در مدیریت مصرف آب به عهده خواهد داشت

http://www.iana.ir/fa/news/1۱66۶/%D%۰B%2D%۰8%۳D%۰B%2 
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 آب
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۱تاریخ: 

درصدی را در  22میلیمتر بارش داشته که این رقم افت  297آمارها نشان می دهد این حوضه آبریز طی سال آبی جاری تاکنون 

 .ساله از خود نشان می دهد 84سال آبی درصدی در مقایسه با  31مقایسه با سال آبی گذشته و کاهش 

میلیمتر بارش داشته که این رقم در مقایسه با سال  297به گزارش میزان، حوضه آبریز دریا خزر طی سال آبی گذشته در مجموع 

ن ها حوضه اصلی یکی از کم بارش تری 8درصدی را نشان می دهد. این حوضه در میان  22میلیمتر بارش، افت  888آبی گذشته با 

حوضه آبریز  7آمار میزان بارش در حوضه های فرعی، بهتر شرایط وخیم بارش در این منطقه را نشان می دهد.از .به حساب می آید

درصدی را در مقایسه با سال آبی گذشته  83میلیمتر بارش در سال آبی جاری افت  298فرعی این منطقه حوزه قره سو و گرگان با 

حوضه فرعی هراز و قره سو .درصدی است 98ساله نیز نشان دهنده افت بارش  84آمار بارش با بلند مدت دارد. گفتنی است مقایسه 

درصدی  92ساله کاهش  84درصدی و در مقایسه با آمار بلند مدت  29میلیمتر بارش در مقایسه با سال آبی گذشته کاهش  819با 

 .میلیمتری داشته است 932گذشته اختالف بارش را گزارش می دهد. این حوضه آبریز در مقایسه با سال آبی 

میلیمتر گزارش شده  227میلیمتر بارش داشته که این رقم در سال آبی گذشته  923، 28-21حوضه آبریز ارس طی سال آبی

 .درصدی داشته است 39درصد و در مقایسه با بلند مدت کاهش  23است.حوضه آبریز ارس در مقایسه با سال آبی گذشته 

 

 22میلیمتر بارش در جایگاه بعدی قرار دارد، این حوضه آبریز همانند سایر حوضه آبریز درجه دو کاهش  942آبریز اترک با حوضه 

حوضه فرعی سفید رود .درصدی در مقایسه با آمار بلند مدت داشته است 38درصدی در مقایسه با آمار سال گذشته خود و کاهش 

میلیمتر بارش داشته که این رقم در مقایسه با سال آبی  979ش های رسیده تا کنون تنها بزرگ واقع در حوزه آبریز خزر طی گزار

 .درصدی را از خود نشان می دهد 38درصدی و در مقایسه با آمار بلند مدت افت  94گذشته افت 

درصدی  32و  91ام کاهش پس از آن حوزه های فرعی رودخانه های بین سفیدرود و هراز و تالش، مرداب انزلی قرار دارد که هر کد

آمارها نشان دهنده افت شدید بارش در این منطقه در مقایسه با سال آبی گذشته و .را در مقایسه با سال آبی گذشته اعالم می کند

حتی آمار بلند مدت است که این مهم شرایط را برای کشاورزان منطقه و حتی صنعتگران حوزه آب و فاضالب برای تامین آب شرب 

 .این حوضه سخت می کند که تمام این مسائل مدیریت مصرف را از سوی مشترکین می طلبد اهالی

http://www.iana.ir/fa/news/88799/%D%4B%2D%4A 
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 آب
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸8تاریخ: 

 میرزایی، دبیر هیأت دولتمحسن حاجی

جمهوری و وزرای نیرو و صنعت، معدن و تجارت برای آبگیری همزمان دو سد مخزنی جامیشان و زمکان در معیت معاون اول رئیس

غرب و شاه و گیالنهکتار شبکه آبیاری اصلی سدهای زاگرس، آزادی، سلیمان 39889برداری بهره .به کرمانشاه سفر کرده بودم

ذکر در این نکات قابل  .های این سفر بودروستا با جمعیت پانصد هزار نفر و افتتاح کارخانه تولید خودرو از برنامه422آبرسانی به 

صال حرسانی کنم، دستاورد بزرگ دولت تدبیر و امید در استدانم درباره آن اطالعای که ضروری میروزه فراوان است اما نکتهسفر یک

سد دیگر  8جاری سال برداری یا آبگیری شدند و تا پایانسد بهره 29سال دولت یازدهم  و تنظیم آب در کشور است. در طی چهار

های قبل از آغاز شده و در تمام سال 3222شود. در شرایطی که عملیات سدسازی نوین در ایران از دهه به این سدها افزوده می

های پس از انقالب به این رقم در طی سال .میلیون متر مکعب آب استحصال و تنظیم شده است122هر سالطور متوسط  انقالب به

 میلیارد و یکصدآور یکسال دولت یازدهم این رقم به عدد اعجابمیلیون مترمکعب افزایش یافته است و در چهار 712طور متوسط به 

شرایطی که موضوع آب و مدیریت بهینه آن به موضوع بسیار مهم و راهبردی در جهان در  .و دوازده متر مکعب افزایش یافته است

 .های اساسی کشور استتبدیل شده است این عملکرد حاکی از درک درست دولت و وزارت نیرو از اولویت

http://www.iana.ir/fa/news/88722/%D%4AF%D%4B%2D%4AA 
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 آب
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

محیطی و آبی است. الزم است های زیستاتخاذ سیاست هیدروپلیتیکی مشخص یکی از راهکارهای موجود در زمینه سیاست

های خروجی و ورودی به ایران و ایجاد موازنه بین این مسئله با محوریت مصالح در زمینه آبکارشناسان مختلف به اجماع واحدی 

ست آبی نگرفتن سیاملی نائل شوند. نبود سیاست هیدروپلیتیکی مشخص در اسناد امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران باعث شکل

 .در وزارت خارجه شده است

 الدینیساالر سیف

یز با انتشار تایمز نهای نهفته افغانستان پرداخته است. روزنامه نیویورکاخیرا اندیشکده اقتصاد و سیاست با انتشار مطلبی به ثروت

آهن، مس، کبالت و طال در  لیتیوم، شدهکشف تازه معادن در موجود ذخایر میزان معادن افغانستان، نوشته است  گزارشی درباره 

ترین کشورهای جهان تبدیل کند. میزان لیتیوم این تواند این کشور فقیر را به یکی از مهمحدی است که میجنوب افغانستان به 

 ناسا حتی و سامسونگ اپل، ازجمله جهان صنعتی هایکارخانه تمام شود کشور برابر با نفت عربستان گزارش شده است. گفته می

 گیرد. ذخیره معادن آهنهای موبایل و سایر فناوری نوین مورد استفاده قرار میهان لیتیوم هستند؛ زیرا لیتیوم در ساخت باتریخوا

رود که میزان آن تاکنون دو میلیارد تن برآورده شده است. در زمینه اورانیوم افغانستان یکی از کشورهای ثروتمند به شمار می

ین و تراند. ذخایر مس افغانستان برابر است با بزرگشده گذاری نشده است. معادن اورانیوم در والیات هلمند و کنر شناساییارزش

اند. مجموع ذخایر گازی آن شدهنخورده طال در افغانستان انباشته ترین معادن دستارزشمندترین معدن مس جهان در شیلی. بزرگ

 های زینتی مانند زمرد، الماسگبا ارزش بیش از یک تریلیون دالر یعنی نصف ارزش مجموع گاز عراق است. افغانستان در زمینه سن

 یابیارز دالر میلیارد هاده آن ارزش که کندمی کنترل را ایمنطقه هایآب از مهمی بخش افغانستان آن کنار در و... نیز پیشتاز است. 

ده آنها در نقشه دیشده است که موقعیت  ه پنج حوزه آبی تقسیمب «آب و انرژی وزارت» هایسیاست براساس افغانستان. است شده

عنوان یک منبع هیدروکربنی است و نگاه طبیعی! از نظر دولتمردان افغانستان، طورکلی نگاه دولت افغانستان به آب، بهبه .شودمی

راستا افغانستان درهمین .های خود را باید از طریق فروش آب به همسایگان تأمین کندآب در حکم نفت است و دولت بخشی از هزینه

، دولت ایران دو 3212های رودخانه گرفته است. تنها در یک مورد در دهه کنون امتیازهای زیادی از ایران بابت اجازه ورود آبتا

 متحده در طول جنگهای مالی ایاالتمیلیارد دالر کمک مالی به افغانستان انجام داد. درباره اهمیت این میزان باید آن را با کل کمک

  .میلیون دالر بود 122قایسه کرد که نزدیک به سرد به افغانستان م

 نگاهی به مرزهای آبی بین دو کشور

اندازه تأسیس کشور افغانستان دارد. ایران در کنفرانس پاریس با اکراه استقالل تاریخچه مشکالت آبی بین دو کشور قدمتی به

و انعقاد قرارداد  (3474)گ گندمک بر نیروهای افغانی افغانستان را به رسمیت شناخت؛ اما با پیروزی نیروهای بریتانیا در جن

ترین قدرت دنیا همسایه شد؛ بنابراین قراردادهای مرزی (، ایران در مرزهای شرقی خود عمال با بزرگ3472الحمایگی افغانستان )تحت

استعماری حاضر در پیرامون ایران بود. بین ایران و هند )پاکستان بعدی( و ایران و افغانستان تابعی از اراده و خواست نیروهای 

پذیر های آبی بین دو کشور، درک درست مسئله امکاننامهگیری مرز و قراردادها یا تفاهمشناسی دقیق شکلروست که بدون روندازاین

حکمیت  .نجام رسیدهایی که افسران انگلیسی در رأس آن قرار داشتند به انیست. اختالفات مرزی بین ایران و این کشور با حکمیت

ساز بود. سرهنگ مک ماهون برای تعیین سرنوشت دریاچه هامون و رود هیرمند سرنوشت 3428گلد اسمیت و مک ماهون در 

یک قرارداد جدید بین ایران و افغانستان  3237سوم حقابه هیرمند را به ایران داد و دوسوم آن را حق افغانستان دانست. در سال یک
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منظور اینکه موضوع تقسیم آب هیرمند سروسامانی شدن مذاکرات در جهت اجتناب از گسترش اختالف و بهیل طوالنیمنعقد شد. به دل

درصد سهم  12صورت مساوی )خان بهموجب آن آب در سد کمال، پروتکل موقتی بین طرفین منعقد شد که به3231یابد، در سال 

صورت مساوی تقسیم خان آب بهها توافق کردند که از بند کمالاین قرارداد دولتدرصد سهم ایران( تقسیم شود. در  12افغانستان و 

شود مصرف نشود، دولت افغانستان خان اضافه بر مقدار آبی که فعال برده میشود و برای اینکه از روستای چهاربرجک تا بند کمال

گری احداث و حتی تعمیر نکند. عدم پایبندی دولت افغانستان تعهد کرد در فاصله مزبور عالوه بر انهاری که جاری بوده و هست نهر دی

ویژه با حفر نهر به قرا و سراج در خاک آبی در سیستان همچنان ادامه یابد. این مشکل بهبه این قرارداد موجب شد که مشکل کم

ها ایران مجددا تالش ین سالبود، افزایش یافت. در طول ا 3237افغانستان که برخالف نص صریح حکمیت گلد اسمیت و قرارداد 

زمان با تحکیم پهلوی اول هم .گاه به نتیجه مثبتی نرسیدکرد تا مذاکراتی را با دولت افغانستان آغاز کند ولی این مذاکرات هیچ

گیری حقوق ایران در هیرمند آغاز کرد. اولین کوشش در این زمینه به هایی جدی برای بازپسهای دولت مدرن تالشپایه

گردد. روابط ایران و افغانستان در آن دوره در وضع مطلوب قرار الملک علم با افغانستان بازمیو مذاکرات امیر شوکت 3222/3222

داشت و رهبر آن نیز به ایران سفر کرده و قرارداد دوستی با ایران منعقد کرده بود. سیاست دولت ایران در این مذاکرات، رد 

های مزبور براساس خاطرات امیرعلم، وقتی هیئت افغان به نتایج داوری .گرفته بودر گذشته انجام های استعماری بود که دحکمیت

درخصوص دلتای هیرمند استناد کردند، امیرعلم گفت ما حاضر نیستیم راجع به حکمیت خارجی که ابدا رسمیت نداشته است 

 دلیل نهمی به. است «دینی برادر دو» بین مشاجره تولید برای بلکه عالوه داوری مزبور برای حل مشکالت نبوده، صحبت کنیم. به

 نهر  رفتندپذی نیز هاافغان و شود تقسیم مساوی صورتبه هیرمند آب که کرد پیشنهاد علم. کنند مذاکره آن روی طرفین نیست صالح

 عنایت اب نبودن آن رد کرد. تقسیم شود. ولی ایران این پیشنهاد را به خاطر اجرائی مساوی طوربه خانکمال بند پایین در واقع شاهی

زمینه  (3228) معاهده این پیوست پروتکل. شد امضا هادولت بین دوستی معاهده نادرشاه، محمد زمان در کشور دو خوب روابط به

منعقد کرد.  3237در کابل )باقر کاظمی( یک معاهده جدید در  الزم برای مذاکره پیرامون هیرمند را به وجود آورد. سفیر وقت ایران

 که کرد تعهد افغانستان براساس ماده دوم،  .خان به بعد بالمناصفه، پذیرفته شددر مورد تقسیم آب هیرمند از بند کمال :براساس آن

نامه با افغانستان ولین و آخرین موافقتا 3237 نامهموافقت . نکند احداث را جدیدی نهر خان،کمال بند تا چهاربرجک روستای از

 .المللی همخوانی داشتشده جهانی مربوط به رودهای بیندرخصوص هیرمند در تراز استانداردهای جهانی بود و با معیارهای شناخته

امه نموافقت تصویب از افغانستان دولت در طرف افغان بود. « نیتفقدان حسن»دلیل عمده ناکامی آن به دالیل سیاسی ازجمله 

قید خود را با آزادی کابل برای هر نوع مداخله در باالی کرد دولت ایران باید در یادداشتی موافقت بیاجتناب کرد زیرا استدالل می

 ونکمیسی به که کردند تأسیس منظور این برای را جدیدی کمیسیون آمریکا وساطت با طرف دو 3223 در خان اعالم کند. بند کمال

طرف د هیرمند معروف شد. در این قرارداد حق تقدم آب مشروب سیستان نسبت به سایر مصارف موردپذیرش کمیسیون بیرو دلتای

متر مکعب در ثانیه اعالم شد که مورد توافق دولت ایران قرار نگرفت. طبق  99قرار گرفت، مقدار آب موردنیاز سیستان از سوی هیئت 

مترمکعب در هر ثانیه باشد و چهار مترمکعب آب اضافه در  99هم ایران در منطقه دلتای رود آخرین توافق این قرارداد مقرر شد س

بود؛ اما « کمتر»سوم( شده از )یکرسید. اگرچه این میزان از حقابه تعیینمترمکعب می 98ها بگیرد که درمجموع به ثانیه از افغان

اسفندماه  99رداد با یک معاهده درخصوص آب هیرمند و دو پروتکل در تاریخ زدند. این قراها حتی از پذیرش آن نیز سر باز میافغان

میلیارد دالر برای طرح توسعه افغانستان در نظر گرفت. این  دو 3279 سال در ایران توافق شد و به امضای طرفین رسید.  3213

 3219پس از کودتا علیه ظاهرشاه در  .شدمیمبلغ در حقیقت در ازای چهار مترمکعب اضافه آب در ثانیه به افغانستان پرداخت 

دانست. « االجراالزم»دولت جمهوری افغانستان نیز این معاهده را  3218ثباتی افغانستان را فراگرفت. ولی درنهایت در خردادماه بی

ن را م سیاست کلی افغانستاابها از موجی کشور، آن داخلی شماربی مسائل و افغانستان در درپیپی کودتاهای دنبال به وجود این، با 
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 درنهایت شده. این سیاست پس از سقوط طالبان حفظ شد.  باره دربر گرفت. در دوره طالبان مسیر رود هیرمند به روی ایران بستهدراین

  .است دلتا کمیسیون به منجر قرارداد به مربوط هیرمند، آب درخصوص طرفین اراده آخرین که کرد تأکید باید

 رابر مهاجرانآب در ب

حکمیت  که طبقاند درحالیافغانستان دانسته« حق انحصاری»رهبران سیاسی افغانستان از آغاز قرن بیستم استفاده از آب هیرمند را 

مرزهای دلتای هیرمند روی شاخه اصلی رود بود. گذشته از اینکه حکمیت اسمیت ظالمانه توصیف  (3479/ 3941گلد اسمیت )

 رد افغانستان طرف ایرانی اختصاص داد. با وجود این، سوم حقابه رود هیرمند را به شود، زیرا سرهنگ مک ماهون نیز فقط یکمی

سرهنگ مک  3228سپتامبر  91خودداری کرده است. یادداشت خود از دادن همان حقابه اندک نیز « ثبات سیاسی» هایدوره

پذیرد که اختالفی بر سر مسئله تقسیم آب وجود دارد؛ زیرا معتقد ماهون، حاکی از این بود که دولت افغانستان اصوال نمی

ه را درباره تقسیم آب بسته داند. این رویکرد باب هر نوع مذاکرمی« سراسر هیرمند»موقعیت جغرافیایی، آنان را تنها صاحبان  است 

هبران سیاسی افغانستانِ تحت حمایت ر که شد آغاز آنجا از افغانستان و ایران اصلی مشکل است معتقد مجتهدزاده پیروز است. 

حق »استعمار بریتانیا در اوایل قرن بیستم رودخانه هیرمند را یک رودخانه داخلی فرض کرده و هرگونه استفاده از آب آن را 

دهد ینشان م هیرمند  درباره افغانستان و ایران روابط تاریخچه مرور که است باور این بر نیز عبدی عطااهلل خود دانستند.  «اریانحص

ندرت به قراردادهایی که وضعیت باثبات و مطمئن را در منطقه خوبی استفاده کرده و بهها همیشه از وضعیت فرادست خود بهکه افغان

غنی اظهارات اشرف .اندشدن چنین قراردادهایی نیز پایبندی کمتری به آنها نشان دادهاند و در صورت بستهایجاد کند تن داده

که طوریهای متعدد آبی است. بهدر تهران گویای بخشی از سیاست جدید ژئوپلیتیکی افغانستان در قبال ایران از طریق اهرماحمدزی 

کابل در مواجهه با »در سفارت افغانستان گفت:  3228به آن اطالق کرد. وی در « آب در برابر مهاجرین»توان نام سیاست می

کشورهای همسایه هم به افغانستان احتیاج دارند. ما برای حل مشکل مهاجران به تهران  .کشورهای همسایه در موضع ضعف نیست

، گفت: اگر دولت ایران برای حل معضل مهاجران «حوزه آبی هریرود»غنی با اشاره به «. ایم. نیازی به التماس نیستالتماس نکرده

ایران ترتیب اثر دهد. کابل در مواجهه با کشورهای « حقابه»ابطه با های ایران در ربیند تا به خواستاقدام نکند، کابل هم نیازی نمی

اگر ایران به اخراج مهاجران افغان ادامه دهد، »همسایه در موضع ضعف نیست و کشورهای همسایه هم به افغانستان احتیاج دارند. 

خوبی بخش بزرگی از نیات ر این چند جمله بهد غنیاشرف «. افغانستان تمام روابط بازرگانی خود با این کشور را قطع خواهد کرد!

درصدد  رسد افغانستان با احداث سدهای گوناگونتر، به نظر میژئوپلیتیکی افغانستان درباره ایران را تبیین کرده است. به عبارت ساده

یرمند است، غنی عمال با که ناخرسندی اصلی ایران بر سر حقابه ههای آبی متفاوت است. درحالیهای متعدد در حوزهسازیچالش

کننده آب خراسان است، از یک کد ژئوپلیتیکی مهم استفاده کرده و پیام تهدیدآمیز روشنی چالش حقابه حوزه آبی هریرود که تأمین

 پسازاین و است شده تمام ما نظر از هیرمند سرنوشت: اینکه نخست به ایران داده است. این کُد به دو شکل قابل تفسیر است؛ 

کنیم و در صورت ندادن امتیاز، تجربه هیرمند را در خراسان تکرار خواهیم کرد! و دوم اینکه عالوه بر رخصوص هریرود مذاکره مید

 گرفته وهیرمند، جبهه جدیدی در هریرود باز شده است! این تهدید نیز در قبال اخذ امتیازات بیشتری برای مهاجران افغان انجام 

عنوان ضمانت اجرای آن تلقی شده است. این در حالی است که نوع میلیارد دالر در سال به ف با حجم دوقطع روابط تجاری دو طر

 به اما ؛است کرده تشکر ایران از بارهدراین نیز ملل سازمان و نظیر بوده رفتار دولت ایران با پناهندگان افغان در سه دهه گذشته بی

خشی از مشکالت داخلی خود را از طریق مهاجرت اتباعش به کشورهای همسایه و ورود ارز ب دارد قصد افغانستان دولت رسدمی نظر

 که شودمی تشکیل افغانی مهاجران از ایران جمعیت درصد 24/3  ایران، آمار مرکز اطالعات براساس وفصل کند. از این کشورها حل

ای است که اجازه اقامت در ایران قدار صرفا نمایانگر اتباع بیگانهم این اما است؛ داشته صعودی سیر امروز به 3241 سال از میزان این
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 هزار است که از این مقدار صرفا یک 122و میلیونهای مقیم ایران دو، تعداد افغانستانی3228دارند. براساس اظهارات وزیر کشور در 

سال گذشته  32کشور است. مضاف بر آن ایران در درصد از جمعیت کل  8،1میلیون اجازه اقامت موقت دارند. این مقدار بیش از 

 پذیرش رب عالوه خود، حقابه گرفتن برای  خواهدمی ایران از افغانستان پنج میلیون مهاجر غیرقانونی به افغانستان برگردانده است. 

افغانستان  «شاید»ر این صورت د که کند فراهم نیز را آنها برای زندگی مطلوب شرایط غیرقانونی، مهاجر 272 هزارو142 ومیلیونیک

  .سوی ایران صادر کندهای مرزی خود را بهاجازه خروج آب

 کنترل ایران از طریق کنترل آب

اش به سمت ایران قادر است رفتار و تصمیمات سیاسی ایران در زمینه های خروجیافغانستان بر این باور است که از طریق کنترل آب

از سوی افغانستان تا اندازه زیادی به سود کشورهای رقیب « سیاست احداث سد»فروش نفت ارزان و پذیرش مهاجران را کنترل کند. 

خش عمده اند و بگرفتهمانند ترکیه با بستن قراردادهای پرسود با افغانستان وظیفه احداث سد را برعهده  شده است. کشورهاییتمام 

 ثباتیب سلطه وجود با) افغانستان آبی سیاست شود. های خارجی به افغانستان صرف احداث سد بر مسیر هیرمند و هریرود میکمک

 دانند که از طریق کنترل آبشور است. تمام حاکمان افغانستان از هر گرایش، میتأثیر ژئوپلیتیک این کتحت (آن سیاسی سپهر بر

افغانستان کشوری است که در تنگنای جغرافیایی قرار گرفته است. محصوربودن این   .قادر به کنترل همسایگان خود خواهند بود

لحاظ جغرافیایی به پاکستان و ایران  این کشور را به های آزاد، روابط تجاری آن را مختل کرده وکشور در خشکی و فقدان راه به آب

  .جویی با ایران را باال برده استها بر ساختار سیاسی این کشور ظرفیت ستیزهوابسته کرده است. از سوی دیگر سلطه پشتون

 نتایج و پیامدهای سیاست آبی افغانستان در ایران

وچستان وبلباری را متوجه شرق کشور کرده است. شمال استان سیستانفاجعه های گذشته نتایجهای آبی افغانستان در دههسیاست

سالی شدند. ویژه شهرهای زابل و اطراف آن که حیات آنها وابسته به هیرمند و کشاورزی اطراف دریاچه هامون است، دچار خشکبه

و عمدتا مشهد هستند در نتیجه آن نیز  سالی، بخشی از مردم سیستان در حال مهاجرت به گلستان و خراساندر اثر این خشک

های انتظامی و امنیتی تأمین شدن هر روستای مرزی، هزینهمذهبی شمال استان با تغییر مواجه شده است. با خالی -ترکیب قومی

اذب ل کنشینی و مشاغهای مجاور نیز با خشکی و همچنین افزایش جمعیت و در نتیجه حاشیهیابد و استانامنیت مرز افزایش می

 زجملها هریرود بر مختلف سدهای احداث با و کرده تکرار خراسان استان در را سیستان تجربه دارد قصد افغانستان شوند. رو میروبه

های متعدد اقتصادی، جمعیتی، رو کند. این چالش موجبات چالشنیمه شرقی ایران را با چالش حیاتی روبه طورکلیبه سلما، سد

امنیتی و اجتماعی را فراهم کرده است. احداث سد سلما پس از احداث سد دوستی در شمال خراسان بود، یعنی تالش ایران برای 

رو شد. تمام این مشکالت ناشی از سیاست آبی افغانستان، تهدیدکننده روبه کاهش وابستگی به هیرمند، با پاتکی جدید از سوی کابل

وحدت و همبستگی ملی نیز هست؛ زیرا کمبود آب، زمینه تغییرات مکرر و انتقال آب یک ناحیه/ شهر/ استان به ناحیه دیگر را فراهم 

تواند نوبه خود میشود. این فرایند بهلیل فقدان آب میآورده و پیوسته موجب نارضایتی عمومی از مرکز و نفرت از ناحیه مجاور به د

عنوان یک افغانستان به رودهای هیرمند و هریرود به .های اجتماعی بر سر منابع آب در درون سرزمین شوددر آینده موجب بحران

 قرار داده است. ادامه این سیاستکند و دکترین سیاست خارجی خود در قبال ایران و پاکستان را بر این مبنا ابزار سیاسی نگاه می

دال تر جنشینی و از همه مهمکاری، مهاجرت، ریزگردها، حاشیههایی مانند بیباعث تعطیلی حیات در نیمه شرقی ایران شده و بحران

بات اترین محورهای تبلیغاتی انتخداخلی بر سر آب را پدید خواهد آورد. تبلیغات گسترده مبتنی بر محیط زیست یکی از مهم

 ریجتدبه ایران بر شدهتحمیل وضعیت این های بزرگ کشور است. بود که نشانگر حساسیت مسئله در استان 28جمهوری ریاست

 را ملی امنیت است قادر که شده بدل چالشی یک به آشکارا و کرد خواهد وارد زیست محیط و اکوسیستم به تریجدی هایآسیب
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های مشترک در شرق ایران جنبه هیدروپلیتیک پیدا کرده است برداری از آببر این باور است که بهرهاهلل عزتی عزت .بیندازد خطر به

شده تا از آن در روابط سیاسی و موازنه قدرت اقتصادی در دست دولت افغانستان تبدیل  -و موضوع آب هیرمند به یک اهرم سیاسی

ریز هیرمند، کشور را در وضعیت فرودست قرار داده است از سوی ان حوزه آببا ایران استفاده کند. قرارگرفتن ایران در غرب و پای

  .تر برای این کشور شده استدیگر حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان موجب پدیدآمدن موقعیتی مناسب

 راهکارها و پیشنهادها 

اصرار  هاییررا اشاره شد، هیئت حاکمِ افغانستان در دورهگونه که مکالمللی؛ همانعنوان رودخانه بینشناسایی هیرمند و هریرود به -3

دولت   Policy رسد این رویکرد پس از گذشت بیش از یک سده به سیاستداشتند که هیرمند یک رودخانه داخلی است. به نظر می

 ابطهض و قانون هرچند المللی است. های بینشده است. این سیاست درواقع با هدف فرار از آثار و پیامدهای مترتب بر رودخانه تبدیل

 از استفاده چگونگی درباره مشخص عرف یک نوزدهم اروپای در اما نداریم، هارودخانه حقوق پیرامون المللبین حقوق در خاصی

نامه قتفموا در مثال برای. ایمبوده المللیبین عرف یک گیریشکل شاهد آن، مشابه هاینمونه درباره. گرفت شکل المللبین هایآب

نامه دیگر میان در حقوق ناوبری بر رودخانه آلپ و همچنین در چندین موافقت 3431های پروس و ساکسونی در وین بین دولت

  :شده است گونه توصیفالمللی اینبینکشورهای اروپایی در قرن نوزدهم، رودخانه 

  .گذردالف( رودی که از سرزمین دو یا چند کشور می

  .سازدب( رودی که سرزمین دو یا چند کشور را جدا می

  .ج( رودی که برای دو یا چند ملت دارای اثر اقتصادی است

یف توانند شامل این تعرکند( نیز میدخانه داخلی تلقی میبدیهی است که عالوه بر هیرمند، رودهای دجله و فرات )که ترکیه آن را رو

  .المللی بودن هیرمند و هریرود تأکید کندباشند. بنابراین پیش از هر چیز الزم است جمهوری اسالمی ایران بر بین

سئله ا توجه به ریشه مهای آبی کشور افغانستان بهای شرق کشور و حوزهترین نکته درخصوص مسئله آبرویارویی با مسئله؛ مهم -9

انداختن رو شود و از فرار یا به تعویقگیری با این موضوع روبهترین سطوح تصمیمصورت جدی و در عالی)مرز( این است که ایران باید به

  .کارهای مهم استترین سطوح یکی از راهرویارویی قاطع با مسئله در عالی .پردازی در این زمینه پرهیز کندسیاست

  .الملل اقدام کرده و در صورت لزوم به آنها استناد کندالزم است ایران نسبت به شکایت و تشکیل پرونده در مجامع حقوقی بین -2

  .کندانداز نامطلوبی را ترسیم میای، چشمهای قومی و مذهبی یا طایفهشدن مسئله آب در داخل با شکافمتراکم -8

های عملی مهم درخصوص منابع مشترک وریت امتیاز ترانزیت در چابهار و اقیانوس هند از گزینهویژه با محبرد به -دیپلماسی برد -1

  .شودعنوان معامله بزرگ با افغانستان یاد میآبی است که از آن به

وان و گنجایش این کشور ت .استفاده از اهرم مهاجران یکی دیگر از ابزارهای موجود برای متقاعدکردن افغانستان در زمینه آب است -8

راج آنها از ناحیه ایران با بحران مشروعیت اخ صورت در و ندارد کنند، نگهداری از انبوه مهاجران غیرقانونی را که در ایران زندگی می

 و رضایتمندی مواجه خواهد شد؛ بنابراین ایران حق دارد براساس استفاده از حق حاکمیت ملی، مهاجران غیرقانونی افغان را از کشور

آب مند به حضور در نواحی پرویژه اینکه همین مهاجران نیز اکثرا عالقهاخراج یا خواستار گام مثبت کابل در زمینه منابع آبی شود؛ به

  .ایران هستند

 محیطی و آبی است. الزم استهای زیستاتخاذ سیاست هیدروپلیتیکی مشخص یکی دیگر از راهکارهای موجود در زمینه سیاست-7

های خروجی و ورودی به ایران و ایجاد موازنه بین این مسئله با محوریت مصالح ان مختلف به اجماع واحدی در زمینه آبکارشناس
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ست آبی نگرفتن سیاملی نائل شوند. نبود سیاست هیدروپلیتیکی مشخص در اسناد امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران باعث شکل

  .در وزارت خارجه شده است

  .های سیاست داخلیبه افغانستان و استفاده از مکانیسمفشار سیاسی  -4

 .استفاده از قدرت نرم و سخت ایران برای تأمین امنیت ملی و بقای کشور -2

http://www.iana.ir/fa/news/1۱81۳/%D%۰AC%D%۰AF% 
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 آب
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

هزار متر  12، 21ای مرکزی با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی آب زیرزمینی در استان گفت: در سال منطقهمدیرعامل شرکت آب

به گزارش ایانا از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای .مجوز حفر، جابجایی و کف شکنی چاه توسط این شرکت صادر شده است

ای در نشست فرمانداران که برای بررسی مسائل و مشکالت حوزه کشاورزی که در محل استانداری مرکزی اله آمرهمرکزی، عزت

ای این است که هزار متر مجوز حفاری چاه، جابجایی و کف شکنی صادر شده است و به معن 12برگزار شد، بیان کرد: سال گذشته 

 .ها تحمیل شده و این امر نشانگر وضعیت بحرانی آب زیرزمینی در استان استبرداران چاهمیلیارد تومان هزینه به بهره 31حدود 

 ای، صنایع،های گلخانهای مرکزی اولویت را به بحثطور عمده شرکت آب منطقهها محدود است ولی بهای افزود: اگرچه تخصیصآمره

بینی کرده است که از محل وی با اشاره به بحث کنتورهای حجمی گفت: اگرچه دولت پیش.ها داده استها و دامداریمرغداری

اعتبارات دولتی این کنتورها باید نصب شوند، ولی درخواست داریم که در صورت امکان، اعتبار مورد نیاز تهیه این کنتورها از محل 

 .درصد هزینه نصب کنتور برای کشاورزان بالعوض تمام شود 42ن شود تا در این صورت، های آبیاری نوین تامیهای سیستمطرح

ای مرکزی با اشاره به اهمیت کشت گیاهان کم آبخواه بیان کرد: از آنجا که آب جزء انفال و متعلق به تک تک منطقهمدیرعامل آب

برداری از آن خصوصاً در بخش کشاورزی باید بر مبنای بهره های آینده این مرز و بوم است، هرگونهآحاد افراد جامعه و حتی نسل

قواعد و ضوابط علمی باشد و با توجه به محدودیت منابع آب موجود، ضرورت اجرای الگوی کشت که از الزامات برنامه ششم توسعه 

خود را در جهت کنترل و های گذشته همکاری است، بیش از پیش در استان محسوس است. انتظار داریم فرمانداران همچون سال

های غیرمجاز را از موضوعات مهم استان ای چاهآمره.جلوگیری از کشت های پرآب طلب با شرکت آب منطقه ای مرکزی ادامه دهند

های غیرمجاز، این شرکت با توجه به معیشت مردم این های فنی، قانونی و حقوقی در برخورد با چاهاعالم کرد و افزود: در کنار بحث

های غیرمجاز امکان دارد، طرح تجمیع را با همکاری همکاران جهاد کشاورزی و مادگی را دارد تا در روستاهایی که تجمیع چاهآ

ای مرکزی منطقهمدیرعامل شرکت آب.ها را مجاز کرده تا معیشت مردم هم دچار مشکل نشودها اجرا و تعدادی از این چاهفرمانداری

بودن بحران آب در استان عنوان کرد: بحران آب نیاز به توضیح و تشریح ندارد و بسیار بسیار جدی و  در پایان با اشاره به جدی

خطرناک است. بنابراین باید بیشتر روی این موضوع توجه شود چرا که اگر آب جیره ای شود برای ملتی که اسراف گر و بد مصرف 

 هستند اتفاقات ناگواری پیش خواهد آمد

http://www.iana.ir/fa/news/88132/%D%44%2D%4B%8D%4B2 
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 آب
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

ای که بر های زیر زمینی، ابهامات فراوانی وجود داشت؛ در مطالعه تازههای آبی و آباکوسیستمهای موجود در درباره ارتباط آالینده

ای درباره انتقال مواد شیمیایی به های زیرزمینی انجام پذیرفت، حقایق تازهروی مسیر ورود مواد دارویی و محصوالت بهداشتی به آب

، دانشگاه پن استیت جایی مناسب ساینس دیلیبه گزارش ایانا از .اد، مشخص شدهای زیر زمینی و نقش موثر خاک در تصفیه این موآب

 822 ود را صرف آبیاریهای زیر زمینی است زیرا این دانشگاه تمام فاضالب تصفیه شده خها به آببرای بررسی جریان مواد شیمیایی از فاضالب

به فیلتر زنده معروف شده است.درباره نحوه ورود  3242ها از اوایل دهه های درختکاری شده کرده است؛ این زمینهکتار زمین کشاورزی و زمین

دانشگاه  علوم کشاورزی های زیرزمینی تردیدهای بسیاری وجود داشت؛ به گفته محققان در کالجهای آبی و آبهای شیمیایی به اکوسیستمآالینده

ای ازههای زیر زمینی نکات تای که اخیرا بر روی مواد دارویی و بهداشتی انجام شد، درباره چگونگی انتقال مواد شیمیایی به آبپن استیت، مطالعه

 ام شد، مسیر هفت آالینده واردهای معروف به فیلتر زنده دانشگاه انجرا آشکار کرد.محققان در این تحقیق که در مرکز تصفیه فاضالب و زمین

ود ب شده به آب: استامینوفن،آمپیسیلین، کافئین، ناپروکسن، افلوکساسین، سولفامتوکسازول و تریمتوپریم را ردیابی کردند.هدف این مطالعه این

ایی خانه و توانکارآمدی این تصفیه های موجود در فیلتر زنده ردیابی کنند تاکه این مواد را از طریق مرکز تصفیه فاضالب و در نهایت در چاه

ای یک بار به تا ماه مارس این سال، هفته 9238خاک برای تصفیه بیشتر مواد آالینده باقی مانده در آب تصفیه شده را بررسی کنند.از اکتبر 

رزمینی در محل فیلتر زنده گرفته شد. به چاه زی 38ها به طور ماهانه از برداری انجام شد. نمونهساعت و پس از هر مرحله تصفیه، نمونه 98مدت 

های این تحقیق بسیار مفید بود.گال که نتایج این مطالعه را در نشست انجمن گفته هیثر گال، استاد مهندسی کشاورزی و علوم زیستی، یافته

لحظه از عملکرد خاک به منزله یک  این تحقیق از آن رو که تصویری لحظه به"داد، گفت: مهندسان کشاورزی و علوم زیستی آمریکا ارائه می

ت جایی دانشگاه پن استی"گوید: . او می"داد در نوع خود منحصر به فرد بودفیلتر زیستی شیمیایی برای حذف برخی مواد شیمیایی به دست می

اری الب تصفیه شده خود را صرف آبیهای زیر زمینی بود زیرا این دانشگاه تمام فاضها به آبمناسب برای بررسی جریان مواد شیمیایی از فاضالب

های آب موجود به ما اجازه به فیلتر زنده معروف شده است؛ چاه 3242هکتار زمین کشاورزی و جنگلکاری شده کرده است که از اوایل دهه  822

دهد که در مجموع، ل توضیح می. گا"اند را بررسی کنیمهای زیر زمینی شدهدهد که غلظت مواد شیمیایی که در محدوده این سایت وارد آبمی

ها طور موثری استامینوفن و کافئین را از آب حذف کرد و نشان داد تغییرات فصلی در میزان حذف آالیندهخانه بهاین مطالعه نشان داد که تصفیه

د خاک، به عنوان یک فیلتر دههای زیرزمینی بسیار کمتر از آب تصفیه شده بود که نشان میها در آبموثر است؛ همچنین غلظت آالینده

 کند.بیوشیمیایی به طرز موثری عمل می

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

کار میدانی که به سرپرستی بریتانی آیرس دانشجوی دانشگاه پن استیت انجام شد، در شرایط آب و هوایی مختلفی صورت گرفت که 

ها را تجزیه هایی که در فرآیند تصفیه، آالیندهرسد، میکروبخانه در تصفیه مواد شیمیایی تاثیرگذار بود. به نظر میبر عملکرد تصفیه

کردند. ظاهرا دمای پایین، بر توانایی خاک در فیلتر کردن شرایط سرد زمستانی به طور موثری عمل نمی کردند، درو حذف می

ها قابلیت حذف این مواد را کاهش داد یعنی پس از این رویدادها، ها تاثیری نداشته است اما بارندگی شدید و ذوب شدن برفآالینده

ها بودند که آنچه که در این پروژه جالب بود، این نمونه"گوید: مشاهده شد.گال می های آبغلظت باالتری از مواد شیمیایی در چاه

های سرد سال گرفته شدند و ما اغلب کمتر شاهد مطالعات میدانی که در زمستان انجام شده باشد، هستیم. اما این اتفاق ابتدا در ماه

ر طی ترم بهاره انجام شد. بنابر این ما تاثیر شرایط سرد، یخبندان و گرم افتاد زیرا این پروژه بخشی از پایان نامه دانشجویان بود و د

.مطالعه تاثیر مواد شیمیایی وارد شده به خاک بسیار مهم "شدن هوا و نیز باران های سیل آسای طوالنی مدت را هم مشاهده کردیم

گیرند و نیز اروهایی که خودشان از داروخانه میاست زیرا مردم انواع مختلفی از مواد شیمیایی از جمله داروهای تجویز شده، د

http://awnrc.com/index.php
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170719113331.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170719113331.htm
https://t.me/ianair
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و  شوندها وار میکنند. مواد شیمیایی موجود در این محصوالت به فاضالبمحصوالت بهداشتی را در زندگی روزانه خود استفاده می

 د.ای تصفیه شده باقی بماننهشود این مواد شیمیایی در آبکنند؛ این امر باعث میها آنها را به طور کامل تصفیه نمیخانهتصفیه

روند، هنوز هیچ استانداردی در زمینه کیفیت آب برای این مواد تدوین نشده است. های آب به شمار میبا آنکه این مواد جزء آالینده

نها بر شوند؛ اما تاثیرات دراز مدت آها و حتی آب آشامیدنی هم یافت میهای زیرزمینی، فاضالبهای سطحی، آباین مواد در آب

شود که این مواد موقعی به های موجودات مانند آبزیان و نیز بر روی سالمت انسان بسیار ناشناخته است. عموما تصور میروی گونه

ها درباره تاثیرات مواد دارویی شوند که در مقیاس تجاری استفاده شوند اما تنها در دهه اخیر است که نگرانیهای آبی وارد میمحیط

یمی ها در زمینه تکنولوژی و شهای آبی افزایش یافته و تحقیقات زیست محیطی در سطح وسیعی انجام شده است.پیشرفتدر محیط

هایی به کوچکی چند واحد در میلیارد و چند واحد در ها را کاهش داده و امکان کشف مواد شیمیایی در غلظتتحلیلی، محدودیت

 گذارند.ها و دوزیستان تاثیر میهای پایین، بر ماهینیم که غلظتداتریلیون را فراهم کرده است. همچنین می

 ترجمه: محسن حدادی

http://www.iana.ir/fa/news/88814/%D%4AE%D%4A%7DA%A 
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 آب
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

متاسفانه در کشوری که با گوشت و پوست و استخوان خود کم آبی را درک کرده و از هزاران سال پیش برای مبارزه با این رویه 

راهکارهایی داشته است، به یکباره با تکیه بر راهکارهایی که شاید منطبق بر فرهنگ و شرایط اقلیمی ایران نبود، در وادی پا گذاشت 

ها را به حاشیه راند و برداشت های عمیق و پمپ آب، قناتاز حالت پایداری خارج کرد. ورود تکنولوژی چاه که مدیریت منابع آبش را

دشت ممنوعه روی دست کشور  350دشت بحرانی و  822پایدار از منابع آب نیز به دست فراموشی سپرده شد به نحوی که امروز 

 .باقی گذاشته شده است

 لیال مرگن:-ا(خبرگزاری کشاورزی ایران )ایان

ایران کشوری است که در کمربند خشک جهان واقع شده و بخش عمده آن بیابانی است. هزاران سال است که این کشور با مسئله 

ها و مجامع کارشناسی، شدت یافته است. کشوری در رسانه "بحران آب"کمبود آب روبروست اما چندی است که استفاده از عبارت 

کرد و همواره با مسئله کمبود منابع آب روبرو بود، به یکباره در های سخت، آب استحصال میژی قنات و با روشکه با اتکا به تکنولو

های اخیر به کشوری بحران زده تبدیل شد. این در حالی است که در آثار تاریخی ایران، استحصال آب به سختی مبارزه با شیر سال

دهد که ایران از صدها سال پیش، برای است و آثار به جا مانده از گذشتگان نشان می و خروج طعمه از دهان این حیوان معرفی شده

بردند. متاسفانه در کشوری که با گوشت و پوست و استخوان خود کم آبی را درک های سریع و زودبازده، بهره نمیاستحصال آب از راه

داشته است، به یکباره با تکیه بر راهکارهایی که شاید منطبق بر  کرده و از هزاران سال پیش برای مبارزه با این رویه راهکارهایی

های فرهنگ و شرایط اقلیمی ایران نبود، در وادی پا گذاشت که مدیریت منابع آبش را از حالت پایداری خارج کرد. ورود تکنولوژی چاه

 822دست فراموشی سپرده شد به نحوی که امروز  ها را به حاشیه راند و برداشت پایدار از منابع آب نیز بهعمیق و پمپ آب، قنات

های مختلف انتقال دشت ممنوعه روی دست کشور باقی گذاشته شده است. منابع آب سطحی نیز با اجرای طرح 212دشت بحرانی و 

ررسی برای ب های کشور خشک شده یا در معرض تهدید هستند.تری از آب زیرزمینی ندارند و بسیاری از تاالبو غیره وضعیت مطلوب

ابعاد و دالیل پیدایش شرایط کنونی میزگردی با حضور محمد حسین عمادی مشاور سازمان ملل و وزیر جهاد کشاورزی، کاوه مدنی، 

استاد امپریال کالج لندن و علی میرچی استادیار منابع آب دانشگاه تگزاس در ال پاسو برگزار شد. در این میزگرد به ابعاد مختلف 

های مختلف تقسیم کردیم. ایران پرداخته شد و از آنجا که مباحث متعددی در آن مطرح شد، مطالب را به بخش مسئله آب در

 وانیم:خالمللى در حوزه آب و کشاورزی در زمینه وضعیت منابع آب ایران را در ادامه مینخستین بخش از سخنان این کارشناسان بین

 آیا ایران دچار بحران آب است؟

کنند تا بدانند که بحران داریم یا هایی که بسیاری از متخصصان ایرانی برای تشخیص بحران آب از آن استفاده میشاخص مدنی:

های متعددی ها جزو شاخصهایی نظیر فالکن مارک و میزان برداشت از منابع آب تجدید شونده است. این شاخصخیر، شاخص

ها اگر بیش از میزان معینی از منابع آب تجدید ارند. بر اساس این گونه شاخصهستند که در زمینه بررسی وضعیت منابع آب وجود د

ن شود. البته ایشونده یک کشور برداشت شود یا میزان سرانه آب موجود از حدی کمتر شود، آن کشور دچار شرایط وخیم یا ویژه می

که معانى  Criticalها کلمه ع در تفسیر این شاخصها تنها پیشنهاد شده و هیچ قطعیتی درباره آنها وجود ندارد. در واقشاخص

رسند که ها به این استدالل میترجمه شده است. با تکیه بر این گونه شاخص "بحرانی"متفاوتی دارد استفاده شده است. در فارسی 

فته شود و گشونده معرفی میهای تجدید ما بحران داریم. مسئله دیگر این است که ایران اولین کشور دنیا در میزان استفاده از آب

http://awnrc.com/index.php
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ها همه اشتباه است. میزان مصرف آب تجدیدشونده در برخی کشورها گیرد. اینشود که بعد از ایران، مصر در رتبه بعدی قرار میمی

درصد  822برابر منابع تجدید شونده خود یا  8اند آب را بچرخانند. مثال کشوری وجود دارد که خیلی بیشتر است زیرا آنها یاد گرفته

کند چون میزان بازچرخانی آب در این کشور معجزه و باورکردنى نیست. شاخص فالکن مارک و منابع آب خود را برداشت می

گیری ما شده است اما این شاخص دقت و قدرتش به اندازه همان معیاری است که های مشابه در ایران معیار تصمیمشاخص

درصد آب ایران به بخش کشاورزی اختصاص  22گوییم در ایران را ایجاد کرده است. میهای تخصیص آب به بخش کشاورزی جنجال

شود اما هیچ اطالعاتی در این عدد نهفته نیست. حرف زدن راجع به بحران از مسیر یابد. هزار تا تصمیم بر پایه این عدد گرفته میمی

 ته نشده است.شاخص فالکن مارک اشتباه است و این شاخص برای تعریف بحران ساخ

شود در یک بینی میدهد اما از نظر عملی بحران به معنی یک شرایط حدی است که پیشدر فرهنگ ما بحران معنی وخامت می

توان شرایط را دهد. در زمان وقوع بحران، با ارائه راهکارها یا میدانیم که کی و کجا بحران رخ میزمان و مکانی اتفاق افتد اما ما نمی

چاقو در  زنم. هفته گذشته فردی باخوریم. برای تشریح بهتر مسئله مثالی میباز گرداند و یا اینکه در حل مشکل شکست میبه قبل 

بندند و به غلط یا درست، ضارب کشته ها را میشود، جلوی ورودیکند. شرایط بحرانی میمتروی تهران به فرد دیگری حمله می

گردد. مثال دوم شرایط پالسکو است. بعد از ریختن چند دقیقه شرایط به حالت عادی باز میشود. با کشته شدن ضارب بعد از می

دهد اما احتمال دانستیم بحران در چه زمان و مکانی رخ میها بحران تمام شد. در هر دو مثال نمیساختمان و از بین رفتن آتش نشان

به شرایط عقب بازگشتیم و در مثال دوم یعنی ساختمان پالسکو، در حل آن منتفی نبود. در مثال اول یعنی در مترو با حل بحران 

درباره بحران آب  43گوییم. خود من برای اولین بار در سال هاست که از بحران سخن میبحران شکست خوردیم. در ایران سال

کلمه  کردم عمرکنیم. تصور میاستفاده می مطلب نوشتم اما اگر از آن زمان تا کنون بحران ادامه یافته است، به اشتباه از این کلمه

های آبی قبل از انقالب را استخراج کرده بود و دیدم که در سال است. اخیرا فیلم سازی آرشیو فیلم 92بحران آب در ایران کمتر از 

 ایم. ما این کلمه را لوثدههای قبل از انقالب هم از کلمه بحران استفاده شده است. به نظر من از کلمه بحران درست استفاده نکردهه

کنیم. بحران همه را باید بسیج کند و جامعه را وادار به ایم. به همین دلیل با شنیدن کلمه بحران احساس شرایط حدی نمیکرده

العمل نشان دهد. با یک واکنش جمعی باید کند، کل شهر باید عکسالعمل کند. وقتی داعش به مجلس حمله مینشان دادن عکس

مسئله حل شود اما اصال درباره آب واکنش جدی نداریم. بحران بار روانی دارد. استفاده مکرر از کلمه بحران این بار روانی را از  این

برد. استفاده مکرر از کلمه بحران سبب شده است که اگر از این به بعد آن گرفته است و این روند جامعه را به سمت افسردگی می

 دهد.کسی واکنش نشان نمی بگوییم آب نیست، دیگر

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

ام که یک ایراد فلسفی دیگر نیز به مسئله بحران آب در ایران وارد است. همواره برای آب از کلمه بحران اخیرا به این نتیجه رسیده

یم که کنیم. همواره امیدوارکنیم. به واقع ما در انکار شکست، زندگی میهم صحبت میکنیم و از برگشت به شرایط قبل استفاده می

شرایط بهبود یابد. یعنی امیدواریم دریاچه ارومیه نجات پیدا کند. آب به هورالعظیم بازگردد و یا گاوخونی احیا شود. آب یزد تامین 

ایم، نگاهمان متفاوت ل مشکل است. اما اگر بپذیریم شکست خوردههای ما به سمت حشود و همه مسایل حل شود. در واقع همه نگاه

کنیم که در رسیدن به این دهیم. بررسی میرسیم و خود را با شرایط جدید تطبیق میای از شعور و فهم میشود و به درجهمی

را با شرایط جدید تطبیق داده و قول گیریم که این اشتباهات را اصالح کنیم. خود ایم و یاد میشرایط چه اشتباهاتی مرتکب شده

دهیم. محیط زیست و طبیعت مسخره ما نیست که هر جوری دلمان خواست به آن ضربه بزنیم و بگوییم که نادرست به مردم نمی
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های خودم در مورد وضعیت آب ایران از کنیم. به همین دلیل است که من اخیرا در مقاالت و صحبتاین اشتباهات را اصالح می

 کنم.بارت ورشکستگی آبی استفاده میع

مدیریتى و یک تعریف آکادمیک و علمی دارد. در عالم -توان دو گونه تعریف کرد. بحران یک تعریف سیاسی بحران را می عمادی:

یارات اخت گیرى را وارد فاز ویژه کرده تادهد که تصمیمسیاست، بحرانى شدن یک مقوله این اجازه را به مدیران و سیاستگذاران می

و امکانات بیشترى را بکار ببرند تا یک مشکل الیتحمل را برطرف کند. در عالم عقالنیت علمى بحران به شرایط ناپایدارى گفته 

توان پذیر نبوده و باید معادله عوامل تاثیر گذار به سمت تعادل مجدد تغییر نماید. با این تعریف، نمیشود که ادامه آن امکانمی

ن در بخش آب را بحرانی اعالم کرد. اما با تعریف سیاسی میتوان. در ایران این مسئله را به قدری بزرگ و الیتحمل جلوه وضعیت ایرا

سویه ها آن هم براى تعیین مقصر و تها و وزارتخانهمیدهیم تا آنرا وارد فاز باالتر تصمیم گیرى کنیم که آنهم به پاسکاری بین دستگاه

ود. این رفتار بسیار خطرناک است. اخیرا رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعالم کرده است که آب شحساب جناحى تبدیل می

یک مسئله بحرانى و امنیتی است. وقتی بحث آب به سمت امنیتی شدن سیر میکند ممکن است اهمیت بیشترى پیدا کند اما پرونده 

محدود میشود. در صورتیکه آب با زندگى و حیات روزمره همه  آن از حوزه گفتمان ملى به سطح شوراهاى خاص و سیاسی و دربسته

شهروندان مرتبط میباشد و بدون تعامل فعال همه اقشار قابل درک و حل نمیباشد. در شرایط کنونی ایران برای حل بحران نیازمند 

نیم یک مشکل را آن قدر بزرگ کیک فضای باز برای گفتمان هستیم. اگر به هر دلیلی، حتی به دلیل دلسوزی بیش از حد غلوآمیز 

ایم که و آن قدر جدی کنیم که بگوییم بحران است، بحران امنیت است و بحران امنیت ملی است، شرایطی با دست خود ایجاد کرده

که گفتمان و تعامل فعال تعطیل شود، در شرایط امنیتى و پلیسی فقط تعدادى معدود کارشناس معتمد حق اظهار نظر خواهند 

ترس من از این است که شرایطی ایجاد شود که بحث و گفتگو برای عبور از بحرانی که شناخت محدودى از آن داریم، بسته  داشت.

ه در های اشتبااما در جواب شما و ماهیت مقوله کنونى آب باید گفت که به دلیل تفکر ناصحیح مدیریت منابع و اجرای برنامه.شود

ایم، نابع آب به نسل فعلی و آینده بدهکار هستیم. میزان موجودی ما از تقاضایی که ایجاد کردهسال گذشته، ما در م 12بخش آب طی 

 بریم. بنابراین باید این مسئله را بپذیریم و اقداماتکمتر است و در نتیجه در شرایط بدهکار و یا بقولى در ورشکستگی به سر می

ها ورشکستگی صندوقهاى اعتبارى را فع مشکل بدهد. به عنوان مثال خیلیمناسب را شروع کنیم. هر کسی باید سهم خود را برای ر

کردند تا اینکه بانک به نقطه عدم پرداخت پول مردم رسید. با عدم پرداخت پول توسط بانک، مردم به پذیرفتند و آن را انکار مینمی

و  شد، یک بحران اجتماعی، سیاسیوقع پرداخته نمیها ریخته و این مسئله به یک بحران تبدیل شد. اگر به حل مسئله به مخیابان

انک ها و باند، نتیجه نسبتا مطلوب به دست آمد. مدیران صندوقآمد اما وقتی همه پذیرفتند که اشتباه کردهوجود میامنیتی به

ا در ورشکستگی بدهند. ام مرکزی و حتی سپرده گذارها به کوتاهى خود اذعان کردند و این شرایط را پذیرفتند که باید سهم خود را

تفاده از ماند. اسشد و یک پرونده ننگین براى همه بجا میاگر آن را به یک بحران امنیتى تبدیل کرده بودیم، هیچکس منتفع نمی

ای شود که علمی و منطقی به قضیه نگاه نکنند و فضای گفتگوی علمی به قضیه کلمه بحران ممکن است یک بهانه و دلیلی برای عده

دهد که یک مقوله را به سمتی پیش ببرید که کسی حق گفتگو درباره آن را نداشته باشد. نسل بسته شود. بحران اصلی زمانی رخ می

اند و باید هر کس سهم خود را پرداخت کند تا با قبول ریاضت از بدهى ما و نسل پدران ما در ایجاد مشکالت آبی کشور سهیم بوده

 .با همت همه خارج شویمو افق مایوس کننده فعلی 

 با خروج از مرحله انکار و پذیرفتن شکست، باید در شرایط کنونی به سازگاری با شرایط خشک فکر کرد؟
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دلیلی که این مفهوم ورشکستگی آبی را اخیرا مطرح کردم این است که باید شکست را بپذیریم. در حال حاضر انتظارات ما  مدنی:

اضا از عرضه بیشتر است. اگر به کسی که ورشکست شده است وام بدهید و ورشکستگی فرد را انکار از موجودی بیشتر است. یعنی تق

 شود یا اینکه ورشکستگی فرد را بپذیرید؟ کنید، منافع بیشتری نصیب شما می

یران با ب در اریزی کرد. مشکل آتوان برای حل مسایل برنامهقطعا با پذیرش ورشکستگی فارغ از اینکه چه کسی مسئول است، می

بریم متوجه این نکته نیستیم که تقاضای بیش از حد ما هم شود. وقتی در انکار به سر میافزایش عرضه این ماده حیاتی حل نمی

کنیم که این وضعیت یک شرایط حدی است و به خاطر طبیعت یا مدیریت تواند یکی از دالیل این ورشکستگی باشد. فکر میمی

ی ترکیه و غیره ایجاد شده است. در حالی که باید بپذیریم که ورشکسته هستیم و منابع نداریم. ورشکسته اولین چند نفر آدم، سدساز

های خود را پرداخت کند. طلبکاران را راضی کند. به طلبکاران بگوید که منابع مالی کند این است که باید برود و طلبکاری که می

دهیم یا به قولی همه با هم کنیم و به فعالیت خود ادامه میبا هم، این پول را قسمت می نداریم، بر اساس پولی که داریم یا همه

 کنیم. در شرایط کنونی ایران باید به جای اینکه به دنبال افزایش دارایی باشد، برای کاهش مصرف تالش کند.بدبختی را تقسیم می

خواهیم بدانیم کدام بخش مقصرتر از بقیه است. . میما در ایران همچنان به دنبال مقصر ایجاد وضعیت فعلی هستیم

 کنند. آیا به راستیدانند و گروهی نیز صنعت و شرب را مسئول وضعیت فعلی معرفی میبرخی کشاورزی را مقصر می

 توان مقصر اصلی ورشکستگی آبی ایران معرفی کرد؟بخش کشاورزی را می

کند. در چند بعدی است. در زمان و جغرافیا مختلف، وضعیت منابع آبی تغییر می عمادی: باید همه بپذیریم که مقوله آب یک مسئله

کنند. زیرا در طول سال با باران مناسب تمامى محصوالت و مراتع انگلستان کمتراز پنج درصد از منابع آبی خود را صرف کشاورزی می

نیست. اما از دیرباز هنر اصلی مردم ایران بر اساس نظر مردم شود لذا نیازى به استفاده از منابع سطحى و زیر زمینى آب آبیاری می

ی هایشود زیرا انسانبوده است. یزد به عنوان میراث فرهنگی ثبت می "آب ورزی"ها در هنر و شاهکارهای سفرنامهشناسان و نوشته

ی ند مدیریت منابع آب و کنترل هوا و کشاورزاند تمدن چند هزار ساله ایجاد کندر وسط کویر با کمتر از هفتاد میلیمتر بارش توانسته

اند. بنابراین، بحث اینکه کشاورزی ما به منابع آب سطحی و زیرزمینی همواره وصل بوده است و بخشی از آب مورد نیاز ایجاد کرده

ی و آبر بیشده است، یک مسئله بدیهی است. تولد کشاورزی ایران داز طریق قنات و بخشی هم منابع آب سطحی استحصال می

گویم یابد اما من میدرصد آب کشور به بخش کشاورزی اختصاص می 22گویند که ها میاستفاده بهینه از آب بوده است. اگرچه بعضی

 .درصد از آب کشور در بخش کشاروزی مصرف شود، این یک اتهام نیست این طبیعت کشاورزى ایران هست 21حتی اگر 

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

توان دید. آب براى شرب، آب براى معاش وتولید غذا و آب برای حفظ تعادل در اما از نظر دیگر باید گفت که آب را از سه منظر می

ه که به محیط زیست دادکند و آبی محیط زیست. یعنی آب برای تامین نیازهای شرب، آبی که غذا و نان مورد نیاز مردم را تامین می

کند و آب برای حفظ شود تا جلوی گرد و غبار را بگیرد. آب آشامیدنی اولویت اول کشورها را دارد. آب زراعی اشتغال ایجاد میمی

برده اما سهم بالذاتی که بخش کشاورزی در تاریخ و تمدن ایران از آب می.محیط زیست و جلوگیری از ریزگردها هم اهمیت دارد

توان زیر سئوال برد. کشاورزی ایران یک شبه به کشاورزی انگلیس تبدیل نخواهد شد. نه به دلیل را به یکباره و یک شبه نمیاست 

توانیم به آب باران برای کشاورزی متکی باشیم. ما همواره به منابع آبی سطحی و زیرزمینی تکنولوژی، بلکه به دلیل اقلیم ایران نمی

وده، هستیم و خواهیم بود. یعنی حتی اگر آبیاری تحت فشار در تمام مزارع ایران ایجاد شود، به آب سطحی برای کشاورزی وابسته ب

توانیم محصول کشت کنیم. کشت دیم در ایران به دلیل تبخیر و افزایش و زیرزمینی متصل خواهد بود و با اتکا به کشت دیم، نمی

کنونی بین سه دستگاه اجرایی دولتی به یک دعوا و یک پینگ پنگ سه جانبه شود. یافتن مقصر شرایط دما، هر روز محدودتر می
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های جهاد کشاورزی و نیرو به همراه سازمان حفاظت محیط زیست بحث بر سر مسئله آب و یافتن تبدیل شده است. بین وزارتخانه

س باید سهم خود را در این شرایط بپذیرد، مقصر ادامه دارد. تا زمانی که ما نپذیریم ورشکسته هستیم و همه مقصر هستند و هر ک

جویی به آب شرب تبدیل نخواهد شد. این یک اشتباه جویی هم بکنیم، این صرفهشود. حتی اگر در کشاروزی صرفهمشکالت حل نمی

یت بحران لشوند. در حال حاضر هیچ کس مسئوخواهند مشکل را انکار کنند، مرتکب میاستراتژیک است که بسیاری از کسانی که می

ای منطقی تبدیل کرد که هر کس سهم و وظیفه خود در حل بحران را بداند و از این پذیرد. بحث آب را باید به مسئلهآب را نمی

دعوا، اتهام زنی و توپ را به زمین هم انداختن بیرون آییم و بپذیریم بحران آب واقعیتی است که وجود دارد. نباید آن را انکار کنیم 

شرایط مختلفی در بروز مشکل دخیل است. خیلی  میرچی:.کس باید سهم خود را بپذیرد و برای حل مشکل وارد عمل شودبلکه هر 

شود، این های کشور در بخش کشاورزی صرف میدرصد آب 22شنوم که با تکیه بر آمارهای رسمی و با اشاره به اینکه ها میوقت

ها باید مسئولیت این قضیه را بپذیرند. زیرا در کنند. در حالی که همه بخشرفی میبخش را عامل بروز تمام معضالت آبی ایران مع

توان این کارکردها را ندیده گرفت. بنابراین درست است که های مختلف کارکردهای متفاوتی دارند که نمیها، بخشخیلی از موقعیت

کنیم اما آب شهری با توجه به کیفیت، بها و هزینه صرف ها صحبت میراجع به آب به عنوان یک منبع مشترک در بین تمام بخش

شود ال میتر استحصتری نسبت به آب کشاورزی که به شکل سادهشده برای تامین آن و مبالغ دریافتی از مشترکان، شرایط متفاوت

یف خود را بدانند. و کیفیت آن کمتر است، خواهد داشت. در چنین شرایطی مهم است که مصرف کننده شهری و صنعتی نیز وظا

زنند را در اینجا یادآوری توان با هم مقایسه کرد. مثالی که دکتر مدنی هم زیاد میهای مختلف را به راحتی نمینیازهای آبی بخش

یابد. درصد آب مصرف شده در حوزه جغرافیایی این شهر، به کشاورزی اختصاص می 22توانیم بگوییم که کنم. در شهر تهران، نمیمی

ها در ین اعداد در جغرافیاهای متفاوت با یکدیگر فرق داشته و کیفیت آب مورد نیاز در هر بخش نیز متغیر است. این تفاوتا

گیری وضعیت جدید منابع آبی و ورشکستگی آبی دخیل هستند. انتشار اخبار مختلف در زمینه قطعی آب در مناطق مختلف شکل

ایم و در واقع ی رسیده که قادر به تامین آب شهری به عنوان اولویت اول تامین آب، نبودهاهد که شرایط به مرحلهایران نشان می

تامین این آب نیز تحت تاثیر تبعات ناشی از اضافه برداشت و مصرف بیش از حد، قرار گرفته است. بنابراین باید دید که الگوهای رشد 

 عرضه بیشتر شده است.در مناطق مختلف به چه صورت پیش رفته و کجاها تقاضا از 

جویی کند، در برابر صرفهتری مصرف میتوان این گونه نتیجه گرفت که هر بخشی که آب گراناز مباحث مطرح شده می

 تر است؟و مسایل مرتبط با کاهش تقاضای آب، مسئول

هیم و این رفع مسئولیت بزرگی دترین و گرانترین آب را به مصرف کننده شهری اختصاص میما بهترین کیفیت آب، مرغوب میرچی:

جویی انجام دهد. بهترین محصول شود و صرفا این بخش باید صرفهدرصد آب، در بخش کشاورزی مصرف می 22است که بگوییم 

خواهد، منابع آب را مصرف کنم و توانم به هر شکلی که دلم میمنابع آب کشور در دست من مصرف کننده شهری قرار دارد و نمی

ت خواستم بزنم. بعد از هشحت باشد که بخش دیگری مسئول معضالت آبی کشور است. مثالی در زمینه مصرف منابع آب میخیالم را

کردم، چهره تهران را با وضعیت کم آبی ایران سال که به ایران آمدم در حالی که از دور مسایل مربوط به کم آبی در ایران را رصد می

 ها به نحویایم. آیا سیاستدهد که ما مشکل آب شهری را درک نکردهو چمن در تهران نشان میمتناسب ندیدیم. این همه سرسبزی 

شهروندان  ایم کهبوده است که شهروند ما پیامی که راجع به وضعیت منابع آبی است، به درستی دریافت کند؟ آیا شرایطی فراهم کرده

ن متناسب با اقلیم ما هست یا نه؟ این به درک مسئله ورشکستگی آبی های به کار گرفته شده در تهرامتوجه عمق مطلب شود؟ روش

گیری این شرایط درگیر است. اگر ما همه اعتقاد داشته باشیم که تمام گردد و اینکه بدانیم چه بخشی به چه میزان در شکلباز می

اش شهرهایی م، به نظر من نتیجهشود و نیازی نیست مدیریت آب شهری را بهبود دهیمشکل ما در بخش کشاورزی خالصه می
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های مناسب وجود دارد و شود که شباهتی به اقلیم اطراف خود ندارند. تهران در دامنه جنوبی البرز است. در قسمت شمالی بارانمی

قلیمش ا کند اما تهران این گونه نیست. فضای سبز تهران شبیهرطوبت به دامنه کوه برخورد کرده و پوشش گیاهی متراکم ایجاد می

شود. در شهر ال پاسو توجه به اقلیم یک پایه اصالح نیست اما در آمریکا به مسئله تطابق اقلیم با فضای سبز شهری توجه جدی می

مدیریت شهری بوده است. شهر ال پاسو باید شبیه اقلیمش باشد. این بسیار خطرناک است که همواره آب مورد نیاز گیاه را تامین 

به هر اندازه نیاز تبخیر و تعرق خود، آب در دسترس داشته باشد و شهر سرسبزی ایجاد کنیم در حالی که کنیم و هر گیاهی 

 دهند.های اقلیمی به ما این اجازه را نمیواقعیت

http://www.iana.ir/fa/news/88898/%D%4B%3D%4A%7D%2 
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 آب
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

های پیش روی ملت و مسئوالن ایران است، گفت: باید در معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه بحران آب از مهمترین چالش

 .ریزی جدی انجام دهیم تا بتوانیم با پیامدهای این چالش بزرگ مقابله کنیممدیریت مصرف آن کار و برنامهمدیریت منابع آب و 

 های کشور نهضت عظیم سد سازی راه انداختیمبرای مهار آب

زنی دو سد مخبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، دکتر جهانگیری صبح امروز) سه شنبه( در آیین آبگیری رسمی همزمان 

های مختلف گفت: ایران کشوری در منطقه خشک و نیمه خشک است و با توجه به مصرف باالی آب در بخش "جامیشان و زمکان"

های هایی که از دشتها و نیز گزارششد که به مرور زمان دچار مشکل شویم. امروز وضعیت دریاچه ارومیه و سایر تاالبپیش بینی می

 .دهد که این بحران در حال عمیق شدن است و باید برای مواجه شدن با آن تدبیری جدی اندیشید، نشان میشودکشور ارائه می

ها برای تامین آب مورد نیاز شدت ها و نگرانی در میان استانمعاون اول رییس جمهور با بیان اینکه کم آبی باعث شده که حساسیت

شدند نهضت عظیم منظور استفاده مطلوب از آب های کشور که از دسترس خارج مییابد، گفت: به همین منظور در دولت یازدهم به 

میلیارد متر مکعب ذخیره آب به منظور تنظیم بخشی پشت  28سال گذشته  8وی افزود: بر اساس آمارها در .سد سازی راه افتاد

 .رایط دشواری داشتیمسدها مهار شد و اگر این اتفاق رخ نداده بود امروز با توجه به افزایش مصرف آب ش

نگری کار بزرگی انجام داد، گفت: ما برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت بر اساس آینده

ها نهر گاه به رهبر معظم انقالب مراجعه کردیم ایشان تاکید داشتند که این منابع متعلق به بخش خصوصی است و باید در اختیار آ

 32های مربوط به آب از معظم له درخواست کردیم ایشان با بزرگواری به اختصاص قرار گیرد. تنها هنگامی که برای اجرای طرح

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: نتیجه موافقت ایشان این شد که امروز .میلیارد دالر به منظور اجرای این طرح ها موافقت کردند

رار های مختلف قبرداری رسیده و میلیاردها متر مکعب آب در دسترس بخشها سد در کشور به بهرهکنیم که ده ما با سرافرازی اعالم

وی با بیان اینکه امروز ما برای پرداخت منابع به پیمانکاران حوزه آب .های جدیدی برای تولید و اشتغال ایجاد شودگرفته تا فرصت

ای که از محل صندوق توسعه ملی در اختیار ما است ما را قادر ساخته تا سابقهارات بیبا کمترین مشکل مواجه هستیم، گفت: اعتب

ویژه در بخش دکتر جهانگیری بیان کرد: در مدیریت مصرف آب به.ها را به سهولت پرداخت کنیمهای مربوط به این طرحهزینه

ای و آبیاری نوین اختصاص داده که با کشت گلخانه کشاورزی بیش از جاهای دیگر باید تالش کنیم. دولت منابع خوبی را برای

ها باید معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه همه افراد شاخص و نخبگان فکری و رسانه.استقبال خوب کشاورزان مواجه شده است

شور سواحل ک در ترغیب مردم به کاهش مصرف آب و صرفه جویی تالش کنند، گفت: در بخش صنعت نیز باید صنایع پرمصرف در

ریزی جدی انجام داده ایم تا این مناطق به ویژه سواحل دریای عمان و خلیج فارس استقرار یابد. ما برای توسعه سواحل مکران برنامه

ها در دولت یازدهم ترین وزارتخانهوی با بیان اینکه وزارت نیرو از موفق.به کانون توسعه کشور و جذب سرمایه و جمعیت تبدیل شود

 های برق وویژه بخش خصوصی فعال در طرحه است، گفت: از جایگاه فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی از وزیر و همه نیروها و بهبود

دکتر جهانگیری بار دیگر تکرار کرد: به همه ایرانیان .کنمآب کشور که مشتاقانه و عالقمند پای در میدان کار گذاشتند قدردانی می

تواند آینده ما و کشور را به مخاطره بیندازد. بنابراین هر انسان ئله آب درست برخورد نکنیم این مسئله میگویم اگر با مسعزیز می

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هرچه .ای داشته باشددلسوزی باید به این موضوع اهتمام ویژه

سنقر  هایبلندی در توسعه ایران برداشته شده است، گفت: امروز دو سد در شهرستان زیربناهای توسعه در کرمانشاه فراهم شود، گام

وسعه ها بسترهای تکلیایی و داالهو افتتاح شد. دولت نسبت به حل مسائل مردم آگاهی دارد و امیدوار است با به ثمر رسیدن این طرح
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های آبرسانی روستایی گفت: در یکی از جلسات شورایعالی آب وی با اشاره به افتتاح طرح .بیش از پیش در کرمانشاه فراهم شود

های اساسی برای تامین آب شرب مورد نیاز مواجه بودند. این فیلم اند که در آن مردم برخی روستاها با دشواریفیلمی را نمایش داده

  .انجام دهیم آورد. در همان جا تصمیم گرفتیم تا در این باره اقدامی جدیدل هر انسانی را به درد می

میلیون دالر به موضوع آبرسانی به روستاها اختصاص  922میلیون دالر و امسال  122دکتر جهانگیری با بیان اینکه در سال گذشته 

برابر سال قبل است. دولت این  32روستا بود که این میزان به اندازه  9222گیری آبرسانی به یافته است، افزود: نتیجه این تصمیم

از و گ با همین سرعت ادامه خواهیم داد تا روستاییان عزیز نه تنها دغدغه آب آشامیدنی سالم بلکه نگرانی از بابت راه، برق، روند را

ای به مجلس شورای اسالمی معاون اول رییس جمهور گفت: در اواخر سال گذشته دولت مصوبه .امکانات زیربنایی دیگر نداشته باشند

یارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی به موضوع اشتغال روستاییان به ویژه مرزنشینان ارائه کرد. این میل 3.1به منظور اختصاص 

های ارزان به افرادی پرداخت خواهد شد که برای مصوبه هر چند با تاخیر به تصویب رسیده است و در آینده نزدیک این منابع با بهره

های گذشته نیز برای تامین وام روستایی اقدامات خوبی انجام داده داد: دولت در سالکنند.وی ادامه اشتغال در روستاها فعالیت می

 .ویژه مرزها ایجاد کنداست اما این منبع جدید در سال جاری خواهد توانست تحولی بزرگ در روستاها به

ویژه گذاران و عالقمندان به تولید و بهز سرمایهها در دولت خبر داد و ادکتر جهانگیری با اشاره به تهیه دستورالعملی برای ارائه این وام

روستا در  422در ابتدای این مراسم طرح آبرسانی به .های خود را آماده و ظرف یک ماه آینده ارائه کنندروستاییان خواست تا طرح

های جداگانه به استانداران امجهانگیری در پی .استان های لرستان، فارس، مازندران و کرمانشاه از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد

 ابراز امیدواری کرد: اقدامات دولت بتواند ضمن آماده سازی مسیر توسعه موجبات رضایت و آسایش روستاییان ایران را فراهم آورد
http://www.iana.ir/fa/news/1۱۱۹۶/%D%۰A%۰D%۰B%۶ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

بازار سهام منطقه پرداخته  32دنیای اقتصاد: کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران اخیرا در پژوهشی، به مقایسه بورس تهران با 

سعودی، قطر، بحرین، اردن، مصر، قبرس، قزاقستان، دوبی و ابوظبی در لیست مقایسه این پژوهش قرار است. بورس ترکیه، عربستان

 2017المللی در ژانویه سال های بیند مقایسه این پژوهش از آمار رسمی اعالم شده آنها به فدراسیون بورسهای موردارند. شاخصه

ها، ارزش سهام معامله شده، سرعت گردش های مورد ارزیابی در این پژوهش، ارزش بازار سهام کشورگرفته شده است. از جمله معیار

گذاری در های سرمایههای عضو بورس و صندوقها، تعداد معامالت، تعداد شرکتمعامالت، سهم بازار سهام از کل اقتصاد کشور

چند دهد که بازار سهام ایران هربازار سهام منطقه، نشان می 32ای مزبور بین بورس تهران و کشورها است. مرور کلی پژوهش مقایسه

طور مثال رتبه اندازه بازار دهد. بهصاد کشور را تشکیل میتر از بسیاری از کشورهای مورد مقایسه است، اما سهم کمی از اقتقدیمی

تری نسبت به ایران دارند. این است و ابوظبی و قطر به مراتب اندازه بازار بزرگ 1سهام ایران در مقایسه با دیگر کشورهای یاد شده 

د. براساس معیارهای دیگر نیز بازار سهام ایران در حالی است که ایران از نظر بزرگی اقتصاد پس از ترکیه و عربستان رتبه سوم را دار

 هایتری دارد. البته به لحاظ تعداد صندوقهای پایینها همچون عربستان، ترکیه، قطر و ابوظبی رتبهنسبت به برخی بورس

ذاری خارجی و گدهد که سرمایهبازار سهام مذکور نشان می 32بررسی وضعیت معامالت  .گذاری ایران رتبه اول را داردسرمایه

رود، از شمار میها بهها عامل مهمی در رونق معامالت و اندازه بزرگ این بورسهای خارجی در این بورسهمچنین حضور شرکت

رسد اولین عاملی که بازار سهام ایران برای رشد بیشتر از آن محروم است، قوانین دست و پاگیر برای جذب سرمایه نظر میرو بهاین

های خارجی است. این امر بازار سهام را محلی نگه داشته است. البته باید در نظر داشت که م پذیرش سهام شرکتخارجی و عد

بازار سهام کشور در مقایسه با برخی  .ها در بورس تهران استهای اقتصادی و سیاسی از جمله دیگر موانع حضور خارجیریسک

یکی از معیارهای اصلی  (turnover) پایینی داشته است. نسبت گردش مالیهای مذکور در این پژوهش سرعت گردش مالی بورس

های موجود در بازار سهام و همچنین سهام شناور تعیین نقدشوندگی در بازارهای سهام است. این موضوع ریشه در برخی محدودیت

ستد بازار سهام با اعمال ووضعیت داد جویانه درهای مداخلهتوان گفت برخی سیاستهای سهامی دارد. در مجموع میآزاد شرکت

ها همچون ترکیه و عربستان کم هایی سبب شده است، سرعت گردش مالی در بورس تهران در مقایسه با برخی کشورمحدودیت

رجی به اگذاری خرسد خروج از رکود، تسهیل قوانین سرمایهنظر میباشد. بر همین اساس و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران به

های اقتصادی و سیاسی و همچنین عدم دخالت در معامالت سهام و به تبع آن کاهش همراه تثبیت نرخ ارز و کاهش ریسک

ای در های معامالتی که خود عامل موثری در کاهش سرعت گردش معامالت و پایین بودن نقدشوندگی است،نقش ویژهمحدودیت

شود. از آنجا که برای مقایسه کشورها باید مبنای ای از این پژوهش مفصل آورده میالصهتحرک بورس تهران داشته باشد. در ادامه خ

ترین پول ارزش، کم9237اند. در ژانویه مقایسه واحدی وجود داشته باشد، آمار ارائه شده در پژوهش بر اساس دالر آمریکا آورده شده

 .متعلق به ریال ایران بوده است

 ات متحده عربیبازار اوراق بهادار امار

میلیارد  324میلیارد دالر بوده است که در برابر تولید ناخالص داخلی  392نزدیک به  9237اندازه ارزش بازار سهام ابوظبی در ژانویه 

 دهد. این امر از یکی از پارامترهای توسعه اقتصادی که سهم باالی بازار سهام دردالری در این تاریخ رقم قابل توجهی را نشان می

میلیارد دالر گزارش شده است، در حالی که تولید  27ارزش بازار سهام دوبی  9237اقتصاد داخلی است، حکایت دارد. در ژانویه 

گذاران خارجی در این بازار، سهام میلیارد دالر بوده است. به دلیل تسهیالت بیشتر برای سرمایه 271ناخالص ملی این کشور بیش از 
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های گیرد. رشد این بازار در سالستد قرار میوهایی از بحرین، عربستان و کویت مورد دادانند سهام شرکتهای عربی منطقه مشرکت

ی از کنند. یکگذاری در این بازار میمستقیم اقدام به سرمایهطور مستقیم یا غیرهای خارجی است که بهاخیر مدیون حضور سرمایه

معامالتی  هایالت فیوچرز در معامالت فیزیکی کاال، بورس طال و کاالی دوبی است که فرصتهای قوی در این بازار تنوع معامپتانسیل

الزم به ذکر است که سهم بازار سهام دوبی و ابوظبی  .وجود آورده استگذاری خاورمیانه و جهان بههای سرمایهزیادی را برای شرکت

  .بعد از عربستان را دارد درصد است که رتبه دوم 34از کل بازار سهام جهان عرب حدود 

 بازار اوراق بهادار عربستان سعودی

توجهی را نشان میلیارد دالری سعودی، رقم قابل 827میلیارد دالر است که در برابر اقتصاد  889ارزش بازار سهام عربستان بیش از 

های این بازار است که آن را تبدیل به یژگیدهد. وجود صنایع متنوع مانند نفت و پتروشیمی در کنار صنایع خدماتی و مالی از ومی

 .ترین بورس جهان عرب کرده استبزرگ

 بازار اوراق بهادار بحرین

ملیت گوناگون از آغاز افتتاح بورس تاکنون به  82تاسیس شد. در این بازار اتباع خارجی با بیش از  3242بورس بحرین در سال 

درصد از ارزش معامالت این بورس همواره در اختیار اتباع خارجی بوده است. در این بازار  91درصد تا  34پردازند و بین ستد میوداد

ستد قرار وگذاری و ابزار اسالمی مالی مورد دادهای سرمایهالمللی، اوراق قرضه، اوراق مشتقه، صندوقهای داخلی و بینسهام شرکت

بر خرید و فروش یا سود ساالنه سهام است. در حال حاضر سهام نزدیک به های این بازار هرگونه مالیات گیرند. یکی از جذابیتمی

میلیارد دالر است که بیش از نیمی 92شوند. ارزش بازار سهام بحرین نزدیک به پنج شرکت خارجی نیز در بورس بحرین معامله می

 .دهدمیلیارد دالری آن را پوشش می23از اندازه اقتصاد 

 بازار اوراق بهادار قطر 

های رسما فعالیت خود را آغاز کرد. از نکات قابل توجه این بازار تصمیم به حمایت جدی از شرکت 3227بورس قطر در دوحه از سال 

ها و شفافیت اطالعات در ستد این شرکتوقطری است که به ویژه فعالیت زیادی در بخش نفت و گاز دارند لذا با هدف کمک به داد

میلیارد دالر است و تقریبا  318طوری که ارزش بازار سهام قطر بیش از به .ی قطری عضو این بازار هستندهاآنها بسیاری از شرکت

معادل ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور کوچک عربی است. با هدف گسترش بازار سهام و ایجاد تسهیالت الزم برای 

نی را به خود جذب کند و سهم سهامداران خارجی به داخلی در این گذاران خارجی فراواگذاری، بورس قطر توانسته سرمایهسرمایه

 .بازار بیش از دو برابر است

 بازار اوراق بهادار اردن

میلیارد دالر بوده است که در  98نزدیک به  9237تاسیس شد. ارزش بازار سهام این کشور در ژانویه  3222بازار سهام اردن در سال 

 .دهدی وضعیت خوبی را نشان میمیلیارد دالر 22برابر اقتصاد 

 بازار اوراق بهادار مصر

گذاران بورس مصر بسیار بر آن تاکید دارند شوندگی سهام است که سیاستترین مشخصات این بازار درصد باالی نقدیکی از مهم

شدن این بازار برای مدتی و  در مصر منجر به بسته 9233بنابراین سرعت گردش معامالت در این بازار بسیار باال است. انقالب سال 

درصد بوده است. البته ارزش بازار سهام مصر  41های آن شد اما در سال جدید میالدی رشد شاخص بورس بیش از ریزش شاخص

میلیارد دالری این کشور در جهان عرب دارد. طبق گزارش فدراسیون  288میلیارد دالر است که سهم کوچکی از اقتصاد  29حدود 

 1606گذاری خارجی انجام شده است که در برابر میلیون دالر در بورس مصر سرمایه 22حدود  9237ها در ژانویه ی بورسالمللبین

 .گذاری داخلی قرار داردمیلیون دالر سرمایه
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 بازار اوراق بهادار ترکیه

اجرای سیاست نرخ ارز شناور، قوانین سازی اقتصاد و پیوستن به اقتصاد جهانی، اصالحاتی همانند ترکیه برای آزاد 3242از سال 

ی گذارهای دولتی را به اجرا گذاشت. با این اصالحات سرمایهزدایی فعالیتگذاری خارجی و تمرکزسازی واردات، تشویق سرمایهآزاد

ارند. بورس خارجی به سرعت جذب بازار ترکیه شد و در حال حاضر بیش از پنج هزار شرکت خارجی در چرخه اقتصادی ترکیه قرار د

سهام استانبول تنها بازار اوراق بهادار ترکیه است که تسهیالت معامالتی را برای اوراق سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار خارجی و... 

فناوری و اطالعات( از زیر )فروشی، بازار اقتصادی جدید کند. در بورس استانبول بازارهای سهام کلی، ثانویه، ملی، عمدهفراهم می

میلیارد دالری ترکیه را تشکیل  721درصد از اقتصاد  92میلیارد دالر است که  174ها هستند. ارزش بازار سهام ترکیه بیش از اخهش

 33گذاری خارجیدر بورس استانبول سهم سرمایه 9237ها، در ژانویه المللی بورسهای فدراسیون بیندهد. همچنین طبق گزارشمی

 .گذاری داخلی بوده استمیلیون دالر سرمایه 22ود میلیون دالر در برابر حد

 بازار اوراق بهادار قبرس

گذاری در تاسیس شد. در این بورس از عرضه و تقاضا و سرمایه 3228بورس اوراق بهادار قبرس در منطقه اروپایی قبرس در سال 

میلیارد  9ده است. ارزش بازار سهام بورس قبرس هایی برای این موضوع ایجاد ششود و فرصتگذاری استقبال میهای سرمایهصندوق

 .دهدمیلیارد دالری آن سهم ناچیزی را تشکیل می 32دالر است که در برابر اقتصاد 

 بازار اوراق بهادار قزاقستان

ر را دارد اهای منطقه آسیای میانه همگی تازه تاسیس هستند. در بین آنها بورس قزاقستان بهترین عملکرد و بیشترین ارزش بازبورس

 3222های گرجستان و ازبکستان قرار دارند. بورس قزاقستان در سال که حتی از بورس تهران نیز بیشتر است و پس از آن بورس

ارزش  9237تاسیس شد و محلی برای مبادله اوراق سهام، اوراق خزانه و اوراق قرضه، ارزهای خارجی و اوراق مشتقه شد. در ژانویه 

میلیارد دالری آن دارد. به گزارش فدراسیون  324درصدی در اقتصاد  29میلیارد دالر بوده است که سهمی  89تان بازار سهام قزاقس

/ 9گذاری خارجی در بورس این کشور انجام شده که در برابر میلیون دالر سرمایه 3/ 4مبلغ 9237ها در ژانویه سال المللی بورسبین

 32گذاری خارجی در معامالت سهام شود، نقش سرمایهطور که مشاهده میار دارد. همانگذاری داخلی قرمیلیون دالر سرمایه92

ذاران از گرسد باید با تسهیل قوانین و کاهش ریسک ورود این سرمایهکشور نامبرده بیش از ایران است. بر همین اساس به نظر می

 .این منظر نیز معامالت سهام کشور را تعمیق کرد

 تسرعت گردش معامال

ستد شوند، قابلیت نقد ودهد. هر چه سهام عرضه شده در بورس بیشتر دادسرعت گردش معامالت پویایی بازار سهام را نشان می

پذیرد و به هدف اصلی بورس که افزایش گردش معامالتی است، کمک رود. شفافیت قیمتی انجام میشوندگی در بورس باال می

آید. سرعت باالتر یعنی مالت از حاصل تقسیم ارزش معامالت به ارزش کل بازار به دست میکند. بر این اساس سرعت گردش معامی

تر نشان از یک بازار کند با عدم پویایی، ریسک باالی عدم شوندگی باالتر و سرعت پایینبازار چابک تر و نقل وانتقاالت و نقد

د که سرعت گردش معامالت در ترکیه بسیار باال است. طی یکسال دهها نشان میبررسی .شوندگی و عدم جذابیت معامالتی داردنقد

پذیرد. به این معنی که شود و مرتب خرید و فروش در آن انجام میدرصد از سهام ثبت شده در بورس آن جابه جا می 922بیش از 

 32ن سنجه برای ایران نزدیک به کند. در حالی که ایجا شده و گردش میکل بازار سرمایه ترکیه در سال نزدیک به دو بار جابه

ها همچنان بدون تحرک هستند. بعد شود و مابقی سهمدرصد از بازار سهام ایران مبادله می 32سال تنها درصد است. یعنی طی یک

سرعت گردش معامالت در بازار سهام مصر  .درصد است 78درصد و سپس عربستان  78از ترکیه بیشترین سهم مربوط به دوبی با 

 .درصد است82ز حدود نی
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 کشور 33مروری بر ارزش بازار سهام 

های معامالتی برای کلیه سهام فعال در بازار است که هر ضرب تعداد سهام در آخرین قیمتارزش بازارعبارت است از مجموع حاصل

ات در بگذارد و نوسانارزش بازار اثر تواند برتر است. وجود دو پارامتر تعداد سهم و قیمت میچقدر بیشتر باشد، نشانگر بازاری بزرگ

ترین بازار سهام در بین کشورهای مزبور با توجه به ارزش بازار در منطقه متعلق به ترکیه و سپس این شاخص را ایجاد کند. بزرگ

 رکیه و عربستانعربستان است و ایران در رتبه پنجم قرار دارد. در حالی که از لحاظ تولید ناخالص ملی و اندازه اقتصاد پس از ت

، اندتر اقتصادی نسبت به ایران داشتهدهد که قطر و ابوظبی که اندازه کوچکسعودی در رتبه سوم قرار دارد. این امر نشان می

 .اند بخش سهام خود را بیشتر تقویت کنند و نسبت آن را به اندازه اقتصاد کل خود افزایش دهندتوانسته

 ناخالص داخلینسبت ارزش بازار سهام به تولید 

درصد است یعنی تقریبا بازار سهام آن معادل  22/ 43بر اساس جدول نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی در کشور قطر 

ها به ویژه در صنعت نفت و گاز از ورود آنها به بورس و حمایت از سهام کل اقتصاد کشور است. در این کشور برای حمایت از شرکت

شود. در بین یازده کشور یاد شده پس از قطر کشور ابوظبی قرار دارد که نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی ال میآنها استقب

 12های بعدی قرار دارند. سهم بازار سهام آنها از اقتصاد داخلی بیش از درصد است. اردن، بحرین و عربستان در رتبه 47آن، بیش از 

درصد است. قزاقستان در رتبه  98شود و سهم بازار سهام کشور از کل اقتصاد نزدیک به مصر دیده میدرصد است. کمترین نسبت در 

 .انددرصد از اقتصاد اختصاص داده 22تا  92باالتری از ایران قرار دارد و بازار سهام ترکیه و دبی مانند ایران 

 مقایسه ارزش سهام معامله شده

 92، بیشترین ارزش معامالت متعلق به ترکیه با بیش از 9237ها، در ماه ژانویه سال ورسالمللی بطبق اطالعات فدراسیون بین

 412میلیارد دالر بوده است. در این مدت ایران تنها  97میلیارد دالر بوده است و رتبه بعدی متعلق به عربستان سعودی با بیش از 

 .در ژانویه آن سال نیز متعلق به قبرس بوده استمیلیون دالر معامله داشته است. کمترین میزان ارزش معامالت 

 های عضو بورستعداد شرکت

بدیهی است هر چه این تعداد بیشتر باشد، اندازه  .های عضو بورس استگیری بین بازارها تعداد شرکتهای اندازهیکی دیگر از مالک

 242ا های بورس متعلق به ترکیه بن بیشترین تعداد شرکتتر است. در میان ده کشور مورد بررسی با ایرابازار به لحاظ تعدادی بزرگ

ل سازی قابهای خصوصیشدگان را دارد که تا حد زیادی در ادامه سیاستشرکت باالترین تعداد پذیرفته 291شرکت و سپس ایران با 

انند عربستان حکایت از ناکارآمد هایی متوجیه است، اما کوچک بودن سهم بازار از اقتصاد ملی و حجم اندک معامالتی در کنار شرکت

ها دارد. همچنین در حوزه خارجی شرکتی در بازار سهام ایران پذیرفته شده نیست. بودن توزیع معامالت بازار در پراکندگی شرکت

 .شرکت قرار دارند 32های خارجی در قزاقستان با بیشترین شرکت

 گذاریهای سرمایهصندوق

شود. گذاری استقبال میهای سرمایهگیری در بازار سهام و تخصصی بودن فعالیت، از صندوقبه دلیل پیچیدگی فرآیند تصمیم

 گذاری کالنهای گوناگون به جمع آوری منابع افراد پرداخته و منسجم و یکپارچه به سرمایهها با تعاریف متفاوت و ماهیتصندوق

های کوچک و بزرگ با درآمد ثابت و متغیر اند و در قالب صندوقه شدهها با اقبال زیادی مواجکنند. در ایران این صندوقاقدام می

ها نیز از نوسان برخوردار است. در های خرد دارند که البته با توجه به نوسانات بازار ارزش اوراق این صندوقتصمیم به جذب سرمایه

ها را در باالترین تعداد و ارزش صندوق 9237یه میلیون دالر در ژانو 383صندوق به ارزش  38بین کشورهای یاد شده، ایران با 

 .منطقه داشته است

http://www.iana.ir/fa/news/88192/%D%4AF%D44%2-%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

خبر داد. به استناد این  3228تا  1351های تب در فاصله سال 8دنیای اقتصاد: نشریه رسمی بانک مرکزی در پژوهشی از وقوع 

با افت  3284تا  3282های پژوهش، تب نخست پس از انقالب اسالمی و با وقوع جنگ تحمیلی رخ داد. در برهه دوم این تب در سال

سازی ناموفق ارزی شروع شد و با رشد نقدینگی با یکسان 3272افت. شکنندگی یا تب سوم در سال بهای نفت، رکود اقتصادی تداوم ی

های اقتصادی و کاهش ، تحریم3229تا  3247های به طول کشید. در آخرین مورد طی سال 3271و افزایش بهای ارز تا سال 

 8این  کند که درها به بانک مرکزی شد. این پژوهش تاکید میالمللی باعث وقوع بحران ارزی و رشد باالی بدهی بانکارتباطات بین

ها نمود عملی نیافته و منجر به هراس بانکی نشده؛ اما تبعات این شکنندگی در دلیل ساختار حاکم بر نظام بانکی، بحراندوره، به

پژوهش نشان  .ت مالی بوده استها، نرخ باالی سود و جنگ قیمتی بین موسسابازارپول افت نسبت تسهیالت اعطایی به سپرده

مرحله برطرف شود. در  9هایی که باید در الیه چالش در نظام بانکی شده است. چالش 2ها منجر به دهد مجموع این چالشمی

ها است. پس از اجرای مرحله اول، در های دولت و افزایش سرمایه بانکمرحله نخست نیاز به اقدامات فوری نظیر ساماندهی بدهی

یک پژوهش با معرفی شاخص شکنندگی نظام .تواند برنامه کامل اصالح ساختاری و نهادی نظام بانکی اجرایی شودحله دوم میمر

، اقتصاد ایران با چهار شکنندگی مواجه 3228تا  3213های منظور ارزیابی سنجش ثبات نظام بانکی معتقد است که در دورهبانکی به

ساختاری  مسائل»ها معضالت شکنندگی بانکی در سه الیه رو بوده است. مطابق این بررسیای روبههو از این حیث با نوسانات گسترد

بندی شده است که در مجموع در قالب افت نسبت تسهیالت اعطایی طبقه« هاافت جریان نقد بانک»و « تنگناهای اعتباری»، «نهادی

لی نمود یافته است. این پژوهش پیشنهادی اصالح نظام بانکی را هدف ها، نرخ باالی سود و جنگ قیمتی بین موسسات مابه سپرده

کند، در مرحله اول نیاز به اقدامات فوری نظیر حل معضل جریان نقد و رفع معضل شکنندگی باالی بانکی در دو مرحله عنوان می

تواند برنامه ی مرحله اول، در مرحله دوم میها است. پس از اجراهای دولت و افزایش سرمایه بانکها، ساماندهی بدهیانجماد دارایی

گیرد. این پژوهش، به کوشش محمد کامل اصالح ساختاری و نهادی نظام بانکی اجرا شود که البته این مرحله در بلندمدت صورت می

 .در نشریه روند منتشر شده است« سنجش میزان شکنندگی نظام بانکی در اقتصاد ایران»نادعلی با عنوان 

 ص شکنندگیدو شاخ

ترین مشکالتی که در حوزه پردازد. از بزرگهای شکنندگی در اقتصاد کشور میاین پژوهش در ابتدای گزارش، به بررسی شاخص

های پولی و حتی جهان های ارزی و بانکی در سطح کشورها، اتحادیهاقتصاد کالن در سه دهه اخیر در دنیا مشاهده شده است بحران

الن های مهم اقتصاد کهای اقتصادی قابل مشاهده است، تحلیل متغیرهای بانکی در همه بخشه ابعاد تاثیر بحرانبوده است. از آنجا ک

توجهی دارد؛ بنابراین به دست آوردن شاخصی که درجه شکنندگی سیستم بانکی را در در زمان بحران، قبل و بعد از آن اهمیت قابل

های قبلی، شرایطی که اقتصاد کالن در این دوره تجربه کرده از یکسو با بررسی بحرانصورت کمی معرفی کند، های مختلف بهدوره

کند و از طرف دیگر با شناسایی شرایطی که بعد از آن بحران اند را شناسایی میو عواملی که به تشدید یا تقلیل بحران کمک کرده

 .بینی کردل و پیشتوان کنترهای بالقوه آینده را میوقوع پیوسته، بحرانبانکی به

های بانکی و شکنندگی نظام بانکی وجود دارد. در طور کلی دو روش مختلف برای شناسایی بحرانهای این پژوهش، بهمطابق یافته

ها معروف است، برای شناسایی بحران به مشاهدات وقایع قطعی مانند بسته شدن، ادغام و فروش بانک« وقایع»روش اول که به روش 

ترین معایب این روش این است که زمان آغاز واقعی بحران را به خوبی مشخص شود. از مهمهای مالی دیگر اتکا مییا نهادبه دولت 

اول  های عمده روشپذیر نیست. روش دوم که کاستیبینی بحران بانکی در چارچوب زمانی کوتاه مانند ماهانه امکانکند و پیشنمی

http://awnrc.com/index.php
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ند. در این کگیری میطور ماهانه اندازهپذیری نظام بانکی را بهکند که میزان آسیبمعرفی می کند یک شاخص شکنندگیرا رفع می

کند، مورد هدف قرار گرفته ها را وارد ورطه خطر میهای مهمی که فعالیت بانکطور متغیرها و همینشاخص ماهیت فعالیت بانک

آید و تغییرات آن طی زمان، مبنای دست میهای بانک بهها و بدهیداراییاند. در این روش ارزش خالص بانک که از تفاوت میان شده

محاسبه شاخص قرار گرفته است. پایه محاسباتی این شاخص سه ریسک مختلف است که ارزش خالص بانک را در معرض خطر قرار 

تغیری دهد. ممعرض هجوم بانکی قرار می شود و بانک را درها متاثر میدهد. ریسک نقدینگی که از مدیریت نقدینگی ازسوی بانکمی

ترین های بانکی است. ریسک اعتباری که مهمعنوان نماینده ریسک نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته شده، سپردهکه در شاخص به

ی به رات اعطایعنوان نماینده ریسک اعتباری استفاده شده اعتباجاری است و متغیری که در شاخص بهنمود آن افزایش مطالبات غیر

 شود سومین ریسکی استهای ارزی پوشش داده نشده بانک متاثر میبخش خصوصی است. ریسک نرخ ارز که از طریق افزایش بدهی

ای گونهمکانیزم این شاخص به .های ارزی بانک استشود. متغیر نماینده آن در محاسبات، بدهیکه در شاخص مورد نظر استفاده می

دهد؛ بنابراین هر چه این شاخص های مختلف مورد بررسی قرار میسه متغیر را در هر سال با میانگین آن در سال است که مقدار این

ر بخش بر وجود یک مشکل شدید داند و دلیلی مبنیتر باشد به این معنی است که این سه متغیر روند ثابتی داشتهبه صفر نزدیک

 .بانکی نیست

 شکنندگی در ایران 4

گذاری در ایران دارند. در واقع بخش ها به سمت مصارف سرمایهها نقش کلیدی در تجهیز سپردهنقایص بازار سرمایه، بانکدلیل به

ترین مجرای ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی است. در این پژوهش برای محاسبه شاخص شکنندگی بانکی در ایران مهم

های پولی و بانکی موجود در نشریات مختلف آماری بانک مرکزی در دوره عات ماهانه متغیرنظام بانکی در اقتصاد ایران، از اطال

ها در اقتصاد ایران حاکی از آن است که این شاخص از ساله شاخص شکنندگی بانک 88استفاده شده است. بررسی  3228-3213

کرده است. نتایج بررسی این شاخص حاکی از آن است که  ها نوسانات زیادی را تجربهروند باثباتی برخوردار نبوده و در برخی سال

اند.چهار در بازه مورد بررسی نظام بانکی ایران با چهار مورد شکنندگی مواجه بوده است که هر کدام چند سال به طول انجامیده

ها این دورهاتفاق افتاده است.در  1393-1387، 1375-1373، 1368-1363، 1359-1358شکنندگی مذکور در چهار دوره 

شدن زمینه برای وقوع بحران بانکی وجود داشته که به خاطر ساختار حاکم بر نظام بانکی این موضوع عملی نشده احتمال فراهم

 .است

 کننده باشد، بررسیتواند کمکهای قبلی و همچنین ممانعت از وقوع بحران در آینده میترین موضوعی که در شناسایی بحرانمهم

های کالن یرها اینکه متغبر اقتصاد ایران در مقاطع با شکنندگی باالی نظام بانکی بوده است. به بیان دیگر، در این دورهوضعیت حاکم 

های کشور حاکم بوده است باید مورد تحلیل قرار گیرد. اولین شکنندگی ها و شرایطی بر بانکاقتصادی چه روندی داشته و چه سیاست

 3212ماه متوقف و مجددا در ماه یازدهم سال  32ماه همین سال به مدت اتفاق افتاد و در بهمن 3214بانکی در ماه چهارم سال 

ادامه پیدا کرد. وقوع این بحران با چهار واقعیت اقتصادی بزرگ وقوع انقالب اسالمی، تعطیلی  3289شروع شد و تا ماه سوم سال 

 12ها به بانک مرکزی تا حدود راق همراه بود. در این مدت بدهی بانکها و وقوع جنگ ایران و عها، ملی شدن بانکموقتی بانک

درصد افزایش داشت. در این  71درصد افزایش و نرخ ارز اسمی تا حدود  82ها تا حدود درصد رشد داشت. اعتبارات اعطایی بانک

شروع شد و تا ماه سوم سال  3282رو بوده است. دومین شکنندگی در نیمه دوم سال مدت رشد اقتصادی با کاهش شدید روبه

رسد علت اصلی این شکنندگی رکود اقتصادی است که در این بازه زمانی اقتصاد ایران با آن مواجه ادامه داشت. به نظر می 1368

درصدی قیمت نفت  11درصد را تجربه کرد. البته این رکود با افت  2اقتصاد ایران رشد منفی  3281شده است. طوری که در سال 

درصد رشد داشت. سومین شکنندگی در بازه زمانی سه ساله  22ی اعتبارات بانکی تا حدود همراه بود. همچنین در این بازه زمان
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درصد رشد  24گذاران اعمال شد که به سازی ناموفق نرخ ارز از سوی سیاستاتفاق افتاد. در این بازه زمانی یکسان 3271تا  3272

منجر شد. از دیگر شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در این  3278درصد نرخ ارز در سال  11درصد تورم و افزایش  12نقدینگی، حدود 

درصد افزایش داشته است. آخرین شکنندگی بانکی در  942ها به بانک مرکزی بود که تا حدود دوره نوسان بسیار باالی بدهی بانک

ماهه دوباره از ماه چهارم سال  34ادامه داشت. سپس با یک توقف  3244شروع شد و تا دومین ماه سال  3247اواخر نیمه اول سال 

ها، المللی بانکهای اقتصادی و مالی، کاهش ارتباط بینبحران ارزی، تشدید تحریم .ادامه داشت 3229شروع و تا دی ماه سال  3223

اد در صترین شرایط کالن حاکم بر اقتها به بانک مرکزی و گسترش موسسات اعتباری غیربانکی از جمله مهمرشد باالی بدهی بانک

 .این بازه زمانی بوده است

 دو مرحله اصالحی

ر سه الیه توان دطور کلی معضالت مربوط به شکنندگی نظام بانکی را میکند که بهبندی نتایج خود تاکید میاین پژوهش در جمع

ها کنگنای اعتباری بانبندی کرد. الیه نخست معضالت بنیادین است که از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. الیه دوم، تطبقه

ها است که در قالب افت ها منجر شده است. الیه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانکهای بانکبوده که به کاهش درآمدزایی دارایی

ها، نرخ باالی سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است. این پژوهش پیشنهاد نسبت تسهیالت اعطایی به سپرده

ها را در دو مرحله عنوان کرده است. مرحله اول شامل حل معضل جریان ظام بانکی با هدف رفع معضل شکنندگی باالی بانکاصالح ن

ها است. در این مرحله، اقدامات فوری صورت پذیرفته و های دولت و افزایش سرمایه بانکها، ساماندهی بدهینقد و انجماد دارایی

های ها و نظارت بر رفتار بانکبندی بانکتوان به دستهشوند. از جمله این اقدامات میادین اجرا میاقدامات اولیه برای اصالحات بنی

ها، ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانکمجاز، افزایش سرمایه بانکدار، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمشکل

ت ها و ساماندهی بدهی دولها و موسسات اعتباری، ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانکادغام، اصالح و بازسازی، تصفیه و انحالل بانک

به شبکه بانکی در قالب اوراق بدهی و نظایر آن اشاره کرد. پس از اجرای مرحله اول و دستیابی به اهداف تعیین شده در این زمینه، 

گذار برای روی سیاستشود. در مجموع اقدام فوری پیش اجرا می در مرحله دوم، برنامه کامل اصالح ساختاری و نهادی نظام بانکی

های پولی و مالی، ورود به فرآیند اصالح بخش مالی، تجدید ساختار بازار پول، بازنگری اساسی در ساختار سازی فضای بازارسالم

 .سازی ترکیب آن استهای کشور و سالمای بانکترازنامه
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸8تاریخ: 

 .های غیرمجاز در آینده نزدیک خبر دادرئیس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف تمامی تعاونی

نحله های مغیر از تعاونی»اهلل سیف در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی 

کنیم زودی تکلیف آنها را هم روشن خواهیم کرد. بعد از آن اعالم میغیرمجازند و به ادغامی در کاسپین سه تعاونی دیگر هم داریم که

بت وجه نسکنیم که از این به بعد، دقت کنند و به هیچغیرمجازی در کشور نخواهیم داشت. از مردم تقاضا میگونه موسسه که هیچ

خواهند پاسخگو باشند، ارتباط نداشته کنند و معلوم نیست چطور میهای مردم را جمع میهای فریبنده پولبا موسساتی که با نرخ

کنم االن فکر می»او درباره آخرین وضعیت موسسه کاسپین گفت: « اجعه کنند.های مجاز مرباشند و تنها به موسسات و بانک

های ادغامی در گذاران تعاونیدانید درمورد سپردهطور که میهمان .تری نسبت به موضوع دارندگذاران عزیز، ذهنیت دقیقسپرده

است. در آینده مبالغ باالتر را هم اعالم خواهیم  میلیون را تعیین تکلیف کردیم و خوشبختانه االن شرایط مناسب 100کاسپین تا 

هایی را نسبت به این موضوع تحلیل»، توضیح داد: «تومان»سیف همچنین درباره مساله واحد پول و اجرایی شدن موضوع « کرد.

رتی که کند، درصومی های زیادی ایجادنظران معتقدند این کار هزینهنظرم مبتنی بر واقعیت نیست. برخی از صاحببینیم که بهمی

 هایشده جدید را جایگزین سازیم، بلکه با استهالک اسکناسهای چاپآوری کنیم و تومانهای موجود را جمعقرار نیست اسکناس

 های موجود از رده خارج و کار با نظم و انضباط مناسبیمرور اسکناسشوند، بنابراین بههای جدید جایگزین میتدریج اسکناسقدیم به

 «.شودانجام می

http://www.iana.ir/fa/news/88828/%D%2BE%D%4A%7DA% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸8تاریخ: 

ای تظرهمنشروین شهریاری: با گذشت کمتر از یک ماه از اوج روزهای رخوت بورس، بازار سهام به رسم سابق به نحو غیر -دنیای اقتصاد

 74ای به خود گرفته است. در این مدت، شاخص کل که در حال نوسان در محدوده حمایتی مهم چرخش کرده و حال و هوای تازه

واحد( است. در  43128ماهه ) 38هزار واحدی رسیده و در آستانه عبور از سقف  43دی به میانه کانال درص 8هزار بود اینک با رشد 

واحد خواهد بود که  89500یعنی  29صورت عبور پرقدرت از این محدوده، مانع بعدی پیش روی شاخص، سقف تاریخی دی ماه 

 .بهره نبوده استهای بنیادی بیالبته از انگیزههای اقتصادی قوی است. رشد اخیر بورس عبور از آن نیازمند محرک

های پس از بیش از سه سال رکود و تضعیف سودآوری شرکت 28ها، بهار های دریافتی از عملکرد سه ماهه شرکتبر اساس گزارش

های شرکت وریبینی سودآترین فصل به لحاظ تغییرات مساعد سودآوری را به نمایش گذاشته تا جایی که کل پیشبورسی، پرقدرت

های قبلی افزایش یافته است. این روند البته به نحو بینیدرصد( نسبت به پیش 1هزار میلیارد تومان )بیش از  9بورسی حدود 

های سهام هم منعکس شده تا جایی که میزان بازدهی بورس از ابتدای سال بر مبنای نوسان شاخص کل متناظری در نوسان قیمت

هایی هکند. با وجود نشانرقیب سنتی خود یعنی سود سپرده بانکی حرکت می تریناست که شانه به شانه مهمدرصد رسیده  1/ 1به 

انداز جدید در راستای رشد رسد برای ادامه پایدار روند صعودی بورس نیاز به ایجاد چشممدت، به نظر میاز امکان تداوم رونق کوتاه

 .های جهانی کاال، افزایش نرخ ارز یا کاهش نرخ موثر سود بانکی وجود داردتها از طریق رشد بیشتر قیمسودآوری شرکت

 !باد مساعد چین در تهران

های اخیر صنعت، معدنی و فلزی بوده است. این ادعا از خالل مطالعه روند شاخص این یکی از پیشتازان اصلی رونق بورس در هفته

اند. طبق معمول، درصد رشد کرده 33های فلزی در طول یک هفته سی و کانهکه شاخص صنعت فلزات اساصنایع نیز واضح است؛ چرا

ها( مربوط است. ماجرا از آنجا شروع شد های فروش )و نه جهش معنادار در حجم تولید شرکتانگیزه اصلی این رونق، به رشد قیمت

ولید فوالد خود را در مدت کوتاهی از طریق درصد کل ت 31میلیون تن معادل بیش از  392که دولت چین اعالم کرد قصد دارد تا 

رسید اما حال، این ادعا در نگاه اول کمی دور از دسترس به نظر می.تعطیل کردن واحدهای کوچک و ناکارآمد و آالینده کاهش دهد

ه است. نتیجه مشخص است که توفیقات حاصل شده فراتر از انتظارات اولیه بود 9237با گذشت بیش از نیمی از ایام سال میالدی 

های فوالد جهانی خود را نمایان کرده است؛ جایی که نرخ انواع مصنوعات فوالدی شامل شمش و مقاطع مستقیم این اتفاق در قیمت

درصد افزایش یافته است. بورس کاالی ایران البته طبق معمول با کندی زیادی به این مساله  91از کف اوایل بهار تا کنون بیش از 

های افزایش تقاضا و سرایت تب جهانی به بازار ایران مشهود بود. در نتیجه این روند داد اما از همان ماه گذشته، نشانه واکنش نشان

بینی را نسبت به امکان درصد باال رفته و موجی از خوش 91های میلگرد، شمش و انواع ورق تقریبا در یک ماه اخیر حدود قیمت

گذاری محصوالت آنها شمش فوالد است( ایجاد کرده است. در سنگ آهنی )که مبنای قیمتهای فوالدی و جهش سودآوری شرکت

دالر در  8922دالری به بیش از  1122همین حال قیمت جهانی مس هم در اثر تضعیف دالر جهانی و تقاضای مساعد چین، از کف 

و ملی مس هم جملگی با تعدیالت دورقمی  های فوالدی، سنگ آهنیهای شرکتروز گذشته رسیده است. در این میان، گزارش

ساز بخش مهمی از رونق اخیر این سهام و کلیت بورس تهران بینی اولیه زمینهبینی سود به لحاظ درصدی نسبت به پیشپیش

که، مباردهد که اکثریت آنها از جمله فوالد ها نشان میهای کنونی فروش محصوالت این شرکتاند. در همین حال، مقایسه قیمتشده

درصدی نسبت به  91های کنونی فروش از قابلیت تعدیل مثبت بیش از گهر در صورت ثبات قیمتفوالد خوزستان، ملی مس و گل

http://awnrc.com/index.php
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گیرد. واحدی قرار می 1تا  8های کنونی برخوردارند و در نتیجه نسبت قیمت بر درآمد آنها به لحاظ تحلیلی در بازه مناسب بینیپیش

ه تهدید احتمالی بر سر تحقق این پتانسیل که عبارت از امکان کند شدن اقتصاد چین و عدم پایداری روند فعلی با این حال، باید ب

ای از تحقق آن آشکار نشده ها است بحث آن در محافل کارشناسی مطرح بوده اما فعال نشانهاست توجه داشت؛ تهدیدی که مدت

 .است

 برانگیز بانکیمجامع بحث

ر تتر و چالشیها پرحرارتپرشماری که در روزهای پایانی تیر ماه و در آخرین مهلت قانونی برگزار شد مجامع بانکدر بین مجامع 

ها های مالی بر اساس نمونه ابالغی بانک مرکزی بین مدیریت شرکتبود. در این میان، در حالی که چالش بر سر چگونگی ارائه صورت

شده های مالی حسابرسیده بود تنها برخی از این مجامع بانکی عموما با تاخیر در ارسال صورتو حسابرسان و مقام ناظر به اوج رسی

 ها، تشدید و حتیهای حسابرسی و نیز مباحثات جلسه مجمع از عمیق بودن مشکالت بانکبرگزار شد. محتوای گزارش 22در دقیقه 

قدینگی و نیز ادامه برخی راهکارهای نامناسب شامل سودسازی تر شدن شرایط در سال گذشته به لحاظ تنگنای سودآوری و نوخیم

های مالی فعلی و اخبار مجامع رسد صورتها و نیز استقراض از بانک مرکزی حکایت دارد. به نظر میاز محل نقل و انتقال دارایی

؛ ها استر جهت ترمیم اوضاع بانکگذاران اقتصادی کشور دنشانه دیگری از ضرورت در دستور کار قرار دادن اقدامات موثر سیاست

 .ها نخواهد شداتفاقی که تا به نحو مناسبی محقق نشود مانع از کاهش موثر نرخ سود سپرده

 وفاداری اوپک در بوته آزمون

در بین عوامل مهم موثر بر وضعیت کالن بورس تهران، قیمت نفت از اهمیت بسزایی برخوردار است و از این رو تعقیب تحوالت این 

کننده آمار تولید اوپک از های اخیر اخبار متعددی از سوی مراجع ردیابیگذاران حائز اهمیت زیادی است. در هفتهبازار برای سرمایه

ای تولید که در میلیون بشکه 3/ 4داد تعهد کشورهای عضواوپک به کاهش لی انرژی منتشر شد که نشان میالملجمله آژانس بین

های تعیین ماه اخیر رسیده است. بر این اساس میزان پایبندی اعضا به سهمیه 8نوامبر گذشته منعقد شده بود به حداقل میزان در 

تر به دهد که کشورهای ضعیفها نشان میسیده است. مطالعه جزئیات گزارشدرصد در ماه قبل میالدی ر 74درصد به  22شده از 

ین بر های پایدهنده فشار زیاد قیمتاند که به نوبه خود، نشانهای تعیین شده داشتهها را از سهمیهلحاظ اقتصادی باالترین تخطی

ای است. با این حال، در هفته جاری دلیل نیازهای بودجهکنندگان و کاهش مقاومت آنها در برابر تعهد به کاهش تولید به این تولید

ترین عضو گروه بر برنامه کاهش بیشتر تولید خود در ماه آینده میالدی تا سطح یک میلیون گذارعنوان تاثیربار دیگر عربستان به

 تولید سقف برنامه به -بود شده معاف القب که –هایی نیز برای پیوستن نیجریه بشکه نسبت به ماه مشابه سال قبل تاکید کرد و برنامه

 12دالری یک ماه قبل به باالی  81با رشد مناسبی از کف  برنت نفت هایقیمت تا بود کافی اخبار همین. است شدن نهایی حال در

های ت قیمتدالر، روند اخیر پس از چند هفته سخت که منجر به اف 11دالر برسد. با توجه به تنظیم بودجه ساالنه کشور در سطح 

بخش باشد؛ روندی که فعال تحقق آن بیش از هر چیز وابسته به تواند امیددالر در هر بشکه شد، می 81فروش نفت ایران به کمتر از 

 .تداوم اجرای دقیق توافق اوپکی از سوی سایر اعضا است

http://www.iana.ir/fa/news/88821/%D%48%2D%43%2D%4 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

ضروری برای توسعه صورت قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران امری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: عرضه گندم به

به گزارش سنا ، شاپور محمدی، درخصوص .های زیادی برای دولت، کشاورز و صنعت کشاورزی داردبخش کشاورزی بوده و مزیت

مصوبه دولت مبنی بر عرضه گندم چهار استان مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان بر اساس سیاست قیمت تضمینی در بورس 

طوری که با جایگزینی سیاست قیمت تضمینی عرضه گندم در بورس کاال، کاهش بار مالی دولت است بهنخستین مزیت  :کاال گفت

مزیت دیگر  :وی خاطرنشان کرد.تواند نقدینگی خود را مدیریت کندمحصوالت کشاورزی به جای خرید تضمینی، دولت راحت تر می

شود، صورت رقابتی تعیین میگندم روی تابلوی بورس و بهعرضه گندم در قالب سیاست قیمت تضمینی این است که وقتی قیمت 

کند، زیرا با کشف قیمت این محصول در بورس کاال، دولت به جای پرداخت کل وجه دولت یارانه کمتری در این حوزه پرداخت می

س سازمان بورس و اوراق بهادار رئی .شودمحصول به کشاورز، مابه التفاوت را پرداخت کرده و این امکان تنها در بورس کاال فراهم می

صورت قیمت تضمینی در بورس کاال، پول به مزایای عرضه گندم در بورس کاال برای کشاورزان اشاره کرد و گفت: با عرضه گندم به

شود. این در حالی است که در خرید تضمینی، دولت همواره به دلیل محدودیت کشاورزان به سرعت و ظرف چند روز پرداخت می

ن ها به کشاورزابع، پول کشاورزان را با تاخیر پرداخت کرده است؛ اما با اجرای سیاست قیمت تضمینی مشکل دیرکرد پرداختمنا

شود.دکتر محمدی تصریح کرد: عالوه بر مزایای این طرح برای دولت و کشاورزان، عرضه گندم در بورس کاال، برنامه ریزی برطرف می

صورت دقیق مشخص شده و سازی آمارها، میزان و زمان تقاضا بهه دنبال دارد زیرا با شفافدقیقی برای کل صنعت کشاورزی ب

تواند محصول مورد نظر خود را در زمانی از پیش تعیین شده و با قیمتی مناسب خریداری کند. ضمن اینکه این کننده میمصرف

شد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار کرد:  روش به توسعه نظام انبارداری و رشد کیفیت محصوالت نیز منجر خواهد

های این روش برای سایر محصوالتی که های اجرای طرح قیمت تضمینی برای محصوالت دیگر هم صادق بوده و باید از مزیتمزیت

 .رسد، نیز بهره بردبا عنوان خرید تضمینی به فروش می

http://www.iana.ir/fa/news/88813/%D%41%2D%4B%9D4 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸8تاریخ: 

واحد  122هزار و  43واحدی به عدد  327هاشم آردم: شاخص بورس تهران طی معامالت سهام روز گذشته، با رشد  -دنیای اقتصاد

نماگر بازار روز  .ماهه( قرار گرفت 38واحد )قله  128هزار و  43رسید. این در حالی بود که شاخص کل برای ساعاتی باالتر از عدد 

رفت. با این عملکرد، روز گذشته بورس تهران دو رکورد مهم ثبت کرد؛ اول آنکه  واحد نیز پیش 898هزار و 43گذشته تا سطح 

تقدم رسید. در ثانی، ارزش معامالت خرد سهام و حق 3229فروردین 38رای چند ساعت به باالترین سطح خود از تاریخ شاخص کل ب

مرداد سال گذشته تجربه کرد. اگرچه شاخص بورس در نهایت نتوانست  38در نمادهای عادی، روز گذشته بیشترین میزان خود را از 

قبولی برای ماه، پتانسیل قابل 38رسد حاال پس از گذشت نظر میاحد تثبیت شود، اما بهو 128هزار و  43ای باالتر از در محدوده

 .واحدی شاخص فراهم شده است 122هزار و  43عبور از محدوده 

 بار به نفع شاخص کلها، اینواگرایی شاخص

شود های پرتعدادی مشاهده می، دورهعنوان یکی از نماگرهای مهم بازار سهام گزارش شده استوزن بهاز زمانی که شاخص کل هم

وزن هم ها، شاخص کلاند. اغلب طی این دورهوزن در خالف جهت یکدیگر حرکت داشتهکه طی آن شاخص کل و شاخص کل هم

 هایهای کوچک و بزرگ در این شاخص است. در واقع از آنجا که شرکتدهی برابر به شرکتاست و دلیل آن وزن تر نشان دادهچابک

های بزرگ برابر است، وزن با تاثیر شرکتگیرند و از طرف دیگر تاثیرشان بر شاخص کل همتر مورد نوسان قرار میساده کوچک

های زمانی مختلف بیشتر از بازه نوسان شاخص وزن در بازهکند. ضمنا بازه نوسان شاخص کل هموزن بیشتر نوسان میشاخص کل هم

جمهوری شکل جاری در فضای هیجانی انتخابات ریاستعنادار میان دو نماگر مهم بازار، ابتدای سالکل بوده است.آخرین واگرایی م

درصد رشد کرد. این در حالی بود که شاخص کل در  38های اردیبهشت بیش از وزن از ابتدای سال تا میانهگرفت. شاخص کل هم

های سهام در ابتدای سال با بهانه انتخابات ره شد، قیمتطور که اشادرصد نشان نداد.همان 1این مدت بازدهی بیشتر از 

خورد مین چشمها بهجمهوری و با دالیل نسبتا واهی وارد مسیر صعودی شد. از آنجا که خبر چندانی از تغییرات بنیادی شرکتریاست

ین های سنگر آزاد زیاد، از سوی عرضهها شده بود، طبیعتا رشد قیمت در نمادهای بزرگ با سهام شناوو صرفا هیجان باعث رشد قیمت

کنندگان سنگین نبود، همین موضوع باعث شد که شاخص تر خبری از عرضهو سرکوب تقاضا، کنترل شد. اما در نمادهای کوچک

ای بود که همزمان با سال گذشته شکاف بین دو شاخص به گونهطور معناداری بیشتر از شاخص کل رشد کند. اواخروزن بهکل هم

تواند دالیل دیگری کرد.معامالت روز گذشته نشان داد واگرایی دو نماگر مهم بازار میوزن رشد میافت شاخص کل، شاخص کل هم

درصدی مواجه  2/ 29وزن با افت درصد رشد کرد، شاخص کل هم 2/ 8هم داشته باشد. روز گذشته در حالی که شاخص کل تقریبا 

شوند و نمادهای توجه مواجه میبا رشد قابل« فملی»و « فخوز»، «فوالد»بزرگی مانند  شد. طبیعی است در روزی که نمادهای

شوند. اما آنچه طی توجهی میگیرند، دو نماگر اصلی بازار دچار چنین واگرایی قابلتوجهی بازار قرار میتر بازار مورد کمکوچک

های کوچک و ورود به نمادهای گروه فلزات اساسی بود. فروش سهم کرد، اصرار سهامداران بهمعامالت دیروز این روند را تقویت می

شدند نیز تجربه شده بود. در آن بازه زمانی بازار پر بود از ها لیدر بازار محسوب میمشابه این اتفاق در زمانی که خودرویی

نظر ه سهام خودرویی تبدیل کنند. حاال بههای غیرخودرویی خود را فروخته و بدادند به هر قیمتی سهمگذارانی که ترجیح میسرمایه

 .رسد که همان رویکرد با لیدری جدید برای فعاالن بازار سهام شکل گرفته استمی

 پیرو دیروز، پیشران امروز
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های جهانی که در های فلزی و معدنی هستند. به واسطه روند صعودی قیمتچون و چرای این روزهای بازار سهام، گروهلیدر بی

رفته رشد رفته .های فلزی و معدنی بهبود یافتهای حاضر در گروهی گذشته شکل گرفت، روند عملیات و سودآوری شرکتهاماه

های حاضر در گروه فلزات اساسی و های مالی شرکتهای جهانی روی معامالت بورس کاال نیز اثر گذاشت و پس از آن گزارشقیمت

ها را به نمایش گذاشت. حاال اقبال فعاالن بازار سهام بیش از هر زمانی وب این شرکتهای فلزی عملکرد نسبتا مطلاستخراج کانه

مدت فرو رفته بودند، ها به خواب طوالنیهایی که برای مدتها افزایش یافته است. حاال شرکتهای اخیر به این گروهدیگری در سال

دهند و روی سایر خود اختصاص میای از ارزش معامالت روزانه را بهکنند، بلکه بخش عمدههای باالتری را تجربه میتنها قیمتنه

توجهی را به ثبت رساندند. هر تن مس برای های جهانی رشد قابلهای حاضر در بازار اثرگذار هستند. روز گذشته نیز قیمتگروه

دالر قرار گرفت. از  422هزار و  9نیز باالتر از دالر قرار گرفت. بهای هر تن فلز روی  222هزار و  8های باالتر از ساعاتی در محدوده

ها تا حدودی رخ دالری شد.از اواسط معامالت روز گذشته اما، برگشت قیمت 12تر بهای هر بشکه نفت برنت نیز وارد کانال همه مهم

ر روزهای تعطیل بورس تهران، توجه بود، این امکان وجود دارد که دهای جهانی در روز گذشته قابلداد. با توجه به آنکه رشد قیمت

های ها در گروهدار شود. در این صورت این امکان وجود خواهد داشت که در هفته آینده، فشار عرضههای جهانی ادامهاصالح قیمت

 .ها باشیمهای جهانی افزایش یابد و تا حدودی شاهد ریزش قیمتوابسته به قیمت

 «پرداخت»عرضه صف خرید 

پس از تجربه صف « پرداخت»پرداخت ملت بود. توجه سهام شرکت بهتوجه بازار دیروز، دست به دست شدن قابلهای قابلاز نکته

طی معامالت روز  .ای، سرانجام از سوی سهامدارانی که در روز عرضه اولیه اولین خریداران سهم بودند، عرضه شدخرید یک هفته

میلیارد تومان دست به دست شد. در این میان احتماال  111به ارزش « پرداخت ملتبه»میلیون سهم شرکت  82گذشته بیش از 

اند، نفر خریدار بوده 922هزار و  2سهم سهامدار عمده شرکت از عرضه قابل توجه بوده است. با این وجود و با توجه به آنکه بیش از 

میلیون سهم  82آغاز شده و حاال  3228سال ای بورس تهران در توان ادعا کرد که معامالت سهام اولین شرکت عرضه اولیهمی

 .تومان در دست سهامداران است 9912با قیمت تقریبا « پرداخت»

 اما و اگرهای ادامه راه شاخص

رسید.  122هزار و  43واحد رشد کرد و به رقم  297طور که اشاره شد، در داد و ستدهای روز گذشته شاخص کل بورس همان

های مالی را دست به دست کردند همچنین دیروز سهامداران بورس تهران بیش از یک میلیارد برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی

هزار نوبت معامالتی انجام شد. از این میان ارزش معامالت خرد سهام  24د تومان بود و در میلیار 289که ارزش این مبادالت بیش از

اختصاص « پرداخت»میلیارد تومان آن به معامالت  333میلیارد تومان بود که  942و حق تقدم در نمادهای عادی بالغ بر 

ماه  38ماهه خود قرار گرفته است و برای سومین بار در  38داشت.شاخص کل بورس تهران حاال از نگاه تکنیکال در محدوده سقف 

رسد که شرایط برای عبور از این محدوده مهیا کند. این بار اما به نظر میهزار واحدی را تجربه می 43گذشته حضور در میانه کانال 

های جهانی در روزهای آینده وجود دارد و همچنین این امکان هست که فعاالن بازار به محدوده آنجا که احتمال افت قیمت است. از

فعلی مقاومت نشان دهند، اما چنانچه نمادهای پاالیشگاهی در هفته آینده بازگشایی شوند، عبور از محدوده فعلی دشوار نخواهد بود. 

ها و همچنین رشد بهای ز بازگشایی نمادهای پاالیشگاهی، با توجه به رشد حاشیه سود این شرکترود که پس اچنین انتظار می

ها رغبت نشان دهند. این در حالی است که های باالتر نیز برای خرید سهام این شرکتجهانی هر بشکه نفت، فعاالن بازار در قیمت

ی های مالها و محصوالت توانایی انتشار صورتهای دستوری نهادهدر نرخ ها به دلیل ابهامممکن است مانند سنوات اخیر، پاالیشگاه

 ها تاثیر چندانی بر تصمیمات فعاالنای پاالیشگاهدورههای مالی میانخود را نداشته باشند. تجربه نشان داده است که انتشار صورت

ها از سوی وزارت نفت و پاالیش و پخش، این امکان یشگاههای پاالهای دستوری محصوالت و نهادهبازار ندارد. چرا که با تغییر نرخ
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های گذشته برای های قابل توجهی داشته باشند. درست مانند اتفاقی که در سالای مغایرتدورههای میانوجود دارد صورت

ها، اقدام به سازی اوضاع پاالیشگاهای به منظور شفافرسد که سازمان بورس با انتشار اطالعیهها رخ داد. بنابراین به نظر میپاالیشگاه

های جهانی در هفته آینده افت کنند و نمادهای پاالیشگاهی نیز به تابلوی معامالت بازگشایی نمادهای پاالیشی کند. چنانچه قیمت

 .نشینی شاخص کل از محدوده فعلی وجود خواهد داشتبازنگردند، احتمال عقب

ر های صنعت قراها با بیشترین حجم و ارزش معامالت در صدر برترین گروهسی و شیمیاییروز گذشته سه گروه رایانه، فلزات اسا

گرفتند. صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای پاکشو، پتروشیمی فناوران، لنت ترمز ایران، صنعتی آما، فوالد 

نمادهای فروسیلیس ایران، پالسکوکار، کشت و صنعت چین چین، تولید  در مقابل .آلیاژی ایران، سیمان تهران و فوالد خوزستان بود

محور خودرو، تایدواتر خاورمیانه، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی و نیرو محرکه با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول 

رکت شهرداری سبزوار، سهام به گذاران بورسی برای خرید سهام ملی مس، اوراق مشامعامالت قرار گرفتند.همچنین دیروز سرمایه

گذاری توسعه صنعتی ایران، واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، اوراق صکوک سایپا و اوراق مشارکت شهرداری پرداخت ملت، سرمایه

ردند با ک گذاران تالشهای خرید را ثبت کردند.این در حالی بود که گروهی دیگر از سرمایهترین صفشیراز بیشترین تقاضا و سنگین

های سنگین از واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، حق تقدم سایپا شیشه، سیمان اصفهان، اوراق مشارکت ملی نفت ایران، عرضه

 .های فروش را داشتندترین صفاوراق مشارکت رایان سایپا و سهام پالسکو کار سایپا خارج شوند. این نمادها طوالنی

http://www.iana.ir/fa/news/88828/%D%4AF%D2 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

واحدی شاخص کل به کار خود  73مهرنوش سلوکی: بورس تهران در ادامه رشد روزهای اخیر، روز دوشنبه نیز با رشد  -دنیای اقتصاد

هزار واحدی در ساعات میانی بازار است، در نهایت  43پایان داد. بررسی روند حرکت شاخص کل در روز گذشته حاکی از لمس کانال 

واحدی قرار گرفت. مطالعه روند روزهای گذشته بورس  934هزار و  42هزار واحدی در سطح  43ال شاخص با فاصله اندکی از کان

که عمده این نمادها اثرات قابل توجهی بر رشد طوریهای بازگشایی شده میان سهامداران است. بهتهران، حاکی از اقبال خوش سهم

های متوقف بورسی درصد از ارزش کل بازار به نماد21اکنون ت که همحاکی از آن اس« دنیای اقتصاد»های اند. بررسیشاخص داشته

اند، های فصلی و مجامع عملکرد قابل قبولی را به ثبت رساندهها در گزارشاختصاص دارد. با توجه به اینکه بسیاری از این شرکت

 .ظر گرفته شودشود بازگشایی هریک از آنها به منزله سوخت جدیدی برای حرکت شاخص درنبینی میپیش

 های مناسبانتظار بازگشایی

های قبل است. ارزش معامالت یکی از نکات قابل توجه در معامالت روزهای اخیر مربوط به افزایش ارزش معامالت نسبت به هفته

ن شاهد میلیارد تومان رسید. این امر در حالی صورت گرفت که کماکا 322خرد سهام طی روزهای یکشنبه و دوشنبه به بیش از 

ها هستیم. بر اساس آخرین آمارها بینی سود شرکتتوقف بسیاری از نمادهای بازار سهام به دلیل برگزاری مجامع یا تعدیل در پیش

نماد متوقف است که در میان آنها نمادهای بزرگ با ارزش بازار قابل توجه  391و تا روز دوشنبه مجموعا در بازار بورس و فرابورس 

رسد که بازار در انتظار بازگشایی این نمادها در روزهای آینده قرار دارد و بازگشایی هر یک از . براین اساس به نظر مینیز قرار دارد

هی اثر قابل توج« فوالد»روز یکشنبه نیز به وضوح دیده شد که بازگشایی نماد  .تواند اثر ملموسی در روند معامالت داشته باشدآنها می

هایی که عمدتا طور که در معامالت دو روز ابتدایی هفته دیده شد، بازگشایی نمادهای بزرگ گروهداشت. همانبر رشد شاخص سهام 

آهن و فوالد هستند، پس از تقسیم سود در مجامع و عملکرد مناسب در سه ماهه ابتدایی سال با استقبال تولیدکنندگان سنگ

 .گران مواجه شدمعامله

 سهامدارانها برای جوانب مختلف فلزی

بینی سهامداران نسبت به این های فلزی نیز حاکی از تداوم خوشدر معامالت روز گذشته عملکرد نمادهای مربوط به صنعت کانه

های عملکرد سه ماهه خود، با پوشش مناسب ملو در گزارشگهر و چادرترین نمادهای زیر مجموعه این گروه یعنی گلها بود. مهمسهم

بودند،  تر تجربه کردههمچنین تعدیل مثبت سود همراه شدند. پس از بازگشایی این نمادها با توجه به رشدی که پیشدر فصل بهار و 

 های منفی را تجربه کنند. البته اینها با شدت بیشتری انجام گرفت. این موضوع باعث شد برخی از این نمادها نوسانعرضه این سهم

برهمین اساس، شرکت  .شته بسیاری از این نمادها بار دیگر مورد استقبال سهامداران قرار گرفتموضوع تداوم چندانی نیافت و روز گذ

گهر روز گذشته بیشترین اثر را بر رشد شاخص کل داشت.این نماد که روز یکشنبه با افت قیمت به کار خود معدنی و صنعتی گل

 79تومان رسید. در جریان معامالت روز گذشته این نماد بیش از 922درصدی همراه شد و به  9/ 98خاتمه داده بود، دیروز با رشد 

طور کلی بررسی تغییر درصد از فروش توسط بازیگران خرد بازار صورت گرفت. به 82درصد از خرید متعلق به بازیگران حقوقی بود و 

بازیگران حقوقی است. با وجود اینکه ها به نفع مالکیت نمادهای این گروه در چند روز اخیر نیز حاکی از دست به دست شدن سهم

و دیگر نمادهای این صنعت توانستند در سه ماه ابتدایی سال پوشش سود مناسبی داشته باشند و « کچاد»و « کگل»نمادهایی نظیر 

های ماه بهمند هستند، اما نباید از این نکته غافل شد که با نزدیکی شواهد حاکی از آن است که از پتانسیل خوبی برای رشد بهره
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تواند در روند قیمتی این نمادها اثرگذار باشد. به همین دلیل خصوص وضعیت چین میهای جهانی بهپایانی سال ریسک در بازار

 .هاسترسد دقت نظر بیشتر در معامالت از نکات حائز اهمیت در این گروهنظر میبه

 تحوالت اخیر سیمانی ها

شود. بسیاری از نمادهای این اقبالی به بسیاری از نمادهای این گروه دیده میبینی و خوش اما در صنعت سیمان همچنان موج خوش

اند. این عملکرد در روز گذشته همچنان ادامه توجهی همراه بودهصنعت در چند روز اخیر بعضا با صف خرید با رشد قیمتی قابل

بینی خود داشتند، با این پوشش مناسبی نسبت به اولین پیش ماهه ابتدایی سال 2داشت. بسیاری از نمادهای این صنعت در مدت 

ها ها و افزایش قیمتها عمدتا با کاهش هزینههای مالی این نمادها حاکی از کاهش مقدار فروش آنها است. شرکتوجود بررسی صورت

ماهه ابتدایی سال است باید این نکته  8با توجه به اینکه عمده فروش این شرکت مربوط به  .توانستند عملکرد مناسبی داشته باشند

رقه رسد جنظر میشده خود را طی این مدت پوشش دهند. بهبینیها بتوانند قسمت اعظمی از درآمد پیشرا در نظر گرفت که شرکت

ا این حال ها آغاز شد. بسازی موصل و از سرگیری صادرات بسیاری از کارخانههای آزادرشد در نمادهای صنعت خاکستری با زمزمه

های دوکشور وجود دارد و همچنان برنامه مشخصی برای همکاری ایران و عراق در با توجه به ابهاماتی که درخصوص نتایج رایزنی

تواند تواند منجر به هیجانی شدن روند معامالت در روزهای آتی شود. این موضوع میبخش سیمان وجود ندارد، تداوم این موج می

ز محتمل ها نیبط با بخش ساختمانی مانند کاشی و سرامیک نیز سرایت کند. از این رو افزایش ابهام در این گروهدر دیگر صنایع مرت

 .ای است که باید به آن توجه شوداست. احتیاط در این معامالت نیز نکته

 در بورس« پرداخت»تداوم جذابیت 

از زمان عرضه اولیه طی « آپ»است. پس از رشد چشمگیر سهام  «پرداخت ملتبه»ها معطوف بهدر صنعت رایانه نیز همچنان نگاه

هستیم. رصد جریان معامالت در  PSP عنوان شرکت فعال در حوزهبه« پرداخت»گذاران از سال گذشته، شاهد استقبال گرم سرمایه

ته نیز افراد زیادی در سمت طوری که روز گذشاین سهم حاکی از تقاضای باالی سهامداران برای خرید از روز بازگشایی است. به

صنعت  31صنعت بورسی  27تومان بسته شد. به این ترتیب از میان  9287تقاضای این نماد حضور داشتند و سهم با قیمت پایانی 

سنگ داشت، این نماد که صنعت با روند منفی به کار خود پایان دادند. بیشترین رشد شاخص را استخراج زغال 39با روند مثبت و 

است که روز گذشته بعد از برگزاری مجمع کشف قیمت « کطبس»نماد درصد رشد داشته است، شامل تک 4ابتدای سال بیش از از 

تر توضیح داده شد، عمده نمادهای این گروه با تقاضای مناسب طور که پیششد. دومین گروه پربازده بازار دیروز سیمان بود. همان

سازی قرار داشت. آالت، قند و شکر و انبوهجا گذاشتند. اما در قعر این جدول صنایع ماشینبههای مطلوبی از سوی سهامداران رشد

 .کار خود پایان داددرصدی به 2/ 42درصد داشته است روز گذشته با افت  8سازی که در روند هفت روزه رشدی بالغ بر صنعت انبوه

 روند معامالت روز دوشنبه چگونه بود؟

های هزار واحدی به کار خود پایان داد.دیگر شاخص 43درصدی و با رفت و برگشت از کانال  2/ 22با رشد  روز گذشته شاخص کل

ت. پتروشیمی جا گذاشبه« شپدیس»بازار نیز با سبزپوشی به کار خود پایان دادند. روز گذشته بیشترین اثر را بر رشد شاخص کل نماد 

میلیون سهمی به پایان رساند، بیشترین اثر منفی را در محاسبه شاخص  9حدود  پردیس که معامالت روز دوشنبه را با صف فروش

ای که هگونگران حقیقی بیشتر از حقوقی بود. بهدر بحث تغییر مالکیت این گروه و در سمت فروش تحرک معامله .جا گذاشتکل به

 .ودب« بترانس»نماد اثرگذار منفی بر روند شاخص درصد از فروش سهام این شرکت متعلق به سهامداران خرد بود.دیگر  72بیش از 

ریال را  892ایران ترانسفو که در تمامی روزهای معامالتی بعد از مجمع روند منفی داشته است، در عملکرد یکساله خود معادل 

 .بود« خابرا»و « پرداخت»، «وصندوق»، «فوالد»، «کگل»تقسیم کرد. اما در مقابل نمادهای اثرگذار مثبت بر روند شاخص 
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« وانصار»، «وخاور»، «وتوشه»، «کماسه»، «غسالم»، «زمگسا»روز گذشته همچنین چند نماد دیگر از سوی نهاد ناظر بازگشایی شدند. 

که به دلیل برگزاری مجمع متوقف شده بودند، با اعالم پیام ناظر بازگشایی شدند. بیشترین رشد قیمتی روزانه را نماد « پدرخش»و 

سنگ نگین طبس که روز یکشنبه بازگشایی شده بود، دیروز در جریان کشف قیمت با رشد بیش از ثبت رساند. زغالبه  «کطبس»

درصدی همراه شد. همچنین حجم و ارزش معامالت خرد سهام در قیاس با روز یکشنبه با افت همراه بود. به این ترتیب حجم  34

درصد کاهش نسبت به روز یکشنبه به  32/ 1سید و ارزش معامالت نیز با میلیون سهم ر 122درصد کاهش به  38/ 1معامالت با 

پرداخت ملت، اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، واحدهای صندوق میلیارد تومان رسید. دیروز همچنین برای خرید سهام به 337

شکیل های خرید تترین صفرکه سنگینامین یکم، سهام مس شهید باهنر، واحدهای صندوق کیان، پارند پایدار سپهر و سهام نیرو مح

گذاران برای خروج از واحدهای پارند پایدار سپهر، سهام پتروشیمی پردیس، حق شد. این در حالی بود که گروهی دیگر از سرمایه

ترین النیتقدم سایپا شیشه، سهام سیمان اصفهان، سیمان مازندران، اوراق مشارکت رایان سایپا و اوراق مشارکت ملی نفت ایران طو

 .های فروش را ثبت کردندصف

http://www.iana.ir/fa/news/88823/%D%4A%4D%44%2D4 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

زهرا رحیمی: بازار سهام کشور در دو هفته اخیر با حرکت در یک مسیر صعودی نسبتا پرشتاب چهره مناسبی از خود  -اقتصاددنیای 

به نمایش گذاشت. این روند به ویژه در چند روز اخیر شدت بیشتری داشت تا جایی که صفوف خرید میلیونی در سهام برخی صنایع 

بتا مناسب ارزش روزانه معامالت )با توجه به متوقف بودن تعداد زیادی از نمادها و خارج ها و همچنین افزایش نسبه خصوص فلزی

در گزارش « دنیای اقتصاد»واحدی را داد.  128هزار و  43بودن آنها از گردونه معامالت( بیش از پیش نوید عبور شاخص از سقف مهم 

ه بود که استقبال بازار از بازگشایی برخی نمادها به خصوص در بینی کردپیش« شکنیخیز بورس برای سقف»پیشین خود با عنوان 

تا کنون سوق دهد. این امر دیروز با  21گروه فلزی و پاالیشی بتواند شاخص را به سمت عبور از سقف رقم شاخص از فروردین سال 

رسد فضای مثبت موجود . به نظر میتری به خود گرفتگران به سهام آن رنگ عینیو اقبال چشمگیر معامله «فملی»بازگشایی نماد 

ترین گروه فعال بورس تهران برای در اختیار گرفتن در گروه فلزی که در حال حاضر غالب کارشناسان بازار سهام آن را پرپتانسیل

شود. موضوعی مجموعه این گروه تواند منجر به تمایل دیگر سهامداران برای ورود به نمادهای زیردانند، مینقش لیدری معامالت می

 .آرایی جدید در معامالت سهام منجرخواهد شدها و به دنبال آن یک صفکه در صورت وقوع به ایجاد فشار فروش در دیگر سهم

 هاصعود شاخص سهام با پیشتازی فلزی

ست دوباره واحدی پس از حدود یک ماه توان 984روز کاری مثبت پی در پی با ثبت رشد  7شاخص کل بورس تهران پس از تجربه 

خرداد سال جاری ترک کرده بود(. در جریان معامالت روز  2هزار واحدی شود )شاخص سهام این کانال را در تاریخ  43وارد کانال 

ود. مجموعه گروه فلزات اساسی بگذشته نیز بیشترین تاثیر بر رشد نماگر اصلی بازار سهام مرهون افزایش قیمت برخی نمادهای زیر

گفته شد، بازگشایی نمادهای فلزی و پاالیشی و حتی برخی دیگر از نمادها که « دنیای اقتصاد»های پیشین گزارشمطابق آنچه در 

 گران مواجه شوند. این اتفاق در جریانتواند با استقبال معاملهاند، میهای عملکرد فصلی قابل قبول ارائه دادهمجامع مناسب یا گزارش

دیروز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه مبنی بر تقسیم سود نقدی، « فملی»رخ داد. « لیفم»معامالت دیروز با بازگشایی 

درصدی بیشترین تاثیر مثبت را در محاسبه نماگر بازار سهام داشت.  32بدون محدودیت نوسان قیمت بازگشایی شد و با رشد حدود 

درصد افزایش  22بینی قبلی د هر سهم خود را نسبت به پیشبینی درآمد بر اساس عملکرد سه ماهه سودر گزارش پیش« فملی»

 28اسفند  92بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به نیز پس از تعدیل پیش «فخوز»دیگر نماد مهم گروه فلزی یعنی .داده بود

درصد افزایش داده  22سود هر سهم در عملکرد سه ماهه خود را حدود « فخوز»بازگشایی شد اما به مرحله کشف قیمت نرسید. 

رود این نماد پیرو این تعدیل مثبت و مطابق آنچه برای دیگر نمادهای فعال در این گروه رخ داد، اثرگذاری مثبتی در است. انتظار می

این  21ها پس از تعدیل مثبت سود سال حرکت شاخص سهام در مسیر صعودی داشته باشد. این امر در کنار بازگشایی پاالیشی

ماهه شاخص سهام کمک کند. فارغ  38تواند به شکستن سقف ا و برخی عوامل حمایتی دیگر در برخی صنایع فعال بازار میهشرکت

از پتانسیل باالی عوامل مختلف برای کمک به شاخص برای عبور از سقف مزبور، تشریح وضعیت فضای گروه فلزی و اثر آن در روند 

 .آتی بازار خالی از لطف نیست

 ایش سهامداریتغییر آر

تواند به تغییر آرایش سهامداری دربورس تهران شود. از اوایل فضای مثبتی که در فضای معامالت گروه فلزی به وجود آمده است، می

های جهانی به وجود آمد. این فضای مثبت تحت تاثیر اعالم رشد خرداد ماه سال جاری فضای مثبتی در معامالت فلزات پایه در بازار

چین و همچنین رشد تولیدات صنعتی به رشد چشمگیر قیمت فلزات رنگین انجامید. این موضوع تعدیل مثبت سودآوری در اقتصاد 
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دنبال داشت. روز گذشته نیز در پی اعالم اخباری مبنی بر تصمیم دولت چین مجموعه این گروه را بههای مالی نمادهای زیرصورت

نیمه دوم سال و همچنین ادامه روند متزلزل ارزش دالر در برابر دیگر ارزهای جهان،  تر درهای مالی منعطفبرای اتخاذ سیاست

هزار دالر در هر تن عبور کرد و قیمت  8تر هم پیگیری شد. بر همین اساس قیمت مس دیروز از مرز رونقمعامالت فلزات پایه پر

دالری شد. قیمت هر تن روی دیروز به حدود  9422طح مهم دالری را در کارنامه خود ثبت کرد. روی نیز موفق به عبور از س 8349

شوند(. در مجموع شنبه اعالم میدقیقه روز سه 12و  2ها در لحظه تنظیم این گزارش ساعت دالر در هرتن رسید )قیمت 9429

 الوه بر اینکه یک عاملهای فلزی، بهبود قیمت در بازار جهانی در کنار انتظار برای رشد نرخ دالر عپوشش مناسب سودآوری شرکت

 های بعدی نگه داشتهرود، فعاالن بازار را چشم انتظار تعدیالت مثبت سنگین در گزارشحمایتی قوی از معامالت سهام به شمار می

 .عنوان لیدر بازار سهام شناخته شوداست. از این رو بعید نیست که در روزهای آتی این گروه به

 ش لیدریها برای نقبررسی پتانسیل فلزی

 های وابسته به این بازارها در بورس تهراندر شرایطی که در چند سال اخیر به دلیل وضعیت نسبتا نامناسب در بازارهای کاالیی، گروه

ای در برخی مقاطع لیدر بازار بودند، های کوچکتری همچون خودرو و اخیرا رایانهگران قرار گرفتند و گروهکمتر مورد توجه معامله

از کارشناسان تحت تاثیر عواملی که در باال به تفصیل تشریح شد، این گروه را پرپتانسیل ترین صنعت بازار برای پذیرفتن  بسیاری

ها را به این نمادها جلب کنند. از این رو دور از انتظار تواند توجه سهامداران دیگر گروهکنند.این موضوع مینقش لیدری عنوان می

ا، فشار فروشی در راستای خروج از سهم و در پی آن ورود به معامالت گروه فلزی رخ دهد.این موضوع هنیست که در برخی گروه

رسد تواند عاملی برای تغییر جریان نقدینگی در معامالت سهام باشد. با توجه به ارزش بازار باالی گروه فلزات اساسی به نظر میمی

های دیگری نیز در پی اهه خود برود. شکستن این سقف البته سیگنالم 38شاخص با قدرت چشمگیری به پیشواز شکستن سقف 

تواند های تکنیکالی را به بازار مخابره کند. سیگنالی که میتواند سیگنالدارد.حرکت پرقدرت شاخص به سمت عبور از این سقف می

 .گذاری جدید باشدبه معنای حرکت بازار سهام به سوی یک هدف

 تیتغییر منشا تحرکات قیم

عنوان سر منشا رشد قیمت سهام در روزهای اخیر عنوان شد، حاوی نکته جالب و قابل توجهی است. در حدود چهار مواردی که به

ها به برجام و انتخابات گرفت.خوش بینیها در بورس تهران تحت تاثیر اخبار و هیجانات صورت میسال اخیر عمده تحرک قیمت

سال اخیر تحرک قیمتی در بیشتر  8دهد که در حدود در این باره است. این موضوع نشان می هاترین مثالریاست جمهوری مهم

های بنیادی برای حمایت از معامالت ها بار دیگر پشتوانهنمادهای فعال در بازار سهام کمتر پشتوانه بنیادی داشت. حاال پس از مدت

ترین از مهم 23بود. جهش نرخ دالر در سال  29ت بورس تهران در سال چنینی در معامالاند. آخرین تجربه اینسهام افزایش یافته

های پرشتاب قیمت سهام را به رود. این امر رشدبه شمار می 29های مالی سال های سهامی در صورتعوامل تحرک سود شرکت

 .تغییر محسوسی را تجربه کندتواند های سهامی میدنبال داشت.در شرایط کنونی نیز تحت تاثیر عوامل مختلف، وضعیت شرکت

ها وجود دارد.این امر به ویژه در گروه فلزات اساسی و پاالیشی در شرایط فعلی عوامل متعددی برای حمایت از وضعیت بنیادی شرکت

انداز چشماند.از طرفی اند و به سطوح مناسبی رسیدههای چشمگیری را تجربه کردههای جهانی رشدها در بازارخورد.قیمتبه چشم می

های توانند وضعیت بنیادی شرکتشود.این عوامل میروند قیمتی این کاالها در بازارهای جهانی در نیمه دوم سال نیز مثبت ارزیابی می

توان اند، تغییر دهند.بر همین اساس میای از ارزش بازار سهام را به خود اختصاص دادهکاالمحور بورس تهران که اتفاقا بخش عمده

 .پس از حدود چهار سال حاال تحرکات قیمتی در بورس تهران بیشتر به عوامل بنیادی وابسته شده استگفت 

با این حال توجه به تفاوت این دو دوره را نباید از نظر پنهان داشت. در این راستا باید ضمن توجه به تفاوت وضعیت این دوره با سال 

ها تحت تاثیر جهش نرخ ارز با های مالی شرکتتغییرات محسوس در صورت 29باید موضوعات مهمی را در نظر گرفت. سال  29

http://awnrc.com/index.php
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جمهوری و هیجان مثبت نسبت به انتخاب شدن حسن روحانی همزمان شد. از این رو بخش هیجانات انتخابات دوره یازدهم ریاست

هامداران به صرف مشاهده روند شاخص شود. عالوه بر این بسیاری از سها درآن زمان هیجانی عنوان میقابل توجهی از رشد قیمت

اش و سهامداران نداشت.چرا که نتیجه 29سهام بدون تحلیل خاصی وارد بازار شدند. در نهایت این هیجانات پایان خوشی برای سال 

شنهاد های مقطعی( شد. برهمین اساس اجتناب از هیجانات در این بازه زمانی پینظر از رشدرکود سه ساله معامالت سهام )صرف

گران که نتیجه هیجانات مطابق آنچه بارها برآن تاکید شد به ضرر بازار سهام و تمامی معاملهچرا .گران سهام استجدی به معامله

هایی که بر سر راه این ها نسبت به وضعیت بازارهای فلزات پایه وجود دارد اما نباید از احتمال ریسکاست. ازطرفی هرچند امیدواری

 .پوشی کردیز وجود دارد، نیز چشمها نبازار

 های مهم بازار دیروزگروه

دیروز معامالت گروه سیمانی عمدتا منفی دنبال شد.شاخص این گروه نیز دیروز با افت قیمت به کار خود پایان داد. نمادهای سیمانی 

محرک اقبال به  ترینمهم .تجربه کردند های مناسبی رادر جریان معامالت روزهای اخیرمورد اقبال سهامداران قرار گرفتند و رشد

 «دنیای اقتصاد»طور که در گزارش پیشین شد.با این حال همانسازی موصل عنوان میاین گروه افزایش صادرات به عراق پس از آزاد

ن ایت کند.بر همیتواند از تقاضای سهام این گروه حمها نمیاشاره شد، صرف این خبر به دلیل نبود یک برنامه مدون در این شرکت

مجموعه این صنعت انجامید.ضمن اینکه نباید شناسایی سود اساس فضای مبهم در این گروه به تشکیل صف فروش در نمادهای زیر

ای که سه شنبه هفته قبل میزبان یک عرضه اولیه بوده گران را در این میان از نظر پنهان داشت. شاخص گروه رایانهبرخی معامله

ملت جدیدترین عضو این گروه از روز عرضه تا کنون « به پرداخت»های نسبتا چشمگیری را تجربه کرد. قیمت نماد شداست، اخیرا ر

بر این موضوع اثرگذار « آپ»یعنی  21رسد تجربه موفق دیگر عرضه اولیه این گروه در سال درصد رشد کرده است. به نظر می 37

های های سنگینی شکل گرفت. برهمین اساس بعید نیست تشکیل عرضهعرضه« پآ»بوده است. دیروز در لیدر این گروه یعنی 

 .معامالت هم گروهی جدید آن را نیز تحت تاثیر قرار دهد «آپ»سنگین در نماد 

http://www.iana.ir/fa/news/1۱۱8۸/%D%۰AA%D%۰BA%DB۰%C% 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

درصد بوده که اگر نفت را از آن کسر  21/2فقط  9231رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: سهم ایران از تجارت جهانی کاال در سال 

غالمحسین شافعی با بیان اینکه بر اساس آمارها سهم کشور ما از تجارت جهانی  .یابدصدم درصد کاهش می 98کنیم، سهم ما به رقم 

شود و سهم ما به رقم بارتر میصدم درصد بوده است، گفت: اگر نفت را از آن کم کنیم، وضعیت تاسف 21فقط  9231کاال در سال 

ای و کارشناسی کشور حاکم حاضر در فضای رسانهای که در حال ترین مسالهیابد. وی با بیان اینکه مهمصدم درصد کاهش می 98

است، موضوع شروع به کار دولت دوازدهم و مخصوصا انتخاب اعضای کابینه است، بیان داشت: قدرت دولت برای حل معضالت 

کاهش  های بنیادیاقتصادی کشور بیش از هر چیزی به یگانگی فکری و عملی کابینه بستگی دارد و این یگانگی حول سیاست

 .تواند شکل بگیردجویی از توان بخش خصوصی میگری دولت و بهرهتصدی

http://www.iana.ir/fa/news/88117/%D%4B%2D%47%2D41%2 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

خورشیدی از روز شنبه هفتم مردادماه سال  3228عرضه اوراق گواهی سپرده مدت دار سرمایه گذاری عام بانک کشاورزی در سال 

 37معاف از مالیات و با نرخ سود علی الحساب ساالنه به گزارش ایانا، گواهی سپرده مذکور یک ساله، بانام، .جاری آغاز خواهد شد

درصد )به صورت روزشمار( عرضه خواهد شد.براساس این گزارش، اوراق گواهی سپرده یاد شده از طریق شعب این بانک در سراسر 

ی، در اختیار کشور به مدت شش روز و در بلوک های حداقل یک میلیون ریالی و حداکثر مضربی از بلوک های یک میلیون ریال

 از قبل بازخرید نرخ و است ماهانه صورت به  متقاضیان قرار خواهد گرفت.این گزارش می افزاید، پرداخت سود این گواهی سپرده

 . شد خواهد پرداخت مقررات و ضوابط براساس و محاسبه انتشار تاریخ از درصد 31 سررسید،

 ./گذاری در آن ذکر می گرددام یا بی نام بوده و شرایط عمده قرارداد سپردهگواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( با ن

گواهی سپرده مدت دار سرمایه گذاری )عام( قابل انتقال به غیر بوده و سپرده گذاران می توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت 

 حقوق خود را صلح نماینددر سازمان بورس اوراق بهادار، بانک ها و یا مؤسسات اعتباری معامله و
http://www.iana.ir/fa/news/1۱۱8۳/%D%۰B%۳D%۰B%۶D۰ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

کنیم باید بدانیم، رقابت و شفافیت اگر داریم از واژه و سازوکار بورس استفاده می»معتقد است: « سرمایه گذاریدبیرکل نهادهای »

 «.درستی کار کنددو عنصر اصلی در بازارهای بورس هستند. بدون وجود این دو امکان ناپذیر است که بازار بورس به 

ه هاست کگذاری ایران گفت: سالگذاری ایران، دبیرکل کانون نهادهای سرمایهسرمایهعمومی کانون نهادهای گزارش ایانا از روابطبه

کنند. هرگونه چندقیمتی مصنوعی در همه انواع کاال تنها ناکارایی و فساد را نرخی شدن ارز تأکید میلزوم تک اقتصاددانان ایرانی بر

اندازی در بازار ارز ایجاد شد، اما مناسب است که خیال کاهش فساد و دستاندازی مرکز مبادالت با افزایش خواهد داد. البته که راه

یم نرخی شدن ارز است، امیدواریابی به این هدف انجام شود. اکنون که صحبت از اجرایی شدن سیاست تکتحقیقی درباره میزان دست

اری انجام گذگذاری نباشد؛ بلکه از طریق سیاستنرخ سازوکارهای بازار قیمت نهایی و منصفانه ارز را تعیین کند و مداخالت دولت در

وی با بیان مطلب فوق ادامه داد: مرکز مبادالت ارزی کشور برحسب تصمیم کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه و تایید ریاست .شود

جمهوری اسالمی ایران بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گمرک  جمهوری ایجاد و با همکاری و تشریک مساعی

تحت مدیریت بانک مرکزی راه اندازی شد. و با اختصاص ارز به  3223و با حمایت دستگاه های مختلف از ابتدای مهرماه سال 

 4، 7، 8 کاالیی هایگروه سپس  شروع به کار کرد. 9و تجهیزات پزشکی و اقالم غیر دارویی گروه کاالیی  1و  2،8های کاالیی گروه

گانه هم مشمول دریافت ارز  92های مصارف خدماتی که اولویتای بوده ؛ ضمن اینهای مشمول دریافت ارز مبادلهبه گروه نیز 2و 

به مرکز مبادالت ارزی  3223ای شدند. به عبارت دیگر؛ در بخش تقاضای ارز، عمده تقاضاهای واقعی کشور طی نیمه دوم سال مبادله

از آنجا که پوشش ریسک نوسان نرخ .مات مشمول دریافت ارز مبادله ای افزایش چشمگیری یافتکشور هدایت و لیست کاالها و خد

تواند ریسک نوسان نرخ ارز را کاهش گذاران داخلی بوده است، بنابراین وجود بازار مشتقه ارزی میارز همواره دغدغه تجار و سرمایه

های قیمتی به وسیله ابزارهای مالی مشتقه از جمله ی را از بابت تالطمو روند تغییرات آن را متعادل سازد؛ بنابراین تجار ایران

 سرمایه نهادهای دبیرکل» «بیدگلی اسالمی سعید دکتر» حال این با  قراردادهای آتی یا اوراق اختیار معامله ارز در امان بدارد.

بدانیم، رقابت و شفافیت دو عنصر اصلی در بازارهای  کنیم بایداگر داریم از واژه و سازوکار بورس استفاده می» :است معتقد «گذاری

 «.درستی کار کندبورس هستند. بدون وجود این دو امکان ناپذیر است که بازار بورس به 

گروه کاالیی آغاز به کار کرد. اکنون با  92با هدف کنترل قیمت ارز و تخصیص آن به  23مرکز مبادالت ارزی از ابتدا مهرماه سال 

 عده تک نرخی شدن ارز از سوی بانک مرکزی، به نظر شما ادامه فعالیت این مرکز توجیح دارد؟ چرا؟توجه به و

هرگونه چندقیمتی مصنوعی در همه انواع کاال تنها  .کنندنرخی شدن ارز تأکید میهاست که اقتصاددانان ایرانی بر لزوم تکسال

اندازی در بازار ارز ایجاد شد، اما ندازی مرکز مبادالت با خیال کاهش فساد و دستاناکارایی و فساد را افزایش خواهد داد. البته که راه

شدن  نرخییابی به این هدف انجام شود. اکنون که صحبت از اجرایی شدن سیاست تکمناسب است که تحقیقی درباره میزان دست

گذاری نباشد؛ بلکه از طریق کند و مداخالت دولت در نرخ ارز است، امیدواریم سازوکارهای بازار قیمت نهایی و منصفانه ارز را تعیین

 .گذاری انجام شودسیاست

با توجه به این که بارها بحث ورود ارز به بورس کاال و معامالت آتی ارزی از سوی این بورس شنیده می شود؛ به نظر شما ادامه کار 

 مرکز مبادالت ارزی، موازی کاری با بورس کاال نخواهد بود؟

های گذشته بارها و بارها شنیده شده است. با مشخص شدن سازوکار قطعی هایی است که طی سالارز هم از آن دست واژه بورس

جای مرکز مبادالت فکر کرد. البته شاید الزم باشد که برای توان به جایگزینی این بورس بهمی (بورس ارز ) که هنوز نامعلوم است
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گذاری اجباری توسط نهاد دولت اد و بورس ارز( همزمان کار کنند. در هر حالت شخص من با نرخمدت اندکی هر دو بازار )بازار آز

 .موافق نیستم

گروه کاالیی ) خدماتی( ایجاد شد اکنون با تمام  92مرکز مبادالت ارزی هم چنان که در سوال باال ذکر شد با هدف تخصیص ارز به 

 رکز عمل خواهد کرد یا خیر؟ نظر شما چیست؟تفاسیر ذکر شده بورس کاال نیز مانند همین م

نرخی بشود که اساسا تخصیص ارزی با قیمت متفاوت به هر گروه کاالیی کارایی خود را از دست خواهد داد. در کوتاه  اگر ارز تک

 د اما در بلندمدتتوان به برخی از سازوکارها برای تخصیص هم فکر کرکننده اصلی ارز باشد میمدت در مواردی که خود دولت عرضه

 .کندهرگونه تخصیص اجباری مجددا ارز را چندقیمتی می

راه اندازی مرکز مبادالت ارزی کشور و شیوه تعیین نرخ ارز در این مرکز از سوی بانک مرکزی برمبنای نظام شناور مدیریت شده  

 روبه رو هستیم؟است، با این گفته، چرا ما شاهد نوسانات نرخ ارزی و افزایش قیمت ها در بازار 

های چند دهه گذشته درباره ارز علمی و صحیح نبوده است و بخشی از مشکالت کنونی کشور به همین طبیعی است که سیاست

البته که  .دهد که سیاست مدیریت شناور موفق عمل نکرده استطور که اشاره کردید نوسانات ارزی نشان میگردد. همانمورد بازمی

 .فهمی عمیقی مواجه استگذاران ما با کجسیاستمسأله ارز در ذهن 

به نظر شما بورس کاال در معامالت آتی ارز چه سازوکاری را به کار گیرد، تا شاهد نوسانات ارز به صورت جهشی و یک باره نباشیم؟ 

 ) باتوجه به نوسان های داخلی و خارجی( تا مانند مرکز مبادالت ارز وجه آن کم رنگ نشود؟

کنیم باید بدانیم که رقابت و شفافیت دو عنصر اصلی در بازارهای بورس هستند. بدون از واژه و سازوکار بورس استفاده میاگر داریم 

گویم مسئولین درک درستی ارز مسأله ارز و مفاهیم درستی کار کند. وقتی میوجود این دو امکان ناپذیر است که بازار بورس به

دخالت اندازی بازار ارز )با هر سازوکاری( بدون وجود شفافیت و رقابت و عدمگردد. راهوارد برمیبازارهای مالی ندارند به همین م

 .نهادهای قدرت تنها محملی جدید برای ایجاد رانت خواهد بود

http://www.iana.ir/fa/news/1۱۰8۹/%D%۰B%۳D%۰A 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸6تاریخ: 

میلیارد ریال در بورس کاالی ایران مورد  753هزار و  8تن انواع کاال به ارزش نزدیک به  882هزار و  821طی هفته گذشته، حدود 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کاالی ایران، در هفته اول مرداد ماه، در تاالر به گزارش ایانا از .دادوستد قرار گرفت

 .میلیارد ریال معامله شد 871تن انواع کاال به ارزش یک هزار و  84هزار و  17محصوالت صنعتی و معدنی، 

تن کنسانتره فلزات گرانبها از سوی  8بدن و تن کنسانتره مولی 382تن مس،  21هزار و  1تن فوالد،  497هزار و  13در این تاالر 

 227همچنین در هفته معامالتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، .مشتریان خریداری شد

 .میلیارد ریال به فروش رسید 792هزار و  8تن انواع کاال به ارزش  897هزار و 

تن لوب  712هزار و  37تن وکیوم باتوم،  292هزار و  327تن مواد پلیمری،  288هزار و  11تن قیر،  288هزار و  338در این تاالر، 

 212و   تن گازها و خوراک ها 22تن روغن،  312تن گوگرد، یک هزار و  282هزار و  38تن مواد شیمیایی،  722هزار و  91کات، 

هزار و  27کاالی ایران نیز در اولین هفته مرداد ماه، شاهد معامله  تاالر محصوالت کشاورزی بورس.تن عایق رطوبتی خریداری شد

 928هزار و  34تن جو دامی،  829هزار و  2میلیارد ریال بود؛ در این تاالر داد و ستد  122تن انواع کاال به ارزش نزدیک به  199

هزار قطعه جوجه یک  22مرغ منجمد و  تن 841تن ذرت، یک هزار و  172تن شکر سفید، یک هزار و  822هزار و  8تن گندم، 

تن بشکه  9تن ضایعات فلزی،  888الزم به ذکر است در هفته ای که گذشت و در بازار فرعی بورس کاالی ایران، .مشاهده شد  روزه

 تن سولفات داد و ستد شد. 922تن کنسانتره فسفات و  891هزار و  9تن شیرخام،  322تن روغن کارکرده،  12خالی، 

http://www.iana.ir/fa/news/88782/%D%41%2D%4B%2 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۱تاریخ: 

رضه روزه برای عروزه گفت: در حال حاضر استقبال از سمت تولیدکنندگان جوجه یکمقام دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکقائم

فرد امروز در د اصغریسعی.روزه تمایل زیادی به عرضه در بورس کاال دارنددر بورس کاالی ایران باالست و تولیدکنندگان جوجه یک

روزه در بورس کاالی ایران دارای مراحلی همچون اخذ کد معامالتی، ارائه مدارک، وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود: عرضه جوجه یکگفت

س کاال و ارائه مدارک شرکت در صف ورود به بور 42شرکت در بورس کاال حضور دارند و  33پذیرش امیدنامه و عرضه است و در حال حاضر 

روزه در تاالر فرعی بورس کاال عرضه شد، بیان کرد: با ورود این محصول هزار قطعه جوجه یک 722هستند.وی با اشاره به اینکه درسال گذشته 

 ان گوشتی هم اقداماتبه تاالر اصلی بورس کاالی ایران باید مدارک و مستندات بیشتری ارائه شود، این در حالی است که از سمت مزارع مرغدار

 خوبی برای گرفتن کد بورسی در حال انجام است که باید مراحل عرضه در بورس را طی کنند.

میلیون قطعه است که نیاز  912گیرد فرد ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت جوجه گوشتی با صادرات جزئی که صورت میاصغری

 92لیون قطعه ظرفیت برای مرغداران گوشتی ثبت شده است که از این میزان می 892کند، اما در حال حاضر کشور را برآورده می

 های گوشتی بدون مجوز هستند و مابقی پروانه دارند.میلیون مرغداری

 روزه در کشور ثبت شده استشرکت پرورش جوجه یک ۰۳۳

مزرعه پرورش جوجه در کشور فعال است  122روزه، در حال حاضر بیش از مقام دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکبه گفته قائم

روزه در کشور ثبت شده است که هر کدام شرکت پرورش جوجه یک 222تر شوند؛ به بیان سادهشرکت مدیریت می 222که توسط 

شان در روزه برای عرضه محصوالتدهنده جوجه یکپرورش 72شرکت تاکنون بیش از  222تعدادی مزرعه دارند. همچنین از این 

 ها در مرحله پذیرش و تعدادی در مرحله ارائه امیدنامه خود به بورس هستند.اند که تعدادی از آنس کاال کد بورسی دریافت کردهبور

رو ریزی با افزایش سود روبهکند که با جوجهوی عنوان کرد: لذا زمانی که قیمت گوشت مرغ افزایش پیدا می کند، مرغدار احساس می

روزه از ابتدای بهمن سال ریزی افزایش یابد که تقاضای زیاد برای خرید جوجه یکست که تقاضا برای جوجهشود، لذا طبیعی امی

 های اخیرفرد یادآور شد: با افزایش قیمت مرغ در ماهگذشته سایه خود را روی صنعت انداخته و باعث رشد قیمت شده است.اصغری

ای س کاال عرضه شده و مکانیزم کشف قیمت روشن و شفاف شده و قیمت عادالنهتمهیداتی اندیشیده شده است تا این محصول در بور

برای این محصول کشف شود.وی با بیان اینکه با ورود این محصول به بورس کاال مکانیزم کشف قیمت شفاف شده است، تأکید کرد: 

ه روزه بوی بورس کاال، قیمت مرغ و جوجه یکبا خارج شدن از بازار سنتی و نیز افزایش عرضه و رقابت برای این محصول در تابل

 رسد، زیرا هیچ کدام از مزارع مرغ مادر راضی نیستند که قیمت این محصول در این وضعیت بماند.تعادل می

 روزه در بورس کاالروزه خاطرنشان ساخت کرد: با گذشت یک ماه از عرضه جوجه یکمقام دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکقائم

شود که با توجه به کشف قیمت عادالنه و شفاف در بورس کاالی ایران، مزارع مرغ مادر برای ورود به این بورس تشویق بینی میپیش

 شوند و رفته رفته بر حجم عرضه و معامله این محصول افزوده شود.

راهنمایی شود تا خریدار بداند که از کجا های متعدد بورس کاال باید تقاضا به سمت بورس وی در پایان اظهار کرد: با توجه به مزیت

 توانند جوجه را خریداری کنند./با قیمت مناسب می

http://www.iana.ir/fa/news/88734/%D4%A7%D4%B2% 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۳۱/۸8/۸۳ : تاریخ

تن گندم خوراکی استان های اردبیل،  277هزار و  337مردادماه، میزبان عرضه  2تاالر کشاورزی بورس کاالی ایران روز دوشنبه 

، طی بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش  .مرکزی، زنجان و خراسان شمالی در قالب طرح قیمت تضمینی است

تن شکر سفید،  791هزار تن گندم دوروم ، یک هزار و  8تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی،  882این روز و در تاالر مذکور 

تن مرغ منجد نیز در تاالر محصوالت  821تن جو دامی و  922تن ذرت دامی،  922تن ذرت دانه ای،  922وغن خام، تن ر 922

 822هزار و  SM  ،4 هزار تن تختال 32تن سبد میلگرد،  332هزار تن تیر آهن،  83بر اساس این گزارش، .شودکشاورزی عرضه می

 .شودحصوالت صنعتی و معدنی عرضه میکیلوگرم شمش طال در تاالر م 4تن انواع ورق و 

تاالر فرآورده های نفتی و .تن قیر و عایق رطوبتی عرضه می شود 222هزار و  1در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز طی این روز 

بورس کاالی ایران بازار فرعی .است باتوم وکیوم و کات لوب قیر، پلیمری، مواد انواع تن 994 و هزار  18پتروشمی نیز شاهد عرضه 

 .کندهزار تن جو دامی و یک هزار تن آهک پخته ذوب آهن اصفهان را تجربه می 22نیز در این روز عرضه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۶۹۳۱۸8۸۳۸۸۸۱11 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

 .دادها روند افزایش قیمت آن را هشدار میبینیبا توجه به اتفاقاتی که از اوایل سال جاری برای محصول جو افتاد، بسیاری از پیش

افتاد، اظهار نگرانی کرد و به چهار ماه پیش، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران درباره اتفاقاتی که در حوزه تجارت جو می

درصد برسد؛ محصولی که تأثیرگذارترین فاکتور  32زودی تعرفه واردات جو افزایش یافته و از پنج به متأسفانه قرار است به"ایانا گفت: 

به گفته وی، سال گذشته که خرید تضمینی جو از طرف دولت انجام شد، حدود یک میلیون "شود.اک دام محسوب میدر قیمت خور

ای به آزاد تغییر دادند و اکنون قرار است تا یک ماه آینده، تن از این محصول روی دست دولت ماند؛ بنابراین ابتدا ارز آن را از مبادله

زار ه. در صورتی که چنین رویدادی اتفاق بیفتد، قیمت جو وارد شده به کشور، برای تاجر یکدرصد افزایش یابد 32تعرفه آن به 

تومان در بازار عرضه خواهد شد. این در حالی است  922هزار و تا یک 322هزار و شود و قطعاً بین یکتومان در هر کیلوگرم تمام می

رسد.این در حالی است که یک ماه بعد، رئیس گرم به دست دامدار میتومان در هر کیلو 722اکنون نرخ این محصول حدود که هم

ماه افزایش یافته و این روند تا مردادماه هر سال ادامه معموالً تعرفه جو از اردیبهشت"همین اتحادیه در این زمینه به ایانا گفت: 

د که منافع کنهای دولت اقتضا میایجاد کند؛ زیرا سیاستتواند برای دامداران نگرانی یابد. بنابراین چنین امری موقتی بوده و نمیمی

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

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

بعد از پایان خرید جو از کشاورزان، دوباره وزنه به "وی یادآور شد: "ها بسیار الزم است.در مقاطع زمانی اینچنینی، افزایش تعرفه

حصول همچنان روندی اما تا امروز، قیمت این م"دهد.سمت دامداران سنگینی کرده و دولت برای حمایت از آنها تعرفه را کاهش می

قیمت جو بیش از "مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران به خبرگزاری مهر عنوان کرد: که رئیس هیأتطوریصعودی داشته است. به

تومان به حدود یکهزار تومان  422درصد افزایش یافته است همچنین به تبع آن، یونجه از  82تا  22هزار تومان شده و حدود یک

 "تومان رسیده است. 782تومان به  142تا  172س در بازار آزاد از رسیده و سبو

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

 382دهد که قیمت جو داخلی از اسفند سال گذشته تا امروز، بیش از نگاهی به جدول آماری قیمت جو از شش ماه گذشته نشان می

تومانی  922تومان با افزایشی  722درصد رشد داشته است. جو وارداتی روس نیز به تبع آن از  38کیلوگرم و به عبارتی تومان در هر 

بینی رئیس اتحادیه سراسری دامداران، مبنی بر افزایش درصد رسید.حال باید منتظر بود و دید که آیا پیش 91تومان یعنی  222به 

شود یا این باال رفتن نرخ، همچنان ادامه خواهد داشت؟ البته هرچند که شرکت پشتیبانی یموقتی قیمت جو، به واقعیت تبدیل م

تومان به دست  292امور دام نیز اعالم کرد که برای تنظیم بازار این محصول اقدامات الزم را انجام داده و این محصول را با قیمت 

ند کفزایش ناگهانی آن به ویژه در یک ماه اخیر، مسئله را وارد فاز دیگری میهای گذشته و اها در ماهرساند، اما روند قیمتدامدار می

 ها باشد.که ممکن است نتیجه آن ادامه یافتن سیر صعودی نرخ

 جدول متوسط قیمت جو داخلی و روس طی شش ماه گذشته

 قیمت جو روس )ریال( قیمت جو داخلی )ریال( ماه

 7222 2287 21اسفند  31

 4232 2287 28فروردین  31

http://awnrc.com/index.php
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 7222 4182 28اردیبهشت  31

 2212 2282 28خرداد  31

 2922 2238 28تیر  7

 2222 32122 28مرداد  7

http://www.iana.ir/fa/news/1۱۰۶۱/%D%۰AA%D%۰BA%DB۰%C 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

تن گندم خوراکی و یک هزار  324هزار و  394مردادماه، میزبان عرضه  4تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز یکشنبه 

تن  922تن جو دامی،  322به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، در این روز .قالب طرح قیمت تضمینی است تن جو دامی در 918و 

هزار تن گندم خوراکی نیز در این  321هزار تن گندم دوروم و  8تن شکر سفید،  791تن روغن خام، یک هزار و  222ذرت دانه ای، 

تن مس کاتد و  822تن مس مفتول،  922ی بورس کاالی ایران میزبان عرضه تاالر محصوالت صنعتی و معدن .تاالر عرضه می شود

تن کنسانتره فلزات گرانبها نیز در این تاالر عرضه می  39تن سولفور مولیبدن و  382هزار تن مس کم عیار است. عالوه براین 92

 . تن قیر و گوگرد پاستیلی است 122هزار و  38تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه . شود

تن انواع قیر، گوگرد، لوب کات، وکیوم باتوم، سالپس واکس، مواد پلیمری و شیمیایی نیز  883هزار و  82این گزارش حاکی است، 

 .در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه می شود

 .متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات را تجربه می کند تن آنیلین و 72بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 
http://www.iana.ir/fa/news/1۱6۰۱/%D%۰B%۳D%۰B%۶D۰ 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

تن شکر  291تن روغن خام، یک هزار و  222تن ذرت دانه ای،  200تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی،  821یک هزار و 

 .تن جو دامی نیز در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود 50هزار تن گندم دوروم و  39هزار تن گندم خوراکی،  82سفید، 

تن عایق رطوبتی  12تن انواع قیر و  222هزار و  2گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، در این روز  به

 ذرت تن 922  تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی، 821این گزارش حاکی است، یک هزار و .نیز در این تاالر عرضه می شود

 جو تن 12  هزار تن گندم دوروم و 39هزار تن گندم خوراکی،  82تن شکر سفید،  291یک هزار و  تن روغن خام، 222دانه ای، 

 توسعه و گسترش شرکت  9تن مرغ منجمد رنج  821بر اساس این گزارش .شود می عرضه کشاورزی محصوالت تاالر در نیز دامی

تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز در این روز .تاالر عرضه می شود این در سلف صورت به نیز بهپرور صنایع

بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این .تن مواد پلیمری، قیر، گوگرد، لوب کات و وکیوم باتوم است 897هزار و  79شاهد عرضه 

   .تن شیر خام را تجربه می کند 322روز عرضه 

http://www.iana.ir/fa/news/1۱۱۸۱/%D%۰B%۳D%۰B%۶D%۰B%۱ 
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 اقتصاد محصوالت
 ایران اکونا - ۶۹۳۱مرداد / /  ۸1چهارشنبه , 

وزارت جهاد کشاورزی گفت: افزایش قیمت پیاز دالئل مختلفی دارد که کاهش سطح  جاتای و صیفیمدیرکل محصوالت علوفه

شود این قیمت تا یک دو هفته آینده به حالت تعادل بینی میکننده است. پیشزیرکشت باعث افزایش قیمت از مزرعه تا مصرف

اظهار داشت: ما هر ساله طرح استمرار  شده، بازار در پیاز قیمت کاهش برای تدبیری چه که این به پاسخ در حسین اصغری.برسد

ئله ها این مسکنیم، تا چه محصولی به چه میزانی کشت شود، اما خیلی وقتها ابالغ میکشت و میزان کشت هر محصول را به استان

 گردد به قیمترمیشود و ما هم ابزاری برای مهار یا کنترل این مسئله در دست نداریم. نمونه آن؛ بحث پیاز است که برعایت نمی

ه ای بوی افزود: در دو سال گذشته قیمت این محصول بسیار پایین بوده و در نتیجه کشاورزان، دیگر عالقه.پیاز در دو سال اخیر

اند و در نتیجه بازار به هم ریخته است و ما برای اجرایی کردن الگوی کشت، نیاز به یک سری الزامات تشویقی و کشت آن نداشته

اصغری همچنین به این نکته اشاره کرد که ما هر روز محصوالت مهمی مانند پیاز را در سه سطح مزرعه، میدان اصلی  .داریمتنبیهی 

وی در مورد روند تولید محصولی مانند پیاز در  .کنیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن استفروشی پایش و رصد میبار و خردهتره

م آب و هوا، اواخر هر سال تولید پیاز از مناطقی مانند جنوب کرمان، جیرفت و به تدریج فارس وارد کشور گفت: با توجه به تنوع اقلی

تومان بود که این عدد در میدان  3812شود که دقیقاً در نیمه اردیبهشت قیمت پیاز سر زمین در جنوب کرمان کیلویی بازار می

وی با اشاره به اینکه قیمت از تولید تا مصرف به شدت تغییر  .یمت خوردتومان ق 2812فروشی هزار تومان و در خرده 9بارفروشان 

به  .کند، خاطرنشان کرد: همین زنجیره دقیقاً حلقه مفقوده ماست، مضاف بر آنکه میزان ضایعات از مزرعه تا مصرف بسیار باالستمی

تومان  9822ر روز گذشته سر مزرعه میانگین جات وزارت جهاد کشاورزی، قیمت پیاز دای و صیفیگفته مدیرکل محصوالت علوفه

  .تومان بوده است 2812فروشی تومان رسیده و در سطح خرده 2322تا  9822بار بین در هر کیلو بوده که در میادین تره

کاهش  ها و دالالن سود خود را هموی به این نکته هم اشاره کرد که هنگام افزایش قیمت محصوالت پرمصرفی مانند پیاز، واسطه

  .گری باالتر استتر عرضه کنند، وگرنه در مواقع دیگر قیمت هزینه واسطهدهند، تا بتوانند محصول را راحتمی

http://iranecona.com/6862۹/%D%۳BE%DB۰%C 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸6تاریخ: 

وری آب، تغذیه گیاهی و های الگویی سه رویکرد اصلی کارآیی و بهرهاندازی سایتمقام معاون ترویج کشاورزی گفت: در راهقائم

 .گیردقرار میشناخت مسائل و مشکالت کشاورزان و رفع نیازهای آنان مورد توجه 

های آذربایجان غربی سایت الگویی در استان 12وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به ایجاد مقام معاون ترویج کشاورزی امروز در گفتقائم

ندازی ازودی راهها بهسایت الگویی در این استان 12منظور مصرف آب کمتر و باال آمدن آب دریاچه ارومیه و آذربایجان شرقی گفت: به

وری آب، تغذیه گیاهی و شناخت های الگویی سه رویکرد اصلی کارآیی و بهرهاندازی سایتپسند افزود: در راهخواهد شد.محمدرضا شاه

وری ها و فنونی که به افزایش بهرهها تکنیکگیرد. در این سایتمسائل و مشکالت کشاورزان و رفع نیازهای آنان مورد توجه قرار می

شود تا از سوی محققان به مورد اجرا درآید. در حوزه تغذیه نیز محققان در سه محور تولید محتوای فنی شود، تعیین میآب منتهی 

 های آموزشی و تبدیل محتوا به نشریه ترویجی فعالیت خواهند داشت.و تخصصی، تدریس در کارگاه

ها و آفات، هرس، های اصلی کشاورزان مانند مبارزه با بیماریهای الگویی مشکالت و نیازها، در سایتوی بیان کرد: عالوه بر این

 گیرد و راه های برطرف ساختن آن ها تعیین می شود.الگوی کشت، آبیاری و... مورد بررسی قرار می

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

گیرند، کشاورز تحت پوشش آموزش های ترویجی قرار می 32ینکه در هر سایت الگویی مقام معاونت ترویج کشاورزی با بیان اقائم

ای نیز در نظر های رسانهشود و پوششهای الزم ارائه مینفر از کارشناسان نیز آموزش 22تا  91ها برای یادآور شد: در این سایت

های ایتاندازی سگرفته برای راههای صورتبا اشاره به فعالیتپسند وری آب کشاورزی است.شاهگرفته شده که در زمینه افزایش بهره

 ها به پایان رسیده، واحدهاییابی این سایتهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تأکید کرد: در حال حاضر مکانالگویی در استان

ز سوی مسئوالن هماهنگی ترویج هر دو قرار است ا -وری آب و تغذیه گیاهیغیر از بهره-های اصلی اصلی مشخص شده و موضوع

ها، اسکن محیطی نیز باید صورت گیرد. در این بخش استان بر اساس نیازهای اصلی کشاورزان اعالم شود.وی ادامه داد: عالوه بر این

ست، شود تا با اطالعات در(و... مشخص میECبافت خاک، الگوهای کشت، مصرف آب، شیوه آبیاری، تجارب قبلی، تبخیر آب )

مهرماه سال  شود و از روز نخستهای یادشده تا پایان تابستان تکمیل میپسند، فعالیتگیری صحیح صورت گیرد.به گفته شاهتصمیم

 های الگویی در این دو استان آغاز به کار خواهد کرد./جاری همزمان با آغاز کشت پاییزه، کار سایت

http://www.iana.ir/fa/news/88787/%D%4B%3D%4A%7D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸6تاریخ: 

بسیاری از بیماری های محصوالت زراعی اند. تأثیرات ویروس ها طیف گسترده ای دارد و شامل تغییر رنگ ویروس های گیاهی عامل 

، اما "دبلیو، یو، آر"به گزارش ایانا از وبسایت و شکل که محصوالت را کم ارزش و یا بی ارزش می کند تا از بین رفتن محصول است.

در این حالت گیاه میزبان ظاهراً سالم به نظر می رسد. به هر حال، عفونت های  فونت ویروسی می تواند بدون نشانه نیز باشد؛ که

ناشناخته عواقب جدّی بر صادرات محصوالت کشاورزی خواهد داشت، به ویژه هنگامی که ویروس مربوطه در سایر کشورها شرایط 

هنگامی که گیاهی با ویروسی آلوده می شود، برای  قرنطیه داشته باشد. عوامل استاندارد حفاظت از گیاه تنها برای ویروس ها نیست؛

مدت طوالنی قابل درمان نیست. بنابراین، کشاورزان و تولیدکنندگان تالش می کنند تا محصوالت شان را عاری از ویروس نگه دارند. 

نند. به عالوه، آنان برای به آن ها تولید محصول را با مواد گواهی شده بدون ویروس )بذرها، قلمه ها و دیگر مواد کشت( آغاز می ک

حداقل رساندن انتقال ویروس به محصوالت خود و دیگر محصوالت اقداماتی را انجام می دهند. برای تأثیر بیشتر، مهمترین مسئله 

 آن است که بفهمیم گسترش ویروس و حرکت آن از گیاهی به گیاه دیگر چگونه است. 

 گسترش ویروس ها

)پراکندگی( بین گروه های ویروس ها متفاوت است. چندین نمونه از مسیرهای پراکندگی که ویروس ها از آن اساساً، روش گسترش 

 ها استفاده می کنند عبارتند از:

 حشرات )شته ها و سفید بالک ها(· 

 خاک )کرم های لوله ای و قارچ های خاک(· 

 تماس مستقیم و فعالیت های کشت· 

 ی از یک گروه مشخص، مکانیزم های مشابهی در پراکندگی دارد. اغلب فرض می شود که ویروس های

 در کاهو (Torradoviruse)تورادو ویروس 

بر  -دانشگاهی در هلند در زمینه علوم و منابع طبیعی- (Wageningen)نمونه ای از جدیدترین تحقیقات در دانشگاه واگنینگن 

ه جنس تورادو ویروس است. آن ها قبالً فهمیده بودند که ویروس هایی روی ویروسی است که اخیراً در کاهو کشف شده و متعلق ب

 Lettuce)از این گروه با سفید بالک ها انتقال می یابند. به هر حال، تحقیقات جدید نشان داد که ویروس برگ های کاهوی نکروتیک 

necrotic) ن رزان و تولیدکنندگان می توانند با استفاده از ایبا این نوع آفت منتقل نمی شود، بلکه با شته ها انتقال می یابد. کشاو

 اطالعات، اقدامات نظارتی مؤثرتری را برای پیشگیری از گسترش ویروس ها انجام دهند.

http://www.iana.ir/fa/news/88728/%D%4AE%D%4B%7D 
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 منابع طبیعیاقلیم و 
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

راند و پشت سرش خاک است که به آسمان پیچ میپور در جاده خاکی پیچپژوی خاکستری آقای حسین |شهروند ، نرگس جودکی

دهند. آخرین ویال خودی نشان میها و ویالها باغشود. خانهشود. روستای ایرکا هم تمام میتر میرود. جنگل نزدیک و نزدیکمی

قدم فاصله است. 92گوید. از این خانه تا جنگل آقای حسین پور راست می«. بفرمایید این هم ویالی جنگلی رویایی»است.  73پالک 

ندران نسل پلنگ ماز .امنیت؟ پلنگ کجا بود»گوید: پور میماند و خیال. آقای حسینکند و جنگل وهمناک میآفتاب دارد غروب می

 «.جا، فقط شغال ممکن است بیاید. ببینید همه جای این خانه قفل و بند داردمنقرض شده. ترسی ندارد این

کند که آفتاب پشت فرسایی میقدر در شرح مزایای خریدش سخنپور آنمتری است که حسین222روی خانه باالی تپه، زمینی روبه

ان تخیال»کند. های ویالیی را معرفی میایستد و شهرکپور چند جای دیگر میسیندر راه بازگشت آقای ح.شودکوه و جنگل گم می

پور با کارت ویزیت و چند شیشه دلستر گردیم. جلوی بنگاه، حسینبه جاده اصلی آمل برمی«.جا همه تهرانی هستندراحت. این

آژانس امالک  1719پور یکی از بنگاه آقای حسین.محضر آید برای قرار و مدارهای بعدی و اگر ویال پسند شده باشد، قرارلیمویی می

کند. ویالیی در دل جنگل یا شالیزار یا ساحل عزیز ای یک ویال معامله میمازندران است که به قول خودش در بدترین حالت هفته

ازندران به جای توسعه گردشگری و اندازان سبز منشینان به چشمسازان و ویالکه مازندران شهر ما یاد بادهجوم چندساله انبوه.دریا

ها را گرفته و آنچه به سوغات آورده به قول کارشناسان نابودی اقتصاد بومی است و زایی، منابع طبیعی را گرفته، صدای زنجرهاشتغال

را با پول عوض گیرد. دامداران مراتع بکر شود و شب با بوق خودروهای سیاه و سرخ پایان میصبح با صدای اره آغاز می.نابرابری

ان قدر با شتاب از شهرشتر از آمل به تهران برای آنها که آنکنند. کجا نزدیککنند و شالیزاران را بناهای سیمانی و سنگی پرمیمی

روند که جایی در پهنای دامن البرز خاطرات خوب بسازند. حسینی هم که از گریزند که انگار هیچ دلبستگی با آن ندارند و میمی

 «.ها، اهالی اصفهان و مشهد ساکنان غیربومی مازندران هستندها و قمیبعد از تهرانی»گوید: پور است، مینفان آقای حسینصهم

در امتداد هر پنجره و پشت هر دیواری، .دهندانداز ابدی را تغییر میشود و چشمشان افزوده مینشینانی که هر روز به جمعیتحاشیه

های سرخ و نارنجی با حصار و باروهای آهنی نشسته. به قول کمال اطهاری، های وسیع با شیروانیساختماندر جنگل و شاالیزار 

های امالک در خیابان منتهی به چمستان )از شمارش تعداد بنگاه.«آثار رشد بورژوازی مستغالت در استان مازندران»اقتصاددان 

شوند. خودروها به تاخت متر است( ساده نیست. دو نفر مسئول شمارش میکیلو91آباد تا ورودی چمستان که حدود دوراهی حسین

به موازات آن صف  هایی با نماهای سنگ و شیشههای کشاورزی است که ردیفی از بنگاهرانند. دو طرف زمیندر دو طرف جاده می

ما، نو، جنگل، آینده، نیزار، آریا، پارسیانلهنویسد و یکی چپ. چپ: امالک کیان، شمال، طلوع، نواندیش، الکشیده. یکی راست را می

ها. گاهی هم یکی یادی از مازندران کرده و های آشنایی هستند برای تهرانینو. اسامی نامنو، امیرآباد، برتر، اریکهسعادت آباد، یاس

بیزانس، آیالر، سپهر،  :م یکیتر است. هر چند قدهای دست راست سختشمردن و نوشتن نام امالکی.اسمی از باران برده و البرز

 ذرهایگ و کوچه محاسبه بدون... تهران  وی، سعدآباد، اقلیما،طالی سبز شمال، بهار، ایرانیان نور، ایران، سبزگستر، فدک نور، پارک

ای یکی بنگاهی که در بدترین حالت هفته 938کیلومتر 91 در. شودمی شمرده بنگاه 42 چپ در و بنگاه322 راست سمت در فرعی،

های چمستان است و تا محمودآباد و نور و آمل و بابل و بابلسر راه بسیار کند و این تازه حکایت یکی از خیاباندو ویال معامله می

، بلندروی صندلی پشت رتبه سوم مازندران در تعداد بنگاههوای داخل بنگاه به همت کولر گازی خنک است. صاحب بنگاه.است

 «.بنگاه داریم. خدا رو شکر مشتری هست. نه به اندازه سابق، اما هست422جا در این راسته بیشتر از این»ه. میز بزرگ نشستپشت

ه. در آمد نور  بنگاه شهرستان 822های معامالت امالک کشور با ذکر شماره تلفن، فهرستی از های مربوط به بنگاهدر یکی از سایت
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های آمار امالکی  (هم دو کارشناس اقتصادی )حسینی و موقر 41سالبنگاه. در  728آژانس مسکن و در آمل  487محدوده ساری

های معامالت در مرکز آمار ایران تعداد بنگاه.امالک بدون پروانه387دار و امالک پروانه878بنگاه اعالم کردند:  892استان مازندران را 

 29سال افزایش یافته، یعنی دو برابر و نیم رشد. در  22سال بنگاه در 222هزار و 73به  48سال بنگاه در822هزار و 21امالک از 

 .واحد سوم شد 1719بنگاه و مازندران با 7294رضوی های کشور را داشت. خراسانکارگاه باالترین تعداد بنگاه48هزارو31تهران با 

هایی در حوالی توان صاحب ویال شد. زمینتومان می میلیون372تا  332گوید با آورد. میدم میپور بنگاهی چای تازههمکار حسین

توان در شورا نقشه روستا را دارد. می»اند از شالیزار به ویال تبدیل شوند. آباد و پیشگون سراغ دارد که آمادهروستاهای حسین

باغ افت هم اجازه ساخت خانهشود، ویال ساخت. دست شورا و دهیار است. در بیرون از بهایی که درون بافت روستا محسوب میزمین

 روزهااین خودش «.ساخت شهرک توانمی هم شالی هایزمین در. ساخت  متری922شود یک بنای دهند. برای هر باغی میمی

بندی و شود، اما بعد از پالکمی خریداری تومان هزار392 متری زمین». است هزارمتری 34 زمینی در شهرک یک ساخت درگیر

جا در مازندران زند، ایننژاداگر در تهران بازار مسکن هنوز چرت میحسرت نبودن محمود احمدی«.چیز دیگری است هاساخت قیمت

سال پیش بهتر بود، چون پول در بازار بود. پول بیشتری دست دو»سال پیش نیست، اما در تکاپوست. به قول آقا رضا اگرچه مثل چند

 سالهایی بود که در تشدید تخریب جنگل موثر بود. فرماندار کالردشت دویکی از برنامهطرح خروج دام از جنگل هم « مردم بود.

بسیاری از افراد دامدار نبودند، در ازای شمارش چندباره دام به  .به بهانه خروج دام از جنگل به جنگل خیانت شد»پیش گفته بود: 

آقا رضا، مغازه دوبری «.ها فروخته شدری قرار نگرفت، بلکه به تهرانیتنها مورد استفاده دامداها نهیک دامداری زمین دادند، زمین

 ضار آقا  نمایی در حیاط مشبک.های هخامنشی و آبدارد بر جاده. پشت سرش روی دیوار تصویر یک ویالی جنگلی است. با ستون

میلیون تومان مجوز شد با یکاوج بود و می وساز درید، اما حسرت دورانی را دارد که ساختآمی نظربه راضی دارد که معامالتی از

ها شورایی است. ما از دهیاری استعالم ها سند دارد، بعضیاین ویالها سند دارند؟بعضی  .تبدیل جنگل به استراحتگاه را گرفت

متری توی 222تا  922ویالها چقدر با روستا فاصله دارند؟حاشیه روستا هستند.   .گیریم. دهیاری هم که نماینده بخشدار استمی

 .مان بیایدمتر. موردها زیاد است، باید یک مورد را ببینید ما سلیقه شما دست312متر، بنا 222تا  972داریم. زمینش  شهرک

تر هم داریم تومان خوب است. اما موردهای خیلی ارزان32میلیون تومان نقد و اقساط هم ماهی 322پرداخت الزم است؟چقدر پیش  

ویالی جنگلی هم دارید؟جای خیلی بکر، دل جنگل. هم ویال داریم و هم زمین. یک زمین   .ماهه32ن پیش و اقساط میلیو12با 

شود یک فامیل با هم بخرند و بعد هر خانواده یک ویال هزار درخت. می1متری هم دارد با 922هزار متری رویایی داریم. یک بنای 21

ها از پایه انجام شده. مال دامدارهاست. این زمین ساخت خانه را چطور بگیریم؟تغییر کاربریمجوز   .تومان هزار922 متری  بسازد.

هزار متری، یکی سه هکتار، یکی 39ها را در جنگل به چرا نبرند. به یکی بسته به تعداد دام بهشان زمین واگذار کردند تا دیگر حیوان

ها هم کردن درختیعنی قطع  .ها را فروختندهم دامداری را رها کردند و زمین یک هکتار دادند با امتیاز تغییر کاربری. دامدارها

گیری های جدید سختمشکلی ندارد؟مشکلی ندارد. آب و برق و گاز هم که باشد دیگر مشکلی نیست. البته االن خیلی برای زمین

سال دیگر چقدر رشد جمعیت و چقدر 32روستا تا  اند اینها مشخص است و تعیین کردهشود، اما قبال راحت بود. االن محدودهمی

طور نبود. در ها باال برود. اگر مثل سابق بود، اینهای بافت و غیربافت مشخص است. این باعث شده قیمتاجازه ساخت دارد. زمین

رویم. آهان، گل میسعادت آباد کجاست؟یک کیلومتر جلوتر به سمت جن  .شود انداختآباد دیگر یک برگ درخت نمیمنطقه سعادت

هزار تومان است. نبش است 392متری دارد. زمینش متری 72، 82یک ساختمان رمانتیک هم جای دنج و خیلی خلوت داریم. بنای 

وضعیت خرید و   .992شود شود تفکیک کرد. سندش هم در نوبت است. توی دل جنگل یک کم قیمت باالست. میو هر جوری می

خانواده بومی  42االن روستای ما  .وساز هم زیاد بودفروختیم. ساختویال می 8روزی  23و  22است.  فروش چطور است؟هنوز خوب

های سال  .هم که خورد به انتخابات 28سیصد ویال دارند. معامله کمتر شد، اما هست. اواخر هزارودویست، ها هم ندارد، اما تهرانی
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تیم رفساختیم بعد میرفتیم. میتر بود. اصال دنبال مجوز نمیجوز گرفتن سادهگرفتید؟آن موقع مچطور مجوز ساخت می 23و  22

این همه بنگاه در یک راسته   .گرفتیدادی مجوز میمیلیون تومان میدنبال آب و برق و گاز. در آن دوره همه چیز لودری بود. یک

درصد از اصفهان و مشهد هم بیایند، خوب است. پریروز دهمدرصد هم که از تهران بیایند، یک هنوز کارکرد دارد؟نیم درصد، سه دهم

دهند توی اهواز ماند، دیدید توی موبایل نشان میآید یک ماه مییکی از خوزستان آمده بود. خوب چطور بماند توی آن هوا. می

 متر922 با ایران جای هر. است پایین ریالی ارزش به اما است، بزرگ اسم به شمال  آید شمال.پزد. خوب میمرغ زیر آفتاب میتخم

 .است زیاد منطقه این توی ویال متقاضی. بوشهر و یزد حتی جا هر. دهندنمی میلیون322 زیر را بنا متر322 زمین،

ن شود آمد. االن ما خودماتر میروید تهران. چهار بانده هم که بشود راحتجا میچرا این همه متقاضی دارد؟چون شما راحت از این  

جا سه دهم. از تهرانپارس تا اینتان میتهران هم قرار است راه بیفتد. اسنادش را نشان-رویم. متروی آملیک ساعت و سه ربعه می

 .جااند ایناند سی، پنجاه، صد هکتار زمین خریدهگنده االن آمدههای کلههرحال این پروژه ملی است. آدمآیید. بهربعه می

فروشی و الی پردهها ویران شددر غروب شلوغ خیابان اصلی شهر آمل مغازه کوچکی البهچگونه جنگلبورژوازی مستغالتیا 

رز های هکننده مار و سم کشنده علفشود و تقاضای سم دورفروشد. زنی وارد میزند. بیلچه و بذر و سم میها سوسو میخانگیلوازم

های هرز به خدا جزو این علف»دهد که گذارد و سرتکان میی در دستش میدارد. فروشنده آنچه خواسته پیچیده در کیسه نایلون

است، دار پیرمردی هشتادسالهمغازه.رودخندد و میزن می« طوری کشتند.ها طبیعت ما را همینطبیعت هستند. این تهرانی

کمال .هااغ تعریف دارد و نه چشم دیدن تهرانیها با خانواده در قشالق و ییالق بوده. نه دل و دمهای کهن را به چشم دیده. سالجنگل

بورژوازی مستغالت: جناحی از بورژوازی که در بازارهای    :کندشدن رانت دو تعریف ارایه میاطهاری برای روشن شدن بحث شهری

افراد یا موسساتی سازان سوداگر: انبوه.گیری محیط مصنوع داردکننده در شکلزمین و مسکن و مستغالت فعال است و نقشی تعیین

اطهاری آثار رشد .اند تا در نهایت از تغییرات در کاربری زمین عایدی کسب کنندکه در بازارهای مسکن و زمین یا مستغالت فعال

، رشد 22سال  یکی از آثار مهاجرفرستی شدید است. براساس سرشماری» :بیندگونه میبورژوازی مستغالت را در استان مازندران این

شدن دهد. همچنین سالخوردهکاهش چشمگیری را نشان می 41سال 3.9و  71سال  3.82اعالم شد که در مقایسه با نرخ  3،29 استان

درصد( و  41،7سوادی)درصد باسوادی: بقای بی«.دهندسال تشکیل می22درصد جمعیت استان را افراد باالی 12جمعیت، بیش از 

درصد( هم پیامدی است که اطهاری در  81.8درصد و نرخ بیکاری زنان 88.7ل مازندران ) سا98تا  31نرخ باالی بیکاری جوانان 

گریزان مملو است. حضور هراز و فیروزکوه در تعطیالت آخر هفته از پایتخت.بیندسازی در استان میرفتن جنگل و رشد شهرکازبین

 های ایرانارد، چراکه به گفته کمال اطهاری مساحت جنگلمیلیونی این موج گردشگر هیچ عایدی در توسعه اقتصادی ند82تا  92

مترمربع از سطح 282در هر ثانیه »رسید. میلیون هکتار می34که در گذشته نه چندان دور به میلیون هکتار است، درحالی39حدود 

گفته رئیس موسسه شود. بههای ایران نابود میسال یک میلیون هکتار از جنگل1شود. در هر ها و مراتع کشور تخریب میجنگل

اطهاری پیشنهاد «.های شمال تخریب کمی و کیفی داردهزار هکتار از جنگل82تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هر روز 

های پایش ریزی از سوی سطوح مختلف حکومت مرکزی و محلی و شوراهای ملی و محلی قانونی شود. شاخصکند پایش برنامهمی

 ها و تقویت حکومتر )پویایی و پایایی اقتصادی عدالت اجتماعی( تدوین و تصویب شود. درآمد پایدار برای شهرداریتوسعه پایدا

پژوهشگران هم با بررسی و پژوهش و مشاهده و ارزیابی در تجربه گردشگری تمرکز .محلی تامین شود و حقوق جمعی قانونی شود

صیب اند، چیز زیادی ندر قبال منابع طبیعی و اجتماعی که از دست داده»بینند. نمی اند و توفیقی در پایداری اقتصادی منطقهکرده

شود، اقتصاد بومی درحال نابودی است و تر میروز پررنگسطوح نابرابری در میان قشرهای مختلف روزبه .ساکنان محلی نشده

پور است. آدرس ویالی خورد. حسینن زنگ میخبرهای خوبتلف«.مازندران به مثابه یک کاالی تفریحی درحال مصرف شدن است

کیلومتر  972برای خرید ویال در مازندران نیازی به گذشتن از «.دهد که سند آب و برق هم داردمتری جنگل می922دیگری را در 
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ی. در های رویایوجوگر اینترنت دنبال کنید. پر است از ویالراه شوسه هم نیست. کافی است کلمه ویال و شمال را در موتورهای جست

شده و زمین ساحلی بندیهمچنان خبرهای خوب در راه است. فروش زمین ساحلی به صورت پالک»اند: یکی از این صفحات نوشته

های جنگلی در ابعاد مختلف قطعه اول ساحل، داخل شهرک، فروش زمین با کاربری آزاد، فروش زمین در ابعاد بزرگ، فروش زمین

 «.ترهای کشاورزی به صورت هکتاری و متراژ پایینفروش زمین دار،با سند منگوله

 تاثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران

دهند، درآمد حاصل از گردشگری در می شود. آمارها نشانآل توسعه در نظر گرفته میگردشگری در مازندران به مثابه استراتژی ایده

یابیم، گردشگری به شناختی درمیتانداری بوده است. با وجود این، در نگاهی انسانبرابر کل بودجه اس 1این استان گاه تا بیش از 

مثابه یک برنامه در توسعه اقتصادی موفق محقق نشده است. منافع اصلی حاصل از اقامت و پذیرایی گردشگر عمدتا نصیب 

اسطه های معاش بومی به وت. از سوی دیگر، شیوهکه باید سودمند نیسشود، بنابراین اقتصاد محلی چنانگذاران غیربومی میسرمایه

های مربوط به صنایع دستی و هنر فعالیت در بخش خدمات گردشگری درحال نابودی است. جان باختن تدریجی کشاورزی و فعالیت

عفرصالحی، که سحر ج« شناسی تاثیرات اقتصادی گردشگری در مازندرانانسان»بومی ازجمله مهمترین این موارد است. در مقاله 

اند، به تاثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران معصومه اشتیاقی و محمد فاضلی در فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی منتشر کرده

ی عنوان تیغگیری این مقاله از شکوفایی و توسعه از ورای گسترش صنعت گردشگری در مازندران بهدر نتیجه.پرداخته شده است

ها مؤید مخاطرات متعدد در جامعه مقصد گردشگری است. در بررسی کیفی مشخص شد ت، چراکه شواهد و یافتهدولبه یاد شده اس

ریزی، کماکان گردشگری مازندران نتوانسته است سهم چندانی در توسعه گذاری و برنامهقرن سرمایهکه با گذشت نزدیک به نیم

ش بخهای عمومی و شرایط کلی تا حدودی رضایتلحاظ توسعه زیرساختمنطقه از آن خود کند. هرچند وضعیت زندگی ساکنان به 

ها و مشاهدات طور کلی نتایج به دست آمده از مصاحبهبه .توصیف شد، اما این در روند توسعه گردشگری نقش چندانی نداشته است

. رضایت نسبی از وضعیت امکانات و ای از لحاظ بعد اقتصادی پایدار در مازندران صورت نگرفته استدهد توسعه منطقهنشان می

های عمومی در میان جامعه مورد مطالعه وجود ندارد و در بهترین حالت تغییرات مثبت ناشی از توسعه ملی و نه توسعه زیرساخت

های نشدن برخی از مؤلفهشده مشخص شد که محققهای انجامشود. همچنین طی مصاحبهتوسعه گردشگری استان دانسته می

های شغلی، توزیع عادالنه منافع و دسترسی عادالنه د پایدار، همچون درآمد مناسب، ثبات قیمت کاال و خدمات، برابری فرصتاقتصا

گمان پاسخگویان و همچنین  به.عنوان مهمترین تاثیرات منفی گردشگری مورد انتقاد قرار گرفته استزیست بهبه منابع و حفظ محیط

خصوص در بخش زمین منجر شده است. از بین رفتن مشاغل ها بهگردشگری به افزایش شدید قیمتبراساس مشاهدات انجام شده، 

مدت و بلندمدت گردشگری در های نقد منافع کوتاهمربوط به کشاورزی و پرورش حیوانات خانگی و غیره ازجمله آشکارترین جنبه

شان به بی که تنها وابستگی و مخاطره امنیت شغلی را برایمازندران است. دورشدن از مشاغل پدران و روی آوردن به مشاغل کاذ

سطوح نابرابر مالکیت و منافعی که .های مرکز استهایی است که متوجه ساکنان پذیرنده سیاستها و آسیبهمراه دارد، از دغدغه

ی، آشتی منافع محلی، همگان در آن سهمی یکسان ندارند، روی دیگر سکه توسعه گردشگری در مازندران است. عدالت اجتماع

ها پنهان نگه داشته ای و ملی امر الینحلی است که ورای ارقام کالن درآمدی ناشی از حضور گردشگران در مازندران از نگاهمنطقه

توان مدعی توسعه از پی گردشگری بود که توزیع عادالنه منافع در ابعاد مختلف برای ساکنان مقصد محقق شود. شود. زمانی میمی

دشگری در مازندران نتوانسته امکان برابری منافع را در بحث پایداری اقتصادی به وجود آورد. نامتقارن بودن توزیع قدرت در روابط گر

مهمان و میزبان به تغییر عمده در نگاه، احساس و رفتار گردشگران و در کل صنعت گردشگری به منطقه مازندران منجر شده است. 

ه و نیافتتوسعه-یافتهبزرگ، ایجاد مناطق توسعه-های کوچکهای نابرابری اقتصادی بین گروهزمینهشدن منطقه، بروز مصرفی
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به واقع، فرآیند .ای درحال گسترش استگرفتن اقتصاد بومی ازجمله پیامدهای منفی این تغییرات است که به نحو فزایندهنادیده

دودیت دسترسی به منابع طبیعی و دیگر موارد ذکرشده زمینه ایجاد گیری سطوح نابرابر شغلی، شکاف درآمدی، محناشی از شکل

کوچک اشاره به شکاف بزرگی است که بین درآمدهای -های منافع را در منطقه پدید آورده است. نابرابری بزرگها و محدودیتفرصت

محلی وجود دارد. واضح است که سود کالن تعداد محدودی از نافعان و صاحبان سرمایه و درآمدهای ناچیز عده زیادی از ساکنان 

ای مثال باالی منطقه هستند، در توسعه منطقهگذران و مسئوالن رده گذاران غیربومی یا سرمایهگروه کوچک نافعان که عموما سرمایه

 تان برایجای ساخت مدرسه و بیمارسشود. بنابراین بهدر بخش بهبود امکانات عمومی و خدمات بهداشتی یا آموزشی هزینه نمی

گذاری برای تامین بهداشت، جای سرمایهمردم بومی، هتل، استخر شنا و رستوران به حد کافی ساخته شده است. به عبارت دیگر، به

های ملی توسعه آوردن امکانات آموزشی یا سایر خدمات اجتماعی مورد نیاز مردم مازندران، سرمایهتعمیم بیمه درمانی، فراهم

شده بیانگر آن است که تجربه های ارایهواقعیت.شده است، در نتیجه سهم مردم محلی از گردشگری اندک استگردشگری کانالیزه 

گردشگری در مازندران در بعد پایداری اقتصادی موفق نبوده است. به مدد نتایج پژوهش حاضر که نمایانگر عوامل متعدد منجر به 

توان برخی راهبردها و یرات اقتصادی نامطلوب در مازندران شده است، میناکارآمدی گردشگری در ابعاد مختلف منتهی به تغی

ای، قبل از تدوین هر سیاست تنها در مازندران، بلکه در هر منطقهگذاری و اجرایی بیان کرد. الزم است نهراهکارها را در بخش سیاست

 در اخلیتد تا شود لحاظ منطقه ساکنان بوم زیست حیات چگونگی و منطقه زیرساختی شرایط گردشگری، چون ایتوسعه برنامه  و

 لفمخت هایبسته تدوین. ندهد رخ هستند، مطلوب وضعیت به نیل پی در که تصوراتی و موجود هایواقعیت با هابرنامه پیامدهای

واردی یین شده از مریزان و مدیریت در هدایت بومیان منطقه در نیل به مشاغل تعگردشگری از سوی برنامه صنعت با مرتبط اشتغال

ر هایی دگذاریتواند زمینه اثربخشی پیامدهای مثبت اقتصادی گردشگری را محقق سازد. تدوین سیاستاست که تا حدودی می

 ها وکه عمده شهرهای مازندران کوچک هستند، همچنین برنامهدلیل این به مقصد،  جهت توزیع عادالنه منافع گردشگری در جامعه

 واقبع و شود ممنوع گردشگران توسط نقلیه وسایل تردد تا شود اتخاذ غیره و نور بابلسر، چون ساحلی شهرهای  هایی درسیاست

 .یابد کاهش نقلیه وسایل تردد ازدحام از ناشی شناختیزیبایی و هاآلودگی
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۱تاریخ: 

م غیرعامل در رابطه با تغییر اقلیمدیرکل کشاورزی و منابع طبیعی سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص نقش سازمان پدافند 

دانایی فر در یک   . گفت: سازمان پدافند غیرعامل دنبال این است تا بتواند با سامانه های رصد و پایش این تغییرات را شناسایی کند

ت نسبی، م، رطوببرنامه رادیویی با موضوع تهدیدات زیستی در حوزه اقلیم، بیان داشت: وقتی بحث تغییر اقلیم را در نظر می گیری

دما، میزان بارندگی و پراکنش بارندگی و تغییراتی که در منابع زمینی می تواند از تغییر اقلیم ایجاد شود، تمام زیرساخت های طبیعی 

ا عوی در خصوص اثرات مثبت و منفی تغییر اقلیم گفت: اگر تغییرات اقلیم به دلخواه ما باشد قط.ما را می تواند تحت تاثیر قرار دهد

اثرات مثبت در افزایش و پایداری تولید و امنیت غذایی کشور خواهد داشت و اگر تغییرات منفی اتفاق بیافتد، قطعا اثرات منفی به 

مدیرکل کشاورزی و منابع طبیعی سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص رویکرد سازمان پدافند غیرعامل به موضوع .همراه دارد

ت: در این خصوص سازمان پدافند غیرعامل دنبال این است تا بتواند با سامانه های رصد و پایش این تغییرات تغییر اقلیم اظهار داش

را چه از عوامل و سامانه های داخلی و چه کمک گرفتن از سامانه های خارجی به نحوی رصد و پایش کند تا به موقع تدابیر الزم از 

 .ور کمترین لطمه را ببیند و در این خصوص مصون بماندطریق دستگاه های اجرایی انجام بگیرد تا کش

وی در خصوص سند پدافند زیستی اظهار داشت: در حوزه تهدیدات زیستی، سند پدافند زیستی سازمان پدافند غیرعامل کشور 

تبط دارو و صنایع مر تنظیم شده و االن به عنوان سند باالدستی در حوزه انسان، نبات، دام، آب آشامیدنی، محیط زیست طبیعی، غذا،

می باشد، یعنی عالوه بر اینکه حوزه های تهدید را برای خودمان تبیین کردیم و موارد و تهدیدات را احصا می کنیم با دستگاه های 

قط به فخالدی عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس پدافند زیستی نیز با بیان اینکه تغییر اقلیم  .اجرایی نیز ارتباط تنگاتنگی داریم

معنای گرم شدن زمین نیست، خاطرنشان شد: تغییر اقلیم یک تغییر چند جانبه و اساسی در پارامترهای پایداری است که در یک 

منطقه وجود داشته است مثال بحث بارندگی، رطوبت، باد و جابه جایی هوا و میزان بارش در یک فصل خاص، تمام این پارامترها که 

وی متذکر شد: از طرفی گازهای گلخانه ای باعث افزایش شدت .می گوییم تغییر اقلیم اتفاق افتاده است تغییر می کند، اصطالحا

عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص اینکه آیا تغییر اقلیم مدیریت شده و یا طبیعی .گرما شده و تشدید کننده تغییر اقلیم است

یدگاه کامال متفاوت وجود دارد یا حتی بین این دو دیدگاه طبیعت ها را است یا خیر گفت: از دیدگاه کارشناسان و متخصصین دو د

کامال متفاوت می دانند بعضی از متخصصین اعتقاد دارند تغییر جزئی در محور زمین و یا افزایش میزان شدت نور خورشید باعث این 

انسان به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه باعث شده است وی افزود: بعضی از متخصصین نیز اعتقاد دارند که فعالیت .تغییر اقلیم شده است

خصوصا بحث صنعتی شدن جوامع و استفاده از عواملی که باعث شده تا میزان دی اکسید  .که این تغییرات آب و هوایی صورت بگیرد

اگر عامل دوم را به عنوان  :خالدی سهم کشورها در رابطه با تغییر اقلیم را مهم ارزیابی کرد و گفت.کربن در محیط افزایش پیدا کند

 نقش انسان در تغییر اقلیم بپذیریم، آیا همه مردم دارند در ارتباط با تغییر اقلیم به یک اندازه هزینه می دهند و یا نظام استبدادی و

 .نظام مدیریت جهانی، همچنان در ارتباط با ایجاد این تهدید هم وجود دارد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

های صعب عملیات اطفای حریق قسمتدر راستای تداوم قرارهای سبز فعاالن محیط زیست، این هفته عشایر منطقه شیمبار در 

ای در شمال غربی خوزستان است که به گزارش خبرنگار ایانا، شیمبار منطقه.العبور این منطقه به کمک ماموران دولتی خوزستان شتافتند

عمه حریق یلی نامشخص طرود. متاسفانه نزدیک بر یک هفته است که این منطقه بنا به دالیکی از زیباترین مناطق گردشگری کشور به شمار می

های درختی زاگرس به شمار هکتار از این منطقه در آتش سوخت. انواع درختان بلوط، کیکم، ارژن و غیره که از گونه 322شده است. تا کنون 

عی ت، منابع طبیهای افراد بی مسئولیت، طعمه حریق شده است. به همین دلیل ادارات محیط زیسروند، به علتی نامشخص و با ندانم کاریمی

 و گروهای مردم نهاد تمام تالش خود را طی هفته گذشته برای مهار آتش انجام دادند. ولی بعضی مناطق به دلیل صعب العبور بودن قابل مهار

 . دسوزد. به همین دلیل عشایر شیمبار دست به کار شده و طی هفته گذشته به کمک ماموران دولتی شتافتننبوده و همچنان در اتش می

های طبیعی اقدامات قابل توجهی تدارک دیدند که فعاالن محیط زیست کشورمان در هفته دوم مرداد برای حفظ و حراست عرصه

ای از فعاالن حساب و کتاب مخالفت شد. بعد از نشست و دور همی عدهای به آنها خواهیم داشت. در لرستان با جاده سازی بیاشاره

وماری درسالن همایش سازمان محیط زیست کشور توسط فعاالن محیط زیست دورود نصب شد محیط زیست کشوری در گهر، ط

های مختلف هستند، از این طومار حمایت همه جانبه کرده و با امضای های استانشماری از افراد حاضر که عضو سمنکه تعداد بی

های ادارات حفاظت محیط زیست مختلف کشور هم یر کلآن، مخالفت خود با ساخت جاده را اعالم کردند. در این طومار امضای مد

هزار نفر  4شود.در خرم آباد کمپینی برای حمایت مردمی از باغ ملی گیاهشناسی زاگرس در این شهر شکل گرفت. بیش از دیده می

ص یافته برای احداث از فعاالن محیط زیست و مردم شهر خرم آباد هم صدا با هم حمایت خود را از جلوگیری واگذاری زمین اختصا

های سایت آزاد صخره نوردی توسط انجمن سبز اندیشان باغ ملی گیاهشناسی زاگرس اعالم کردند. همچنین در خرم آباد آبیاری نهال

ریزی قبلی و تعیین شده و همچنین همکاری الزم با سازمان این عملیات طبق برنامه .نشانی این شهر انجام شدلرستان و سازمان آتش

های پارک کوهستان توسط سمن پیام آوران در کرمانشاه، دومین مرحله آبیاری نهال.نشانی شهرستان خرم آباد انجام شده استشآت

های پارک جنگلی سراب قنبر کرمانشاه به دعوت یاران اردیبهشت کرمانشاه انجام شد. همایش پیاده روی خانوادگی و آبیاری نهال

ایم، انجام شد. کرمانشاه شاهد رویداد سبز دیگری هم ان با شعار نگهداری کنیم از آنچه کاشتهندای قاصدک این شهر و سبزگستر

بود. مهار آتش سوزی بالله چله توسط نیروهای فعال مردمی، انجمن سبز زاگرس، ادارات منابع طبیعی و محیط زیست کرمانشاه در 

ته به کاشت گیاهان داروئی منقرض شده یا در حال انقراض )انغوزه هفته گذشته انجام شد.سبز اندیشان سروستان نیز در هفته گذش

پرداختند. این تالش توسط  های شهرستان سروستان با حمایت و همراهی اداره منابع طبیعی سروستانو جاشیر( در ارتفاعات کوه

مردی بود که در این شهر که بزرگ گروه عاشقان طبیعت شهرستان سروستان سازماندهی شد.در سرپل ذهاب مراد فالحی گاوچالی

برای آبرسانی به داوطلبان اطفاء حریق، مسیر صعب العبور پاطاق را پیمود.در پاوه، آتش سوزی منطقه حفاظت شده دروله و مرخیل 

ط یپاوه که از یکشنبه صبح شروع شده بود با تالش انجمن ژیوای پاوه، کمیته ژیوای دوریسان، اداره منابع طبیعی پاوه، اداره مح

زیست پاوه و نیروهای مردمی دوشنبه شب مهار شد.در استان گیالن شهرستان رودسر هم مراسم رونمایی و اهدای ویلچرهای 

در الهیجان هم  . های پالستیکی با حضور فعال اعضای قدمهای سپید برگزار شدخریداری شده با عواید حاصل از فروش در بطری

پین با پاکسازی ساحل سحرخیز محله در الهیجان توسط اداره حفاظت محیط زیست و سازمان استقبال از فرا رسیدن روز دریای کاس

های مردم نهاد الهیجان و لنگرود انجام گرفتموسسه ناجیان نبض زمین آذربایجان غربی هر سه شنبه طرح پاکسازی ته سیگار را در 

ار آوری فیلتر سیگدر تهران با همت جمعیت پژواک طبیعت جمع دهند که این هفته در پارک قائم انجام شد.یکی از مناطق انجام می
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در جاجرود با همت اعضای کمیسیون صلح سبز مجمع اسالمی دانشجویان  .و در پالستیکی در بوستان والیت استان تهران انجام شد

 دانشگاه امیرکبیر، پاکسازی رودخانه جاجرود انجام شد.
http://www.iana.ir/fa/news/88482/%D%4B%2D%4B8 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

ع(، هشتمین پیشوای دینی مسلمانان، )ی امام رضا آور است اینکه چند سالی است روز میالد فرخندهبسیار امیدبخش و شادی

 .بان نامگذاری شده استدار مهربانی و عطوفت نسبت به محیط زیست و حیات وحش، ملقب بهضامن آهو، روز ملی محیططالیه

 فاظت محیط زیستکیومرث کالنتری، مدیر کل آموزش سازمان ح

های وسیع مناطق حفاظت وقفه پهنهادعا، چشمان تیزبین و نگرانشان، بیکوش و سلحشوری که شجاعانه و بیسبزپوشان سخت

بهاترین و های طبیعی و حیات وحش، از فدا کردن جان خویش که گراننگرند و برای پاسداری از عرصهاین سرزمین را می شده

یدگار به آدمی است نیز، دریغ ندارند.این مناسبت، از آنجاکه بر اساس سال هجری قمری است، در تقویم آفر ارزشمندترین هدیه

المللی هم، روزی به در سطح بین.مرداد متقارن شده است 32خورشیدی، تاریخ یکسان سالیانه ندارد و امسال این روز خجسته با 

مرداد( سال  2جوالی )  23نامگذاری شده است که همزمان با روز  (World Ranger Day) بان یا رنجرنام روز جهانی محیط

 – International Ranger Federation) المللی محیط بانان، مصادف با پانزدهمین سالگرد تاسیس فدراسیون بین9227

IRF)  قه فکرکردن به محیط بانانی که حین کردن شمع و یک دقینامگذاری شده است. در این روز مراسم خاصی مانند روشن

های عمومی و بحث وگفتگو و اند تا کاشت یک درخت به عنوان ادای احترام به رنجرهای جهان و آموزشانجام وظیفه، جان باخته

کیلومتر( را مناطق  3884222درصد از کل مساحت ایران ) 33حدود .شودها، انجام میها وحکومتچانه زنی با مسووالن دولت

دهند که برای کنترل و حفاظت گیاهان و جانوران و منابع طبیعی آن،به استناد آمار موجود تا حفاظت شده تشکیل می چهارگانه

بان به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی در استخدام این شغل دشوار و حساس هستند که در مقایسه محیط 2322، 3221آذر ماه 

است. بنابراین طبیعی است که انتظار داشته باشیم محیط بانان  1به  3ه، بسیار کم و حدود با تعداد آنها در کشورهای پیشرفت

های زیاد در چنین شغلی، نتوانند بطور کامل از تخریب محیط زیست، کشتارحیات پرتالش و فداکار، ضمن متحمل شدن سختی

با .ند حفظ بوم سازگان و منابع طبیعی کشور باشدهای گیاهی و جانوری، جلوگیری کرده و حاصل این فرآیوحش و انقراض گونه

جام بان برای انترین آنها، قوانین قدیمی و ناکارآمد در دفاع از محیطهای زیرساختی که اصلیافزودن مشکالت ناشی از نبود حمایت

وقوع جرایم است، و ی محیط زیست، به منظور پیشگیری از وظایف محوله، و در تشخیص جرم و مجازات متناسب با آن در حوزه

بانان صورت گرفته، با توجه به کمبود یا نبود لوازم و همچنین علی رغم اقدامات مثبتی که برای ارتقای معیشت و رفاه محیط

ی سازمان حفاظت محیط تجهیزات مورد نیاز و به تعداد کافی به دلیل عدم اختصاص بودجه و اعتبار متناسب با آنچه بر عهده

ی ای هستند که بر سر پیمان خود با همههای ازخودگذشتهتوان دریافت که محیط بانان، انسانه است، میزیست گذاشته شد

دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست در راستای  .اندزیستمندان، نه فقط از سر وظیفه،که از سر عشق، ایثارو غیرت ایستاده

های عمومی و تخصصی در دو ی آموزشریزی دو دورهبان، با برنامهران محیطارتقای دانش و مهارت و در نتیجه کارایی بیشتر همکا

محیط زیست بود. زیرا  بانان عزیز برای بازآموزی در آموزشکدهنفر از محیط 3822، میزبان تعداد 3221و  3222های نوبت در سال

 یبا مباحث ارتباطات انسانی و ایجاد زمینههای بیشتر و همچنین آشنایی بر این باور است که افزایش آگاهی و کسب مهارت

تواند از ایجاد بسیاری از های بومی مردمی توسط این بازوی ارزشمندِ سازمان حفاظت محیط زیست، میمناسب برای مشارکت

ین دفتر همچنین ا .های ناشی از به روز نبودن دانش و مهارت آنها، بکاهدمشکالت محلی و منطقه ای، جلوگیری کرده و از آسیب

بانی و نیز آشنایی بانان و شغل حساس و پراهمیتِ محیط، به منظور آشنایی بیشتر نوجوانان با محیط3221-28از سال تحصیلی 
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را در مدارس کشور، با هدف یک گام به  "ساعتی با محیط بان"بیشترآنان با بوم سازگانِ خود و مناطق حفاظت شده، اجرای طرح 

از آفریدگار بزرگ برای همکاران .دهدنسلی که دارای سواد محیط زیستی باشند، آغاز کرده و ادامه می سوی فرهنگ سازی و تربیت

بانی، توان روزافزون، موفقیت در انجام وظایف مقدسِ خود و تندرستی خواستاریم و امید آن داریم عزیزمان در کسوت سبز محیط

 باشد "خود یک محیط بان"ط زیستی سالم، هر فرد ایرانی،که با افزایش آگاهی مردم نسبت به اهمیتِ داشتنِ محی

http://www.iana.ir/fa/news/88423/%D4%B3%D2%44%D4%B9%- 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸8تاریخ: 

میلیارد تن  4.2که تولید مواد صنعتی در مقیاس انبوه آغاز شده،  3212ها از اوایل دهه بر اساس تحقیقی که اخیرا انجام شده، انسان

 .اندطق دفن زباله یا محیط زیست طبیعی رها شدهاند و اکنون بیشتر آن در مناپالستیک تولید کرده
، تحقیقی که به تازگی توسط گروهی از دانشمندان از دانشگاه جورجیا، دانشگاه کالیفرنیا و انجمن آموزشی سانتا ساینس دیلیبه گزارش ایانا از 

ان هایی که تا کنون تولید شده به دست داده است.دانشمنداربارا انجام شده، نخستین تحلیل جهانی از تولید، استفاده و سرنوشت کل پالستیکب

ع های دفمیلیارد تن آن دفع شده است. از مجموع پالستیک 8.2اند که میلیارد تن پالستیک تولید کرده 4.2ها ، انسان9231دریافتند که تا سال 

درصد در مناطق دفن زباله و محیط زیست طبیعی انباشته شده است.اگر  72درصد سوزانده شده و  39درصد آن بازیافت شده،  2شده، تنها 

هزار برابر وزن ساختمان  21میلیارد تن زباله پالستیکی در طبیعت رها خواهد شد. این میزان،  39، تقریبا 9212روند کنونی ادامه یابد، تا سال 

ها به هیچ بیشتر پالستیک"گوید: پایر استیت در آمریکاست.جنا جمبک یکی از نویسندگان مقاله و استاد مهندسی در دانشگاه جورجیا میام

اند، ممکن است صدها یا شاید هزاران سال همراه ما باشد. برآوردهای ها تولید کردهشوند؛ بنابر این پالستیکی که انسانطریقی زیست زدایی نمی

 ."کندکنیم و روند مدیریت دفع زباله را روشن مینیاز به بازنگری اساسی درباره موادی که استفاده می ما

آوری و بر اساس نوع و بخش مصرف کننده دانشمندان آمار تولید رزین، فیبر و مواد افزودنی دیگر از منابع مختلف صنعتی را جمع

میلیون تن در  822به بیش از  3212میلیون تن در سال  9ی پالستیک از میزان آن تحلیل کردند.بر اساس این تحقیق، تولید جهان

دهد؛ استثناهای قابل ذکر، موادی هستند که در صنعت افزایش یافته که رشدی بیش از همه تولیدات انسانی را نشان می 9231

رین روند، بیشتاصل برای ساخت و ساز به کار می روند مثل فوالد و سیمان.اما با اینکه فوالد و سیمان درساختمان سازی به کار می

 شوند.بندی است و بیشتر این تولیدات تنها یک بار مصرف و سپس دور ریخته میکاربرد پالستیک در صنعت بسته

ده در تقریبا نیمی از فوالد ساخته ش"گوید: رولند گیر نویسنده اصلی مقاله و استاد دانشکده مدیریت و علوم زیست محیطی برن می

شود. پالستیک بر عکس است؛ نیمی از کل محصوالت پالستیکی رود و در آنجا دهها سال استفاده میصنعت ساختمان به کار می

کنیم انجام دهیم ایجاد زیربنایی برای آنچه ما سعی می"گوید: . گیر می"شودسال استفاده یا کمتر، تبدیل به زباله می 8پس از 

توانید آنچه را که نسنجیده اید مدیریت کنید و بنابر این ما فکر می کنیم اکنون که . به زبان ساده شما نمیمدیریت پایدار مواد است

.همین تیم از محققان، در مجله ساینس، "ها خواهد بودتر و مبتنی بر واقعیتها، آگاهانهآمار را در دست داریم، بحث درباره سیاست

شود را محاسبه کردند. آنها برآورد کردند که در سال ها میحجم پالستیکی که وارد اقیانوس ای را منتشر کردند که در آنجامقاله

هنوز افرادی زنده هستند که دنیای بدون پالستیک "گوید: ها شده است. جمبک میمیلیون تن پالستیک وارد اقیانوس 4معادل  9232

 . "اشیدها نبتوانید به محیطی بروید که شاهد این زبالهشده که شما نمیهای پالستیکی چنان فراگیر آورند. اما زبالهرا به یاد می

فاده تر از نحوه استدهند یک بررسی دقیقکنند که در پی حذف کلی پالستیک از بازار نیستند اما ترجیح میمحققان یادآوری می

تیک مواردی هستند که استفاده از پالس"گوید: اله میپالستیک و ارزش حیاتی آن انجام شود.کارا الوندر الو یکی از نویسندگان این مق

تری به استفاده گسترده از پالستیک بیندازیم و از کنم باید نگاه دقیقناپذیر است مثال در محصوالت بادوام. اما من فکر میاجتناب

 ."خود بپرسیم چه موقع مصرف این مواد، ضروری و چه موقع غیر ضروری است

http://www.iana.ir/fa/news/88822/%D%4A%4DB4%C%D4 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

هفته گذشته نیز جوانان لرستانی همچنان با دستان خالی  در پی برگزاری قرارهای سبز هر هفته برای نجات محیط زیست کشور، طی

حضور انجمن مردم نهاد سبز اندیشان لرستان و  به گزارش خبرنگار ایانا،.های زاگرس به کمک دولت شتافتندبرای نجات جنگل

فرهنگ شهروندی همراه با نیروهای منابع طبیعی در عملیات اطفا حریق منطقه چشمه زنگوار سپید دشت لرستان و کنترل خط 

ع طبیعی بآتش یکی از قرارهای سبز هفته گذشته در این استان بود.در انجمن عاشقان طبیعت سروستان با نصب تابلو حفاظت از منا

و محیط زیست در کنار تفرجگاه چشمه گمپ تزنگ، به یاری طبیعت شتافتند تا برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست تذکری به 

ت روز عدد پوستر به مناسبهزار عابران داده باشند. در استهبان استان فارس نیز گروه مردمی دیده بان استهبان با نصب بنر و توزیع 

 های این شهر و روستاهای اطراف گامی در راستای حفظ محیط زیست برداشتند.مغازهبدون پالستیک در 

تیرماه اقدام به برگزاری دورهمی فعاالن محیط زیست ملی در کرمانشاه  92الی  93سمن پیام آوران اردیبهشت کرمانشاه از تاریخ 

جشنواره فرهنگی سالروز ثبت جهانی بیستون و پاکسازی کرد. این دور همی با همایش روز جهانی بدون کیسه پالستیکی آغاز و با 

ها در نهالخانه رویید، های پارک کوهستان از روزی که بذرها کاشته شد و نهالهمچنین آبیاری نهال .روستای کندوله پایان گرفت

 دام به برگزاری پکیجتوسط پیام آوران اردیبهشت کرمانشاه انجام شدباشگاه دانشجویان حامی محیط زیست منطقه دو کشور اق

های پایه و مهم ها با توجه به نیازهای حال حاضر در جامعه و کسب مهارتآموزشی محیط زیستی در تابستان کرده است. این کالس

زایی در حوزه شود. روزنامه نگاری سبز، اشتغالبرای دانشجویان تدارک دیده شده و از پنجم مرداد ماه در دانشگاه تهران برگزار می

 .های این پکیج محیط زیستی استهای نو و آشنایی با کلیاتی در باب محیط زیست از جمله کالسپسماند، انرژی

خاطرمشکالت اجتماعی و محیط زیستی تهران تصمیم به فرارگرفته مدتیست دختری دست به فرار از تهران زده! اومیگوید به

های محیط زیستی انا حقیقی از فرار ازتهران به شهرهای دیگر معرفی سمنهدف  !کندسال بیشتر ندارد و تنها فرار می 38است.او

تیرماه به  93فعال شهرهای مقصد، به مردمان آن شهر جهت پیشرفت در روند بهبود وضعیت محیط زیستی آنجاست. آخرین فرار او 

برگزاری پکیج آموزشی محیط زیستی در شهرکرمانشاه بوده است. باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست منطقه دو کشور، اقدام به 

های پایه و مهم برای دانشجویان تدارک ها با توجه به نیازهای حال حاضر در جامعه و کسب مهارتتابستان کرده است. این کالس

انرژی های نو و شود. روزنامه نگاری سبز، اشتغالزایی در حوزه پسماند، دیده شده و از پنجم مرداد ماه در دانشگاه تهران برگزار می

 آشنایی با کلیاتی در باب محیط زیست از جمله کالس های این پکیج محیط زیستی است.

ده استان مازندران، اقدام به طی هفته گذشته در استان مازندران رویدادهای محیط زیستی مختلفی برگزار شد. مردم روستای ارفع

ه دلیر نیز گردشگری همگانی با حضور مردم دلیر و دیگر روستاهای اطراف های حاصل از گردشگری کردند. در منطقآوری زبالهجمع

برگزار شد.در تالش استان گیالن نیز گروه سبزاندیشان طبیعت تالش با همراهی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش و گروه 

ت اقدام به زیسداشتن و حفاظت از محیطنگه منظور تاکید بر لزوم پاکیزهحامیان تالش سرسبز و مدیریت پسماند شهرداری تالش، به

پاکسازی ساحل قروق از زباله کرد.پاکسازی منطقه بی بی سیدان سمیرم استان اصفهان توسط گروه رفتگران طبیعت استان اصفهان 

 انی است.انجام شد. متاسفانه به علت عدم دید باز روستاییان، این منطقه گردشگری رو به نابودی و تبدیل شدن به زباله د

http://www.iana.ir/fa/news/88128/%D%48%2D%4AC%D4 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان – ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

پدیده بیابان زایی در ایران با سرعت هر چه بیشتر در حال گسترش است و در این میان برخی معتقدند استمرار این وضعیت،اقتصاد 

 .ای از ابهام فرو خواهد بردکشور و بخصوص چشم انداز اقتصاد روستایی را در هاله

، جغرافیایی، اقلیمی و زیست معضالت طبیعی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 حوزه میان این در کرده است.محیطی از چالش هایی محسوب می شود که در دهه های اخیر ملموس تر از گذشته ظهور و بروز پیدا 

صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت الشعاع این عوارض و پیامدهایی منفی و نامبارکِ به شمار می رود که به های عرصه از اقتصادی

 با عنایت به نقش تعیین کننده زراعت، باغداری و کشاورزی در ارتقای بنیه اقتصادی کشورها.گیردطبیعی و زیست محیطی قرار می

و ارتباط تنگاتنگ این حوزه با تغییرات اقلیمی و جغرافیایی، طبیعتاً اثرات هرگونه تغییر و تحول در عرصه مذکور، به تدریج در اقتصاد 

معطوف می شود که متأسفانه بخش های  پدیده شوم بیابان زایی یکی از این معضالت، به.کشورها نیز نِمود پیدا خواهد کرد

 .ورد هجمه قرار داده و به تبع ایران نیز از این عارضه ناخوشایند و مخاطره آمیز مصون نمانده استگوناگونی از جهان را م

ارزیابی ها و مطالعات انجام شده، موید این واقعیت تلخ است که سیر و شتاب بیابان زایی در ایران دو برابر میانگین جهانی است و 

محمد فروتن، یکی از فعاالن حوزه .آن بحران و فاجعه را به گوش می رساند این زنگ خطری است که صدای چالش و حتی فراتر از

، با اشاره به تشدید پدیده صنعت،تجارت و کشاورزی زراعت و باغداری وکارشناس ارشد رشته کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

هایی همچون گرم شدن کره زمین،کم آبی و بی آبی، اظهار داشت: با تأملی بر سیر هجمه های  خشکسالی و ظهور و بروز چالش

طبیعی و زیست محیطی، این واقعیت تلخ به ذهن مُتَبادر می شود که سمت و سوی پیشِ رو به هیچ عنوان نوید بخش و امیدوار 

گسترش بیابان ها ، یقیناً ظرف سالها و دهه های آینده با  وی افزود: با عنایت به ارتباط تنگاتنگ کم آبی و رشد و.کننده نیست

بحرانی عمیق مواجه خواهیم شد و در صورت عدم اتخاذ تدابیر هوشمندانه و تالش فراگیر ، رفع و دفع معضالت آتی، نه تنها هزینه 

 .ساز خواهد بود، بلکه محتمل است غلبه و چیره شدن بر آن امکان پذیر نباشد

ط با پیامدهای کم آبی و بیابان زایی بر حوزه اقتصادی کشورها و علی الخصوص پهنه جغرافیایی ایران فروتن در ارتبا

انکار ناپذیر است و با عنایت به نقش بسیار تعیین کننده کشاورزی و زراعت در  ارتباط اقتصاد با آب،خاک و هوا  :زمین،گفت

ن اقتدار سیاسیِ کشورها، اهمیت مؤلفه های مذکور به مراتب ملموس تر و اقتصاد، معیشت، امنیت و سالمت غذایی و حتی فراتر از آ

پر رنگ تر خواهد شد، زیرا در حال حاضر با تهدیداتی مواجه هستیم که به تدریج می تواند بنیه عرصه های اشاره شده را تضعیف 

یک سوم خشکی های کره زمین، به مساحتی وی افزود: بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده، یک ششم جمعیت جهان و .نماید

کشور جهان در معرض بیابان زایی قرار دارند و قطعاً این به معنای به مخاطره  332میلیارد هکتار در پهنه ای به وسعت  1بالغ بر 

چه در طول کارشناس ارشد کشاورزی گفت: اگر.افتادن اقتصاد بخش قابل توجهی از حوزه جفرافیایی و سرزمینی جهان خواهد بود

سالیان اخیر، تدابیر و تمهیداتی برای مقابله با بیان زایی اندیشیده شده و بخشی از آنها نیز عملیاتی و اجرایی شده، اما باید اذعان 

بحران کم آبی .کرد روند هجمه بیابانی شدن اراضی در کشور ایران به مراتب فراتر از ضریب اقدامات و تمهیداتِ اجرایی شده است

اقتصاد روستایی را تحت الشعاع قرار داده استبهزاد درخشان، مدیر تعاونی روستایی شهریار و یکی از فعاالن با سابقه غرب استان 

عمیق تر شدن بحران های زیست ، با اشاره به  صنعت،تجارت و کشاورزی تهران در حوزه زراعت و کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

محیطی، طبیعی و اقلیمی و مشخصاً کم آبی در کشور و استان تهران گفت: متأسفانه در طول سنوات گذشته، زمان طالیی برای مهار 

ت سال پیش اقداما 92و کنترل این بحران )کم آبی( را از دست داده ایم و به اعتقاد بنده در خوشبینانه ترین حالت ممکن، باید 
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وی .گرفتبه عنوان عامل اصلی خشکسالی و بیابان زایی، در دستورکارِ کالنِ کشوری قرار می مدیریت بهینه مصرف آبمقتضی برای 

افزود: در حال حاضر در دشت شهریار به عنوان یکی از مستعدترین محدوده های زراعی و کشاورزی در استان تهران،عمق دسترسی 

و به تبع این عارضه معلول و نتیجه مصرف بی رویه آب و کاهش سطح و حجم سفره های زیر  متری رسیده 912به آب به سطح 

درصد آب مصرفی کشور، مصروف زراعت و باغداری می شود که متأسفانه در بخش  72درخشان عنوان کرد: حداقل .زمینی است

ان که شایسته است لحاظ نشده و اتکای به شیوه چنقابل توجهی از حوزه های جغرافیایی این مرز و بوم بهینه سازی مصرف آب آن

 .را با سرعت و شتاب فزآینده ای توأم ساخته است هدر رفت منابع آبی های سنتی، ضریب

مدیر تعاونی روستایی شهریار عنوان کرد: در دهه های گذشته روستاهای شهرستان شهریار یکی از کانون های اصلی زراعت و باغداری 

تأسفانه بحران کم آبی و برخی سیاست های غلط در حفظ باغات و راضی زراعی، باعث شد دایره فعالیت های محسوب می شد، اما م

مرتبط با کشاورزی به میزان قابل توجهی تنزل یابد که این پدیده نامیمون نه تنها در غرب استان تهران بلکه در بسیاری از نقاط 

تایی به عنوان یکی از ظرفیت های بالقوه در توسعه و شکوفایی کشور را نیز با کشور جاری و ساری است که به تبع آن اقتصاد روس

وی افزود:سیاست های مرتبط با بهینه سازی مصرف آب و تجهیز اراضی زراعی و کشاورزی .چالش هایی عدیده مواجه ساخته است

ی که در طول سالیان اخیر از سوی دستگاه به سیستم های آبیاری قطره ای نیز کُند پیش می رود و با وجود برخی اقدامات مثبت

رسد و به نوعی عقب های مُتِوَلی ، اجرایی شده، لذا ضریب و دامنه اقدامات با عُمقِ فاجعه و سرعتِ تَسَریِ بحران، هَمسان به نظر نمی

 .تر از چالش مذکور در حال حرکت هستیم

ل شده رضایت بخش نیست که قطعاً اگر در مجموع لگوی مصرف درخشان گفت: در بخش آب مصرفیِ شُربِ خانگی نیز توفیقات حاص

 .آب در دو عرصه کشاورزی و خانگی موفق عمل می کردیم امروز از این چالش ها و مشکالت عدیده سخن نمی گفتیم

نطق حکم می این فعال حوزه زراعت و باغداری در خاتمه یادآور شد: با وجود از دست دادن زمان طالیی برای مدیریت بحران آب، م

کند، نهایت تالش خود را برای به تأخیر انداختن ظهور و بروز هر چه بیشتر این معضل بِکار گیریم که قطعاً حصول موفقیت هر چه 

بیشتر در این عرصه، در حفظ بنیه زراعت و کشاورزی کشور به عنوان یکی از اضالع و ستون های اصلی اقتصاد، مطلوب اثر خواهد 

 .بود
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 بازار و قیمت ها
 فارس- ۳۱/۸8/۸1 : تاریخ

جات وزارت جهاد کشاورزی گفت: افزایش قیمت پیاز دالئل مختلفی دارد که کاهش سطح ای و صیفیمدیرکل محصوالت علوفه 

هفته آینده به حالت تعادل  9شود این قیمت تا یکی بینی میکننده است، پیشزیرکشت باعث افزایش قیمت از مزرعه تا مصرف

، در پاسخ به این که چه تدبیری برای کاهش قیمت پیاز در خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی حسین اصغری در گفت .دبرس

محصولی به  کنیم، تا چهها ابالغ میبازار شده، اظهار داشت: ما هر ساله طرح استمرار کشت و میزان کشت هر محصول را به استان

شود و ما هم ابزاری برای مهار یا کنترل این مسئله در دست نداریم. ها این مسئله رعایت نمیچه میزانی کشت شود، اما خیلی وقت

وی افزود: در دو سال گذشته قیمت این محصول بسیار پایین .گردد به قیمت پیاز در دو سال اخیرنمونه آن؛ بحث پیاز است که برمی

اند و در نتیجه بازار به هم ریخته است و ما برای اجرایی کردن الگوی ای به کشت آن نداشتهنتیجه کشاورزان، دیگر عالقهبوده و در 

اصغری همچنین به این نکته اشاره کرد که ما هر روز محصوالت مهمی  .کشت، نیاز به یک سری الزامات تشویقی و تنبیهی داریم

  .کنیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن استفروشی پایش و رصد میبار و خردهیدان اصلی ترهمانند پیاز را در سه سطح مزرعه، م

وی در مورد روند تولید محصولی مانند پیاز در کشور گفت: با توجه به تنوع اقلیم آب و هوا، اواخر هر سال تولید پیاز از مناطقی مانند 

شود که دقیقاً در نیمه اردیبهشت قیمت پیاز سر زمین در جنوب کرمان کیلویی جنوب کرمان، جیرفت و به تدریج فارس وارد بازار می

  .تومان قیمت خورد 2812فروشی هزار تومان و در خرده 9تومان بود که این عدد در میدان بارفروشان  3812

ه دقیقًا حلقه مفقوده ماست، کند، خاطرنشان کرد: همین زنجیروی با اشاره به اینکه قیمت از تولید تا مصرف به شدت تغییر می

جات وزارت جهاد ای و صیفیعلوفه محصوالت مدیرکل به گفته .مضاف بر آنکه میزان ضایعات از مزرعه تا مصرف بسیار باالست

 2322تا  9822بار بین تومان در هر کیلو بوده که در میادین تره 9822کشاورزی، قیمت پیاز در روز گذشته سر مزرعه میانگین 

وی به این نکته هم اشاره کرد که هنگام افزایش قیمت محصوالت  .تومان بوده است 2812فروشی ن رسیده و در سطح خردهتوما

تر عرضه کنند، وگرنه در مواقع دهند، تا بتوانند محصول را راحتها و دالالن سود خود را هم کاهش میپرمصرفی مانند پیاز، واسطه

  .تر استگری باالدیگر قیمت هزینه واسطه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282128222441 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۳۱/۸8/۸۹ : تاریخ

 8های سطح شهر اقالم میوه را بین فروشیهزار تومان است، اما میوه 1بار های تابستانه در میادین ترهدر حالی که سقف قیمت میوه

سطح شهر تهران،  های میدانی از، بر اساس گزارشخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .فروشندهزار تومان می 32تا 

بار چین سازمان میادین میوه و ترههزار تومان است، اما همین اقالم در بخش دست 32تا  8قیمت انواع میوه تابستانه رقمی بین 

 .رسدهزار تومان می 1نهایتاً به 

 (ها )تومانقیمت در مغازه (قیمت در میادین )تومان نوع میوه ردیف

 1500-1200 720 هندوانه 1

 3900-2800 1500 -1400 خربزه 2

 2500-1500 1350-1000 طالبی 3

 5200 3700 موز درجه یک 4

 - 2700 9موز درجه  5

 8000-7000 5800 آلبالوی پیوندی 6

 13000 9000 چینگیالس دست 7

 6000 3400 انگور یاقوتی 8

 6000 3500 سیب گالب 9

 7000 4000 زردآلو 10

 15000-14000 9800 انبه 11

 9000-7000 3500 آلو شابلون  12

 7900-7000 4700  شلیل 13

 6000 3200 آلو قطره طال 14

 15000-12000 5500 گالبی 15

 7000 4300 هلو انجیری 16

 8000 5000 هلو هسته جدا 17

 9000 6000 انجیر سیاه 18

 5000 2100 پرتقال وارداتی 19

 6000 3200 انگور عسگری 20
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 2700 1750 خیار رسمی کوتاه 21

 3500 1650 ای ممتازخیار گلخانه 22

 2500 1400 بادمجان 23

 3000-2500 1400-1300 کاهو 24

 8000 3900 کلم بروکلی  25

 3000-2700 1900 کدو مسمایی 26

 2000 1200 هویج 27

 3000 1600 فرنگیگوجه 28

 5000-4000 3450 پیاز 29

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282122223227 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۳۱/۸8/۸۹ : تاریخ

های سطح شهر با میادین تره بار، تفاوت کیفیت رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: علت تفاوت قیمت میوه در مغازه

وگو با خبرنگار حسین مهاجران در گفت .گرددالت عادی برمیروز آینده به ح 32است و قیمت پیاز با ورود محصول جدید به بازار تا 

های بار و مغازهدرصدی قیمت انواع میوه در سازمان میادین تره 322تا  72در مورد علت تفاوت  ،خبرگزاری فارسکشاورزی 

خواهد میوه را بفروشند، بلکه ما ها به هر قیمتی که دلشان میفروشیمیوهگونه نیست که فروشی سطح شهر، اظهار داشت: اینمیوه

کنیم هر هفته کمیسیونی را با حضور نماینده وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه بارفروشان و اتحادیه میوه و سبزی در میدان برگزار می

به عنوان مثال این هفته  وی اضافه کرد:.شودرسال میگیری و نرخ مصوب به اعضای اتحادیه به صورت اطالعیه اها تصمیمکه قیمت

تر باشد، اما همان گیالس هزار تومان مصوب شده که ممکن است در میادین تره بار قیمت پایین 32قیمت گیالس ممتاز درجه یک 

گذاری میوه مؤثر باشد که هزار تومان باشد. مضاف بر آنکه ممکن است نکات کارشناسی و فنی در قیمت 8تر کیلویی با اندازه کوچک

های اقماری تره بار مهاجران همچنین با اشاره به اینکه میوه درجه یک هیچ وقت به میدان.کننده چندان به آن آشنا نیستمصرف

میوه پردازند که مجبورند میلیون تومان می 12تا  82بهای سنگینی گاهی تا ماهی های این میادین اجارهتصریح کرد: غرفه رود،نمی

های کننده فعالیت کنند که اگر حمایتدرجه دو را بخرند و بفروشند، مضاف بر آنکه طبق قانون این میادین باید از تولید به مصرف

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در پاسخ به این سوال که باالخره .کردندتاکنون باید کار را جمع میدولت از این سازمان نبود،

هایی مانند شیراز، اصفهان، بروجرد، فومنات، کرج و ورامین آماده کی قرار است کاهش یابد، نیز گفت: محصول شهرستان قیمت پیاز

روز دیگر بار منطقه آذربایجان  92شود و قیمت پایین خواهد آمد، مضاف بر اینکه تا کم وارد بازار میشده که از چند روز آینده کم

هزار  1تا  8های میدانی از سطح شهر حاکی از آن است که قیمت پیاز همچنان بین ار فارس، گزارشبه گزارش خبرنگ.شوداضافه می

 .ها تفاوت زیادی داردرسد و همچنین قیمت میوه در میادین با مغازهتومان به فروش می

ws.com/newstext.php?nn=http://www.farsne32282122222218 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۳۱/۸8/۸6 : تاریخ

ف های مختلهای اطالعاتی در طول زنجیره تأمین و در بخشراه جلوگیری از نوسانات قیمت در بازار محصوالت کشاورزی، ایجاد بانک 

ورزی موضوع ، افزایش و کاهش قیمت محصوالت کشاخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار باشگاه خبری توانا  .فرآیند تولید است

 های اخیر نیز مشتی از خروارجدیدی نیست و در سالهای مختلف به کرات وجود داشته است. افزایش چند برابری قیمت پیاز در هفته

برابر قیمت این محصول در زمان مشابه سال گذشته است. این  9.1است. این افزایش در حالی است که قیمت کنونی پیاز حدود 

برای مثال افزایش قیمت از یک سو به طور مستقیم، .رساندبر مصرف کننده نهایی به تولید کننده نیز آسیب می تغییرات قیمت، عالوه

شود و از سوی دیگر به صورت غیر مستقیم؛ افزایش انگیزه برای های مصرف کننده نهایی و آسیب به وی میباعث باال رفتن هزینه

 .رساندهای آینده به تولید کننده نیز آسیب میهای تولید در سالع و نیز افزایش هزینهگران مخرب به شبکه توزیقاچاق، ورود واسطه

ها به کشور شود که آثار تواند باعث ورود انواع آفات و بیماریاین وضعیت به ویژه در قاچاق محصوالت کشاورزی هرچند اندک، می

هزار هکتار از باغات لیمو ترش به دلیل ورود بیماری جاروک  91مخرب آن تا سالها قابل جبران نخواهد بود. از بین رفتن حدود 

از سوی دیگر کاهش قیمت نیز باعث متضرر شدن تولیدکنندگان و عدم تمایل .لیموترش از آن طرف مرزها یکی از آن موارد است

. بی تردید این امر باعث تکرار شود و در نتیجه افزایش قیمت را در پی خواهد داشتآنان به تولید آن محصول برای سالهای بعد می

یکی از مسائل مهم تاثیرگذار در بازار، تغییرات عرضه و تقاضا است. تغییرات .چرخه معیوب نوسانات قیمت در تولید خواهد شد

بینی است، که به جز در موارد استثناء نظیرکاهش شدید تقاضای محصوالت کشاورزی دارای یک روند ثابت و تا حدودی قابل پیش

 .شودقاضای سبزیجات در تابستان چند سال پیش به دلیل شیوع بیماری وبا تغییرات شدیدی در آن مشاهده نمیت

 عوامل تاثیرگذار بر تغییر عرضه محصوالت کشاورزی*

بر ی آید. عوامل مختلفای در تغییر و نوسانات قیمت محصوالت کشاورزی به حساب میبنابراین تغییرات عرضه عامل تعیین کننده

 .ها و تولید نامتوازن اشاره کردتوان به تغییرات اقلیمی، واسطهتغییرات عرضه تاثیرگذار هستند که از مهمترین آنان می

هایی شدید جنوب کشور در زمستان سال گذشته که موجب از بین رفتن تغییرات اقلیمی نظیر سرمازدگی باغات مرکبات و بارندگی

ت و انتقال محصوالت کشاورزی شد و یا شرایط اقلیمی نامساعد که گاهی باعث تاخیر در کشت محصوالت و نیز اختالل در برداش

انجامد، عاملی که به گفته مسئوالن در تواند به کاهش میزان تولید و عرضه محصوالت کشاورزی بیشود، میمحصوالت کشاورزی می

ها است؛ که فی نفسه نه تنها آسیبی به شبکه بعدی وجود واسطهعامل .افزایش قیمت پیاز در چند هفته ی اخیر نیز موثر بوده است

کند، بلکه بخشی از زنجیره تولید تا عرضه محصوالت کشاورزی است. چرا که تمامی تولیدکنندگان به ویژه تولید توزیع وارد نمی

ابی و تواند به تسهیل امور بازاریا میهکنندگان کوچک از توانایی کافی جهت بازاریابی محصوالت برخوردار نیستند. بنابراین واسطه

واسطه گرانی که بدون ایجاد هیچ گونه ارزش افزوده  اما باید به این نکته توجه داشت، فعالیت.عرضه محصوالت کشاورزی کمک کنند

ش افزای گردد که اینها میکنند، به طور قطع موجب افزایش قیمتو تنها به دست به دست کردن محصوالت کشاورزی بسنده می

در شرایط خاص و کاهش تولید محصوالت کشاورزی نقش مخرب این واسطه ها به .نفعی برای تولید کننده و افزایش درآمد او ندارد

حتی  کنند، گاهیدلیل در دست داشتن فعل و انفعاالت اقتصادی درون بازار پر رنگتر شده و از نابسامانی به وجود آمده استفاده می

 .شوند تا بتوانند قیمت را افزایش داده و سود بیشتری نصیب خود کنندیباعث کاهش عرضه م

 عدم توازن در تولید؛ عامل اصلی نوسانات قیمت محصوالت کشاورزی*
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توان عدم توازن در تولید دانست. عدم توازنی که با محدود عامل اصلی نوسانات مقطعی و فصلی در بازار محصوالت کشاورزی را می

ها و محصوالت قاچاق به ت و کاهش تولید، باعث متضرر شدن مصرف کننده و افزایش انگیزه برای ورود واسطهبودن سطح زیرکش

از این رو، با وجود مازاد تولید و عدم صرفه اقتصادی باعث عدم برداشت محصول از مزرعه و یا از بین رفتن .شودبازارهای داخلی می

ها لیتر آب، صدها هزار لیتر سوخت و سایر منابعی که این امر باعث هدر رفتن میلیونمحصوالت برداشت شده در انبارها می شود که 

ر ها، در اکثشود. منابعی که عالوه بر مشقت بسیار در فراهم نمودن آناند، نظیر برق و نهاده های کشاورزی میدر تولید مصرف شده

قرار می گیرند تا با تولید محصوالت مورد نیاز در مسیر حفظ امنیت های فراوان در اختیار تولیدکنندگان کشاورزی موارد با یارانه

 .غذایی کشور صرف شوند

 ماجرای دو سر باخت تولید محصوالت کشاورزی*

عدم توازن در تولید و نوسان قیمت ها باعث باال رفتن ریسک تولید خواهد شد و این خود عاملی است تا تولید کننده محصوالت 

ها کمترین به این ترتیب در صورت افت شدید قیمت.کمترین سرمایه گذاری را در مسیر تولید انجام دهدکشاورزی سعی نماید، 

های مدرن که به حفظ خاک، آب، محیط زیست و افزایش کیفیت و آسیب را متحمل شود و در نهایت به جای استفاده از روش

کند که این نیز به صورت غیر مستقیم عامل مصرف آب، سموم و انجامد به ارزان قیمت ترین روش ها بسنده میسالمت محصول می

در این حالت هرچند در کوتاه مدت هزینه تمام شده محصول کاهش پیدا کرده است، اما در  .کودهای شیمیایی بیشتر خواهد بود

 .های تولید خواهد انجامیدینهها و نیز منابعی نظیر آب به افزایش هزبیش از حد از این نهاده بلندمدت به دلیل عوارض استفاده

ه از وری و استفادتوانند با افزایش بهرهاین درحالی است که در صورت کاهش ریسک، تولیدکنندگان با سرمایه گذاری مناسب می 

 .ها و افزایش درآمد خود اقدام نمایندتکنولوژی نوین به کاهش هزینه

 سیکل معیوب تولید محصوالت کشاورزی*

های زیادی در سالهای گذشته وجود داشته است که با کاهش تولید یک محصول و افزایش قیمت توازن در تولید، نمونهدر مورد عدم 

کند و همین عامل موجب افزایش عرضه به همراه افت های بعد همه مزارع کشور به تولید آن محصول اختصاص پیدا میآن در سال

معیوب تولید، با کاهش قیمت آن محصول در سالهای بعد، کشت آن معدود و  شود که در ادامه این سیکلقیمت آن محصول می

 .شود که در نتیجه افزایش قیمت آن محصول را در بر خواهد داشتمحدود می

 های اطالعاتیحمایت هوشمندانه از بخش کشاورزی در گرو ایجاد بانک*

نظیم هوشمندانه بازار براساس اطالعات دقیق بخش های مختلف توان تجهت رفع این نوسانات قیمت، یکی از راهکارهای اصلی را می

زنجیره تولید و تامین محصوالت کشاورزی دانست. در این صورت می توان با پیش بینی تولید و آگاهی از موجودی کشور با ابزار 

د دارد با پیش بینی شرایط، نسبت های زمانی که کمبود یا عدم تولید درکشور وجومختلفی که در اختیار حاکمیت قرار دارد در بازه

 .به فراهم نمودن زمینه واردات و در مواقعی که تولید مازاد وجود دارد، نسبت به ذخیره سازی یا صادرات تولید مازاد اقدام نمود

نیاز  مازاد بر های ناخواسته به تولیدکنندگان نظیر صدور مجوز واردات دیر هنگام و یابه این صورت است که بدون وارد آمدن آسیب  

های نوسانات شود، از آسیبدر مواقع کمبود محصوالت که باعث ورود محصول وارداتی هم زمان با به دست آمدن تولید داخل می

ریزی و پیش بینی از وضعیت میزان تولید، سطح جهت دستیابی به سازوکار برنامه.کنندگان و تولیدکنندگان کاستقیمت برای مصرف

این در حالی است که .داشت جدی توجه لحظه به اطالعات تولید و آوریجمع به نسبت باید کشاورزی محصوالت  کشت و برداشت

یل تخمینی گیرد که به دلگذاران بخش کشاورزی قرار میسیاست و پیش بینیریزی متاسفانه آمار تولید سالهای گذشته مبنای برنامه

 توانهای اطالعاتی در فرآیند تولید و نیز توزیع میبا ایجاد سیستم.ی تصمیم گیری نداردبودن و نیز به لحظه نبودن، قابلیت اتکا برا

http://awnrc.com/index.php
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ابزار مناسبی را جهت پیش بینی و نیز اعمال مدیریت به دست آورد. به این ترتیب با دانستن وضعیت تولید در لحظه و پیش بینی 

عرضه و یا مازاد عرضه را پیش بینی و با اتخاذ تدابیر مناسب نظیر های زمانی کسری توان بازهنسبتا دقیق وضعیت آن در آینده، می

عالوه بر این، چنین ابزاری کمک خواهد کرد تا بتوان نسبت به .ذخیره سازی یا ایجاد بازار، از نوسانات شدید قیمت جلوگیری نمود

دی از هدر رفت منابع به دلیل نامناسب بودن اجرای اقداماتی نظیر اجرای الگوی کشت با ابزارهای تشویقی که می تواند تا حد زیا

ی تولید در مناطق مختلف و هم پوشانی تولید بسیاری از مناطق بدون اطالع از هم جلوگیری نمود که خود راهکار دیگری در برنامه

قانون  84یعی و ماده وری کشاورزی و منابع طب قانون افزایش بهره 99قوانین متعددی نظیر ماده .جلوگیری از تولید نامتوازن است

هایی های اطالعاتی سامانهدر راستای ایجاد این بانک.کنندهای اطالعاتی تاکید میپذیر بر ایجاد چنین بانکرفع موانع تولید رقابت

 رای از سوی متولیان امهای گذشته ایجاد شده است که به دلیل عدم جامعیت و عملکرد جزیرهبردار در سالنظیر شناسنامه بهره

های مختلف فرآیند تولید به هنوز به مقصود مورد نظر نرسیده است. جمع آوری اطالعات باید در طول زنجیره تامین و در بخش

 .صورت یکپارچه صورت بگیرد تا بتوان از آنان استفاده مناسب را داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282127222313 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

درآمد متوسط است. این درحالی است که دولت الجزایر با توجه به گزارش بانک جهانی، الجزایر کشوری ثروتمند در میان کشورهای با 

مقرراتی را بر واردات و کمک منابع خارجی در اقتصاد کشور اعمال کرده است. در عین حال دولت الجزایر با جذب سرمایه های 

جهانی، الجزایر  با توجه به گزارش بانک.خارجی ، اقتصاد کشور را توسعه داده و به کاهش نرخ بیکاری جوانان کمک کرده است

کشوری ثروتمند در میان کشورهای با درآمد متوسط است. این درحالی است که دولت الجزایر مقرراتی را بر واردات و کمک منابع 

خارجی در اقتصاد کشور اعمال کرده است. در عین حال دولت الجزایر با جذب سرمایه های خارجی ، اقتصاد کشور را توسعه داده و 

، تحقیقات شرکت کن، یک شرکت تحقیقاتی در "مید ایست"به گزارش ایانا از سایت بیکاری جوانان کمک کرده است. به کاهش نرخ

بازار پیش بینی می کند که شرایط اقتصادی در الجزایر رکود یافته و این ناشی از بحران نفت و درآمد کم است، و به دنبال آن هزینه 

بنابراین شمار زیادی از زنان به تهیه میوه و سبزیجات در خانه روی آورده اند که این امر های مصرف کننده را محدود کرده است. 

این درحالی است که زنان شاغل غذای فرآوری شده را به عنوان بهترین جایگزین برای  باعث افزایش فروش در این بخش شده است.

ن انتخاب کرده اند. عالوه بر این، میوه های فرآوری بسته بندی شده تغذیه روزانه خود با توجه به افزایش تمایل به غذای راحت و آسا

در هر زمانی از سال در بازار موجود است.با افزایش جمعیت و شهرنشینی، تقاضای بیشتر برای غذاهای اساسی با قیمت های مقرون 

فراد خواهان بیشتری پیدا کرده است. در عین به صرفه وجود دارد. بنابراین، در الجزایر، غذاهای فرآوری شده و سبزیجات در میان ا

حال در این بخش برندهای تجاری قدیمی به عنوان برندهای شناخته شده نزد مردم در بسیاری از دسته های مواد غذایی بسته شده 

یسه با مارک ، رهبری خود را حفظ کرده اند و مارک های محلی محصوالت با کیفیت باال را با قیمت های مقرون به صرفه در مقا

به علت طوفان برف، تولیدکنندگان قادر به  9237های وارداتی ارائه می دهند. باید به این نکته اشاره کرد که بازار الجزایر در سال 

 میوه"بر اساس گزارش تحقیقاتی برداشت محصول نبودند و این کشور شاهد افزایش چشمگیری در قیمت سبزیجات و میوه ها بود.

 همچنان قیمت، کاهش وجود با الجزایر، در شده فرآوری های سبزی و میوه رود، می انتظار ،"الجزایر در شده رآوریف های سبزی و

فروش محصوالت برندهای محلی  .شود می اقتصادی رشد کاهش باعث نفت قیمت کاهش که هرچند دهد، ادامه خود پایدار رشد به

دلیل افزایش قیمت کاالها و محدودیت های واردات روی داده است. تمام سوپرمارکت به سرعت در حال افزایش است که این مساله به 

ها در مقایسه با فروشگاه های مستقل کوچک، در فروش میوه و سبزیجات فرآوری شده رشد چشمگیری داشته اند و انتظار می رود 

همچنین پیش بینی می شود که به دلیل رشد که بخش تولید میوه و سبزیجات فرآوری در سال های آینده با رشد همراه باشد.

جمعیت و افزایش تقاضا، رشد بخش میوه و سبزیجات فرآوری در الجزایر دور از انتظار نباشد و انتظار می رود با افزایش قیمت مواد 

 ر هستند.غذایی ، مصرف کنندگان کم درآمد، میوه و سبزیجات فرآوری شده را خریداری کنند چرا که محصوالت تازه گران ت

در عین حال به منظور برآورده کردن نیاز مصرف کنندگان شهری ، بخش میوه و سبزیجات فرآوری شده بهبود می یابد که به رشد 

این بخش کمک می کند. پیش بینی می شود که با افزایش مشغله بیشتر خانواده ها، افراد به سمت این نوع فرآورده ها )میوه و 

 تر روی آورند.شبزیجات فروری شده (بیش

http://www.iana.ir/fa/news/88482/%D4%B3%D4%B8% 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان – ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

رود که مقابله و مهار آن ضروری است از این رو نظارت سرسختانه بازرسان به شمار می قاچاق میوه یکی از معضالت و چالش هایی

 .طح شهر محدود کرده استس های مغازه در آن آزادانه فروش برای را فضا بار تره و میوه میادین در داخلی

میوه  گسیخته لجام ورود اخیر های سال طی ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزیصنعت،تجارت و  به گزارش خبرنگار

 .برهم خوردن نظم بازار و نگرانی هایی از باب تغییر ذائقه ایرانی ها را به وجود آورد های فرنگی

معضالت و چالش هایی به شمار می رود که مقابله و مهار آن ضروری است، از این رو نظارت یکی از   قاچاق میوه با توجه به آنکه

 .نه آن در مغازه های سطح شهر محدود کرده استآزادا فروش برای را فضا بار تره و میوه میادین در سرسختانه بازرسان داخلی 

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

 توزیع میوه های ممنوعه با اشاره به  صنعت،تجارت و کشاورزیمجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار 

 .نیازی به عرضه میوه های خارجی نیست در بازار اظهار داشت: با توجه به فراوانی میوه های رنگارنگ داخلی

در بازار می نمایند که در صورت  میوه های قاچاقوی افزود: برخی افراد برای کسب سود بیشتر و اخالل در نظم بازار اقدام به عرضه 

 ه های گرمسیریواردات میوبه گفته شادلو با توجه به تنوع و عرضه میوه های مختلف نیازی به .اتفاقات مخرب کسی پاسخگو نیست

 .نظیر انبه، آناناس و نارگیل نیست

 عرضه محدود میوه های ممنوعه در بازار

گفت: سیب فرانسوی، آووکادو   صنعت،تجارت و کشاورزی همچنین حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار

 .شوندهستند که به صورت غیر مجاز در بازار عرضه می میوه های ممنوعهاز جمله  و لیمو ترش

وی افزود: پیگیری های مکرر و نظارت سرسختانه بازرسان و وفور تولیدات داخل از جمله دالیل کاهش عرضه میوه های قاچاق در 

هزار تومان  38تا  32هزار و لیمو ترش را  32تا  32ای ههزار، آووکادو دان 38تا  39هاجران نرخ هر کیلو سیب فرانسه را .بازار است

 .اعالم کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/8372742/%D4%A4%D4%A7%D 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

های اخیر چندان جای تعجب نیست، چراکه همه ساله عواملی نظیر نبودِ الگوی کشت مناسب و وجود افزایش نجومی پیاز طی ماه

نوسان  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.ها در بازار چنین مشکالتی را در برداردواسطه

 .به داستانی تکراری و پر از رنج برای کشاورزان و مصرف کنندگان تبدیل شده است محصوالت کشاورزی قیمت

مناسب و وجود  الگوی کشت نجومی پیاز طی ماه های اخیر چندان جای تعجب نیست، چراکه همه ساله عواملی نظیر نبودِافزایش 

 .واسطه ها در بازار چنین مشکالتی را در بردارد

س مجلو کاهش تولید را دلیل اصلی نوسانات بازار می داند در حالیکه یک عضو کشاورزی  بازار سیاهالبته وزیر جهادکشاورزی 

 .شورای اسالمی اظهاراتی مبنی بر ماجرای پیازهایی که زیر آفتاب سوزان خوزستان گندید را به میان می آورد

در  پیازنرخ تومانی  122از کاهش  صنعت،تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

هزار تومان است که در خرده فروشی ها و  2بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو پیاز در میدان مرکزی میوه و تره بار 

 .عرضه به مشتری، قیمت به سبب وجود واسطه ها باالتر می رود

 .داشت خواهد چشمگیری کاهش دیگر نقاط و شهریار کرج، از محصول عرضه با  وی افزود: نرخ پیاز ظرف ده روز آینده

 ضرورت ایجاد سامانه اطالعات جامع کشاورزی

 گفت: تولید صنعت،تجارت و کشاورزی عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار  

وی افزود: بهار سال گذشته کشاورزان از نرخ پایین پیاز .تابع سطح زیر کشت سال آینده و نرخ امسال است محصوالت کشاورزی

پاپی  .ترجیح دادند که کشت خود را تغییر دهند 28در بازار متحمل ضرر و زیان شدند که در نهایت پاییز سال گذشته برای سال 

این سامانه اطالعات مورد نیاز در زمینه کشت و سطح زیر کشت  :مع کشاورزی گفتزاده با اشاره به ضرورت ایجاد سامانه اطالعات جا

مورد نیاز محصوالت را در اختیار کشاورزان قرار می دهد که درنهایت تأثیر بسزایی در جلوگیری از ازدیاد محصول، کاهش سطح زیر 

محصوالت کشاورزی  بازار سیاه المی دربارهعضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اس.کشت غیر اصولی و نوسانات قیمت دارد

درصد سود برای جامعه کشاورزی ایجاد می نماید، چراکه نقش واسطه ها در  32بیان کرد: به طور متوسط بخش کشاورزی کمتر از 

می نمایند و  وی ادامه داد: واسطه ها محصوالت کشاورزی را با نرخ پایین سر مزرعه از کشاورزان خریداری.بازار بسیار پررنگ است

 .برابر قیمت در بازار عرضه می نمایند 32ساعت با  98ظرف مدت 

http://www.yjc.ir/fa/news/8378228/%D4%B2%D2 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

قیمت انواع میوه و تره بار در مقایسه با هفته های اخیر در بیشتر اقالم با ثبات نسبی همراه بوده و تنها قیمت پیاز و سیب زمینی با 

در  میوه و تره بار، قیمت انواع گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان رت و کشاورزیصنعت،تجابه گزارش خبرنگار.افزایش روبرو شده است

 .مقایسه با هفته های اخیر در بیشتر اقالم با ثبات نسبی همراه بوده و تنها قیمت پیاز و سیب زمینی با افزایش روبرو شده است

، زردآلو 32تا  4،انگوریاقوتی 32تا  10 گیالس تکدانه،2تا  7،شلیل شبرنگ 4تا  8ان می دهد که سیب گالب با نرخ بررسی بازار نش

حسین مهاجران رئیس .تومان به فروش می رسد 422هزار و  9تا  9و سیب زمینی  122هزار و  8تا  8، پیاز 4تا  7،آلبالو 4تا  7

 حال در  اظهار داشت: بازار میوهبا اشاره به آخرین وضعیت   صنعت،تجارت و کشاورزیراتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگا

 هزار 1 تا 122 و هزار2 تومان،انگور هزار 7 تا 122 و هزار 8 شبرنگ هزارتومان،شلیل 7 تا 2 گالب سیب کیلو هر نرخ حاضر

 122هزار و  1تا  8وی نرخ هر کیلو آلبالو را .است تومان هزار 8 تا 8 صورتی گیالس و تومان هزار 39 تا 4 تکدانه تومان،گیالس

هزار و  1تا  122هزار و  9تومان،آلو شابلون  122هزار و  8تا  122هزار و  آلو زرد تومان اعالم کرد و افزود: همچنین قیمت هر کیلو

 422تا  822مهاجران ادامه داد: هر کیلو هندوانه با نرخ .هزار تومان است 8تا  922هزار و  2ان،موز هزار توم 8تا  2تومان،هلو  500

رئیس اتحادیه .تومان در میدان به فروش می رسد 222هزار و  9تا  122هزار تومان و خربزه هزار و  9تا  122تومان،طالبی هزار و 

 سیب زمینیتومان و  122هزار و  2تا  2ب زمینی گفت: امروز نرخ هر کیلو پیاز میوه و سبزی با اشاره به نوسانات قیمت پیاز و سی

وی نرخ .هزار تومان است که پیش بینی می شود طی روزهای آتی با ورود محصول جدید نرخ ها کاهش می یابد 9تا  422هزار و 

هزار تومان،  9تا  122هزار و  خیار گلخانهکیلو هزار تومان اعالم کرد و اضافه کرد: هر  2تا  722هر کیلو خیار رسمی را هزار و 

به گفته مهاجران نرخ هر کیلو سبزی .تومان است 122تا هزار و  422و گوجه فرنگی نو  2تا  122هزار و  9گوجه فرنگی گلخانه 

 .هزار تومان است 9تومان و سبزی خوردن  422جور)پلو،آش،قورمه( هزار و 

خبر داد و گفت: با توجه به فصل برداشت میوه و فراوانی عرضه امکان پیش بینی  حاکم بر بازار رکودرئیس اتحادیه میوه و سبزی از 

 .قیمت طی روزهای آتی در بازار وجود ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/8374237/%D4%A9%D4%AE%D4%B3 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

 .با وجود گذشت شش ماه از افزایش رسمی قیمت کره، مجددا نرخ این محصول در خرده فروشی های سطح شهر افزایش یافته است

همه ساله طی چندین مرحله خبر افزایش  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار

 بودن نپایی سبب به مصرف سرانه کاهش رغم علی که است درحالی این و شود می ها خبرگزاری  تیتر یک محصوالت لبنیقیمت 

گزارش ها حاکی از آن است که با وجود گذشت شش  .دهند می افزایش را ها نرخ مختلف های بهانه به لبنی صنایع خانوار، آمد در

مدیرعامل محمد رضا گنجی .ماه از افزایش رسمی قیمت کره، مجددا نرخ محصول در خرده فروشی های سطح شهر افزایش یافته است

خبر داد و گفت: طی چند روز اخیر نرخ هر  قیمت کره از افزایش صنعت،تجارت و کشاورزیاتحادیه تعاونی لبنی در گفتگو با خبرنگا

تابع نرخ های جهانی  قیمت کرهره به اینکه وی با اشا.هزار تومان افزایش یافت 29هزارتومان به  22درصد افزایش از  32کیلو کره با 

هزارتن آن در داخل تولید و مابقی از طریق  7هزارتن کره در داخل مورد استفاده قرار می گیرد که تنها  12است، افزود: ساالنه 

د: برنامه معاونت در داخل وجود دارد، بیان کر تولید کره گنجی در پاسخ به این سوال که امکان خودکفایی.واردات تامین می شود

هزارتن شیر خام در برنامه ششم  38هزارتن کره ظرف سه سال آینده و تولید  39امور دام وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تولید 

 بازار کره به کدام سمت و سو می رود؟.توسعه است که با این وجود احتمال خودکفایی کره مورد نیاز است

علی رغم تالش دولت مبنی بر کاهش  :گفت صنعت،تجارت و کشاورزیدر گفتگو با خبرنگاررضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی 

 .تعرفه گمرکی و تخصیص ارز مبادله ای، اما نرخ کره داخلی به دنبال نوسانات نرخ جهانی افزایش یافت

به هزار  812گرمی از هزار و  12تومان و  122هزار و  2به  922هزار و  2گرمی از  322 وی افزود: در حال حاضر نرخ هر بسته کره

درصد کره مورد  22در ادامه بیان کرد: با توجه به آنکه  دامدارانعلیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه .تومان ارتقا یافته است 422و 

 .ات نرخ جهانی در افزایش نرخ کره داخل تاثیر گذار استنیاز داخل از طریق واردات تامین می شود از این رو نوسان

http://www.yjc.ir/fa/news/8378414/%DA%A2%D4%B3% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸8تاریخ: 

علی رغم تالش سال های اخیر برای عرضه محصوالت ارگانیک، اما وضعیت چندان رضایت بخش نیست چراکه بازار مملو از محصوالت 

کشاورزی ارگانیک به عنوان  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.اصالح شده ژنتیکی است

یکی از راهبردهای کشاورزی پایدار متکی بر روش های طبیعی کنترل آفات و بیماری ها بوده، به طوریکه استفاده از آفت کش های مصنوعی و 

ت بخش اما وضعیت چندان رضای محصوالت ارگانیککودهای شیمیایی در آن منع شده است. علی رغم تالش سال های اخیر برای عرضه 

 ارگانیک، و سالم محصوالت تولید بر مبنی رهبری معظم مقام تاکیدات به توجه با نیست چرا که بازار مملو از محصوالت اصالح شده ژنتیکی است.

یت بازار با براین اساس به سراغ مسئوالن مربوطه می رویم تا از آخرین وضع.دانند می خود منافع با مغایر را محصوالت این توسعه افراد برخی اما

تولید محصوالت  با اشاره به اینکه  صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود اسدی رئیس تشکل های بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار:خبر شویم

کشور ما با استاندارهای جهانی همخوانی ندارد، اظهار داشت: هزینه های باالی تولید محصوالت ارگانیک و نبود تقاضا کاهش انگیزه  کشاورزی

وی با اشاره به اینکه بروز بیماری های مختلف تنها ناشی از کودها و سموم شیمیایی است، افزود: براین .تولیدکنندگان را به همراه داشته است

اسدی با انتقاد از اینکه تولید محصوالت سالم بسیار ناچیز است، . اید تبلیغات گسترده ای علیه تولید محصوالت ارگانیک صورت گیرداساس ب

یک درجه پایین تر از ارگانیک قرار دارد، اما متأسفانه کیفیت محصوالت در کشور ما مورد توجه  تولید محصوالت سالم گفت: با توجه به آنکه

رئیس تشکل بخش کشاورزی ادامه داد: با وجود عدم استفاده از کودها و .گیرد که این امر سالمت آحاد جامعه را به مخاطره می اندازدقرار نمی

وی با اشاره به اینکه تولید محصوالت ارگانیک و سالم یکی از سیاست .سموم شیمیایی در تولید محصوالت ارگانیک، اما مشتری چندانی ندارد

 .مقاومتی به شمار می رود، تصریح کرد: توسعه پایدار بخش تنها در گرو تولید محصوالت ارگانیک استهای اقتصاد 

 تولید محصوالت ارگانیک در دستور کار قرار گرفت

با اشاره به ضرورت تولید   ت،تجارت و کشاورزیصنععلی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

در دستور کار قرار گرفت اما اراضی  ارگانیک تولید محصوالت محصوالت ارگانیک اظهار داشت: علی رغم آنکه طی سال های اخیر

ک به سبب وی افزود: سرمایه گذاری در تولید محصوالت ارگانی.قابل توجهی به تولید این گونه محصوالت اختصاص نیافته است

به گفته خان محمدی با توجه . اختصاص دهد امر این به باید را سالمت بودجه از بخشی دولت و است باال حدودی تا پایین راندمان 

به افزایش جمعیت در تولید محصوالت ارگانیک باید روی کودهای عالی و بیولوژیک و میزان سطح کار کنیم تا بتوانیم به راندمان باال 

 .دست یابیم

 دلیل محدودیت تنوع محصوالت ارگانیک چیست؟ 

با اشاره به آخرین وضعیت سطح زیر   صنعت،تجارت و کشاورزی آزاد عمرانی عضو هیات رئیسه انجمن ارگانیک در گفتگو با خبرنگار

هزارهکتار سطح زیر کشت محصوالت  42در حال حاضر از مجموع  کشت محصوالت ارگانیک و عرصه های طبیعی اظهار داشت:

 .ارگانیک، اقالمی نظیر چای ، زعفران، برنج، عسل و محصوالت میوه و سبزی به دست می آید

نیک اوی با انتقاد از اینکه تنوع محصوالت ارگانیک در کشور ما قابل مقایسه با دنیا نیست، افزود: هزینه گواهی و بازرسی محصوالت ارگ

بسیار باالست که این امر فشار مالی زیادی بر کشاورزان وارد می نماید، ضمن آنکه بودجه ای به تولید این گونه محصوالت اختصاص 

ا اند، امعمرانی ادامه داد: اگرچه سازمان تعاون روستایی و شهرداری زحمات زیادی برای تولید محصوالت ارگانیک کشیده.نیافته است

فروش  عضو هیات رئیسه انجمن ارگانیک با اشاره به اینکه حمایت و یارانه ای در زمینه واردات نهاده و.یستجوابگوی بخش ن

 .هزار یورو به تولید این محصوالت تخصیص می دهند 32نداریم، بیان کرد: این در حالی است که اکثر کشورها  محصوالت ارگانیک
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انیک در برنامه ششم توسعه گفت: علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری در ابتدا وی با اشاره به آخرین وضعیت تولید محصوالت ارگ

برنامه ششم توسعه توسعه کشاورزی ارگانیک مورد توجه قرار نگرفت که سپس با پیگیری های انجمن ارگانیک و کمیسیون کشاورزی 

 .رای آن در نظر گرفته نشده استمجلس شورای اسالمی این بند در برنامه قرار گرفت اما بودجه ای در سال جاری ب

 .به گفته وی تولید انبوه محصوالت ارگانیک نیازمند تقاضا بازار و برنامه ریزی منسجم است

http://www.yjc.ir/fa/news/8388128/%D4%B2%D2 
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 هابرنامه و سیاست 
 فارس - ۳۱/۸8/۸2 : تاریخ

شرط مخالفان برای حمایت از تشکیل وزارت بازرگانی/ عنوان وزارتخانه جدید را وزارت واردات بگذارید/ برای واردات از ارز نفتی  1-

گویند حاضر هستند از تشکیل وزارت بازرگانی حمایت کنند اما به شرط اینکه دولت استفاده نشود مخالفان احیای وزارت بازرگانی می

  .س اعالم کند که وزارت بازرگانی حق استفاده از ارز حاصل از درآمدهای نفتی را برای واردات ندارداش به مجلدر الیحه

که با حضور یحیی « موافقان و مخالفان احیای وزارت بازرگانی»در میزگردی با عنوان  خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اقتصادی

اقدس دبیرکارگروه تنظیم بازار در دولت و  ارض بهرامی محسن ق وزیر اسبق بازرگانی و رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران،آل اسحا

ی پژوه نماینده نظام صنفزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، احمد حقرئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران، عباس پاپی

برگزار شد موافقان و مخالفان  خبرگزاری فارس ام صنفی کشاورزی استان فارس درکشاورزی و سید جعفر حسینی نماینده نظ

وگوی طرفین حاضر در میزگرد اظهارات خود را بیان داشتند که دو روز پیش سه بخش از میزگرد مذکور منتشر شد و در ادامه گفت

  .شودارائه می

رویه های واردات بیاین ابهام مطرح است که احیای وزارت بازرگانی در واقع بازگرداندن زیرساخت فارس: به هر حال

 کنید؟کنند. شما این طور فکر نمیاست. چنانکه بعضی از این وزارتخانه به وزارت واردات تعبیر می

بازرگانی در حد یک وزارتخانه وارداتچی ظلم به آن خواهیم و تنزل نقش وزارت وزارتخانه برای واردات نمی :اقدس بهرامی ارض

دید المللی جها و تحوالت داخلی و بینای متناسب با نیازمندیافرادی است که هدفشان از احیای وزارت بازرگانی تشکیل وزارتخانه

هایشان د داریم زیرا آنها حمایتشود، انتقاهای صنفی درباره تشکیل وزارت بازرگانی بیان میما به آن مطالبی که توسط تشکل .است

صنفی است، مثالً امروز در این جلسه بیان شد که دولت باید از صنف کشاورزی حمایت کند و مثال برای تولید چغندر نه تنها جلوی 

 ر کشاورزواردات شکر را بگیرد بلکه آب، کود و سم را هم ارزان به ما بدهد. بعد هم چغندر تولیدی کشاورز با هر قیمتی که مدنظ

 .کننده عرضه کنددار هم شکر را با هر قیمتی که تمام شد بفروشد و به مصرفاست، خریداری شود و کارخانه

گیرند، قیمت گذاران ما یک طرفه تصمیم میگیران و سیاستاتفاقا بحث مظلومیت کشاورز همین است که تصمیم :زادهپاپی

برابر افزایش یافته است و اگر به همین نسبت قیمت محصوالت کشاورزی افزایش  8تا  2کود و زمین های کشاورزی از جمله آب،نهاده

 .یابد ما هم حرفی برای گفتن نداریم

 .کننده کمتر آسیب ببیندها را باید حذف کنیم تا مصرفگوییم واسطهما می

 ها را حذف کند؟چه کسی باید واسطه :اقدسبهرامی ارض

 .کنیدشما باید حذف  :زادهپاپی

 .های توزیع اقدام کنیمبله، ما به عنوان دولت مکلف هستیم نسبت به اصالح شبکه :اقدسبهرامی ارض

  اید؟آیا این کار را انجام داده :زادهپاپی

 دولت شبکه توزیع را اصالح نکرده است *

با این قانون و وزارتخانه صنعت، ایم که این کار را انجام دهیم، چون وزارت بازرگانی نداشته ایم؛خیر، انجام نداده :اقدسبهرامی ارض

ه بخش کنندزیرا شما معتقد هستید تولید، عرضه و بازاریابی کاال توسط تولید شود این کار را انجام داد،معدن و تجارت فعلی نمی

 .و متولیان بخش تولید و بازرگانی از هم جدا هستند کشاورزی انجام شود در حالی که در دنیا اینگونه نیست
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دهد که بازرگانی موضوعی تخصصی حائز اهمیت در کشاورزی و سایر مسائلی که در این جلسه بیان شد نشان می :اسحاقآل

که بازرگانی این برای این بخش با چنین درجه اهمیتی دو راه وجود دارد یا اینرود بنابرهای صنعت و معدن به شمار میبخش

ها از بخش مربوطه های مختلف کشاورزی، صنعت و معدن توسط بخش مربوطه مدیریت شود و یا اینکه بازرگانی همه بخشبخش

  .خود جدا شده و در یک جا مدیریت شوند

 بازرگانی نیازمند مدیریت واحد است*

یریت بازرگانی به صورت تفکیک شده و در بخش مربوط ای تخصصی است بنابراین مدبا توجه به اینکه بازرگانی مقوله :آل اسحاق

ت های کشاورزی، صنعبه خود امکانپذیر نیست و موضوع بعدی یعنی مدیریت واحد به دنبال جداسازی هر بخش از بازرگانی از بخش

گفت  تواناین می. بنابرها استالملل و روابط تجاری بانکو معدن نیازمند مدیریت تولید و سایر مسائل از جمله روابط تجاری بین

بخش بازرگانی به دلیل اهمیت و دامنه مسائل مختلف نیازمند یک وزارتخانه مستقل است و نباید این بخش متعلق به یک چهارم از 

  .یک وزارتخانه باشد

ش کشاورزی را نباید گوییم بخراستا با اهداف اقتصاد مقاومتی است. ما نمیجایگاه پیشنهادی ما برای وزارت بازرگانی درست هم

حمایت کرد بلکه برای حمایت از این بخش یک وزارتخانه مرتبط و قوی الزم است و نباید حمایت از بازرگانی این بخش بر عهده 

 .های دیگری دارداند و اولویتای باشد که همه اختیارات آن را گرفتهوزارتخانه

 .رساندجهاد کشاورزی اهمیت بخش بازرگانی در کشاورزی را میتشکیل معاونت بازرگانی در وزارت  :اقدسبهرامی ارض

گویید که بخش بازرگانی کشاورزی نباید توسط وزارت جهاد اتفاقا ما هم با اهمیت بازرگانی موافق هستیم ولی شما چرا می :حسینی

 کشاورزی اداره شود؟

بخش بازرگانی هستند و بازرگانی فقط متعلق به کشاورزی معدن و تجارت دارای های صنعت،به این دلیل که تمام بخش :اسحاقآل

 .ها واحد باشدنیست و الزم است که مدیریت بازرگانی تمام این بخش

 کندوزیر کشاورزی مرتب قهر می*

ر دآیا وزارت بازرگانی در گذشته توانسته این مشکالت را حل کند؟ بخش کشاورزی حامی ندارد و وزیری دارد که مرتب  :زادهپاپی

 .کندجلسات قهر می

سال پیش چرا ادغام صورت گرفت؟ به این دلیل که وزارت بازرگانی نمره قبولی نیاورد و به همین دلیل آن را با وزارت صنعت و  6

  گویید همان وزارتخانه دوباره تشکیل شود؟معدن ادغام کردند و االن شما می

خانه المللی یک وزارتخانه باید به روز باشد، با توجه به تهدیدها و فشارهای بیندر صورت احیای وزارت بازرگانی این وزارت :اسحاقآل

 .مقتدر نیاز است که کاالهای مورد نیاز کشور را در مواقع ضروری تأمین کند

به  سختگری بنده در وزارت بازرگانی در دوران جنگ تحمیلی این وزارتخانه با اقتدار در شرایط بسیار همانطور که در زمان تصدی

 .کردمی اقدام موقع به و تأمین کاالهای مورد نیاز 

 کندریختگی ایجاد میتقسیم وظایف بازرگانی بهم *

های بازرگانی و صنعت و معدن نشان داد که وزارتخانه ادغام شده به وظایف بازرگانی خود به درستی تجربه ادغام وزارتخانه :اسحاقآل

 دار امرکند که یک وزارتخانه توانا عهدهزمانی و مکانی و شرایط خاص و تنوع مأموریت ایجاب میدر حالی که اقتضائات  .عمل نکرد

 .شودها منجر به بهم ریختگی میبازرگانی کشور باشد و تقسیم وظایف بازرگانی در بین وزارتخانه

 کنمبه شرط استفاده نکردن از پول نفت از تشکیل وزارت بازرگانی دفاع می *
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من حاضرم از تشکیل وزارت بازرگانی حمایت کنم اما به شرط اینکه دولت در آقایان آل اسحاق و ارض اقدس  :زادهپاپی

اش به مجلس اعالم کند که در صورت تشکیل وزارت بازرگانی این وزارتخانه حق استفاده از ارز حاصل از الیحه

باید ارز مورد نیازش را خودش تأمین کند، آیا شما این شرط را درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه ملی را ندارد و 

 پذیرید که محصوالت کشاورزی صادراتی را صادر کنید و از محل این درآمدها محصوالت مورد نیاز کشور وارد شود؟می

  .بله، درود بر شما :اقدسبهرامی ارض

گوید من دغدغه حمایت از تولید ملی را دارم اما زارت بازرگانی میدهم به این دلیل که اگر چه واین پیشنهاد را می :زادهپاپی

و نه تولیدکننده کشاورزی  دهندها با ارز نفتی واردات انجام میواردکنندهبیند، چون همیشه در عمل تولید ملی از واردات آسیب می

یدکننده کننده از تولگیریم همان وارد کننده به حمایتبرایش اهمیت دارد و نه تولیدکننده صنعتی اما اگر ارز نفتی را از واردکننده ب

 .شودداخلی تبدیل می

 .این پیشنهاد یعنی استفاده نکردن از ارز نفت برای واردات را شما در مجلس به الیحه اضافه کنید :اقدسبهرامی ارض

 دولت استفاده نکردن از پول نفت در واردات را به الیحه اضافه کند *

 .کنددانم که دولت هیچ وقت این کار را نمیشما به عنوان دولت باید این کار را انجام دهید اما می :زادهپاپی

ما اصال روی اسم و عنوان وزارتخانه حساسیت نداریم، قطعا موافق تشکیل وزارت بازرگانی هم با همان کارکرد : اقدسبهرامی ارض

گذاری تجارت و سرمایه»ت جهانی و داخلی یک ساختار جدید مثال با عنوان نیستیم، حتما با توجه به تحوال پیشسال  8و شرایط 

 .تواند مناسب شرایط فعلی باشدمی «خارجی

 عنوان وزارتخانه جدید را وزارت واردات بگذارید *

 .بگذاریدپس نظر ما را هم در اسم وزارتخانه جدید اعمال کنید و عنوان وزارتخانه جدید را وزارت واردات  :زادهپاپی

 .های مبادالت غیررسمی شودخواهیم که موجب تسهیل تجارت و همچنین کاهش هزینهتشکیالتی می اقدس:بهرامی ارض

وزارتخانه مورد نظر ما  .ای مدنظر ماست که منجر به توسعه تجارت و حمایت از صادرات کاالهای غیرنفتی و خدمات شودوزارتخانه

ای خواهیم وزارتخانهالمللی را ایجاد کند و میای و بینهای تجاری، منطقهح مشارکت در اتحادیهای است که ارتقاء سطوزارتخانه

 .های نوین قدم برداردتشکیل شود که در جهت توسعه تجارت الکترونیکی و استفاده از فناوری

های توزیع برای حمایت از تولید و قطع بکهسازی شوری و نوینای است که موجب ارتقاء و بهرهوزارتخانه مورد نظر ما آن وزارتخانه

 ها را هدفمند کندای که یارانهها شود و به دنبال تنظیم منطقی بازار باشد و وزارتخانهها و حذف داللواسطه

 .این مسائلی که بیان کردید برنامه وزیر بازرگانی اسبق است :زادهپاپی

 .فرماییدآفرین، درست می :اقدسبهرامی ارض

 این مسائل خوب است اما در عمل اجرا شده است؟ :زادهپاپی

 مجلس بر عملکرد دولت در بخش بازرگانی نظارت نکرده است *

  آیا مجلس این کار را انجام داده است؟ مجلس مسئول نظارت بر اجرای عملکرد دولت است، :اقدسبهرامی ارض

ام درستی بود مقام معظم رهبری از آن به عنوان یک کار عجیب و غریب یاد اگر ادغام وزارت بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت اقد

فرمایند: یکی از کارهای عجیب و غریب که برای بنده تا آخر معلوم نشد، کردند، ایشان در رابطه با ادغام دو وزارتخانه مذکور مینمی
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دادند برای ل نشده است و آن روز که این کار را انجام میهمراه کردن وزارت بازرگانی با صنایع و معادن بود و هنوز هم برای من ح

  .دهندمن روشن نبود که چرا این کار را انجام می

  .دانیم باید رفع ابهام کنیمما که خودمان را ذوب در مقام والیت می

 .فرمایشات ایشان ادامه دارد، لطفا ادامه آن را هم ذکر کنید :زادهپاپی

کنند که اصراری بر نظر قبلی زاده بیان میزاده با مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری در پاسخ به نعمتتبعد از مکاتبه آقای نعم

 .ندارم و نظر کارشناسی را در نظر بگیرید

 اجرای قانون انتزاع ابزار نیاز دارد *

تر شود سازی پررنگششان در تصمیمهای صنفی بخش کشاورزی تالش کردند قانون انتزاع را به دست آوردند تا نقتشکل :پژوهحق

  .و وزارت جهاد کشاورزی هم برای قانون مذکور نیازمند ابزار است

ری را گدر کشور ما دولت بر اقتصاد حاکم است اما در بسیاری از کشورها که وزارت بازرگانی مستقل دارند دولت فقط نقش حمایت

کرد که بخش ، آنگاه فرقی نمیگرفتدم مدیریت اجرایی را به دست نمیاگر ساختاری در دولت وجود داشت که به جای مر .دارد

 .بازرگانی کشاورزی زیرمجموعه کدام وزارتخانه باشد

آقای آل اسحاق شما شورای تولید و توزیع را تجربه مثبت عنوان کردید، شورای تولید و توزیع همین قانون تمرکز است  :حسینی

 کردید؟هزار تومانی را چگونه ارزان می 82اگر وزیر بازرگانی بودید قیمت گوشت پس از آن حمایت کنید. شما امروز 

   .کنندبا واردات گوشت را ارزان می :زادهپاپی 

مدیریت واردات، واردات برای تولید در جهت صادرات که اگر این محور را به عنوان  ما یک اصل اقتصاد مقاومتی داریم، :اسحاقآل

 .شودقبول کنید همه این سواالت پاسخ داده میوظایف بازرگانی 

 کنمدر شرایط بحرانی کاال وارد می *

ت مسئله گوشت بحرانی نیس اما کردمگرفت قطعا واردات میاگر وزیر بودم و وضعیت یک کاال در شرایط بحرانی قرار می :آل اسحاق

کاهش قیمت گوشت هم باید به تولید نگاه کرد و هم باید به برای  .بر وجود داردو برای کاهش قیمت گوشت نیاز به اقدامات زمان

 .مردم توجه شود

این مسئله باید در زمان و به تدریج حل شود و حل شدن این مسئله در زمان به معنای آن نیست که جلوی واردات را گرفت. با 

م برای آن انجام شود تا این مسئله طی زمان های الزشود موضوع را حل کرد بلکه باید ساختارسازی شود و زیرساختدستور هم نمی

  .حل شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282822222492 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۳۱/۸8/۸1 : تاریخ

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: مقدمات ایجاد یگان حفاظت اراضی کشاورزی فراهم شده و پس از نهایی شدن صدور مجوز  

، وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش  .شودها به زودی آغاز میالزم از سوی مراجع قانونی، فعالیت این یگان

گردهمایی مدیران امور اراضی کشور که امروز در تهران برگزار شد، اظهار داشت: در راستای تسهیل و تسریع ارائه علیرضا اورنگی در 

های سازمان در زمینه حفاظت، توسعه و ساماندهی اراضی کشاورزی و همچنین برای خدمات به مردم و انجام بهینه فرایندها و برنامه

های اصلی در ستاد سازمان، تالش برای تمرکززدایی و زارت جهادکشاورزی، یکی از سیاستهای وتحقق بهتر سایر اهداف و برنامه

رییس سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده .های حوزه اراضی به استانها استتفویض اختیارات و مسئولیت

ت از اراضی کشاورزی اثرگذاری بسیار بیشتر و هزینه است که اقدامات ترویجی، آموزشی و فرهنگ سازی به خصوص در زمینه حفاظ

وی گفت: یکی از اولویت های مهم ما در ستاد و سطح استانها باید تمرکز بیشتر بر امور ترویجی، .اجتماعی و مادی بسیارکمتری دارد

اورزی، حتما باید پیوست ها و طرح های مرتبط با خفاظت، ساماندهی و توسعه اراضی کشفرهنگی و آموزشی باشد و برای برنامه

رییس سازمان امور اراضی کشور افزود: هم راستا با سیاست های دولت و وزارت جهاد .ترویجی و آموزشی پیش بینی و تدوین کنیم

کشاورزی برای توسعه دولت الکترونیک و تسهیل خدمات و شفاف سازی فرایندها، استفاده بهینه و روزآمد از فناوری های اطالعات 

باطات و ایجاد سامانه های الکترونیکی ارائه خدمات و انجام استعالمات حوزه زمین در دستور کار سازمان قرار دارد و از جمله و ارت

اورنگی تصریح کرد: همچنان معتقدیم که قانون حفظ کاربری در مواردی نیاز به اصالح و .های پیشرو در این زمینه هستیمدستگاه

انجام شده به دنبال آن هستیم که با همکاری قوه قضاییه و سایر دستگاه های ذی نقش در سطح ملی و بازنگری دارد و با پیگیری 

نظران، این مهم محقق شود و با اصالح موادی از قانون، موانع اجرایی موجود و استانی و اخذ نظرات کارشناسی و حقوقی صاحب

رییس سازمان امور اراضی کشور تاکید .های کشاورزی را رفع نماییمعرصهعوامل بازدارنده در جهت تحقق اهداف قانونگذار برای حفظ 

کرد: مقدمات ایجاد یگان حفاظت اراضی کشاورزی فراهم شده است و ان شاهلل به زودی و پس از نهایی شدن صدور مجوزهای الزم 

 .خواهند کرد های گشت حفاظت اراضی کشاورزی در قالب یگان حفاظت فعالیتاز سوی مراجع قانونی، اکیپ
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸8تاریخ: 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: گسترش و ساماندهی زنجیره های تولید بخش کشاورزی و توسعه و 

 .حمایت از تشکل های این بخش ضروری است

دهمایی معاونین برنامه ریزی و به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان رضوی، عبدالمهدی بخشنده در گر

ها عنوان کرد و گفت: گسترش و ساماندهی زنجیره های تولید بخش کشاورزی ضروری امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان

وی با اشاره به پرداخت وجه خرید گندم و کلزا گفت: بخش اعظم وجه خرید کلزا پرداخت شده و برای باقی مطالبات منتظر .است

ها گفت: باید بخشنده با اشاره به توسعه و حمایت از تشکل.های معرفی شده از طرف دولت هستیمخت نقدینگی از سوی بانکپردا

 .ها را به عرصه بیاوریم و برنامه های خوبی برای این موضوع در برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی داریمتشکل

ن رضوی با اشاره به شاخص های جمعیتی روستایی و شهری استان گفت: در ابتدای این نشست رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسا

به جد می توان ادعا کرد در مناطقی از استان که الگوی کشت منطبق بر اقلیم منطقه است مهاجرت منفی و بیکاری بسیار کم بوده 

 .سوی سبک مدرن حرکت کنیم مزروعی اظهار داشت: باید تغییراتی در بخش کشاورزی داشته باشیم و از سبک سنتی به.است

 ها داشته باشیمها و شرکتها گفت: باید نگاه ویژه ای در حمایت از تشکلرییس سازمان جهاد کشاورزی در حمایت از تشکل

http://www.iana.ir/fa/news/88822/%D4%B8%D4%B3%D2%44%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸8تاریخ: 

زیربخش یافته جدید در  847شرکت دانش بنیان و معرفی  399رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: ایجاد 

 .های کشاورزی از جمله دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه پژوهش و فناوری در دولت یازدهم بوده است

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، اسکندر زند در سومین جلسه شورای تحقیقات 

قلیمی های اایه، تکنولوژی و دانش راهکار نجات بخش کشاورزی کشور و مقابله با بحرانکشاورزی استان اظهار کرد: به کارگیری سرم

هدف مهم بخش کشاورزی  8وی اضافه کرد: افزایش درآمد کشاورزان، افزایش تولید، ارتقای کیفیت تولید و پایداری اکوسیستم .است

است که در آذربایجان غربی با توجه به شرایط اقلیمی و زیست بومی دریاچه ارومیه موضوع بهره وری آب، مبارزه با تعییر شرایط 

 اقلیمی و حفظ ذخائر ژنتیکی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

دنیا هستیم، افزود: تولید واکسن مورد نیاز کشور به طور عمده بانک ژن برتر  32زند با بیان اینکه در ذخایر ژنتیکی کشاورزی جزو 

ایستگاه و شش شعبه در تولید بذر، نسبت به کنترل ذخایر ژنتیک  41شود و با داشتن در مرکز تحقیقات کشاورزی کشور انجام می

معظم رهبری و برنامه دولت تدبیر و  وی تصریح کرد: واگذاری تحقیقات به شرکت دانش بنیان مورد تاکید مقام.ایمکشور اقدام کرده

 .ودشهای دانش بنیان و در گام اول، از موسسه تحقیقاتی تا زمان توانمند شدن شرکت حمایت میامید است و برای توسعه شرکت

بدنه  هزار نیروی ناظر در 32این مسئول با بیان اینکه پهنه بندی کشاورزی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است، اضافه کرد: 

 . هزار پهنه کشاورزی در سطح کشور ایجاد شده است 32وزارت جهاد کشاورزی جذب شده که با به کارگیری این نیروها 

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: نظارت بر ذخائر دریایی و مدیریت ذخائر ژنتیکی جزو اهم اقدامات سازمان 

میلیون نمونه زنده در بانک ژن کشور شناسایی و حفظ و 32میلیون نمونه غیر زنده و  8.1تحقیقات کشاورزی است که تاکنون 

وی با اشاره به دستاوردهای حوزه ثبت و نظارت بر کود، سموم و و آفت کش ها در طی چهار سال فعالیت دولت .نگهداری می شود

مورد برند  3282ل های کودی کنترل و ثبت شده در حدود برند فرمو 7122تدبیر و امید تاکید کرد : در این بازه زمانی از حدود 

یافته  847واکسن و سرم جدید ، 32شرکت دانش بنیان، تولید  399زند خاطر نشان کرد: ایجاد . تایید نشده و تقلبی بوده است

تاوردهای وزارت جهاد جدید در بخش زراعی، باغی، شیالتی، گیاه پزشکی، دام و طیور، منابع طبیعی و آب و خاک نیز از جمله دس

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان . کشاورزی در حوزه پژوهش و فناوری در دولت یازدهم بوده است

غربی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت اجرای طرحهای تحقیقاتی در بخش کشاورزی استان گفت: امروزه تحقیقات زیربنای 

است و از این رهگذر تحقیقات در اکثر موارد توسعه یافتگی نقش آفرین بوده و با افزایش آگاهی کشاورزان با اجرای برنامه  توسعه

کنند و این مهم باید در کشور ما لحاظ و های ترویجی، این قشر زحمت کش بدون توصیه های تحقیقاتی اقدام به کشاورزی نمی

طرح  399غفاری افزود: در سال گذشته .فته های پژوهشی مطلع و در عمل به آن اهتمام ورزندکشاورزان از آخرین دستاوردها و یا

ها با رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته در زیر شاخه تحقیقاتی در حوزه نهال و بذر و گیاه پزشکی انجام شد و امسال این طرح

وی در ادامه به تعداد مراکز و ایستگاه .ین مرکز در دست انجام استهای جنگل و مرتع و اصالح بذر چغندر قند و ... نیز توسط محقق

های تحقیقاتی کشاورزی در استان اشاره کرد و خواستار مساعدت بیشتر مسئوالن استانی و کشوری در خصوص راه اندازی مراکز 

 . زش کشاورزی در استان شدجدید و تجهیز و نوسازی مراکز موجود در جهت افزایش کارایی و بهره وری بخش تحقیقات و آمو
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این مسئول اضافه کرد: هشت عرصه تحقیقاتی زیر نظر مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی در استان فعال است که ایستگاه 

کهریز ارومیه، ایستگاه تحقیقاتی ساعتلو، ایستگاه خوی، پایگاه آبخوان پلدشت، ایستگاه ماکیان جارچیلو، مزرعه تحقیقاتی دیم خرم 

 هاستباد ارومیه، ایستگاه صنوبر میاندوآب و ایستگاه تحقیقاتی میاندوآب از جمله این عرصه ها و ایستگاهآ

http://www.iana.ir/fa/news/88822/%D4%A7%DB%4C%D4% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸8تاریخ: 

هکتار گلخانه جدید در کشور احداث  782هزار و  38معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طی برنامه ششم توسعه 

روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، محمدعلی طهماسبی در چهاردهمین جلسه ستاد به گزارش ایانا به نقل از .شودمی

های استان کرمانشاه که با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی کشور، معاون وزیر اقتصاد و دارایی، مدیران سازمان جهاد توسعه گلخانه

های اجرایی استان در محل بانک کشاورزی برگزار شد گفت: طی کشاورزی و بانک کشاورزی استان کرمانشاه و سایر مدیران دستگاه

 .شودهکتار گلخانه در کشور احداث می 782هزار و  38برنامه ششم توسعه 

جویی هاست که در صرفههای اصلی وزارت جهاد کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی توسعه گلخانهطهماسبی افزود: یکی از سیاست

وری بیشتر در تولید محصوالت ها باعث ایجاد بهرهوی گفت: احداث و گسترش گلخانه.رزی بسیار موثر استمصرف آب در بخش کشاو

 .ودشبرداران و ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ التحصیالن بخش کشاورزی و جوانان میکشاورزی، کسب درآمد بیشتر برای بهره

 .کند که بهترین راهکار برای رفع بیکاری در کشور استل ایجاد مینفر اشتغا 32طهماسبی افزود: هر هکتار گلخانه برای 

 .هکتار گلخانه در سطح کشور داریم که کافی نبوده و باید به سرعت توسعه یابد 122هزار و  33وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 

 .تواند صادرات را نیز رونق بخشدمیوی اضافه کرد: توسعه گلخانه باعث افزایش تولید محصوالت کشاورزی و رونق تولید شده و 

 .هکتار گلخانه تدوین شده است 222هزار و  84ساله  32ریزی ما در افق برنامه طهماسبی گفت: برنامه

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با تقدیر از مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در راستای شناسایی و تشویق 

های بزرگ در این استان تاکید کرد و گفت: امیدوارم با اراده و نظر مثبتی که در بین اقتصادی جهت احداث گلخانههای بزرگ بنگاه

ای در راستای تشکیل پرونده مدیران استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی و امور آب وجود دارد؛ اقدامات بسیار شایسته

های پیشرو در احداث استان کرمانشاه شاهد هستیم و به زودی کرمانشاه به یکی از استان و پرداخت تسهیالت احداث گلخانه در

 41های نوین آبیاری با یارانه طهماسبی در ادامه با اشاره به اینکه توسعه روش.شودای تبدیل میگلخانه و تولید محصوالت گلخانه

 .وری مصرف آب استین آبیاری یک برنامه ملی در راستای بهرههای نودرصدی در کشور در حال اجرا بوده، افزود: توسعه روش

های آذربایجان، کردستان، کرمانشاه و ایالم در وی تصریح کرد: استفاده از آب سبز یکی دیگراز برنامه های ملی بوده که در استان

رند از آب باران برای کشت محصوالت زراعی متر بارندگی دامیلی 822راستای استفاده از آب باران مورد توجه بوده تا در مناطقی که 

هزار هکتار از اراضی کشور توسط مجلس مصوب  122وی اضافه کرد: طرح احداث باغ در اراضی شیبدار نیز در .و باغبانی استفاده شود

ایجاد سطح شده که در برنامه ششم توسعه در دستور کار بوده که این طرح باعث جلوگیری از جاری شدن سیالب در طول سال، 

در این نشست، مدیرعامل بانک کشاورزی نیز گفت: در راستای اجرای .شودسبز برای جلوگیری از ریزگردها و ایجاد شغل و تولید می

 812هزار و 9هزار بنگاه تولیدی به مبلغ  7اندازی با راه 21کشور بوده که در سال  اقتصاد مقاومتی بانک کشاورزی جزء برترین بانک

شهیدزاده افزود: .ای را در اقتصاد کشور داشته و مورد تقدیر معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته استومان نقش برجستهمیلیون ت

های مهم در اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است که اولویت اول بانک ای یکی از سیاستهای گلخانهتوسعه کشت

درصد برنامه توسعه گلخانه در  82وی با اشاره به اجرا و تحقق بیش از .ار گرفته استکشاورزی برای ارائه تسهیالت در دستور کارقر

 .ریزی شده که این روند ادامه داردهکتار در سال گذشته برنامه 3122خاطرنشان کرد:  21سال 

 .یین استشهیدزاده تصریح کرد: توسعه گلخانه ها با ارائه تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی و با نرخ بسیار پا
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قانون  38و تبصره  21قانون بودجه سال  21میلیون تومان طبق تبصره  322وی در پایان در خصوص بخشش جریمه بدهکاران زیر 

میلیون دارند با پرداخت اصل بدهی، جریمه دیرکرد  322گفت: دولت ملزم کرده بدهکارانی را که تسهیالت زیر  28بودجه در سال 

 مند شده اند و امسال نیز این روند ادامه داردهزار خانوار از این اقدام بهره 372 آنها را بخشیده و تاکنون

http://www.iana.ir/fa/news/88829/%D4%A7%D4%AD%D4%AF%D4 
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 سیاست هابرنامه و 
 ۶2:82 - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

شرایطی  مبتنی بر آب باشد و با توجه به مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت: آمایش اقتصادی کشور بایستی

 .قرار داریم تمام قوای کشور بایستی با یک هدف مشخص به سمت پاسداری از منابع آبی حرکت کنیم

به گزارش ایانا از پاون، محمد ابراهیم نیا مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو با در خصوص وضعیت منابع آبی 

صدم درصد از منابع  28که درصد از خشکی کره زمین را دارا است در حالی 3.3شاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران کشورمان با ا

درصد کشور ما خارج  91درصد از کشورمان در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد، گفت: فقط  71آب شیرین را در اختیار دارد و 

به بعد در دمای هوا  78های وی با اشاره به اینکه از سال.میلیمتر است 982کشور از محدوده خشک بوده و متوسط بارش ساالنه 

درجه سانتیگراد بوده است، ولی  34.3حدود  72طوری که متوسط دمای کشور در اواسط دهه شکستی به سمت باال ایجاد شده به

میلیارد مترمکعب  97انتیگراد افزایش دمای هوا، رسیده است بیان داشت: در مقابل هر دو درجه س 32.9در زمان حاضر این رقم به 

 322شود و آمار چند سال گذشته آب تجدید پذیر نشانگر این واقعیت است که میزان آب تجدید پذیر از بر تبخیر ایران افزوده می

 .میلیارد متر مکعب کاهش داشته است 338میلیارد مترمکعب در سا ل های گذشته به 

 پذیر کشور یعنی فاجعهدرصد آب تجدید 68مصرف 

میلیارد متر مکعب و در مخرج  338رو هستیم که صورت آن آب تجدید پذیر با ابراهیم نیا ادامه داد: در معادله آب با کسری روبه

میلیون نفر است، متاسفانه همه ساله صورت کسر در حال کاهش و مخرج آن در حال افزایش است  42میزان کنونی جمعیت یعنی 

که جمعیت ایران  3221وی یادآور شد: سال .متر مکعب سرانه آب تجدید پذیر ساالنه به ازای هر نفر خواهد بود 3812آن  که برآیند

متر مکعب بود که امروزه این رقم به یک چهارم تقلیل پیدا کرده است.  8222میلیون نفر بود سرانه آب تجدید پذیر هر ایرانی  32

هزار متر  7یا  8ساالنه در بسیاری از کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی و آمریکای شمالی بیش از در حالی که سرانه آب تجدید پذیر 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه ایران دارای شش حوضه آبریز اصلی است که سرانه .مکعب است

ست، اضافه کرد: در فالت مرکزی سرانه آب تجدیدپذیر برای هر نفر کمتر از ها با یکدیگر بسیار متفاوت اآب در هریک از این حوضه

 9که همین سرانه آب تجدید پذیر در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان به ازای هر نفر حدود متر مکعب است، در حالی 112

یک فاجعه یاد کرد و افزود: هم اکنون  درصد آب تجدیدپذیر ساالنه کشور به عنوان 48وی از مصرف .مترمکعب است 922هزار و 

، با توجه به جمعیت در 3891میلیارد مترمکعب است و اگر این روند ادامه یابد در سال  8.1تا  8میزان مصرف آب شرب و بهداشت 

 .میلیارد متر مکعب آب شرب و بهداشت نیاز داریم 33.1حال افزایش حدود 

میلیارد مترمکعب نیز برای کشاورزی اختصاص یابد  29مترمکعب نیز بایستی برای صنعت و دهم میلیارد  1.8نیا ادامه داد: ابراهیم

 .رسد که بسیار وحشتناک استدرصد می 28تا  29که در این صورت مصرف آب تجدید پذیر کشور به 

 تدوین سند آمایش آب کشور

های اخیر به انجام رسیده و ص وزارت نیرو که در سالمدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو یکی از کارهای شاخ

دهد کشور روی چه در کارنامه این وزارتخانه نیز آمده است، تدوین سند آمایش آب کشور دانست و افزود: سند آمایش هشدار می

 .درصد کاهش یابد 82درصد به  48تواند حساب باز کند و هدف این است که میزان مصرف از میزان آب تجدیدپذیر از نوع آبی می
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میلیارد مترمکعب حقابه برای محیط زیست در نظر  33وی با اشاره به اینکه برای اولین بار در کشور در دولت یازدهم نزدیک به 

 .ها به رسمیت شناخته شده استها و رودخانهگرفته شده است، گفت: با اینکار حیات تاالب

 توان به طرحریزی محقق شود کارهای مختلفی باید صورت گیرد که از جمله میل برنامهابراهیم نیا ادامه داد: برای اینکه آب قاب

 .میلیارد مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی در طول برنامه ششم توسعه نام برد 33کاهش ساالنه 

 نقش محوری آب در آمایش سرزمین

قش آب در توسعه کشورها به عنوان کاالی با ارزشی که در توسعه مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به ن

آب نقش محوری در آمایش سرزمین داشته و بسیار حائز اهمیت است و یکی از  اقتصادی کشور غیر قابل جایگزین است، بیان کرد:

دغدغه اصلی  93یت آبی در دهه وی با بیان اینکه امن.های مهم در حفظ و تعادل و پایداری اکو سیستم و محیط زیست استمؤلفه

های مالی در ، ده ریسک بزرگ را در جهان اعالم کرد که بعد از ریسک9238هاست، افزود: مجمع جهانی اقتصاد در سال حکومت

اقتصاد کلیدی جهان و بیکاری به عنوان ریسک اصلی، بحران آب عنوان سومین ریسک سیستماتیک پیش روی اقتصاد جهان مطرح 

تواند های سیاسی برای دستیابی به منابع استراتژیک آب میطور قطع در آینده نیز کشمکشیم نیا با بیان این مطلب که بهابراه.است

اثرات جدی بر تمام جهان داشته باشد، افزود: هرشکستی در منابع آب کشورها اتفاق بیفتد، تهدیدی برای کل منابع آب جهان است؛ 

نند و کآب مورد نیاز مردم تأمین نشود آنان به نقاط دیگری که دارای آب بیشتری است مهاجرت می ای از آفریقایعنی اگر در گوشه

وی با اشاره به توسعه ناموزون کشور و روند رو به افزایش مصرف و مهاجرت در .این موضوع موازنه کل جهان را برهم خواهد ریخت

صرف کند، اگرسرانه ماستانداردهای زندگی روزمره مردم آن نیز تغییر می شوند،های اخیر گفت: وقتی روستاها به شهر تبدیل میسال

لیتر  922لیتر در شبانه روز بوده با تبدیل شدن روستا به شهر، سرانه آب آن نیز طبق استاندارد شهری به  392هر روستایی تا دیروز 

 .یابدافزایش می

 چالش جدی در فلسفه و دکترین توسعه

ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه فلسفه و دکترین توسعه در کشور دچارچالش جدی است و این مدیرکل دفتر برنامه 

درصد در شهرها ساکن بودند ولی  22درصد جمعیت در روستاها و  72سال گذشته  12چالش در روستاها بیشتر است، افزود: در 

وی ادامه داد: امروزه با کمال تأسف .اندصرف به گونه ای به شهر تبدیل شدهامروزه این موضوع برعکس شده و روستاها نیز در بعد م

دهیم به گونه ای که به جای هزینه اندکی در مبدأ به اجبار چندین برابر در مقصد هزینه برای مبدأ را رها کرده و به مقصد اهمیت می

افزود: زمانی که هزینه ناچیزی در روستاها انجام ندهیم به  مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو.کنیمهزینه می

اجبار بایستی پس از مهاجرت روستائیان به شهرهای مختلف، چندین برابر آن هزینه را در شهرها انجام دهیم، و اگر در شهر هزینه 

کرد: اگر فلسفه و دکترین توسعه قوی  وی اضافه.نکنیم بایستی چند ده برابر آن هزینه را با عواقب بیشتر در پایتخت داشته باشیم

در روستاها داشته باشیم قادر خواهیم بود روستانشین مولد را با ارائه خدمات بهتر در روستاها نگه داریم و از بروز مشکالت برای 

 .کالنشهرها نیز جلوگیری کنیم

 سال زمان نیاز داریم 0۳حداقل به 

باره نبوده و طی چندین سال ایجاد شده است، افزود: برای برای آب کشور ایجاد شده یک ابراهیم نیا با بیان اینکه وضعیت بحرانی که

ها زمان الزم است تا با بازگشت به وضعیت نرمال منابع آبی کشور بایستی بسیار تالش کرد و صبر و تحمل داشت، زیرا سال

های خشک شده متأسف اه با بیان اینکه همه با دیدن رودخانهوی آنگ.های مدون بتوانیم شرایط را به حال نرمال در آوریمریزیبرنامه

 ها نیستند و همه درکنند، گفت: مردم جدا از حکومتشوند ولی در صرفه جویی آب و از بین بردن مشکل کم آبی مشارکت نمیمی
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یات مردم است و همگی حق ح مقابل منابع طبیعی کشورمسئول هستند، باید باور کنیم که تمام منابع این سرزمین متعلق به آحاد

در کل کشور داریم، لذا مردم باید به حق و حقوق خود واقف باشند و نه فقط در محل زندگی خود بلکه در سراسر کشور تمامی منابع 

ه اینک مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو با بیان.طبیعی را متعلق به خود دانسته و در پاسداشت آن کوشا باشند

آمایش اقتصادی کشور بایستی مبتنی بر آب باشد، بیان کرد: تمام قوای کشور بایستی با یک هدف مشخص به سمت پاسداری از 

منابع آبی حرکت کنیم و این منابع را متعلق به خودمان بدانیم و مسئوالن نیز حوصله بیشتری بخرج دهند، زیرا منابعی که ظرف 

وی وضعیت بحرانی .سال زمان نیاز دارد 12ت درآمده برای بازگشت به حالت قبلی و ترمیم، حداقل به سال به این وضعی 82الی  22

آب امروز را ماحصل تصمیمات اشتباه گذشته دانست و افزود: اگر امروز تصمیم اشتباهی در مدیریت آب کشور اعمال شود نتیجه آن 

های ژرف ایران، مطالعات طرح ای به مدیریت آب، شناسایی آبویر ماهوارهنیا از ورود تصاابراهیم.چندین سال بعد مشخص خواهد شد

ها برای جامع آب کشور، طرح تأمین و انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فالت مرکزی، استفاده از پساب تصفیه خانه

جلسه شورای عالی آب در  98برگزاری زدایی آب دریا توسط بخش خصوصی برای استفاده در صنایع و معادن، کشاورزی، طرح نمک

های بارز های آبریز، ورود اقتصاد دریا محور به ادبیات توسعه ایران به عنوان نمونهدولت یازدهم، تشکیل شورای هماهنگی حوضه

ن و وسعت های دولت یازدهم توسعه سواحل مکران در حاشیه دریای عماهای دولت یازدهم یاد کرد و افزود: یکی از برنامهبرنامه

وی اضافه کرد: این صنایع .توانند از دریا استفاده کنند را تحت پوشش قرار دهدمعنی داری است که بتواند تمام صنایع پرآب که می

شود شامل، بندر، کشتیرانی، پتروشیمی، فوالد و غیره هستند تا زیر نظر کارگروهی که با مشارکت وزارت نیرو و وزارت دفاع مطرح می

 درآیندبه اجرا 

http://www.iana.ir/fa/news/88424/%D4%A9%D2%41%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

غالمحسین شافعی در بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به انتخاب اعضای کابینه دوازدهم، خواستار 

 .تشکیل تیم مشاوران متشکل از افراد متخصص، مستقل و نمایندگان بخش خصوصی در کنار وزرا شد

ای شایسته جمهوری را انتخاب کابینهیکشنبه در این نشست، خطیرترین وظیفه رئیسبه گزارش ایانا از اتاق ایران، رئیس اتاق امروز 

ای کارآمد دانست. شافعی گفت: باید توجه داشت که قدرت دولت برای گشودن راه توسعه بیش از هر چیز به و تدوین برنامه توسعه

تاق ایران در نشست امروز هیات نمایندگان در ادامه مشروح سخنان رئیس ا.یگانگی فکری در تیم و بین اعضای کابینه بستگی دارد

 :آمده است

 عرض سالم و احترام خدمت اعضای محترم اتاق ایران؛

ای و کارشناسی کشور مطرح است، موضوع شروع به کار دولت دوازدهم و به خصوص ای که در فضای رسانهترین مسئلهامروز مهم

 ایوسعهت برنامه تدوین و شایسته ایکابینه انتخاب جمهوریرئیس وظیفه طیرترینخ انتخاب اعضای کابینه است. در این شرایط،

این  اعضای کابینه بستگی دارد و بین و تیم در فکری یگانگی به چیز هر از بیش توسعه راه گشودن برای دولت قدرت. است کارآمد

 گیرد. اتاق ایران به عنوانبخش خصوصی شکل میگری دولت و بهره گری از توانهای بنیادی، کاهش تصدییگانگی حول سیاست

 .تسگانه، برای بهبود فرآیند انتخاب اعضای کابینه، نظرات و معیارهای مورد تأکید خود را به دولت تقدیم کرده امشاوره قوای سه

های وکار، کاهش نرخ سود بانکی، گسترده کردن پایههای خود را در زمینه تدوین برنامه جامع اقتصادی، بهبود محیط کسباولویت

گری، باال بردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد مالیاتی و رعایت عدالت مالیاتی، نظم دهی به اعتبارات مالیاتی و خروج دولت از تصدی

 .کنمهم اکنون در آستانه انتخاب کابینه به چند مورد دیگر اشاره می.ایمرا به طور جدی مطرح کردهو مبارزه با قاچاق 

ریزی جامع های جاری و هدفمند کردن آن در دولت است. الزم است دولت دوازدهم برای این مسئله برنامهاول، ضرورت کنترل هزینه

های عمیق که های ضربتی و جراحیدانه در کشور پرهیز شود، از اعمال طرحهای عوام پسنکند. نکته بعدی اینکه از اعمال سیاست

 .بستر آنها از قبل آماده نشده و یا در مورد آنها نظرات کارشناسی و نظرات فعاالن اقتصادی گرفته نشده، دوری شود

ای هت تأثیر قرار داده، مسئله طرحموضوع دیگری که در حال حاضر به عنوان یکی از مشکالت عمده وجود دارد و منافع کشور را تح

انجامد. واگذاری آنها به بخش خصوصی راهی مهم برای رسیدن ها به توسعه بلندمدت میتمام است. کمک به تکمیل این طرحنیمه

 .اشددهی الزم برای کشور مفید بتواند در بهرهها است که میبندی این طرحتر از آن، اولویتبه مقصود خواهد بود. ولی مهم

اتفاق  ها، خارج از اراده آن هامسئله بعدی که در نشست قبلی هیات نمایندگان نیز مطرح شد، تنگناهای اقتصادی است که برای بنگاه

 هسازند نقش به حمایتی اندک با توانندمی واحدها گونهاین ها در حال از دست رفتن است.های ارزشمند بنگاهافتاده است؛ سرمایه

ا آلود ماهی گرفتند راد ادامه دهند. باید تولیدکنندگان شرافتمند را از آن هایی که بر موج تورمی سوار شده و از آب گلاقتص در خود

 .دهد قرار دولت اختیار در را خود ظرفیت تمام تفکیک کرد. اتاق ایران آماده است در این زمینه

سیاسی در کشور است. زمان آن رسیده که سیاست در خدمت  موضوع دیگر، کمک به بهبود مناسبات خارجی و فراهم کردن بستر

جمهوری و دیگر مسئوالن کشور، برجام به اقتصاد باشد. البته به یاری خدای متعال و رهنمودهای مقام معظم رهبری و درایت رئیس

 از وزیر خارجه و دولت تشکر کننده موجب شد اقتصاد از سقوط مهلک نجات پیدا کند. از این منظر بایدنتیجه رسید و تیم مذاکره

وزیر امور خارجه این حقیقت را به خوبی عنوان کردند که این توافق فتح الفتوح نیست. در ارتباط .کنیم و به آن ها خدا قوت بگوییم

 هایتوان عملکرد بهتری داشت اما به دلیل ساختار اقتصادی بیمار و ناکارآمدی بخشهای پیش آمده میگیری از فرصتبا بهره
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شوار ها بسیار دگیری از این فرصتوکار، بهرهگیری در حوزه مسائل اقتصادی و فضای نامناسب کسبمختلف و تعدد مراکز تصمیم

گذاری و تعامل با اقتصاد جهانی که باید بر ارتقای توان تولید داخلی تکیه داشته باشد، موضوع صادرات و جذب سرمایه.شده است

شود، باید ضمن توجه به سال پیش برآورد می 32ه به کاهش توان خرید جامعه، که همچنان کمتر از موضوع بعدی است. با توج

ای هریزیهای الزم، صادرات را نوک پیکان حرکت و تولید و برنامههای داخلی، صادرات را در اولویت قرار داده و با اعمال مشوقظرفیت

 درصد 2.21در حدود  2015از تجارت جهانی با اتکا به آمارهای موجود در سال در حال حاضر سهم ایران .بلندمدت خود قرار دهیم

 از جایگاهی چنین با ایران هایظرفیت آیا. رسدمی درصد 2.98 رقم به و شده بدتر مراتببه شرایط نفت احتساب بدون که بوده

های عمرانی شود، آن است که باید صرف پروژهموضوع بعدی درآمدهای نفتی و نگاه به درآمدهای حاصل از دارد؟ همخوانی اقتصاد

 .های قبلی بوده و مطالبه ما از دولت آینده هم هستهای جاری دولت. این موضوع، مطالبه ما از دولتهزینه

اده وق استفدیگ خورد از منابع صندصندوق توسعه ملی باید بتواند پشتوانه توسعه و صادرات کشور باشد. اینکه هرگاه کفگیرمان به ته

بینی بودن نرخ ارز، استقبال بخش خصوصی برای استفاده از پیشها به دلیل غیرقابلهرچند در این سال .کنیم، درست نیست

پیشنهاد ما این است که حداقل تغییرات نرخ ارز توسط دولت تضمین شود یا .تسهیالت ارزی این صندوق کاهش پیدا کرده است

 .فعال اقتصادی در استفاده از این تسهیالت مشخص باشد حداقل و حداکثری تعیین شود که ریسک

 ادغام یلدل همین به ندارد؛ را بانک میزان این ظرفیت کشور اقتصاد رسدمی نظر به. است محور بانک ایران اقتصاد مورد بعدی اینکه

جلو وگو روبهبرخوردار است. خوشبختانه شورای گفتهای خوبی با همه این ها، اقتصاد ایران از قابلیت.گیرد قرار موردتوجه باید هابانک

کند و قرار است تحوالت خوبی در قالب برنامه ششم توسعه در جامعه رخ دهد. وزارت خارجه با مناسبات جدید به اقتصاد حرکت می

خود باشند و حول برنامه  های جهانی آشنا و کارشناسان واقعی حوزهنگرد و امیدواریم وزرای اقتصادی دولت دوازدهم با پیشرفتمی

گری بوده و از بخش خصوصی و کارشناسان مستقل مشورت بخواهند منسجم اقتصاد کشور حرکت کنند، معتقد به خروج از تصدی

آمیز طرفه و مبالغههای یکو تنها به رسالت خود برای خدمت به کشور فکر کنند و به دنبال خرید محبوبیت نباشند. از سخنرانی

ترین وظیفه شود که تیم مشاوران اقتصادی را تشکیل دهند که مهمپیشنهاد می.و نتیجه کردار خود را به جامعه ارائه دهندبپرهیزند 

جمهوری نیز باید بر اساس این نظرات از تیم خود مطالبه گر بندی آن ها و ارائه راهکارهاست. رئیسآن ها شناسایی مسائل، اولویت

حضور  های مختلف فکریشخص باشد بلکه باید در یک مجمع تخصصی به بحث گذاشته شود و از نحله باشد. مشاوره نباید قائل به

داشته باشند. این تیم باید متعهد و دلسوز باشند و مسئولیت پیشنهادات خود را به عهده بگیرند و از وجود کارشناسان بخش خصوصی 

کابینه نقطه حرکت آینده کشور است. پس امیدواریم در این رابطه توجه انتخاب .بهره ببرند تا در اجرای برنامه دچار مشکل نشوند

 .موقع هم ارائه شدند، شودجدی به برنامه و نظرات بخش خصوصی که به

http://www.iana.ir/fa/news/88138/%D4%A7%D2%48%D4%A 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

دهد که بخش ، نشان می22های سپری شده از دهه های مختلف اقتصادی در سالبررسی آمارهای رسمی از روند نرخ رشد بخش

 .های رکود اقتصادی نیز به رشد خود ادامه داده استکشاورزی در سال

های اخیر شاید وفادارترین بخش اقتصادی به رشد به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از اتاق ایران، بخش کشاورزی در سال

های توازنی برخوردار بوده است. در این سالهای گذشته از آهنگ متولید ناخالص داخلی بوده است. رشد تولیدات کشاورزی طی سال

درصدی را در تولیدات ادامه داده تا از  8تا  4فرازوفرود اندکی در نرخ رشد تولیدات کشاورزی اتفاق افتاده است. این بخش رشد 

یباً شتغال تقرهای اقتصادی کشور باشد. این روند موجب شده است تا سهم بخش کشاورزی در رشد اقتصادی و اترین بخشمتعادل

 آب رفمص ٔ  ترین بخش اقتصادی درزمینهعنوان پرمصرفاین ثبات در شرایطی اتفاق افتاده است که بخش کشاورزی به .پایدار بماند

ست. منابع آبی کشور محدود شده است و کشاورزی سنتی در بسیاری از نقاط ا بوده مواجه آب تأمین ٔ  درزمینه جدی هایچالش با

ها در وزارت بدون حاشیه کشاورزی ریزیرد تا مشکل تولید در بخش کشاورزی حادتر جلوه کند. با این وجود برنامههمچنان ادامه دا

دهد که رشد بخش آمارهای بانک مرکزی نشان می .ای پیش رفته است که نتیجه کار به رشد مناسب منجر شده استگونهبه

درصد ثبت شده است. نرخ رشد  8.8نیز  28رشد این بخش در سال درصد رسیده است. نرخ  8.9به  3221کشاورزی در سال 

دهد در درصد برآورد شده است که نشان می 5.4و  1.1، 8.7، 2.7هم به ترتیب معادل  3222تا  3222های کشاورزی در سال

رشد متعادلی داشته هایی که نرخ رشد اقتصادی وارد محدوده زیر صفر شده نیز بخش کشاورزی مسیر خود حفظ کرده و نرخ سال

درصد، در  8.3معادل  21درصد؛ در فصل دوم سال  2.1معادل  21است. و بر اساس این آمار نرخ رشد کشاورزی در فصل اول سال 

دهنده تعادل تقریبی رشد در درصد بوده است که نشان 8.8درصد و در فصل چهارم سال گذشته معادل  1فصل سوم سال معادل 

زمان با حفظ آهنگ رشد تولیدات کشاورزی های اخیر وزارت جهاد کشاورزی سعی کرده است که همدر سال.تمامی فصول سال است

های سنتی کند تا مصرف آب در این بخش های نوین آبیاری را جایگزین روشو کاهش تراز تجاری در بخش غذایی کشور، روش

وخاک در کشور از جمله های آبسعه ملی برای اجرای پروژهاختصاص نزدیک به هشت میلیارد دالر از محل صندوق تو.کنترل شود

وخاک های آبهای اخیر رقم خورده است. طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی، با اجرای پروژهسابقه در کشور بوده که در سالاقدامات بی

وری آب و وین آبیاری ضمن رشد بهرههای نهزار هکتار اراضی خوزستان و ایالم و همچنین توسعه سامانه 112از جمله طرح احیای 

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، .جلوگیری از فرسایش خاک، عملکرد تولید محصوالت کشاورزی در واحد سطح افزایش یافته است

های بخش کشاورزی کشور برای افزایش تولید و ای، کشت ماهی در قفس و گیاهان دارویی را از ظرفیتهای گلخانهتوسعه کشت

 22ای در مقایسه با کشت محصوالت در فضای باز، تا های گلخانهتغال اعالم کرده است. بر اساس اظهارات او، مصرف آب در کشتاش

هزار هکتار  33های کشور را نزدیک به حجتی مساحت گلخانه.یابدبرابر افزایش می 32درصد کاهش و تولید محصوالت کشاورزی تا 

هکتار گلخانه در کشور احداث شده است. طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی، با توسعه پرورش  3222 اعالم کرد و گفت که سال گذشته

قفس در  822در حال حاضر .یابدمیلیون تن افزایش میهای شمال و جنوب کشور ،تولید آبزیان در کشور یکماهی در قفس در آب

تولید شد. برای  21آبزی به شیوه پرورش در قفس در سال  هزار تن 38های داخلی نصب شده است و دریاهای شمال و جنوب و آب

طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی، تولید شکر .بینی شده استهزار تن آبزی به شیوه کشت در قفس پیش 12سال جاری نیز تولید 

ن در حالی است که سطح یافته ایافزایش 21هزار تن در سال  812میلیون و به رکورد یک 29میلیون تن در سال  3.3در کشور از 

های نوین آبیاری و هزار هکتار کاهش یافته است. استفاده از بذر مناسب،توسعه مکانیزاسیون و سامانه 72زیر کشت چغندرقند 
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گیری از آب سبز )باران( ازجمله عوامل افزایش تولید چغندرقند به شش میلیون همچنین انتقال فصل کشت از بهار به پاییز و بهره

بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت کلزا در سال زراعی جاری نسبت به سال قبل .بوده است 21سال  تن در

بینی های سرد،معتدل و گرم و همچنین توسعه مکانیزاسیون، پیشنزدیک به سه برابر افزایش یافته و با استفاده از ارقام مناسب اقلیم

شور نیز تا سه برابر افزایش یابد. با استفاده از ارقام جدید متوسط برداشت محصول کلزا به پنج تولید کلزا در ک 28شود در سال می

های طور کامل خریداری شد و در طرح خوداتکایی دانههای روغنی کشاورزان بهدانه 21تن در هکتار افزایش یافته است. در سال 

محمود حجتی معتقد است: برای تقویت .بینی شده استآینده پیش سال 32درصد در  72روغنی افزایش ضریب خودکفایی کشور تا 

اد بندی و فرآوری در مناطق تولید در روستاها ایجزنجیره تولید مزرعه تا سفره باید صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع غذایی، بسته

 .شود تا ضمن اشتغال و درآمدزایی، جمعیت روستاها نیز تثبیت شود

 ود؟شرشد کشاورزی حفظ می

د های خوب و افزایش تولیعیسی کالنتری، وزیر اسبق کشاورزی معتقد است: سهم کشاورزی در رشد اقتصادی با توجه به بارندگی

وزیر اسبق  .داشت 28، بتوان امیدی به تکرار آن در سال 21ها در شده بود؛ اما مشخص نیست با توجه به حجم بارندگیکسب

تری برای کشاورزی ایران باشد. به دلیل عدم بارش مناسب، محدودیت منابع آبی سال سخت 28کشاورزی بر این باور است که سال 

، سال سختی برای 28گذاری در بخش کشاورزی تغییری نکرده است درنتیجه سال تر است. وضعیت سرمایهجدی 28در سال 

مهم با توجه به این شرایط عملکرد درست مسئوالن است. باید دید آیا متولیان کشاورزی ایران کشاورزی ایران خواهد بود. نکته 

 تکرار شود؟ 28، در سال 21ها، تولید سال توانند طوری عمل کنند که باوجود محدودیتمی

/fa/news/http://www.iana.ir88119/%D4%A4%DB%4C%E9%42%4 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

 .نفر خبر داد 1های با تعداد کارگر کمتر از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف سهم حق بیمه کارفرما در بنگاه

درصدی اصناف در تولید  91به گزارش ایانا، علی ربیعی در نهمین اجالسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران با اشاره به سهم 

ها زیرمجموعه اصناف درصد از این بنگاه 42درصد است که  41های کوچک متوسط وخرد از اشتغال ناخالص ملی افزود: سهم بنگاه

وی با اشاره به راه اندازی سامانه تحلیل بازار کار در وزارت کار گفت: با استفاده از این سامانه وضعیت اشتغال در کشور بصورت .هستند

اعی رویکرد این وزارتخانه را ایجاد اشتغال فراگیر دانست و ادامه داد: ایجاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتم.شفاف مشخص خواهد شد

ربیعی با اشاره به .شود و صنایع بزرگ در این مسیر دیگر اثری نداردهای کوچک متوسط و خرد عملیاتی میاشتغال پایدار در بنگاه

مگام نبودن بازار پول و سرمایه، امکان این مشارکت را اهمیت مشارکت مردم در تولید ملی گفت: ساختار اقتصادی کشور به دلیل ه

های مهم وزارت کار اعالم کرد های کوچک و خرد را به بازار جهانی از برنامهوی ایجاد اشتغال پایدار و اتصال بنگاه .فراهم نکرده است

هزار شغل نیز در بخش خدمات را  823هزار شغل در صنعت و  987هزار شغل در بخش کشاورزی،  317و افزود: باید زمینه ایجاد 

 .فراهم کنیم

http://www.iana.ir/fa/news/88172/%D4%AE%D4%A4%D4%B3%- 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه کشف واقعی قیمت محصوالت اساسی در بورس بر سایر روش ها برتری دارد، گفت: با 

 .بهره گیری از شفافیت بورس کاال می توان مانع فساد و سوء استفاده در قیمت گذاری کاالها شد

ایرنا، محمد امیری اصفهانی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، درباره راهکارهای کاهش فساد در بازارهای معامالتی گفت: به گزارش 

امروزه یکی از راهبردهای بسیار موثر برای مقابله با هر نوع فساد و سوء استفاده، بحث شفافیت است به طوری که اجماع بشری در 

وی تصریح کرد: براین اساس، کشف واقعی قیمت محصوالت مهم و .م بر این موضع داللت دارددنیا به آن رسیده و مباحث علمی ه

وی افزود: هر ساز و کاری که موجب .اساسی از طریق ساز وکار شفافی همچون بورس به مراتب نسبت به سایر روش ها برتری دارد

ال به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه، جزء ابزارهای شفافیت شفافیت شود، ساز و کار مقبول و موثری است و به دلیل این که بورس کا

امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: بنابراین با .آفرین در اقتصاد است حتما می تواند در انتظام بخشی قیمت ها نقش پررنگی را ایفا کند

باید از ظرفیت های بازار سرمایه به ویژه  توجه به اینکه یکی از وظایف دولت، انتظام بخشی قیمت در بازار است، به نظر می رسد

بورس کاال حداکثر استفاده را داشته باشد زیرا قطعا بورس کاال در تنظیم امور اقتصادی به ویژه در قیمت گذاری و ارائه خدمات و 

تاکید کرد: بنابراین با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی .کاالهایی که با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد، نقش محوری ایفا می کند

توجه به مزیت های بورس در کشف قیمت عادالنه، منطقی ترین، علمی ترین و بهترین روش در تنظیم قیمت های واقعی که هم 

بر اساس این گزارش، .مالحظه حال مردم بشود و هم موجب اجرای سیاست های دولت شود، استفاده از ظرفیت های بورس کاالست

اقتصاد دولتی و قیمت گذاری دستوری و فراهم کردن عرصه برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی و غیردولتی، در لزوم دور شدن از 

بر اساس این دیدگاه، هر چه فعالیت های اقتصادی به عهده بخش .سال های اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است

د. همچنین تجربه بازارهای بین المللی نیز نشان داده، در چنین شرایطی، اقتصاد شکوفاتر خواهد ش خصوصی و نظام طبیعی بازار باشد،

یکی از بهترین روش ها جهت برقراری نظام طبیعی عرضه و تقاضا در بازار .انحصار از بین رفته و شفافیت در بازار حاکم می شود

نیز توانسته است به واقعی تر کردن قیمت  حرکت در راستای توسعه بورس های کاالیی است. عرضه محصوالت در بورس کاالی ایران

کاالهای مهمی همچون فلزات آهنی و غیرآهنی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و کشاورزی کمک کرده و به بسیاری از رانت های 

ن این چندی پیش حجت االسالم و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و مسووال.موجود در بازار این کاالها پایان دهد

وزارتخانه با مسوالن سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کاالی ایران دیدار کرده و راه های افزایش شفافیت در این بازار را مورد 

 .بررسی قرار دادند

http://www.iana.ir/fa/news/88428/%D2%49%DB%4C%D2 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۱تاریخ: 

دومین میز تخصصی محصوالت کشاورزی با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران، موسسه 

صنایع غذایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران و کارشناسان شرکت بورس کاالی ایران  پژوهش های اقتصاد کشاورزی، کانون

 .در محل این شرکت برگزار شد

قانون برنامه ششم  29 ماده الف بند اجرای بررسی خصوصی، بخش موثرتر مشارکت بر نشست این در  به گزارش ایانا از بورس کاال،

هدف از برگزاری این گونه .توسعه و رفع موانع حضور بخش دولتی و خصوصی در معامالت حوزه کشاورزی بورس کاال تاکید شد

نشست ها، آشنایی فعاالن بخش کشاورزی با روند معامالت و عرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی در بازار جهانی و در بورس کاالی 

ن، ابزارهای نوین بورس کاال و تجربه بورس های کاالیی جهان در حوزه اعمال سیاست های حمایتی از بخش ایران است. همچنی

براین اساس هفته جاری دومین میز تخصصی محصوالت کشاورزی .کشاورزی نیز در این جلسات معرفی و مورد بررسی قرار گرفت

الت جهانی محصوالتی چون برنج، گندم، دانه های روغنی، روغن خام، در بورس کاال برگزار شد که در ابتدای این نشست، روند معام

کره و شکر با رویکرد بازار نقدی و قراردادهای مشتقه ارائه شد؛ در ادامه عرضه روغن و دانه های روغنی در بورس کاال به طور خاص 

امالت روغن و دانه های روغنی در شرایط مورد بررسی قرار گرفت و حجم معامالت، عرضه و تقاضا، قیمت های جهانی و اوضاع مع

مختلف بازار از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت؛ قرار است این میز تخصصی هر دو هفته یکبار برگزار شده و در برگزاری هر 

قتصادی و از سوی دیگر مدیریت مطالعات ا.میز تخصصی، عرضه و معامالت یک محصول کشاورزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

سنجش ریسک بورس کاال، بولتن قیمتی و روند قیمت های محصوالت کشاورزی در بازار داخلی و جهانی را با تکیه بر محصول روغن 

 .به حاضران ارائه کرد

http://www.iana.ir/fa/news/88738/%D4%AF%D2%44%D2% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

ی پاسخگوی تر از همه، مسیرهایهای گوناگون شرکت کنند و مهممعاون ترویج کشاورزی گفت: هدف ما این است که مروجان در چالش

به گزارش خبرنگار ایانا، معاون ترویج کشاورزی سازمان .را بشناسند. اگر مشکلی در پهنه پدید آمد، بدانند مرجع حل مشکل کجاست

های تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در نخستین دوره ملی تربیت مروج متخصص موضوعی ویژه مروجان مسئول پهنه

تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه با اشاره به متناسب نبودن رشته تخصصی بسیاری از مروجان  تولیدی با موضوع مدیریت

د فعالیت ها باید بتواننایم که مروجان مسئول در پهنهها با فعالیت آنان گفت: در نظام نوین ترویج به این نتیجه رسیدهمسئول پهنه

ها به سطحی از تخصص برسند که به مثابه پزشک ود مروجان مسئول در پهنهشتخصصی کنند.کاظم خاوازی با بیان اینکه تالش می

تر از همه، مسیرهای پاسخگویی های گوناگون شرکت کنند و مهمعمومی در پهنه باشند، افزود: هدف ما این است که مروجان در چالش

های عمومی در کشت و شاره به برگزاری دورهرا بشناسند. اگر مشکلی در پهنه پدید آمد، بدانند مرجع حل مشکل کجاست.وی با ا

اند که مروجان بتوانند ها به میدان آمدهها از سوی سازمان تات، یادآور شد: همه بخشهای مغان و جیرفت برای مروجان پهنهصنعت

هایی ا یکی از شیوههای کشور حکم پزشک عمومی را داشته باشند.معاون ترویج کشاورزی حضور مروجان در مراکز تحقیقات ردر پهنه

ا با هها دانست و تأکید کرد: با طراحی این شیوه محققان، معین مراکز خدمات جهاد کشاورزی شدند و در پهنهمؤثر در انتقال یافته

کنند.خاوازی با اشاره به مشکل در دسترس نبودن منابع علمی برای ها مسائل را به خوبی حل و فصل میهمکاری مسئوالن پهنه

های ها ادامه داد: با طراحی و استفاده از تاالر ترویج این مسئله نیز حل شد. در حال حاضر وارد فاز کتابن مسئول پهنهمروجا

ها مشکل دستیابی به منابع علمی را ندارند.وی با بیان اینکه در این دوره آموزشی از هر ایم و دیگر مسئوالن پهنهدانشگاهی شده

عنوان مثال اگر در جایی مسئله سرمازدگی مطرح است، که مسئول تغذیه گیاه استان باشند، بیان کرد: بهنفر انتخاب شدند  32استان 

طور که در زنجیره مروجان باید از نظر تغذیه گیاهی که دچار سرمازدگی شده موضوع را پیگیری و حل کنند.خاوازی اظهار کرد: همان

خواهیم از مروجان افرادی را انتخاب کنیم که حرف رو هستیم. ما میمشکل روبه تولید دچار مشکل هستیم، در زنجیره دانش نیز با

خود باشند.وی در پایان با بیان اینکه برگزاری این دوره، دوره  نخست را در تغذیه گیاه بزنند. مروجان باید متولی تغذیه گیاه منطقه

یس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موافقت اول و مقدماتی است، خاطرنشان ساخت: خوشبختانه معاون وزیر و رئ

اند تا با معاونت نفر از محققان در اختیار ترویج قرار گیرد. همچنین از مؤسسه خاک و آب نیز سه نفر انتخاب شده 12اند تا کرده

 ترویج همکاری کنند./

http://www.iana.ir/fa/news/88122/%D4%AD%D4%B8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

سال گذشته با ورود تکنولوژی و امکان حفر چاه های عمیق، سدها  12قیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: در رئیس سازمان تح

و به تبع آن مصرف بی رویه و برداشت نامتعارف از سفره های زیرزمینی، وضعیت قنات ها، چاه ها و ذخایر زیرزمینی، بحران آب وارد 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس این به گزارش ایانا از .فاز جدیدی شده است

با اشاره به میزبانی این دوره ابراز امیدواری کرد در این دوره آموزشی  "مدیریت نوین منابع آب"سازمان در کارگاه آموزشی بین المللی 

 توان از آب استفاده اثربخش کرد.های نوین آبیاری بها و سیستمگذاری فعالیتبا به اشتراک

وی با بیان اینکه کشاورزی تحت تأثیر چهار عامل طبیعی از جمله آب، خاک، هوا و ذخایر ژنتیکی و همچنین چهار عامل انسانی از 

ای دارند، قبیل سرمایه، تکنولوژی، بازار و نیروی انسانی است، گفت: در شرایط کنونی در ایران هر چهار عامل طبیعی وضعیت شکننده

م های مختلف به آب، مشکل کآبی در ایران به یک واقعیت اقلیمی تبدیل شده است و با توجه به نیاز روزافزون بخشتا حدی که کم

های آینده حادتر خواهد شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: از طرفی شور شدن اراضی، کاهش ماده آلی خاک و آبی در سال

های مطلوب زراعی به شمار می روند و به تبع آن بع خاکی سه شاخص مهم در کاهش کیفیت و کمیت خاکفرسایش و تخریب منا

میلیون  3.9میلیون هکتار ایران، تنها  381های زراعی که به شدت در حال افزایش هستند، به نحوی که از مساحت ناپایداری بوم نظام

دی کالس یک قرار دارند. وی یادآور شد: عالوه بر این، پدیده گرمایش جهانی صدم درصد دارای کیفیت و در رده بن 72هکتار معادل 

به  9322شود این افزایش تا سال سال اخیر سبب افزایش دما به میزان یک درجه شده است و پیش بینی می 12تغییر اقلیم در 

ایش سریع و شدید دما، فرصت سازگاری را حدود شش درجه برسد. بنابراین کاهش شدید بارندگی ساالنه، افول کیفی خاک ها، افز

طور که شاهد هستیم، ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی در معرض خطر جدی قرار های گیاهی و جانوری خواهد گرفت و هماناز گونه

ن ، در ایزند خاطرنشان ساخت: با توجه به غیر قابل کنترل بودن عمده عواملی که تحت عنوان عوامل طبیعی نام برده شد.اندگرفته

بین آنچه خواهد توانست این وضعیت شکننده را بهبود بخشد، روی آوری به عوامل انسانی است. ورود سرمایه به بخش کشاورزی، 

های نوین، توجه به بازار و آموزش و بکارگیری نیروهای متخصص، به راهبرد مطلوب و اثرگذاری تحت عنوان روی آوری تکنولوژی

 .های اقلیمی خواهد شدر و باعث کنترل و مدیریت بسیاری از نامالیمات و تنشکشاورزی دانش بنیان منج

وی با اشاره به اینکه بحران آب در ایران پدیده تازه ای نیست، بیان کرد: بحران آب از حدود سه هزار سال پیش به عنوان یک چالش 

پیش از میالد مسیح  199دشاهان هخامنشیان در سال برای اداره کشور مطرح بوده است، تا حدی که در کتیبه چهارم داریوش، پا

و طی این سه هزار سال، ایرانیان « خدایا کشورم را از سه بال محفوظ بدار: دشمن، خشکسالی و دروغ»این گونه نوشته شده است: 

سال  12کنند؛ اما در  اند این چالش را مدیریتهمواره با سه استراتژی مهم قنوات، زندگی عشایری و الگوی مصرف کم آب توانسته

گذشته با ورود تکنولوژی و امکان حفر چاه های عمیق، سدها و به تبع آن مصرف بی رویه و برداشت نامتعارف از سفره های زیرزمینی، 

 وضعیت قنات ها، چاه ها و ذخایر زیرزمینی، بحران آب وارد فاز جدیدی شده است. 

با بیان اینکه همانند گذشته باید تدابیری کاربردی و مؤثر اندیشیده شود، گفت:  رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

یکی از راهکارهای مؤثر و عملی، استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف آب است. در این میان، مدیریت مصرف آب در بخش 

 .تواند بسیار مؤثر و راهگشا باشدکشاورزی که بخش عمده ای از مصارف آب در ایران و جهان را نیز شامل می شود، می 
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به گفته وی راندمان آبیاری، بهره وری مصرف آب کشاورزی، مقدار آب مصرفی در بخش کشاورزی و توسعه پایدار روش های نوین 

های کالن مربوط به تأمین، تخصیص و مصرف اصولی های کلیدی و رویکردهای اساسی در برنامه ریزیآبیاری، از مهم ترین شاخص

 های مختلف از جمله کشاورزی به حساب می آید.ز آب در بخشا

متر )یک سوم میانگین جهانی( و پتانسیل تبخیر در کشور میلی 982وی با تشریح این موضوع که میانگین بارندگی دراز مدت کشور 

میلیارد  822از بارش در کشور  حدود دو هزار میلیمتر در سال )سه برابر متوسط جهانی( است، بیان داشت: حجم کل منابع آب ناشی

میلیارد  322می شود. حجم منابع آب تجدیدپذیر حدود  درصد آن از طریق تبخیر از دسترس خارج 72مترمکعب است که حدود 

درصد آن در بخش کشاورزی مصرف می شود و بررسی روند تغییرات راندمان آبیاری در ایران نشان می دهد  72مترمکعب است که 

 81به حدود  72درصد در دهه  21راندمان آبیاری در سه دهه اخیر روند صعودی داشته است، به طوری که از حدود خوشبختانه 

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: از مهم ترین علل افزایش راندمان در این چند دهه .درصد در سال های اخیر افزایش یافته است

هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به سیستم آبیاری  822ره کرد؛ مانند: تجهیز ساالنه توان به اقدامات زیربنایی انجام شده اشامی

 های نوین آبیاری بویژه آبیاریبرداری بهینه از منابع آب کشور، همچنین طرح تجهیز اراضی کشاورزی به سامانهای با هدف بهره قطره

ی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی دوم، طرح احیای های آبیاری و زهکشی، تجهیز و نوسازتحت فشار، توسعه شبکه

های خوزستان و ایالم شامل عملیات تسطیح، زهکشی زیرزمینی، تجدید و نوسازی اراضی ، احداث شبکه هزار هکتار از دشت 112

که در آن آبیاری مزارع با استفاده هزار هکتار از اراضی دشت سیستان  88فرعی آبیاری و زهکشی و ... . زند در ادامه به طرح آبیاری 

فشار برای هر قطعه کشاورزی با مساحت متوسط از خطوط لوله طراحی شده است، اشاره کرد و افزود: در این شیوه آب به روش کم

 شود.ای به صورت حجم آب قابل ثبت تحویل و توزیع مییک تا دو هکتار، طبق سهمیه آب تعریف شده

 312مهار آب های مرزی از طریق سامانه گرمسیری که طی آن آب رودخانه مرزی سیروان با استفاده از  وی بیان داشت : کنترل و

کیلومتر کانال اصلی است، از استان کردستان به استان های کرمانشاه و ایالم منتقل  822کیلومتر تونل در قسمت های مختلف و 

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی .می شود دید کشاورزیهزار هکتار اراضی ج 822می شود که منجر به ایجاد حدود 

با بیان این مطلب که بهره وری فیزیکی مصرف آب نیز یکی از شاخص های مصرف بهینة آب آبیاری است، اظهار داشت: مقادیر بهره 

است، به طوری که مقدار آن از حدود وری مصرف آب در کشور طی یک دهه اخیر نیز همانند راندمان آبیاری روند افزایشی داشته 

کیلوگرم بر مترمکعب برآورد  3.9سال اخیر متغیر بوده و متوسط سه سال اخیر آن حدود  32کیلوگرم بر مترمکعب در  3.2تا  2.2

شده است. این روند صعودی به معنای اثربخشی فعالیت های انجام شده در کشور است. درمجموع، فعالیت های صورت گرفته در 

 .کشور درخصوص افزایش تولید و کاهش حجم آب مصرفی دو دلیل اصلی افزایش بهره وری آب در کشور بوده است

گانه وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل و مدیریت وضعیت موجود و جلوگیری از افزایش شدت بحران  32وی با اشاره به برنامه های 

مه ملی ارتقاء بهره وری آب کشاورزی، برنامه بهره ور کردن سیستم های نوین آب، برنامه هایی در نظر گرفته شده را شامل: برنا

مایت بر و تنظیم تناسب جدید حآبیاری، برنامه پایش بیالن آب کشور، برنامه محدود کردن سطح زیرکشت بعضی از محصوالت پر آب

 از کشت محصوالت در مناطق متناسب با بهره وری آب باال اعالم کرد.

استفاده از تکنولوژی های جدید را مانند کاهش تقاضای آب کشاورزی از قبیل ارقام زودرس متحمل به خشکی با بهره  زند برنامه

وری باال را مهم دانست و برنامه اصالح روش های کشت با توجه به تغییر فصل و توسعه روش کشت نشایی را از برنامه های دیگر این 

شاورزی حفاظتی مبتنی بر افزایش درصد ماده آلی با حفظ باقیمانده گیاهی را مهم دانست و سازمان عنوان کرد.وی برنامه توسعه ک

گفت: برنامه حمایت و هدایت محصوالت بخصوص سبزی و صیفی در محیط های کنترل شده، به منظور صرفه جویی مصرف آب در 

افزایش بهره وری آب سبز نیز بسیار مهم و با ارزش تجارت مانند واردات و صادرات کشاورزی و توسعه کشت در اراضی شیبدار برای 
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است.دکتر تنویر نماینده سازمان بهره وری آسیایی نیز با اشاره به تعداد شرکت کنندگان و نحوه دعوت از آنان و برنامه آموزشی 

اهداف و افزایش راندمان  گفت: اهداف این کارگاه آموزشی شامل ارتقاء دانش محققان، دستیابی به APO مدنظر سازمان بین المللی

 -آبی و ارائه راه کارهای علمی و وضعیت مطلوب در مکان های مختلف است.معاون آموزش و رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی 

کاربردی جهادکشاورزی نیز در این کارگاه آموزشی گزارشی از فعالیت های مؤسسه در سطح وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرد و گفت: 

ی های این دوره از حدود چهار ماه قبل شامل انتخاب اساتید و شرکت کنندگان و محل اجرای دوره آغاز شد و طی دو برنامه ریز

هفته پایانی کارهای فشرده تدارکاتی آن انجام یافت. همچنین اداره این دوره با اساتیدی از سه کشور ژاپن تایلند و پاکستان و از 

ی است. دکتر سیدجالل الدین بصام رئیس موسسه با اشاره به لزوم برگزاری این دوره بیان داشت: ایران، دکتر پارسی نژاد و دستیار و

برگزاری این دوره در راستای اهداف سازمان بهره وری آسیایی برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی طراحی و به تصویب کنگره 

 کاربردی -قات، آموزش و ترویج کشاورزی و مؤسسه آموزش عالی علمی سازمان بهره وری آسیایی رسیده و اجرای آن را سازمان تحقی

و مهارتی وزارت جهاد کشاورزی برعهده دارد. این دوره با پشتیبانی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و زیر نظر سازمان ملی 

تفاده از شیوه های جدید و انتقال تجربیاتی بهره وری ایران انجام می شود.وی اهداف شرکت کنندگان را مدیریت های نوآورانه و اس

کشور شرکت کنندگان دارند، اعالم کرد و افزود: همچنین مدعوان از بین کارشناسان بخش دولتی و بخش خصوصی  38که در این 

ز طح وسیعی او اساتید و مدرسان دانشگاه ها انتخاب شدند و امید می رود با برگزاری دوره های تکمیلی اطالعات این کارگاه به س

 Scadaهای نوین آبیاری ایستگاه کنندگان از سد طالقان، سامانهدر ادامه این کارگاه آموزشی طی روزهای آینده شرکت.مردم برسد

از  "مدیریت نوین منابع آب"و مرکز دیسپاچینگ سازمان جهاد کشاورزی قزوین بازدید خواهند کرد.کارگاه آموزشی بین المللی 

دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و با حضور مهندس علی اکبری دیروز به ریاست 

نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی، دکتر اللهیار ترکمن رئیس امور آموزش عمومی و فنی حرفه ای سازمان برنامه و بودجه 

 APO )جهاد کشاورزی، دکتر تنویر به نمایندگی سازمان بهره وری آسیایی کشور، مهندس مرادعلی اکبری معاون آب و خاک وزارت

 در مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور آغاز به کار کرد و تا پنجم مرداد ماه سال جاری ادامه خواهد داشت. (

http://www.iana.ir/fa/news/88124/%D4%A4%D4%B3%D2%48%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸6تاریخ: 

شورها های توسعه کبرنامهزیستی در های محیطیافتن سیاستاین واقعیتی جهانی است که قدرتمندشدن نهاد محیط زیست و جریان

توجهی مطلق به مباحث محیط زیست، اهمیت برای همگان خوشایند نیست. اما در ایران و در دولت یازدهم پس از دو دوره بی

ی های ابالغی مقام معظم رهبرهای توسعه نشست. البته این مهم به پشتوانه سیاستموضوع مورد تأکید قرار گرفت و در صدر برنامه

 .ها حرف آخر را زدجمهور روحانی رخ داد که در بسیاری زمینهه محیط زیست و حمایت خاص رئیسدر حوز

 معصومه ابتکار

شورها های توسعه کزیستی در برنامههای محیطیافتن سیاستاین واقعیتی جهانی است که قدرتمندشدن نهاد محیط زیست و جریان

توجهی مطلق به مباحث محیط زیست، اهمیت دولت یازدهم پس از دو دوره بیبرای همگان خوشایند نیست. اما در ایران و در 

ی های ابالغی مقام معظم رهبرهای توسعه نشست. البته این مهم به پشتوانه سیاستموضوع مورد تأکید قرار گرفت و در صدر برنامه

ها حرف آخر را زد. پس از اصالح فرایند جمهور روحانی رخ داد که در بسیاری زمینهدر حوزه محیط زیست و حمایت خاص رئیس

، 22و  29های نامه دولت در تنظیم سازوکار نهاد نظارتی ارزیابی در سالنامه و اصالح آیینمحیطی، بازنگری شیوهارزیابی زیست

ند جدی و مؤثر رایهایی که متأسفانه بدون ارزیابی، پیشرفت فیزیکی داشتند، آغاز شد. این فتالش برای تعیین تکلیف برخی پروژه

های انتقال آب و توقف یا بازنگری آنها شد. همچنین برخی سد فاقد توجیه و بسیاری از طرح 32محیطی مانع از احداث ارزیابی زیست

های صنعتی داخل شعاع محیطی موکول شدند. درباره شهرکموارد به دلیل عدم ارائه مطالعات کافی به تکمیل ارزیابی زیست

های نهم و دهم وجود قانونی در دولتکیلومتری اصفهان هم موارد اختالفی زیادی به دلیل دورانی از بی12تهران و  کیلومتری392

ها پس از طرح مجدد در دولت با نظر قاطع سازمان حفاظت محیط داشت که مورد مداقه قرارگرفته و بحث لیست سریالی این شهرک

رج شد.از طرفی درباره معادن نیز کارگروه مشترکی برای تعامل، ذیل شورای عالی جمهور از دستور خازیست و حمایت قوی رئیس

معادن با حضور و استدالل قوی سازمان حفاظت محیط زیست، تشکیل شد تا تکلیف بسیاری از معادن روشن شود. برخی معادن 

ها طرح دارای ارزیابی مجوز ، ده9ه ماده متوقف شدند و تعدادی نیز مشروط به رعایت شرایط، اجازه فعالیت گرفتند. در کارگرو

 های فراوانی را اززمان مخالفتگرفتند. یعنی تالش دشواری برای برقراری تعادل میان توسعه و محیط زیست صورت گرفت که هم

برای  اشتغال، فقط های ایجادها با وجود پیشبرد برنامهها تجربه کرد. جالب اینجاست که این مخالفتنفعان پروژهسوی متولیان و ذی

شوند. حال سؤال اینجاست که در معادله فرایند محیطی ندارند و رد میها بوده که توصیه یا ارزیابی زیستحدود هفت درصد پروژه

کند، آیا در ها را وضع میها و طرحتوسعه پایدار، ضمن اینکه سازمان حفاظت محیط زیست ضابطه و مقررات برای سازگاری پروژه

حیطی مهایی که در فرایند ارزیابی زیستتواند به همان حدود هفت درصد طرحگفتن دارد یا نه؟ آیا محیط زیست می«نه»حق  مواقعی

 وضوح اتفاقبیند، رأی منفی بدهد؟این موضوع در دوران دولت یازدهم بهمخرب تشخیص داده و ضرر آنها را بیشتر از منافعشان می

محیطی وارد آمد که سازمان های زیستهای گذشته و تأییدیهقانونیناحیه کسب مجوز برای بی افتاد. فشار سنگینی بر دولت از

های گیریهای پایدار اصرار ورزیده است. این تصور که سختحلزیست در تمام موارد بر اجرای موازین قانونی و ارائه راهحفاظت محیط

حیط های کلی مسازمان غیرمنطقی بوده، در شرایطی است که سیاستمحیط زیست مانع توسعه شده یا تعبیر محیط ایست برای 

زیست خوانده و تکلیف را جمهوری است که دولت خود را دولت محیطالخطاب نیز رئیساند و فصلزیست را مقام رهبری ابالغ کرده

کند، نشدنی به طبیعت وارد میجبرانروشن کرده است.ضمن اینکه سازمان حفاظت محیط زیست باید حتما آنجا که توسعه، آسیب 

اقی ترتیب همیشه اقلیتی باینشود، بگیرد. اما بهزنی طرح میهایی را که ابتدا با عنوان کلنگایستادگی ورزد و جلوی چنین طرح

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6931اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

113 

 ن شن وهای صنعتی در شعاع ممنوعه شهرها، فعالیت معادهای انتقال آب، سدسازی، توسعه فعالیتشدن طرحمانند که از ممنوعمی

گردند. ها و اهدافشان میهایی برای رسیدن به برنامهحلها ناراضی هستند و به دنبال راهها و جنگلرویه از تاالببرداری بیماسه و بهره

 و تابد، بلکه خواهان سازمانی ضعیف، تشریفاتیتنها نهاد قدرتمند محیط زیست را برنمینگاه این ناراضیان که حامیانی هم دارند، نه

های مخرب را بگیرد و متوقف کند.اما در تزیینی هستند که فقط نام و ژست آن باشد و در عمل نتواند در موارد بحرانی جلوی طرح

ها های انتقال آب گرفته شد، تاالبمحیطی مجوز نگرفت، جلوی بسیاری از طرحدولت یازدهم هیچ طرح مشمولی، بدون ارزیابی زیست

ای هوساز گرفته نشد. با وجود دشواریشده مجوزی برای تخریب و ساختکدام از مناطق حفاظتند و در هیچبر سدها مقدم شمرده شد

و ارزش  بگوید« نه»فراوان این دوره و فشار سنگین برای اشتغال و توسعه، محیط زیست تالش کرد آنجا که باید، با اقتدار و منطق 

شده و سواحل را مقدم بر توسعه بداند و برخی کماکان در وجود یک طقه حفاظتذاتی و اقتصادی طبیعت، تاالب، جنگل، مرتع، من

 نهاد قدرتمند نظارتی و حاکمیتی محیط زیست تردید دارند.

http://www.iana.ir/fa/news/88712/%D2%41%D4% 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

لب ای مدنی و جرئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ستاد ملی مقابله با گرد و غبار باید در موضوع استفاده از ظرفیت نهاده

های مردم نهاد نیز اقدام کند زیرا جلب مشارکت مردم در مراحل مختلف ها و سازمانویژه جلب همکاری تشکلمشارکت مردم، به

کند تا میزان آسیب وارده به مردم بر اثر آموزش، پیشگیری، کاهش مواجه و تمامی مسائل مرتبط با پدیده گرد و غبار کمک می

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس .هش پیدا کندافزایش آگاهی، کا

سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه کمیته راهبردی مقابله با گرد و غبار که عصر شنبه به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست 

المللی مقابله با گرد و غبار در تهران و دستاوردها و بازتاب این کنفرانس در سطح بینبرگزار شد، با اشاره به برگزاری کنفرانس 

ینه ویژه در زمهای محیط زیستی بهالمللی، گفت: این کنفرانس از آن جهت که نشان دهنده اراده ج.ا.ایران برای افزایش همکاریبین

وی افزود: در واقع برگزاری این کنفرانس منجر شد تا .ر حائز اهمیت استالملل بود، بسیامقابله با گرد و غبار در سطح منطقه و بین

معاون رئیس جمهور ادامه داد: دو بیانیه وزرا و تخصصی و فنی .ای جهانی تبدیل شودای به مسئله و مطالبهای ملی و منطقهمسئله

ه عنوان تواند بشود و هم میاسناد سازمان ملل افزوده میالمللی مقابله با گرد و غبار بود هم به که از جمله دستاوردهای کنفرانس بین

رئیس .ی کنیمریزدستور کاری در سطح ملی باشد تا با استفاده از تجربیات سایر کشورها بتوانیم برای کاهش آثار این چالش مهم برنامه

های گرد و خصوص شناسایی کانون ای هم به جدول مدون ستاد ملی مقابله با گرد و غبار درسازمان حفاظت محیط زیست اشاره

ها باید برنامه مصوب برای مقابله با ها داشت و افزود: تمامی استانهای استانی مقابله با این کانونها، همچنین برنامهغبار در استان

د ابله با گرد و غبار نیز مورها، باید در برنامه ملی مقریزی استانها ضمن طرح در شورای برنامهگرد و غبار داشته باشند و این برنامه

ابتکار ادامه داد: ضروری است برای .ها باید جدول زمان بندی وجود داشته باشداستفاده قرار گیرد. البته برای اجرای تمامی این برنامه

مکاری ریزی کشور همهها در سطح استانی و ملی ستاد ملی مقابله با گرد و غبار با سازمان مدیریت و برنابندی برنامهتهیه جدول زمان

توانند با استفاده از ظرفیت شورای برنامه ریزی و اعتبارات استانی ها نیز میای هم آمده و استانکند زیرا این موضوع در تکالیف برنامه
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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن استقبال از پیشنهاد حمیدرضا عدل مدیر کل دفتر امور  .در این زمینه اقدام کنند

رد و های مقابله با گکشاورزی و منابع طبیعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر ضرورت ارائه و تصویب تمامی طرح،آب

ها، مراتع و آبخیزداری نیز با توجه به محدودیت منظور جلوگیری از هر گونه تبعات احتمالی، گفت: سازمان جنگلغبار در ستاد ملی به

های های بحرانی و فوق بحرانی تعیین کند تا برنامههای ستاد وکانونهای تثبیت خود را بر اساس اولویتت باید برنامهاعتبارات و امکانا

استانی و ملی با هم تطبیق پیدا کنند.وی بیان کرد: ستاد ملی مقابله با گرد و غبار باید در موضوع استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی 

 .ژه جلب همکاری تشکل ها و سازمان های مردم نهاد نیز اقدام کندو جلب مشارکت مردم، به وی

های مرتبط با سازمان مدیریت بحران همچون هالل احمر نیز صورت پذیرد، تواند از طریق تشکلابتکار با بیان اینکه این اقدام می

سائل مرتبط با پدیده گرد و غبار کمک ادامه داد: جلب مشارکت مردم در مراحل مختلف آموزش، پیشگیری، کاهش مواجه و تمامی م

معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر ضرورت نقش و .کند تا میزان آسیب وارده به مردم بر اثر افزایش آگاهی، کاهش پیدا کندمی

های انههای آموزشی، افزود: وزارتخهای فنی و مالچ و برنامهحضور پر رنگ تر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کارگروه

نیرو و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز باید به کارگروه آموزش اضافه 

ها و احیاء وحفظ آنها در راستای مقابله با گرد و غبار داشت ای هم به اهمیت تاالبرئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره.شوند

انه میان ای جداگها و پدیده گرد و غبار قابل چشم پوشی و غفلت نیست و از این رو باید طی جلسهتباط تاالبو افزود: پیوستگی و ار

افزایی مقابله وی در خصوص مرکز توان .ریزی قرار گیردسازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو، این موضوع مورد بررسی و برنامه

ین موضوع که ایجاد مرکزی، اقدامی از سوی کل ستاد است نه یک دستگاه یا سازمان، گفت: با گرد و غبار در عراق نیز با یادآوری ا

ابتکار با اشاره .این اقدام بسیار حائز اهمیت است و همه باید برای انجام هر چه بهتر و کسب نتایج مطلوب تر از این اقدام، تالش کنیم

المللی گرد و غبار در خصوص پروژه گاپ ترکیه، بیان کرد: موضع نهای رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه کنفرانس بیبه صحبت

معاون رئیس جمهور ادامه داد: اعتراض به پروژه های سد سازی ترکیه معروف .محکم رئیس جمهور در این سخنرانی قابل تقدیر بود

 .عات این پروژه به خوبی مشخص شد، آثار و تب42پذیرفت زیرا حداقل از اواسط دهه به پروژه گاپ باید خیلی قبل تر صورت می

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: ترکیه برای تامین منابع مالی اجرای این پروژه در ابتدا به بانک جهانی مراجعه کرده 

آثار و  نگیرد، همچنیها در صورت برخورداری ارزیابی محیط زیستی تعلق میبود اما به دلیل اینکه تسهیالت این بانک به پروژه

وی ادامه داد: جلسات ستاد راهبردی مقابله با پدیده  .ای و محیط زیستی پروژه، بانک جهانی در این زمینه کمک نکردتبعات منطقه

گرد و غبار با توجه به اهمیت، گستردگی و پیچیدگی موضوع باید به صورت دو هفته یکبار برگزار شود. همچنین معاونت دام وزارت 

منظور حفظ مراتع و جلوگیری از تبدیل مراتع به بیابان و کانون های صورت گرفته بهها و اقدامبرای شرح سیاستجهاد کشاورزی 

  .های تعادل بخشی دام و مرتع به این جلسات دعوت شودهای گرد و غبار، همچنین سیاست

ن نوع مالچ ها و تبعات ایگرد و غبار، گفت: آلودگی هایگیری از مالچ نفتی برای تثبیت اراضی بیابانی و کانونابتکار در خصوص بهره

برای خاک و محیط زیست بسیار زیاد است و از این رو سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از این نوع مالچ به دلیل ترکیبات 

یا رد مالچ های  معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر اهمیت شفاف سازی فرآیند تایید.آروماتیک و نفتی باالی آن مخالف است

بط از های مرتپیشنهادی توسط شرکت های دانش بنیان، افراد حقیقی و دانشگاه ها، گفت: کارگروه فنی با همکاری تمامی دستگاه

ها، مراتع و آبخیزداری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تشکیل جلسات مستمر در این زمینه اقدام جمله سازمان جنگل

همچنین، سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط  .ین اقدام ها نیز در ستاد ملی ارائه شودکند و گزارش ا

زیست صدور دو بیانیه وزرا و فنی و تخصصی در کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار در تهران را دستاوردی مهم ارزیابی کرد و 
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ها را وی ادامه داد: اما این موفقیت نباید باعث شود تا کاستی .نفرانس های بین المللی بودگفت: این کنفرانس، یکی از موفق ترین ک

 .ها مصمم کند و از جمله این کاستی ها، ضعف در مستندسازی استفراموش کنیم بلکه باید ما را برای رفع نواقص و کاستی

مند هدایت تحقیقات به سمت تعیین و پیش بینی آثار، متصدی اضافه کرد: برای موفقیت در عرصه دیپلماسی محیط زیست، نیاز

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط .همچنین مستندسازی اقدام ها و اطالع رسانی به مجامع بین المللی هستیم

ا بیان و غبار بزیست در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه پیرامون استفاده از مالچ برای تثبیت اراضی بیابانی و کانون های گرد 

وی تاکید کرد: به رغم همه .اینکه مدعی در این حوزه بسیار هست، گفت: آنچه مشهود است، اثرات محیط زیستی مالچ ها است

های ارائه شده نباید به فرآیندی طوالنی تبدیل شود و موارد ارجاعی گیری در خصوص مالچها، تصمیممسائل موجود در خصوص مالچ

 ت پاسخ داده شود.باید به قید فوری

 ای تبدیل شودمرکز توان افزایی مقابله با گرد و غبار عراق می تواند به مرکز توان افزایی منطقه

ضیاء الدین شعاعی مدیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار با اشاره به اهمیت مقابله با کانون های خارجی پدیده گرد و غبار در 

ی هاهای مطلوب میان کشورهای منطقه در این حوزه به سمت استفاده از زیرساختگیری همکاریکشور، گفت: به دلیل عدم شکل

  .ها در این زمینه رفتیم و در منطقه نیز با عراق و سوریه اقداماتی را آغاز کردیمسازمان ملل برای گسترش همکاری

سال فعالیت  72ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان جنگلای ها را به اشتراک گذاشتن توان تخصصی و تجربهوی هدف از این اقدام

ع ها بود موضومندی از تجارب و دانش سایر کشورها در این زمینه اعالم کرد و افزود: سالزدایی و همچنین بهرهایران در موضوع بیابان

مختلف این اقدام اجرایی نشده بود اما از  کردیم که بنا به دالیلهمکاری پایلوت در عراق برای مقابله با گرد و غبار را پیگیری می

هکتار زمین برای  922و پس از سفر معصومه ابتکار به عراق، این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شد و نهایتا با واگذاری  3229سال 

بری با گرد و غبار خدیجه کانجام این اقدام پایلوت در شمال غرب کربال پس از مصوبه دولت این کشور، ایجاد مرکز توان افزایی مقابله 

شعاعی با تاکید بر این موضوع که این مرکز، تحقیقاتی و .)س( در عراق را با همکاری ستاد عتبات عالیات در دستور کار قرار دادیم

با  ساله آموزشی برای توان افزایی کارشناسان عراقی در زمینه مقابله 32آموزشی است، عنوان کرد: پژوهشکده محیط زیست برنامه 

گرد و غبار تهیه کرده است که پس از بحث و بررسی با حضور تمامی اعضای ستاد، جهت اجرا از سوی مرکز توان افزایی مقابله با 

مدیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار امیدوار است: مرکز توان  .گیردگرد و غبار خدیجه کبری )س(، در دستور کار قرار می

 .ای تبدیل شودد و غبار خدیجه کبری )س( در آینده نه چندان دور به مرکز توان افزایی منطقهافزایی مقابله با گر

گیری از مالچ برای کنترل اراضی بیابانی و کانون های گرد و غبار نیز با اشاره به اینکه مالچ تنها گزینه در این وی در خصوص بهره

رل چرای دام و حفظ مراتع برخی دیگر از اقدام های مهم در این زمینه خصوص نیست، گفت: مدیریت منابع آبی، نهال کاری، کنت

گیری از مالچ در اراضی مشرف به زمین های کشاورزی و شعاعی ضمن یادآوری محدودیت بهره .است که باید مورد توجه قرار گیرد

های پیشنهادی م قرارداد الزم برای تست مالچها، فرها، پرسش نامهها، زیرساخترغم همه این محدودیتهای تاالبی، افزود: بهمحیط

های این حوزه، هیچ مرجعی برای دلیل پیچیدگیمدیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار عنوان کرد: در آغاز کار به.تهیه شده است

ها در نش بنیان و دانشگاههای داارائه استاندارد در حوزه مالچ نبود و به رغم طرح ادعاهای مختلف از سوی اشخاص حقیقی، شرکت

ها، مراتع و آبخیزداری بود، بنابراین با تشکیل کارگروه مالچ سعی کردیم تا این حوزه این حوزه، تنها مصرف کننده آن سازمان جنگل

 ازبه گفته وی، صفر نکردن نفوذپذیری خاک، دوام الزم برای استقرار گیاه، عدم آلودگی و سمی بودن برخی .را ساماندهی کنیم

ماه زمان برای  8شعاعی افزود: در صورت اینکه مالچ بودن مواد ارائه شده اثبات شده باشد، .ها استهای الزامی برای مالچویژگی

ی های طبیعها نیاز است اما در غیر این صورت مواد ارائه شده حتی اجازه تست در محیطپاسخگویی در خصوص میزان اثربخشی مالچ
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مدیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار تاکید کرد: نخستین اصل برای  ید تست مالچ بودن را در صحرا بدهندو انسانی ندارند و با

 .یک مالچ، نفوذ در خاک و ماسه است

 ضرورت فعال کردن کنوانسیون مدیریت آب دجله و فرات

وزارت نیـرو با بیان اینکه تا کنون بخش مهمی از ریزی کالن آب و آبـفای همچنین، هدایت فهمی معاون مدیـر کل دفتر بـرنـامه

های های آب در منطقه از بین رفته است، گفت: سدسازیها، تغییر اقلیم و برداشتآورد کل رودخانه دجله و فرات به واسطه سدسازی

آب دجله و فرات یا میان  تواند منطقه و ایران را با خطری جدی مواجه کند و از این رو ضروری است کنوانسیون مدیریتترکیه می

فهمی در خصوص تکالیف وزارت نیرو برای مقابله با کانون های گرد و غبار در خوزستان، بیان کرد: طبق مصوبه .رودان را فعال کنیم

دولت، وزارت نیرو مکلف به تامین و تخصیص آب برای دو تاالب مهم و تاثیرگذار شادگان و هورالعظیم در خوزستان شد که میزان 

ریزی معاون مدیـر کل دفتر بـرنـامه.تخصیص آب به هر دو تاالب بر اساس آمار موجود در حال حاضر در شرایط خوبی قرار دارند

درصد  92دهد، نشان می 28تا  74کالن آب و آبـفای وزارت نیـرو ادامه داد: بررسی وضعیت آبی تاالب شادگان در فاصله سال های 

،  28ماهه نخست سال آبی  2درصد در  24و  21درصد در سال آبی  28، 29درصد در سال آبی  24، 74از منطقه در سال آبی 

میلیون  194، 28ماه نخست سال آبی  2وی با بیان اینکه میزان آب رهاسازی شده در حوزه شادگان طی .برخوردار از آب بوده است

میلیون مترمکعب حق آبه زیست محیطی آب شیرین این  722به  28مترمکعب بوده، امیدوار است: این میزان تا پایان سال آبی 

شود و بخشی از حق آبه شادگان نیز از آب فهمی ضمن یادآوری این موضوع که شادگان تنها از آب شیرین تغذیه نمی.تاالب برسد

ی ارتباطی از درون تاالب، هاشود، افزود: تخلیه زهاب کشاورزی و فاضالب روستایی و شهری در بدنه تاالب، گذر جادهشور تامین می

تغییر کاربری اراضی، وجود شهرک صنعتی شادگان و فعالیت های نفتی برخی از چالش های مهم این تاالب ارزشمند است که به 

به گفته وی، پایش کمی .دلیل خشک شدن بخش هایی از آن به یکی از کانون های داخلی گرد و غبار در خوزستان تبدیل شده است

خانه های مارون و جراحی، الیروبی انهار ورودی به تاالب، آبراهه ها و رودخانه های مسدود شده برای باز شدن مسیر آب و کیفی رود

ورودی به تاالب، تعیین حدود بستر و حریم تاالب به منظور جلوگیری از دست اندازی به تاالب بخشی دیگر از اقدام های وزارت نیرو 

ریزی کالن آب و آبـفای وزارت نیـرو اشاره ای هم به مهم معاون مدیـر کل دفتر بـرنـامه.هم استبرای حفظ و احیاء این تاالب م

ترین چالش های تاالب هورالعظیم داشت و افزود: تخلیه زهاب کشاورزی در بدنه تاالب، توسعه فعالیت های نفتی، جاده های ارتباطی 

ه کشی ها برای آبررسانی، رسوب گذاری و کاهش ظرفیت عبوری در بستر در درون تاالب و مشکالت ایجاد شده به دنبال این جاد

وی خاطرنشان کرد: یکی از  .رودخانه های ورودی به هورالعظیم از جمله مهم ترین چالش های این اکوسیستم ارزشمند است

های کشور تبدیل شده است، رسوب  پیامدهای تغییر اقلیم، کاهش بارش و تغییر میزان روان آب ها به چالشی مهم برای اکثر رودخانه

درصد سطح تاالب هورالعظیم آب  19، 29به گفته فهمی، در سال آبی .گذاری و کاهش ظرفیت عبوری در بستر رودخانه ها است

درصد رسیده که در دو دهه اخیر باالترین یزان  78به  28درصد و در سال آبی  17به  21گیری شده بوده که این میزان در سال آبی 

 .بگیری تاالب هورالعظیم بوده استآ

، حدود یک میلیارد متر مکعب آب در 29ریزی کالن آب و آبـفای وزارت نیـرو ادامه داد: در سال معاون مدیـر کل دفتر بـرنـامه

به واسطه  28و  22به حدود یک و نیم میلیارد متر مکعب، در سال  22و  29هورالعظیم رهاسازی شد که این میزان در سال 

تا کنون به حدود  28نزدیک به دو میلیارد متر مکعب و در سال  21و  28خشکسالی شدید به یک میلیارد متر مکعب، در سال 

وی با یادآوری اینکه میزان حق آبه محیط زیستی تاالب هورالعظیم در زمان ترسالی .میلیون مترمکعب رسیده است 822میلیارد و 
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میلیارد متر مکعب است، اضافه کرد: وزارت  222تا  722مکعب بوده و در حال حاضر حدود میلیون متر  222حدود یک میلیارد و 

 .نیرو به دلیل اهمیت تاالب هورالعظیم، بیش از حق آبه محیط زیستی این تاالب، رهاسازی آب داشته است

ودخانه ها و آبراهه ها، انجام مطالعات حق فهمی به برخی اقدام های وزارت نیرو در تاالب هورالعظیم نیز اشاره کرد و گفت: الیروبی ر

بستر و حریم، نشانه گذاری حریم تاالب هورالعظیم و ترمیم سازه هایی که منجر به حفظ آب در تاالب شود بخشی از این اقدام ها 

ریاچه اینکه تبدیل د ریزی کالن آب و آبـفای وزارت نیـرو در خصوص دریاچه نمک قم نیز با بیانمعاون مدیـر کل دفتر بـرنـامه.است

نمک قم به کانون گرد و غبار می تواند تبعات محیط زیستی و اجتماعی زیادی به همراه داشته باشد، گفت: در راستای تعادل بخشی 

بنابراین گزارش، غالمحسین .میلیون مترمکعب آب از طریق تعادل بخشی آب به دریاچه نمک قم سرریز شد 99آب های زیرزمینی، 

ائم مقام سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی نیز با ارائه گزارشی از اقدام های صورت گرفته توسط این سازمان طهماسبی ق

، از طریق انواع عملیات بذرکاری و بذرپاشی، نهال کاری، احداث 3221تا پایان سال  3229در بخش بیابان زدایی، گفت: از سال 

هکتار عملیات  144هزار و  348مراقبت و آبیاری برای بیابان زدایی اقدام کردیم و تقریبا بادشکن زنده و غیر زنده، مالچ پاشی و 

هزار و  8، 21ای هم به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خوزستان داشت و افزود: طی سال وی اشاره.بیابان زدایی صورت گرفت

 .ن ایجاد شددرصد سبزینگی در خوزستا 77هکتار نهالکاری صورت گرفت و حدود  822

 .طهماسبی گفت: در خصوص استفاده از مالچ برای بیابان زدایی نخستین اولویت، نفوذ در خاک و جزئی از خاک شدن است

وی در خصوص امولسیون با پایه قیر نیز عنوان کرد: وقتی آب تبخیر شود، تنها قیر باقی می ماند و این تبعات وحشتناکی برای خاک 

 .به همراه دارد

 زدایی نیستراهکاری مناسب برای بیابانمالچ 

 28پرویز گرشاسبی معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه پیش بینی ها در سال 

تفاده از ظرفیت مردم و بخش هزار هکتار مقابله با بیابان زایی با اس 242هزار هکتار مقابله با بیابان زایی دولتی و  987برای انجام 

وی در خصوص مباحث مطرح شده در مورد .خصوصی است، گفت: یکی از مهم ترین چالش های این حوزه، نبود اعتبارات است

استفاده از امولسیون قیرابه و مالچ پاشی برای مقابله با اراضی بیابانی و کانون های گرد و غبار، بیان کرد: به رغم مباحث مختلف در 

گرشاسبی ادامه داد: .حوزه، اثرات محیط زیستی امولسیون بسیار زیاد است، ضمن آنکه این ماده کارایی مالچ نفتی را نیز ندارد این

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان متولی تثبیت شن های روان شناخته می شود و ما می گوییم امولسیون نمی تواند 

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تاکید کرد: .راه داشته باشدتثبیت شن های روان را به هم

بر خالف تصور عموم بیابان زدایی یا کنترل کانون های گرد و غبار با مالچ نیست و از هفت و نیم میلیون هکتار اراضی بیابان زدایی 

همچنین، محمد .یرا مالچ را به عنوان راهکاری مناسب برای بیابان زدایی نمی شناسیمهکتار با مالچ پاشی بوده است ز 921تنها 

اسالمی معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز با بیان اینکه وزارت متبوعش حاضر به ارائه خدمات آزمایشگاهی برای انجام 

پایداری و دوام و سازگاری با محیط زیست باید در این فعالیت پروژه های پژوهشی در زمینه مالچ است، گفت: تنها دو شرط قوام، 

بهرام طاهری مشاور ارشد وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور .های پایلوت مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد

ایش ضی بیابانی به نتیجه تجزیه و فرساجتماعی وزارت نیرو نیز خاطرنشان کرد: ضروری است در بحث استفاده از مالچ برای تثبیت ارا

در ادامه، علی وطنی معاون توسعه و .مواد مختلف در خاک هم نیز توجه شود تا حل یک مشکل منجر به ایجاد مشکلی بزرگتر نشود

ای از برفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز ضمن اعالم آمادگی معاونت متبوع خود برای تامین منابع مالی مورد نی

هکتار، گفت: به شرط  322تا  12تست مالچ های تولیدی توسط اشخاص حقیقی، شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها در مقیاس 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6931اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

118 

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع مقابله با پدیده گرد و غبار، همچنین .تایید مالچ ها در ستاد، آماده همکاری در این زمینه هستیم

اه ها، ضروری است هم افزایی و استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه ها با جدیت بیشتری مورد پیگیری و دستور محدودیت های دستگ

کشاورزی و منابع طبیعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این ،در ادامه حمیدرضا عدل مدیر کل دفتر امور آب.کار قرار گیرد

ها در این ها و هماهنگی بین دستگاها گرد و غبار در خصوص نظارت بر اجرای طرحجلسه ضمن یادآوری مسئولیت ستاد مقابله ب

وی پیشنهاد داد: به  .های شناسایی شده گرد و غبار اختصاص پیدا کندها باید به مقابله با کانونحوزه، گفت: اولویت تمامی اقدام

 و غبار باید به تصویب ستاد ملی مقابله با گرد و غبار برسدهای مرتبط با مقابله با گرد منظور یکپارچگی در اقدام، تمامی طرح

http://www.iana.ir/fa/news/88142/%D4%AC%D2% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

به گزارش ایانا، فرش دستباف .رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: لغو تحریم ورود فرش ایرانی به آمریکا از دستاوردهای برجام است

است که شناسانامه ملی است؛ لذا کارگر در بازدید از یازدهمین نمایشگاه فرش دستباف  از جمله صنایع شناخته شده دستی در ایران

شناختیم، حال و روز فرش ایرانی به شکل امروز نبود، گفت: در حال حاضر به دالیل در اردبیل با بیان اینکه اگر فرش را به درستی می

  .ها داده استپوشرده و جای خود را به کفعدیده، فرش کوچک و کوچک تر شده و گاه کارکرد زینتی پیدا ک

کردیم، افزود: شناختیم به بهانه مشکالت اقتصادی عرصه را به روی فرش ماشینی باز نمیوی با بیان اینکه اگر فرش را به درستی می

است،  های مختلف مصونآلرژیکارگر با بیان اینکه فرش دستباف از انواع  ای را ایفا کند.تواند نقش کاالی سرمایهفرش دستباف می

ان اینکه رئیس مرکز ملی فرش ایران با بی گفت: فرایند تولید فرش دستباف با محیط سازگار بوده و با سالمت انسان نیز سازگار است.

تصریح  ،شوددر حوزه فرش برای ایجاد اشتغال کوچک ترین نیاز به بیگانگان نداریم و بخش اعظم مواد اولیه در داخل کشور یافت می

وی با بیان اینکه فرش دستباف اردبیل با تمام ظرفیت خود توانست ثبت جهانی شود،  کرد: فرش دستباف بسیار قابل اتکا است.

منطقه  87کارگر با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید در  خاطرنشان کرد: باید تالش شود تا این نشان در تجاری سازی استفاده شود.

منطقه جغرافیایی از جمله اردبیل این فرش ثبت جهانی شده  92رش دستباف ثبت ملی شده و از این تعداد در جغرافیایی کشور ف

برجام اشاره صریح و مستقیم به لغو تحریم ورود فرش ایرانی به آمریکا است که یکی از دستاوردهای بزرگ برجام  99است، افزود: بند 

میلیون دالر فرش ایرانی مستقیما به آمریکا صادر  22با بیان اینکه در سال گذشته رئیس مرکز ملی فرش ایران  آید.به حساب می

بینی ما شود؛ چراکه طبیعی است که پس از چند سال تحریم این میزان صادرات داشته شد، افزود: البته این آمار نباید موجب خوش

 یش دهیم.باشیم ولی باید با تبلیغات و رصد مشتری، این میزان را تثبیت و افزا

http://www.iana.ir/fa/news/88897/%D2%48%D4% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

دانند اما در مقابل برخی کارشناسان اجرای قانون کشاورزی لغو قانون انتزاع را نقطه مقابل تولید میاگرچه برخی مسئولین بخش 

قانون  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیر به گزارش خبرنگا.دانندتمرکز از سوی وزارت جهاد را ناموفق می

مصوب و اواخر دولت دهم و یازدهم به مرحله اجرایی در آمده بود و عامل تصمیم گیری وزارت جهاد  23تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سال 

کارایی خود را از دست می دهد و تغییرات جدی و محدود کننده در  وزارت بازرگانی در مسائل کالن بخش بازرگانی مرتبط با موضوع احیای

را نقطه مقابل تولید می دانند و معتقدند که احیای وزارت  قانون انتزاعبراین اساس برخی مسئوالن امر لغو .وظایف کشاورزی ایجاد می نماید

رخی دیگر از کارشناسان بخش کشاورزی اجرای قانون تمرکز از سوی وزارت جهاد را البته ب.بازرگانی به معنای گشوده شدن دروازه واردات است

 .دناموفق می دانند و نوسانات قیمت و معدوم سازی میزان قابل توجهی از محصوالت کشاورزی در سال های اخیر را مصداق بارز این امر می دانن

با اشاره به   صنعت،تجارت و کشاورزیدر گفتگو با خبرنگار محمد شفیع ملک زاده رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور  

 .جیره تولید، تحولی در کشاورزی ایجاد می شودزن تامین با مشکالت فروش محصوالت کشاورزی، بازرگانی و صادرات اظهار داشت: 

باید یک سیاست گذار مرجع داشته باشد، افزود: هیچ وزارتخانه ای جز  صوالت کشاورزیصادرات محوی با اشاره به اینکه تولید و 

ملک زاده ادامه داد: طی سه سال گذشته با تصویب و .تواند کار تولید و مدیریت صنایع وابسته و بازار را انجام دهدوزارت جهاد نمی

ضمن آنکه کارشناسان به این نتیجه رسیدند که اجرای قانون تمرکز اجرای قانون تمرکز کشاورزان نتایج مثبت این سیاست را دیدند، 

به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی لغو این قانون بازگشت به عقب است که هیچ چیز نمی تواند .اقدامی بسیار مناسب بوده است

 .آن را جبران نماید

 وزارت جهاد کشاورزی متهم به عدم موفقیت در اجرای قانون تمرکز

قانون تمرکز  :گفت  صنعت،تجارت و کشاورزیاصغری مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار هدایت 

نبال ه را دکنندسیاست های نظیر تصمیم گیری در برخورد با مباحث فراکشوری، واردات، صادرات و حمایت از تولیدکننده و مصرف

 .می نماید که اگر این پروژه در زنجیره وزارت جهاد کشاورزی باشد، مدیریت آن به سهولت امکان پذیر است

 قانون اجرای مزایای  همزمان با فصل برداشت محصول از دیگر ممنوعیت وارداتبه گفته وی اعمال سیاست های تعرفه ای و 

اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عدم موفقیت در اجرای قانون تمرکز متهم است، افزود: این اصغری با اشاره به .رود می شمار به تمرکز

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی ادامه داد: در حال .امر ناشی از آن است که تمامی وظایف در اختیار وزارت جهاد نیست

رو غرفه داران به سبب اخذ اجاره بهای باال ناگزیرند که محصوالتی  حاضر میادین میوه و تره بار در اختیار بخش تولید نیست، از این

باید باقی بماند، تصریح کرد: در بحث  وزارت جهاد کشاورزیوی با تأکید بر اینکه قانون انتزاع در .کم کیفیت به بازار عرضه نمایند

 .نتایج مثبت گرفت وزارت بازرگانی باید راهکاری برای مدیریت صحیح اندیشیده شود تا بتوان از آن

 بودیم مخالف با اجرای قانون انتزاع از ابتدا 

بیان کرد: با توجه به آنکه وزارت   صنعت،تجارت و کشاورزی رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

دهد، از این رو این مازاد تولید که بتوان برای آن برنامه ریزی کرد در اختیار صادرکنندگان قرار نمی جهاد کشاورزی آماری شفاف از

وی با اشاره به اینکه از ابتدا موافق .امر نوسانات قیمت و معدوم سازی میزان قابل توجهی از محصوالت کشاورزی را به همراه دارد

نورانی با اشاره .فزود: در سه سال گذشته برخالف نظریه تشکل ها این امر اتفاق افتاداجرای طرح به وزارت جهاد کشاورزی نبودیم، ا

در گرو تصمیم گیری هیأت  واردات کاال :به اینکه لغو قانون انتزاع گسترش واردات محصوالت کشاورزی را به همراه دارد، بیان کرد
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رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با اشاره به .ر باشددولت است، ضمن آنکه برنامه های تجار باید تولیدی و صادرات محو

بیان کرد: طی پنج سال اخیر کشتیرانی والفجر در بوشهر تعطیل شد که  محصوالت کشاورزیضرورت صادرات محور بودن تولید 

 .ددروز طول بکشد که هر چه سریع تر باید زیرساخت های صادراتی فراهم گر 31ساعته  39این امر موجب شد مسیر 

http://www.yjc.ir/fa/news/8389923/%D2%BE%D4%B2%DA- 
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 برنج
 فارس - ۳۱/۸8/۸۶ : تاریخ

کارشناسی دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار این است که با تعرفه منطقی از تولید برنج حمایت  دبیر کارگروه تنظیم بازار گفت: بررسی 

  .کنیم و روند مستمر واردات برنج ادامه پیدا کند که نه در مبدا گران بخریم و نه در مقصد شاهد گران فروشی باشیم

در مورد تصمیم احتمالی کارگروه تنظیم بازار برای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی در گفت محسن بهرامی ارض اقدس

برداشته شدن ممنوعیت واردات برنج اظهار داشت: موضوع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات برنج در فصل برداشت و توزیع برنج 

 .گرددایت از شالیکاران مختص این دولت و یا دولت سابق نبوده و به دولت اصالحات برمیداخلی با هدف حم

جمهور بود، این ایده شکل گرفت، در وی افزود: زمانی که مسئولیت وزارت بازرگانی با آقای شریعتمداری معاون اجرایی فعلی رئیس

خواهند محصول به بازار عرضه کنند، اگر ورود کنند و میاشت میایامی که کشاورزان داخلی و شالیکاران حاصل دسترنج خود را برد

 .تری بفروشندشوند محصولشان را با قیمت پایینبرنج را کنترل نکنیم، به منافع ایشان آسیب واردشده و مجبور می

شده بود که برنج هایی که وارد رویه برنجی که در آن زمان آثار اجتماعی زیادی در پی داشت و حتی شایع بهرامی افزود: با واردات بی

شده آلوده به آرسنیک است هم تولید داخل و هم مصرف را تحت تاثیر قرار داد که هنوز هم مقدار کمی از آن در انبارها باقی مانده 

ب جه به تجاروی با بیان اینکه اکنون رئیس کارگروه تنظیم بازار با تو.های وارد شده توسط شرکت بازرگانی دولتی استکه همان برنج

های گذشته بر موضوع اشراف دارد چرا که خودش بنیانگذار این موضوع است، تصریح کرد: اصل تجربه این تصمیم به ویژه در سال

اخیر حاکی از این است که اوال معلوم نیست که این فصل برداشت از نظر وزارت جهاد کشاورزی که دستگاه تخصصی این موضوع 

 28گیرد. چون در یک سال از اول تیرماه شروع شده تا آبان ماه، در یک سال هشت ماه بوده، در سال در برمی است، چه بازه زمانی را

 .استماه تحت عنوان فصل برداشت، خرید و واردات برنج ممنوع بوده 38ادامه پیدا کرده و  21تا 

ج در کشور ما ثابت است و ما نباید با کشورهای دیگر دبیر کارگروه تنظیم بازار اظهار داشت: حرف ما این است که فصل برداشت برن

اندرکاران دانم و دستزمان برداشت را تنظیم کنیم، بلکه با کشاورزان و شالیکاران داخلی باید تنظیم کنیم و تا آنجایی که من می

ن اختالفی که با وزارت جهاد اولیوی این را هم گفت که .ماه است 8یا نهایتا  2گویند از اول تیرماه است و حداکثر زمان می

اگر قرار است تصمیمی بگیریم در این فصل برای بازیگران  .کشاورزی داریم، این است که باید فصل خرید دقیقاً مشخص باشد

ها و همه پروسه تولید و توزیع و مصرف بدانند که فصل برداشت کی شروع کوببندها، شالیموضوع که تجار، تولیدکنندگان، بسته

 هایبهرامی ارض اقدس با اشاره به آسیب شناسی که در مورد ممنوعیت واردات برنج به ویژه در سال.کندود و کی خاتمه پیدا میشمی

است، واردات برنج به اخیر انجام گرفته گفت: برآوردها حاکی از آن است که حتی در آن سال که کل سال واردات برنج ممنوع بوده

برنج به صورت قانونی وارد کشور نشده است و دولت از حقوق و عوارض گمرکی محروم شده است، اما  کشور اتفاق افتاده و اگرچه

 .قیمت برنج خارجی در داخل افزایش پیدا نکرده است، چرا که عرضه و تقاضا خود را متعادل کرده است

شد، در زمان د و سود و عوارض پرداخت میشوی گفت: کارشناسان معتقدند به همان میزان که قبالً برنج از مبادی رسمی وارد می

المللی نهای بیممنوعیت به صورت قاچاق، پیله وری، مرزنشینی و ته لنجی به اشکال مختلف این برنج وارد شده است. اتفاقا گزارش

 .کندهم این نظر را تایید می

 شودواردات برنج در فصل ممنوعیت از طریق قاچاق و ته لنجی انجام می
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های اخیر کشور هندوستان بوده و کامال مشخص است رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران گفت: مبدا واردات برنج در سال

که سهم برنج مورد نیاز بازار داخلی ایران در هندوستان خریداری شده است. در مقاطعی که واردات رسمی مجاز است به صورت 

هزار نفر جمعیت  0۳۳ - 8۳۳اینها به دبی کشوری که د و زمانی که واردات مجاز نیست، شورسمی ثبت سفارش و وارد کشور می

به صورت قاچاق یا اشکال  شود،شود و بعد دوباره از آنجا به مقصد ایران بارگیری میدارد، به صورت میلیونی تخلیه می

شود که فقط و بیشتر هم به صورت قاچاق وارد میوری و همراه کارگران شاغل در حوزه خلیج فارس مختلف مانند ته لنجی، پیله

یک واقعیت غیرقابل کتمان وجود دارد و اینکه تولید داخلی جوابگوی نیاز بازار دولت از حقوقش محروم شده است. چراکه 

منطق را  وی دلیل دیگر این ادعای خود را میزان عرضه و تقاضا و تاثیر آن بر قیمت برشمرد و افزود: اگر ما این.کشور نیست

که قانون تمرکز اختیارات در جهاد کشاورزی را داریم برنج طارم و برنج هاشمی  23بپذیریم، افزایش چند برابری قیمت برنج از سال 

دهد که تولید داخلی به اندازه مصرف رشد نکرده هزار تومان رسیده و این نشان می 38هزار تومان بود که اکنون به حدود  2قیمت 

گویند یک وی کل مصرف نیست. ما نیازمند واردات برنج هستیم، اما روی میزان اختالف نظر وجود دارد. برخی میاست و جوابگ

وی کوتاه کردن زمان و دوره واردات را مشکل آفرین برشمرد و .هزار تن باید وارد شود 422میلیون تن و برخی معتقد هستند 

ر هشت ماه انجام شود و در چهار ماه ثبت سفارش را ممنوع کنیم، این کاال در مبادی خاطرنشان کرد: حاال اگر قرار باشد این واردات د

کند و به محض آورد از طریق دوبی دوباره انبار میخرد، در زمان ممنوعیت میشود، یا تاجر این محصول را میدچار افزایش قیمت می

بنا بر اعتقاد بیرکارگروه تنظیم بازار این روش یک هزینه .شودیداریم، بالفاصله به داخل کشور سرریز ماینکه ممنوعیت را بر می

مضاف برآنکه هزینه گردش مالی در کشور ما زیاد است.  .کندتخلیه و بارگیری و انبارداری و هزینه خواب سرمایه را تحمیل می

صد هزینه ناشی از خواب سرمایه اضافه در 39درصد وقتی چهار ماه برنج قرار باشد انبار شود و هزینه و سرمایه بخوابد،  2حداقل 

 .شودشود. هزینه تخلیه و بارگیری نیز اضافه میمی

 شویمبرنج در فصل برداشت وارد نکنیم با کمبود مواجه می

ها صورت گرفته در مورد برنج اشاره کرد و گفت: بخشی از موجودی ذخایر استراتژیک و احتیاطی برنج مصرف وی به آسیب شناسی

 .شودرو میو اگر واردات برنج را در فصل برداشت ممنوع کنیم، عمالً کشور باکمبود برنج روبهشده است 

 قیمت برنج داخلی بسیار باالست/دالالن عامل افزایش قیمت نیستند

 جهاد سازمان و کشاورزی کارشناسان و های داخلی برنج بسیار باال است بهرامی ارض اقدس این موضوع را هم گفت که قیمت

 و دافتمی اتفاق هاشالیکوبی و دالالن مافیا، توسط رقم این گویند می و ندارند قبول را تومان 38222 کیلویی برنج قیمت کشاورزی

هزار تومان  38هزار تومانی را  7یا  1 برنج توانند می دالالن که ندارم باور من ولی. فروشندنمی قیمت این به کشاورزان و شالیکاران

 .فروختندهزار تومان می 38خریدند و هزار تومانی می 7کردند و برنج به فروش اگر این طور بود که همه کارشان را رها می

 روند واردات برنج باید مستمر باشد

ش قیمت و در بیش بود، شاهد کاهش قیمت در کمبود ما شاهد افزای :وی عرضه و تقاضا را بهترین شاخص قیمت دانست و افزود

روند مستمر واردات ادامه پیدا کند تا نه در مبدا هستیم. برای اینکه شاهد افزایش قیمت این کاالی معیشتی مردم نباشیم، باید 

 .گران بخریم و نه در مقصد شاهد گران فروشی باشیم

بندی های کارشناسی دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به این جمعبررسیدبیر کارگروه تنظیم بازار تصریح کرد: به این خاطر مجموعه 

رسیده است که با تعرفه منطقی از برنج داخلی حمایت کنیم. برای اینکه جلوی سوء استفاده فروشنده خارجی را بگیریم و هم از 

 .فه حمایت کنیمتولید کننده داخلی حمایت کنیم، بهتر است به جای ممنوعیت فصلی که متغیر است با تعر
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وی در توضیح بیشتر این موضوع اظهار داشت: بسته به ارزش برنج که متفاوت است بر اساس نوع برنج سفید، تایلندی، اروگوئه، برنج 

التفاوت بگیریم که عالوه بر تعرفه هندی که قیمت آنها متفاوت است، یک درصدی از آن به عنوان مابه3393باسماتی پاکستان و برنج 

التفاوت بگیریم که پیشنهاد در دبیرخانه کارگروه به تصویب کارشناسان رسیده باید در خود تومان در این ایام مابه 822رصدی د 98

اخبار رسیده حاکی از آن است که این تصمیم در کارگروه تنظیم بازار دچار به گزارش خبرنگار فارس،.کارگروه به تصویب برسد

 .شده تا موضوع دوباره در شورای اقتصاد مطرح و پیگیری شود اختالف نظر شده و قرار بر این

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282823222782 
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 برنج
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

کمبود ویتامین آ در غذا عامل اصلی مشکالت سالمتی در سراسر دنیا است و می تواند منجر به کوری و حتی مرگ شود. این مسئله 

ه دلیل داشتن سوء تغذیه احتماال از کمبود ویتامین آ یا مواد به ویژه در کشورهای جهان سوم یک مشکل است، جایی که کودکان ب

سازنده آن، بتا کاروتن رنج می برند. در میان کارکردهای بسیار آن، کاروتینوئیدها مسئول ایجاد رنگ نارنجی روشن در سیب زمینی 

تاکاروتن در صنعت غذا در نوشیدنی ها، به دلیل رنگ تند آن، ب "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت .های شیرین و هویج هستند

ماست ها و سایر غذاها به عنوان یک رنگ دهنده به غذا شناخته شده است. برنج که مهمترین غذای اصلی در آسیا است در دانه خود 

در  ی فتوسنتز کههیچ بتا کاروتنی ندارد، اما در برگ های برنج کاروتینوئید وجود دارد. این رنگدانه های محلول در چربی تنها برا

 طول آن گیاه انرژی و اکسیژن تولید می کند استفاده نمی شود بلکه در سایر فرآیندهای مشابه نیز توسط گیاه استفاده می شود.

یکی از عوامل اصلی تشکیل دهنده بتاکاروتن، فیتون است که بی رنگ بوده و محلول در آب نیست و می تواند در چربی های دوالیه 

اندامکی )دیسه( یا به عبارت دیگر، در الیه ی بیرونی این بخش های سلولی که در بسیاری از فرآیندها از جمله فتوسنتز  ای پالستید

فیتون را به مرحله میانی بعدی سنتز تبدیل می کند که زرد  PDS)دخیل هستند یافت شود. در این جا آنزیم فیتون دساچوراز )

 رنگ شدن است.

( oliver Einsle( در دانشکده زیست شناسی و پروفسور اولیور اینسل )peter beyerه پروفسور پیتر بیر )پژوهشگران در آزمایشگا

در دانشکده شیمی و داروسازی دانشگاه فرایبورگ با موفقیت ساختار سه بعدی فیتون در برنج را در کنار مکانیزم تغییر شکل دادن 

 Anton)( و آنتون برازمن )Sandra Gemmeckerر سادرا گمکر )فیتون، روشن کردند. برای رسیدن به این هدف، دکت

Brausemann  باید آنزیم خالص شده را جداسازی و متبلور می کردند تا بتوانند تصویر ساختاری سه بعدی را از طریق آزمایش

دامکی ی دوالیه ای پالستید انشکست نور با اشعه ایکس به دست آورند. آن ها سپس دریافتند که این آنزیم به طور ناقص در چربی ها

غوطه ور می شود و حاوی یک تونل آب گریز است که به درون آن منتهی می شود. عمل کاتالیز زمانی که مولکول فیتون وارد این 

 هتونل می شود و به مرکز واکنش آنزیم می رسد؛ یعنی جایی که نیمی از مولکول فیتون تبدیل به مرحله میانی بعدی کاروتنوئید شد

است، آغاز می شود. بعد از این مرحله ی تولیدی میانی، این مولکول، تونل را از همان راهی که آمده ترک می کند و وارد یک آنزیم 

فیتون دیگر درست در نزدیک اولی که اکنون به طور کامل تغییر شکل داده است می شود. سپس یک مولکول کمکی به نام کینون، 

ولکول کینون از طریق همان تونل به آنزیم دسترسی پیدا می کند و الکترون های اضافی را می گیرد، آنزیم را تولید می کند. م

بنابراین آنزیم را برای چرخه واکنشی بعدی آماده می کند.اگر آنزیم فیتون در یک گیاه به درستی کار نکند، برای مثال به دلیل 

د رنگ پریده و سفید می شود و گیاه در طی چند روز می میرد. از اوایل قرن واکنش به علف کش ها، بذر گیاه به جای اینکه سبز باش

بیستم، دانشمندان در سراسر دنیا برای نشان دادن مکانیزم دقیق سنتز کاروتن بر روی این مسئله کار کرده اند. با این حال اثبات 

ن ها در سلول های گیاه دشوار بوده است. این پژوهشگران این مسئله، به دلیل ترکیب پیچیده آنزیم های مختلف و به دلیل تعداد کم آ

از دانشگاه فرایبورگ توانستند ساختار آنزیم فیتون را با استفاده از یک ویژگی خاص روشن کنند: آن ها مولکول نورفلورازون که یک 

. به دلیل وجود نورفلورازون، این تولید شده، در طول زمان جداسازی این آنزیم، به آن اضافه کردند 3272علف کش است و در دهه 

آنزیم از کار افتاد و بنابراین در گیاه در حال رشد دیگر موجود نبود و به همین دلیل خشک شد و مرد.دانش درباره این علف کش ها 

 چنین این در درون این آنزیم می تواند برای پژوهشگران زمانی که سازه های جدید در آینده توسعه یابند مفید باشد. اکنون هم
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امکان وجود دارد که تغییرات خاص در توالی این آنزیم ایجاد شود و از روش های بیوتکنولوژی استفاده شود تا منافعی برای محصوالت 

 کشاورزی در مقابل علف های هرز بدست آید.

/news/http://www.iana.ir/fa88177/%D4%AF%D4%B3%D-2 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸8تاریخ: 

تأثیرگذاری در بازار آشفته جوجه یکروزه و کاهش قیمت آن، هشت میلیارد تومان در اختیار صندوق حمایت از صنعت طیور، برای 

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی امروز در گفت.دهداتحادیه مرغداران مرغ گوشتی قرار می

از طرف صندوق حمایت از صنعت طیور، مبلغی به میزان هشت میلیارد تومان در اختیار این خبر گفت: قرار است با مذاکراتی که صورت گرفته، 

یده شاتحادیه قرار گیرد تا بازار جوجه، کمی به تعادل نزدیک شود.محمدعلی کمالی با اشاره به اینکه امروز گرانی جوجه یکروزه بر هیچ کسی پو

شود، افزود: با در اختیار داشتن کمک هشت میلیاردی صندوق حمایت از تومان برآورد می 822هزار و نیست، در حالی که قیمت آن حداکثر یک

درصد تولید این نهاده را با قیمت مناسب و عادالنه خرید و در اختیار  22میلیون جوجه و به عبارتی حدود  22توان صنعت طیور، حداقل می

 22انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه نیز شرط الزم است.به گفته وی، هرچند خرید  مرغداران قرار داد. البته در این راه، همکاری و همراهی

ها نقش داشته و در ای گرانی تأثیر داشته باشد، اما حداقل در فروکش کردن قیمتتواند در اصالح ریشهدرصد جوجه از مزارع مرغ مادر، نمی

شود.کمالی عنوان کرد: تضمین مرغداران برای مزارع مرغ مادر این است که مثالً صورت مساعدت صندوق، قرار است این خرید در هر دوره تکرار 

درصد مبلغ اصلی را به عنوان پیش پرداخت در اختیار تولیدکنندگان جوجه قرار داده و مابقی آن را چند  31روز قبل از حمل جوجه حداقل  92

امه داد: این در حالی است که این موضوع به صورت یک پیشنهاد از طرف اتحادیه روز قبل از تحویل بار، به حساب آنها واریز خواهیم کرد.وی اد

 مرغداران بوده و هنوز با انجمن تولیدکنندگان جوجه مطرح نشده است؛ بنابراین نظر آنها نیز در این راستا مهم خواهد بود.

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

دلیل افزایش مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی به تعویق افتادن اجرای طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ را به

کند، مجبور است خریداری می 822تا دوهزار و  122قیمت جوجه دانست و تأکید کرد: وقتی مرغدار این نهاده را با قیمت دوهزار و 

ه دورریز شود، بلکتر میتنها قدرت صادراتی برای این صنف ضعیفمرغ را باال ببرد. با این اتفاق، نه ها وزنبرای سرشکن کردن هزینه

 پردازند، در مجموع به ضرر اقتصاد کالن کشور خواهد بود.مرغ بیشتر شده و مردم از آنجا که پول بیشتری برای خرید آن می

شده در مزارع مرغ مادر کشور را خریداری کرده و در اختیار مرغداران قرار تواند کل جوجه تولید کمالی معتقد است: اتحادیه می

میلیارد تومان احتیاج است که چنین مبلغی باید از طرف دولت تأمین شود، اما وصول آن  22دهد. البته برای این اقدام، حداقل به 

یان خواهد انداخت.وی در پایان با بیان اینکه باید قرارداد رساند و هم تولید مرغ سایز را دوباره به جرهم قیمت جوجه را به تعادل می

گفته شده به صورت ساالنه بین تولیدکنندگان جوجه و مرغ گوشتی منعقد شود، اظهار امیدواری کرد که انجمن تولیدکنندگان جوجه 

 رار دهد./یکروزه، با این پیشنهاد موافقت کرده و این نهاده را با قیمتی مناسب در اختیار مرغداران ق

http://www.iana.ir/fa/news/88823/4%D-2%41%DB%4C% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
  آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

شود، درباره تاثیر و فیزیک خاک گفت: در همایش مدیریت آب در مزرعه که آذرماه برگزار می رئیس بخش تحقیقات آبیاری

سعید غالبی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: نظرات درباره آبیاری تحت فشار بسیار .های نوین آبیاری بر مصرف آب بحث می شودسیستم

جویی آب منجر شود یا خیر.وی افزود: تواند به صرفههایی در مزارع میا اجرای چنین سیستممتناقض بوده و همواره این سئوال وجود دارد که آی

های نوین آبیاری تاثیر مطلوبی بر روی راندمان آبیاری دارد. این مسئله بارها توسط یابی درست انجام شود، سیستماگر ضوابط طراحی و امکان

های آبیاری، این تکنولوژی روی ت که به شرط طراحی مناسب و استاندارد بودن لوازم سیستممعاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعالم شده اس

و  های آبیاری در چرخه آب حوضه آبریزراندمان آبیاری و تلفات تاثیرگذار است.رئیس بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک بیان کرد: سیستم

یا در  گرددشود دوباره به سفره باز میهای سنتی، آبی که از محدوده ریشه خارج میتمبیالن آب در حوضه، اثری ندارد. برخی معتقدند، در سیس

شود.وی ادامه داد: در مجموع ما ناگزیرم راندمان آبیاری را باال ببریم. دکتر بایبوردی که استاد همه ما در بحث پایین دست مجددا استفاده می

درصد برسانیم، نیازی به تبدیل  82گفت اگر بتوانیم راندمان آبیاری سطحی را به رعه میآبیاری است، در همایش قبلی مدیریت آب در مز

بر بوده و نیاز به آموزش دارد.غالبی بیان ها هزینههای نوین آبیاری نخواهیم داشت. زیرا اجرای این سیستمهای آبیاری و استفاده از سیستمروش

بندی و غیره رعایت شود. کشاورز هم باید روش مدیریت مسایل زیربنایی شامل تسطیح، قطعه کرد: برای افزایش راندمان آبیاری سطحی باید

 درصد برسند. 82تا  12بهینه آبیاری سطحی را آموزش ببیند تا راندمان را به 

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

تحت فشار نیاز به طراحی دارد، آبیاری سطحی هم نیازمند طراحی است. اگر این آبیاری درست طور که آبیاری وی تاکید کرد: همان

 توان تامین کرد.درصد، راندمان آبیاری را می 12تواند راندمان باالیی داشته و تا مدیریت و اجرا شود، می

بردار ی تحت فشار، به خاطر اینکه کشاورز و بهرهبه گفته رئیس بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک در مراحلی از روند توسعه آبیار

 های نوین آبیاری، ویرا قانع کنند که این سیستم در مزرعه پیاده شود، این انتظار را برای فرد ایجاد کردند که با اجرای سیستم

ا از کشاورزان ضمانتی ای تنظیم شد تسال قبل صورتجلسه 31تواند سطح بیشتری از زمین خود را زیر کشت ببرد.وی افزود: می

مصوبه اجرا  دانم که اینگرفته شود که اگر سیستم آبیاری تحت فشار در مزرعه مستقر شد، سطح زیر کشت توسعه نیابد. البته نمی

 شد یا نه.غالبی بیان کرد: در آن مقطع بازدیدی از باغات پسته داشتم و به کشاورزان یادآوری کردم که اگر با آب موجود خود که پس

شود، سطح زیر کشت را افزایش دهند، از آنجا که کیفیت و دبی آب به مرور زمان در جویی میهای نوین آبیاری صرفهاز اجرای روش

اند اما حال که به ثمر رسیده گذاری کردهسال روی آن سرمایه 31تا  32حال کاهش است، با گذشت زمان، باغاتی خواهند داشت که 

همین  هایشان تلف خواهد شد. برابع آب، باغات جدید را باید قربانی باغ اصلی کنند. به این ترتیب سرمایهاست به دلیل محدودیت من

های ما ای تنظیم شد که جلوی توسعه سطح زیر کشت گرفته شود.وی افزود: البته متاسفانه مدیران شهرستاناساس هم صورتجلسه

های زه مدیریتشان افزایش یابد. طبعا اگر این مسایل رعایت شود، سیستمدوست دارند که آمار سطح زیر کشت و تولیدات در حو

تواند منجر به کاهش مصرف آب شود.به گفته رئیس بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک در حال حاضر سیاست آبیاری نوین می

سطح زیر کشت در اراضی کم بازده است. های آبریز بحرانی نظیر دریاچه ارومیه، کاهش ویژه در حوضهاصلی وزارت جهاد کشاورزی به

 زیرا ما در این نواحی نباید توسعه داشته باشیم و چه بسا باید تعدیل سطح در دستور کار قرار گیرد.

http://www.iana.ir/fa/news/88421/%D4%A4%D4%B3%D4%B3% 
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 تحقیقتا و نوآوری ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸6تاریخ: 

دارای نام های محلی زیادی هستند، مانند دام جادوگر، جادوگر شیطان یا موی جادوگر.  (cuscuta) گیاهانی از جنس کتان دریایی

آن ها انگل هایی بدون ریشه هستند که فقط برگ دارند و بدون لمس کردن خاک، در گیاه میزبان خود رشد می کنند. اندام مکنده 

بیرون بکشد. کتان دریایی سیستم عروقی خود را با سیستم عروقی گیاه  آن ها در گیاه میزبان رخنه می کند تا آب و مواد مغذی را

 .ترکیب می کند و آن ها را به شبکه خود متصل می کند

( دارای نام های محلی زیادی هستند، مانند دام جادوگر، جادوگر شیطان یا موی جادوگر. cuscutaگیاهانی از جنس کتان دریایی )

تند که فقط برگ دارند و بدون لمس کردن خاک، در گیاه میزبان خود رشد می کنند. اندام مکنده آن ها انگل هایی بدون ریشه هس

آن ها در گیاه میزبان رخنه می کند تا آب و مواد مغذی را بیرون بکشد. کتان دریایی سیستم عروقی خود را با سیستم عروقی گیاه 

ارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی، تیمی از پژوهشگران به سرپرستی ترکیب می کند و آن ها را به شبکه خود متصل می کند.به گز

از  Ian Baldwin)در چین و ایان بالدوین ) Kunming)از موسسه گیاه شناسی کانمینگ ) Jianqiang Wu)جیانکیانگ وو )

اکولوژیکی این گیاه ، اکنون نگاهی دقیق تر به اهمیت Jena)( در جنا )Max Planckموسسه اکولوژی شیمیایی ماکس پالنک )

انگلی انداخته اند. آن ها می خواستند این مسئله را روشن کنند که این انگل نه تنها از سیستم منابع غذایی گیاه استفاده می کند 

 که در موسسه اکولوژی شیمیایی ماکس پالنک "وو"بلکه همچنین در برقراری ارتباط بین گیاهان با یکدیگر ایفای نقش می کند. 

نوان دانشجوی دکتری و بعدا سرپرست پروژه کار کرده است و اکنون سرپرست گروه همکار ماکس پالنک در چین است توضیح به ع

تحقیقات نشان می دهد که گیاهان می توانند از طریق ایماء و اشاره های متغیر و شبکه های زیرزمینی قارچ ریشه "می دهد: 

((mycorrhizal نند. بنابراین ما می خواستیم بدانیم که آیا کتان دریایی نیز می تواند سیگنال های یافتن با یکدیگر ارتباط برقرار ک

مواد غذایی را در میان میزبان های مختلف به حشرات انتقال دهد و آیا این سیگنال ها می توانند سیستم دفاعی میزبان ها را در 

ی قابل توجهی را در چراگاه ها به یونجه ها و شبدرها وارد می کند. در کشاورزی، کتان دریایی، آسیب ها"مقابل حشرات فعال کنند؟

در چین آلوده شدن گیاهان به کتان دریایی منجر به تلفات بسیار در بازده محصول سویا می شود. بنابراین این پژوهشگران از گیاهان 

ی وحشی نیز به صورت دو به دو یا خوشه ای به این سویا برای آزمایشات خود استفاده کردند: اما آرابیدوپسیس، تنباکو و گوجه فرنگ

( که یک آفت کشاورزی جهانی است spodoptera lituraانگل آلوده شدند. به منظور ایجاد واکنش های دفاعی از نوعی هزارپا )

 ان( و تمام ژن های فعالاستفاده شد و آن ها را بر روی گیاهان قرار دادند.با تحلیل ترانسکریپتوم )دسته ای از مولکول های پیام رس

، دانشمندان می RNAدر برگ های کتان دریایی که متصل به گیاه میزبان هستند و با استفاده از زنجیره سلول های پیام رسان 

توانند نشان دهند که گیاهی که با حشرات پوشیده شده است می تواند سیگنال های دفاعی خود را از طریق پل های کتان دریایی 

همکار سابق موسسه ماکس  Christian Hettenhausen)ن همسایه برساند. نویسنده اول این مقاله، کریستین هتنهاوزن )به گیاها

انتقال سیگنالی، در تغییرات عمده ای که ما در ترانسکریپتوم های برگ های مورد حمله واقع شده "پالنک در جنا توضیح می دهد: 

ر همان گیاه مورد حمله واقع نشده بودند و آنچه که مهمترین نکته است در گیاهان مشاهده کردیم و هم چنین برگ هایی که د

هورمون جاسمونیک اسید نقش ویژه و مهمی در میانجی بودن سیستم پیام رسانی "توضیح می دهد که  "وو"همسایه، آشکار شد. 

یق شبکه کتان دریایی به سرعت از گیاهی به گیاه کتان ها بازی می کند. بعد از آغاز گیاهخواری حشرات، سیگنال های دفاعی از طر

سیگنال های هشدار دهنده حتی بین گونه های مختلف گیاهان رد و بدل می  "دیگر، حتی در فاصله های دور دست انتقال می یابد.
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ز طالعه فعلی، آن ها اشود.در آینده، این پژوهشگران می خواهند بر روی انتقال سیگنال از طریق پل های انگل ها تحقیق کنند. در م

یک نوع هزارپای جونده استفاده کردند تا بر گیاه میزبانی که به شبکه کتان دریایی متصل شده است تاثیر گذارند. آن ها اکنون به 

تحقیق در مورد این که آیا حشرات سوراخ کننده گیاهان مانند شپش ها می توانند مجموعه ای از سیگنال های دفاعی متفاوت را 

اد کنند و هم چنین دانستن این که چگونه این ها توسط کتان دریایی انتقال می یابند عالقه مند شدند. این دانشمندان هم چنین ایج

کی در تعامل اکولوژی"می خواهند موادی را که مسئول انتقال سیگنال ها هستند شناسایی کنند. ایان بالدوین به طور خالصه گفت: 

انگل ها مواد غذایی ارزشمند را از گیاه میزبان خود می دزدند اما همزمان به عنوان یک رابط مهم در  طبیعت به شدت پیچیده است.

هشدار دادن به همسایه ها عمل می کنند. این که آیا این هشدارها یک از خود گذشتگی است یا نه نیازمند مطالعاتی است تا آن را 

 "روشن کند.

http://www.iana.ir/fa/news/88712/%D2%41%D4%B8%D4% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

هزار پهنه کشاورزی فعالیت دارند  32هزار مروج برای  32رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: در حال حاضر 

 .دهدکشاورز یک مروج داریم که وضعیت مطلوب را نشان می 822طور متوسط به ازای هر به گرفته اکنونو با اقدامات صورت

به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در نخستین دوره ملی تربیت مروج متخصص 

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه با اشاره به وظایف مدیران های تولیدی با موضوع مدیریت تلفیقی موضوعی ویژه مروجان مسئول پهنه

در بخش کشاورزی افزود: مدیران دولتی در بخش کشاورزی سه وظیفه شناخت، دفاع و بهبود و ارتقاء حوزه فعالیت خود را بر عهده 

 سته هر سه این وظیفه را به خوبیدارند که به خوبی باید آن را انجام دهند.اسکندر زند با بیان اینکه حجتی وزیر جهادکشاورزی توان

انجام دهد و امیدواریم در این مسئولیت ابقاء شود، بیان کرد: در بخش کشاورزی کشور هشت عامل اساسی و تأثیرگذار مطرح است 

ود میلیارد مترمکعب است که حد 822ها موضوع آب است.وی ادامه داد: حجم کل منابع آب ناشی از بارش در کشور ترین آنکه مهم

درصد  72میلیارد مترمکعب است که  322شود. حجم منابع آب تجدیدپذیر حدود درصد آن از طریق تبخیر از دسترس خارج می 72

دهد خوشبختانه راندمان آبیاری در شود و بررسی روند تغییرات راندمان آبیاری در ایران نشان میآن در بخش کشاورزی مصرف می

های اخیر افزایش درصد در سال 81به حدود  72درصد در دهه  21است، به طوری که از حدود  سه دهه اخیر روند صعودی داشته

وری مصرف آب در کشور طی یک دهه اخیر نیز همانند راندمان آبیاری روند افزایشی داشته یافته است.زند عنوان کرد: مقادیر بهره

سال اخیر متغیر بوده و متوسط سه سال اخیر آن  32ترمکعب در کیلوگرم بر م 2.3تا  2،2که مقدار آن از حدود طوری است، به

 شده در کشور است.های انجامکیلوگرم بر مترمکعب برآورد شده است. این روند صعودی به معنای اثربخشی فعالیت 9.3حدود 

مهم در کاهش کیفیت  وی یادآور شد: از طرفی شور شدن اراضی، کاهش ماده آلی خاک و فرسایش و تخریب منابع خاکی سه شاخص

شدت در حال افزایش هستند، به های زراعی که بهروند و به تبع آن ناپایداری بوم نظامشمار میهای مطلوب زراعی بهو کمیت خاک

صدم درصد دارای کیفیت و در رده بندی کالس  72میلیون هکتار معادل 3،9میلیون هکتار ایران، تنها  381نحوی که از مساحت 

سال اخیر باعث افزایش  12دارند.معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: عالوه بر این، پدیده گرمایش جهانی تغییر اقلیم در یک قرار 

به حدود شش درجه برسد؛ بنابراین کاهش شدید  9322شود این افزایش تا سال بینی میدما به میزان یک درجه شده است و پیش

های گیاهی و جانوری خواهد گرفت و ، افزایش سریع و شدید دما، فرصت سازگاری را از گونههابارندگی ساالنه، افول کیفی خاک

اند.زند به چهار عامل سرمایه، تکنولوژی، طور که شاهد هستیم، ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی در معرض خطر جدی قرار گرفتههمان

مشکالت مهم بخش کشاورزی ساده انگاشتن کشاورزی است. امروزه  بازار و نیروی انسانی نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: یکی از

رود.وی با بیان اینکه زنجیره تولید دانش در بخش کشاورزی ضعیف است، اضافه کرد: شمار میدر جهان کشاورزی یک تخصص به

دانش پایدار باشد و در  طی چهار سال گذشته در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نهضتی ایجاد شد تا زنجیره تولید

ترین روش ترویجی نشان تر از اینکه هست، باشد.به گفته زند، مهمچهار سال آینده باید تالش شود این زنجیره محکم تر و جدی

دادن اثرگذاری فعالیت در بخش کشاورزی است.وی همچنین در حاشیه نخستین همایش ملی تربیت مروج متخصص موضوعی ویژه 

 3229های تولیدی با مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال هنهمروجان مسئول پ

هزار نفر کشاورز یک مروج داشتیم که کافی نبود.رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: هدف به ازای هر سه

هزار مروج،  32تا مزرعه به کمک مروجان انجام بدهیم.زند بیان کرد: این  سازمان این است که زنجیره تولید دانش را از تحقیق
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ای، صنوف، کشاورزان مروج های خدمات مشاورههای غیردولتی ازجمله شرکتمروجان دولتی هستند که وظیفه دارند در همه بخش

شور کید بر اینکه شبکه ترویج کشاورزی کهای ترویجی و تسهیلگران کمک بگیرند.وی با تأو کمک داشته باشند و از مابقی ظرفیت

ها را نوسازی کنیم و امکانات را در اختیار کشاورزان قرار بدهیم و دور جدید بخش قوی شده است، افزود: امیدواریم بتوانیم زیرساخت

با وجود مجموع مروجی کشاورزی را به کمک مروجان پهنه دانش در هکتار را در بخش کشاورزی اضافه و ارتقاء دهیم.زند عنوان کرد: 

ترین اولویت این سازمان که االن داریم، نسبت قابل قبول مروج را به تعداد کشاورزان همانند کشورهای متوسط دنیا داریم.وی مهم

عنوان یک اصل این موضوع در برنامه ششم به :در بخش کشاورزی را آب و افزایش بهره وری و راندمان مصرف آب دانست و ادامه داد

های بخش کشاورزی در این موضوع دیده شده است.معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: رد توجه قرار گرفته و تمام فعالیتمو

های ستادی وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده و به ها و تمام فعالیتوری آب در استانخوشبختانه در کشاورزی برنامه افزایش بهره

ها تا پایان برنامه ششم بتوانیم به دو موضوع بهره وری آب و راندمان بینید: امیدواریم طبق پیششود.زند یادآور شمرور اجرا می

 ماه در حال اجرا است. 33شروع و به مدت  21مصرف آب دست پیدا کنیم.به گفته وی، نظام ترویج کشاورزی از شهریور سال 

نخستین دوره ملی آموزش تخصصی مدیریت تلفیقی خاک و آب  رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اضافه کرد: این

های کشاورزی است.زند خاطرنشان ساخت: در طرح نظام نوین ترویج کل نفر از مروجان مسول پهنه 922و تغذیه گیاه برای حدود 

 اند.ر هستند، جذب شدهآموختگان دانشگاهی کشوهزار پهنه تبدیل شده و هر پهنه یک مروج مسول پهنه که از دانش 32ایران به 

شان ارتقاء یابد، نخستین دوره آموزشی در بخش مدیریت وی در پایان اظهار کرد: از آنجا که الزم است این مروجان اطالعات تخصصی

تین شود.گفتنی است، نخسپزشکی و دامپزشکی برگزار میهای بعدی در زمینه خاک، آب، گیاهتلفیقی خاک، آب و تغذیه گیاه و دوره

های تولیدی با موضوع مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و دوره ملی تربیت مروج متخصص موضوعی ویژه مروجان مسئول پهنه

تغذیه گیاه صبح امروز با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، رئیس مؤسسه 

نفر از مروجان منتخب استانی در سالن اجتماعات مؤسسه علوم باغبانی در کرج  322رزی و تحقیقات خاک و آب، معاون ترویج کشاو

 برگزار شد./

http://www.iana.ir/fa/news/88149/%D2%48%D4%B2%D4%A4% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

های تولیدی با موضوع مدیریت تلفیقی حاصلخیزی نخستین دوره ملی تربیت مروج متخصص موضوعی ویژه مروجان مسئول پهنه

منتخب استانی در سالن اجتماعات مؤسسه علوم باغبانی در کرج آغاز به نفر از مروجان  322خاک و تغذیه گیاه صبح امروز با حضور 

وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به اهداف برنامه مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج امروز در گفت.کار کرد

ریزی توانمندسازی اعضا و ارکان ورزی، برنامههای ابالغی وزیر جهاد کشاها و سیاستتربیت مروج متخصص گفت: بر اساس برنامه

 ویژه مروجان مسئول پهنه های تولیدی با هدف تربیت مروجان متخصص در دستور کار قرار گرفت.شبکه عامالن ترویج به

و  های ترویج، آموزشعلی درجانی افزود: در این راستا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با همراهی و همکاری بخش

یزی و رهای حمایتی و پشتیبانی ویژه مروجان، برنامههمچنین ستاد پشتیبانی و سازماندهی مراکز جهاد کشاورزی، عالوه بر برنامه

ای و استانی )با مشارکت همه عوامل های اثربخش و توانمندساز را برای کارشناسان مروج در سطوح ملی، منطقهاجرای، آموزش

در سال جاری آغاز کرده است.وی با بیان اینکه مبتنی بر این رویکرد و در گام نخست با همکاری مؤسسات تأثیرگذار و وظیفه مند( 

ریزی های اجرایی و تخصصی، چندین برنامه آموزشی با هدف تربیت مروج متخصص موضوعی برنامهتحقیقات مادری و معاونان بخش

دوره ملی تربیت مروج متخصص موضوعی ویژه مروجان مسئول "با عنوان شده است، بیان کرد: در این راستا نخستین دوره آموزشی 

با مشارکت و همکاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب  "های تولیدی با موضوع مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهپهنه

علوم باغبانی کشور در کرج های زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در مؤسسه کشور، بخش آموزش کارکنان و معاونت

های تحقیقاتی و منظور انتقال دانش از مؤسسهبرگزار شد.درجانی هدف اصلی برگزاری این دوره آموزشی را توانمندسازی افراد به

های کشور در حوزه مدیریت آب و خاک و تغذیه گیاه آموزش دانست و ادامه داد: همچنین برداران و مزارع و باغمحققان به بهره

ها و مصوبات ستاد ملی ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی که توانمندسازی در راستای نظام نوین ترویج کشاورزی و برنامه

های تولید یا کارشناسان مسئول ویژه کارکنان دولتی مستقر در کانونیکی از مصوبات آن توانمندسازی شبکه عامالن ترویج به

رود.به گفته وی، مخاطبان این دوره آموزشی منتخبی شمار مییگر اهداف برگزاری این دوره آموزشی بههای تولیدی است، از دپهنه

 هاای در برنامههای آموزشی تخصصی ملی و منطقهدار و پودمانی در دورهصورت ادامهها هستند که بهاز متخصصان موضوعی استان

 برداران و سایر عامالن شبکه نقش ایفاء خواهند کرد.ن آب و خاک کشور و بهرهعنوان حلقه ارتباط بین متخصصاکنند و بهشرکت می

تن از محققان ارشد خاک و آب و نیز مدیران  82مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج با اشاره به حضور 

صورت نفر از مروجان منتخب استانی و به 322از  مرتبط وزارت جهاد کشاورزی در این دوره آموزشی، اظهار کرد: در این دوره بیش

کارگاهی و با استفاده از ظرفیت متخصصان برتر کشور در حوزه مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه از آموزش های الزم 

عنوان متخصصان از، بهدار مورد نیهای ادواری و ادامهبرخوردار خواهند شد.درجانی تأکید کرد: این افراد پس از گذراندن آموزش

عنوان رابط متخصصان معین موضوعی و متخصصان آب موضوعی، عالوه بر وظایف محوله و روزمره در مراکز جهاد کشاورزی تابعه، به

های تخصصی فعالیت خواهند کرد.وی خاطرنشان ساخت: برداران در حوزهو خاک با سایر کارشناسان پهنه در استان و همچنین بهره

ها در مزارع، مسائل مرتبط با حاصلخیزی ها ازجمله مدیریت تغذیه در باغترین موضوعه روز برگزاری این دوره آموزشی مهمدر طی س

و بررسی مسائل و مشکالت مرتبط با مشارکت مروجان و  -اعم از کودهای آلی و زیستی -خاک و تغذیه، مسائل مربوط به کودها 

های های آینده با مشارکت سایر مؤسسهها، در ماه.درجانی عنوان کرد: عالوه بر این برنامهمحققان مورد بررسی قرار خواهد گرفت

ی هاها، ارتقاء محصوالت اساسی و... برنامهوری در آب و در سایر حوزهوری، افزایش بهرهتحقیقاتی موضوعات دام و طیور، آبزیان، بهره
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توان چرخه فرایند انتقال دانش به مزرعه و افزایش ه با تربیت مروجان توانمند میمفصلی نیز خواهیم داشت.وی در پایان با بیان اینک

دانش در هکتار را طی یک برنامه مشخص تسهیل کرد، یادآور شد: امیدواریم با ساماندهی و توانمندسازی همه عامالن شبکه ترویج 

ی تولیدی، بیشتر شود و در نهایت افزایش دانش در هکتار هاهای تولیدی کشور، نقش حضور و ورود دانش در مزارع و کانوندر عرصه

های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، توسعه روستاها و امنیت غذایی گام های مؤثر و بلندی برداشته در راستای اجرای بهتر برنامه

ه گیاه از امروز به مدت س شود.گفتنی است، دوره ملی تربیت مروج متخصص با موضوع مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه

 شود./روز در سالن اجتماعات مؤسسه علوم باغبانی در کرج برگزار می

http://www.iana.ir/fa/news/88198/%D2%48%D4%AE%D4%B2% 
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 و نوآوری هاتحقیقات 
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

های دارد و نیازمند ایجاد گونهها وجود نگونه پیشگیری اساسی در مقابل آنهای انگلی گیاه، یک آفت کشاورزی هستند که هیچکرم

سازد که توانایی های محصوالت کشاورزی میروی ریشه gall)) ای به نام گالها هستند. این آفت انگلی النهکشگیاهی مقاوم یا آفت

ر دکرم های انگلی گیاه، یک آفت کشاورزی هستند که هیچ گونه پیشگیری اساسی .دهدگیاه برای جذب مواد مغذی را کاهش می

 gall)مقابل آن ها وجود ندارد و نیازمند ایجاد گونه های گیاهی مقاوم یا آفت کش ها هستند. این آفت انگلی النه ای به نام گال )

بر روی ریشه های محصوالت کشاورزی می سازد که توانایی گیاه برای جذب مواد مغذی را کاهش می دهد. هنگامی که اثرگذاری 

این آفت شروع شود، گیاه ممکن است بمیرد یا ارزش آن به میزان قابل توجهی پایین آید. عالوه بر این زمانی که گیاه به این آفت 

چندین سال امکان ندارد که بتوان در همان زمین محصول کشاورزی پرورش داد. آسیب های کشاورزی  دردسر آفرین آلوده شود، برای

ال -ناشی از این انگل ها اخیرا در سراسر جهان گسترش یافته است.پژوهشگران در دانشگاه کوماموتو ژاپن با همکاری دانشگاه کاستیا

کرم ها آلوده به انگل شده اند، تحلیل کردند و دریافتند که سلول های بنیادی مانچا در اسپانیا واکنش های گیاهانی را که توسط این 

فعال می شوند. به عبارت دیگر، این پژوهشگران نشان دادند که کرم های انگلی گیاهی می توانند  "گال ها"گیاه برای شکل دادن به 

شه گیاه دستکاری کنند. در آینده، انتظار می رود که این به طور موثری سلول های بنیادی گیاه را برای ساختن النه های خود در ری

 یافته ها به کاهش آسیب های ناشی از این کرم ها با بهبود تنوع محصوالت کمک کند.

 پیش زمینه: نماتود، یک حشره آفتی

خورند. با این حال، میکروارگانیسم های بسیاری در خاک زندگی می کنند و گیاهان معموال در تعامل با آن ها به مشکلی برنمی 

بعضی میکروارگانیسم ها مانند کرم های انگلی گیاه آسیب جدی به گیاه وارد می کنند. زمانی که این کرم ها به گیاه هجوم می برند 

بر روی ریشه شکل می گیرد. سپس این کرم ها مواد مغذی را از طریق  "گال"یا آن را آلوده می کنند یک النه دایره شکل به نام 

که گیاه به آن اجازه می دهد رشد و تخم های بسیاری تولید کند جذب می کند. تا امروز، اطالعات کمی در مورد این که چرا  "لگا"

 گیاه پس از آلوده شدن، این النه ها را برای این کرم ها می سازد وجود دارد.

 فرضیه: دستکاری سلول های بنیادی

پژوهشگران یک استفاده آزمایشی از گیاه آرابیدوپسیس تالیانا طراحی کردند تا پاسخ آن را به انگل زده شدن توسط این کرم ها 

بررسی کنند. اگرچه ریشه های این گیاه بسیار کوچک هستند و ارزیابی آن ها سخت است، ولی آن ها موفق به گرفتن نتایج بسیار 

 از ترتیب سنج نسل بعدی و انجام چندین تحلیل آماری مقدار زیادی داده های ژنتیکی به دست آوردند.  دقیق شدند. آن ها با استفاده

در نتیجه این پژوهشگران دریافتند که کارکرد سلول های بنیادی گیاه به نظر می آید به گونه ای غیر نرمال با هجوم این انگل ها 

داد کمتری سلول بنیادی در مرز بین سلول های آوند چوبی و آوند آبکشی دارند، فعال می شود. اگرچه بسیاری از گیاهان بلندتر تع

فعالیت این سلول های بنیادی به شدت کنترل می شود. با این حال، زمانی که این سلول های بنیادی خارج از کنترل شروع به رشد 

گیاه غیر ممکن می شود که شکل نرمال خود را به  می کنند، بافت های غیر طبیعی به وجود می آیند، درست مانند سرطان، و برای

دست آورد. پژوهشگران دریافتند که فعالیت کنترل سلول های بنیادی که باید بسیار دقیق تحت شرایط نرمال انجام شود، زمانی که 

ند. به عبارت دیگر، آن ، یک شرایط مهار نشدنی را به نمایش می گذار"گال ها"توسط این کرم های انگلی آلوده می شوند، در درون 

 ها فکر می کنند که این کرم ها سلول های بنیادی گیاه را برای ساختن النه های خود دستکاری می کنند.
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 اثبات: بررسی بصری سلول های بنیادی

 م ها تا ایجادپژوهشگران برای اثبات فرضیه خود سلول های بنیادی را به رنگ آبی درآوردند و گیاهان را از آغاز آلودگی به این کر

مشاهده کردند. رنگ های آبی نشان دادند که سلول های بنیادی با رشد ریشه گسترش می یابند. این تاییدی بر این مسئله  "گال"

 بود که این کرم ها مکانیزم کنترل سلول های بنیادی گیاه برای مجبور کردن آن ها به ساختن النه را به زور به دست گرفتند.

 کشاورزی تا باغ آینده: از زمین

این مطالعه نشان داد که کرم های انگلی گیاه، می توانند سلول های بنیادی آن را بربایند. این پژوهش برای کشاورزی بسیار مهم 

 است زیرا آن را قادر به ایجاد دانه های بهبود یافته گیاهان می کند بعد از این که مکانیزم تصاحب سلول های بنیادی روشن شود.

مثال، در کاربردعملی سلول های بنیادی گیاه که در حال حاضر در ژاپن برای گیاهانی چون توت فرنگی، مارچوبه، ارکیده و برای 

پنجه مریم استفاده می شود، سلول های بنیادی را از قوی ترین گیاهان می گیرند تا گیاهان جدید را به طور آزمایشگاهی کشت 

رداشت سلول های گیاهی بسیار مشکل است و محصوالت زیادی نیستند که از این روش می توان کنند. با این حال، تکنولوژی برای ب

کرم های انگلی می "در مورد آن ها استفاده کرد.پروفسور شینیچیرو ساوا، سرپرست این پژوهش در دانشگاه کوماموتو می گوید: 

کردن سلول های بنیادی بیشتر گیاهان تکنولوژی است که انسان توانایی فعال ". "توانند به گونه های بسیاری از گیاهان حمله کنند

هنوز به آن دست نیافته است. در آینده با مطالعه در مورد این که چگونه کرم های انگلی گیاهی سلول های بنیادی گیاه را دستکاری 

 "را ایجاد می کند توسعه یابند.می کنند، انتظار داریم که تکنولوژی هایی که امکان ایجاد گیاهان و محصوالت متنوع تری 

http://www.iana.ir/fa/news/88127/%DA%A2%D4%B3%D2 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸8تاریخ: 

بانک برتر دنیا  32معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: بانک ژن ذخایر کشاورزی ایران در ردیف 

 .هزار نمونه زنده و غیرزنده در این بانک نگهداری می شود 122میلیون و  37رتبه بندی شده است و افزون بر 

چهارشنبه در سومین جلسه شورای تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی در ارومیه افزود: چهار و نیم  به گزارش ایرنا اسکندر زند روز

وی با اشره به اینکه نظارت بر ذخائر دریایی و مدیریت  .میلیون نمونه زنده است 32میلیون نمونه از این ذخایر کشاورزی، غیر زنده و 

کشاورزی در دولت تدبیر و امید به شمار می رود، ادامه داد: تولید واکسن مورد نیاز ذخائر ژنتیکی جزو اهم اقدامات سازمان تحقیقات 

شعبه در تولید بذر، نسبت به  8ایستگاه و  41کشور به طور عمده در مرکز تحقیقات کشاورزی کشور انجام می شود و با داشتن 

 847واکسن و سرم جدید،  32دانش بنیان، تولید  شرکت 399وی اضافه کرد: ایجاد  .کنترل ذخایر ژنتیک کشور اقدام شده است

یافته جدید در بخش زراعی، باغی، شیالتی، گیاه پزشکی، دام و طیور، منابع طبیعی و آب و خاک نیز از جمله دستاوردهای این 

ا در طی چهار وی با اشاره به دستاوردهای بخش نظارت بر کود، سموم و آفت کش ه .سازمان در حوزه پژوهش و فناوری بوده است

مورد تقلبی  282برند کنترل و ثبت شده، حدود یکهزار و  122سال فعالیت دولت تدبیر و امید، گفت: در این مدت از هفت هزار و 

زند با اشاره به اینکه به کارگیری سرمایه، تکنولوژی و دانش راهکار نجات بخش کشاورزی کشور و مقابله با بحران های  .بوده است

، افزود: واگذاری تحقیقات به شرکت های دانش بنیان مورد تاکید مقام معظم رهبری و از برنامه های دولت تدبیر و امید اقلیمی است

های دانش بنیان را مورد تاکید قرار داد و گفت: افزایش درآمد کشاورزان، افزایش تولید، ارتقای کیفیت وی، حمایت از شرکت .است

به گزارش ایرنا بانک ژن گیاهی ایران در سطح دنیا دارای جایگاه  .ر هدف مهم بخش کشاورزی استتولید و پایداری اکوسیستم، چها

  .مهمی از نظر تنوع ژنتیکی بوده و تحقیقات بسیار خوبی نیز در این زمینه در این بانک در حال انجام است

p://www.iana.ir/fa/news/htt88724/%D4%B2%D4%AE%DB% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

ها و... در این مؤسسه گفت: ها، انجام عملیات میدانی، اجرای پایلوتبه مجموعه پژوهشرئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب با اشاره 

های حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه تضمین شده و قابل درصد افزایش تولید در کاربرد نسخه 22دهد حداقل این تحقیقات نشان می

ه ملی تربیت مروج متخصص موضوعی ویژه مروجان مسئول به گزارش خبرنگار ایانا، کامبیز بازرگان در نخستین دور.دسترسی است

های تولیدی با موضوع مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه افزود: از نگاه مؤسسه، ایران به دالیل موقعیت مکانی و پهنه

عالیت توانیم به فریم یا نمیرو است. این موضوع به معنای آن نیست که منابع نداشرایط اقلیمی با محدودیت منابع آب و خاک روبه

 کشاورزی بپردازیم، بلکه به معنای توجه کردن به شرایط آب و خاک در هر عملیات کشاورزی است.

رود و به همین خاطر باید در مصرف آنها دقت و حساسیت شمار میوی بیان کرد: از نظر منابع آب و خاک ایران کشوری فقیر به

ذره و با حساب و کتاب خاک و آبمان را برای تولید هزینه کنیم. باید وری این است که ذرهبهره بیشتری داشته باشیم. اصل مفهوم

بدانیم چگونه از این منابع برای تولید استفاده باید کرد، برای چه تولیدی و با پرداخت چه بهایی.رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب 

دقتی شدت حساسیت دارد و با اندک بیوقتی منابع خاک به بروز عارضه شوری بهبا اشاره به محدودیت منابع آب در کشور ادامه داد: 

شود و نیز با توجه به شرایط اقلیمی کشورمان، اگر مواظب هر در مدیریت خاک و آب، افزایش شوری در الیه سطحی خاک ایجاد می

هیم شد. از این رو همه در مجموعه وزارت جهاد رو خواعملیات کشاورزی نباشیم، قطعاً با کمبود ماده آلی در الیه سطحی روبه

ها، انجام عملیات میدانی، اجرای مان برخورد کنیم.بازرگان با اشاره به مجموعه پژوهشکشاورزی باید با دقت و حساسیت با منابع

های حاصلخیزی ربرد نسخهدرصد افزایش تولید در کا 22دهد حداقل ها و... در این مؤسسه عنوان کرد: این تحقیقات نشان میپایلوت

درصد از  22توانیم درصد عملکرد، می 22خاک و تغذیه گیاه تضمین شده و قابل دسترسی است.وی در همین زمینه یادآور شد: با 

ها، درصد از مصرف آّب بکاهیم که این رقم، رقم قابل توجهی است.بازرگان با بیان اینکه دستورالعمل 22سطح زیر کشت کم کنیم و 

د کرد: رو شده است، تأکیها و... مؤسسه تحقیقان خاک و آّب با استقبال خوبی از سوی بخش دولتی و غیردولتی روبهها، پایلوتیهتوص

ها قرار گیرد و آنان نسبت به کاربردی ها در اختیار مروجان مسئول پهنهبرگزاری این دوره فرصت مناسبی است تا این دستورالعمل

تن از متخصصان حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در نخستین  82ع کشور اقدام کنند.وی با اشاره به حضور ردن آنها در سطح مزار

دوره ملی تربیت مروج متخصص موضوعی خاطرنشان ساخت: در دولت یازدهم ارتباط مؤسسه تحقیقات خاک و آب با معاونت ترویج 

 خاک و مروجان از ثمرات مثبت این نزدیکی بوده است.بیشتر شد که برگزاری این دوره و کنار یکدیگر بودن متخصصان 

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب با اشاره به تقسیم کشور به هفت منطقه زراعی و زیستگاهی از سوی این مؤسسه اضافه کرد: این 

وره زاری نخستین دبندی تأثیرش را در تولید، نوع محصول و شرایط منابع آب و خاک گذاشته است.بازرگان در حاشیه برگتقسیم

ملی تربیت مروج متخصص موضوعی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از برگزاری این دوره انتقال دانش مجموعه تحقیقات 

کشاورزی به عرصه کشاورزی کشور است. خوشبختانه با اجرای طرح نظام نوین ترویج، کارشناسان پهنه در سطح کشور شناسایی 

ه و گیرندبه آنان واگذار شده است، به نحوی که هر مسئول پهنه مثل وزیر کشاورزی آن منطقه تصمیماند و مسئولیت پهنه شده

که این دوره، نخستین دوره -ها قرار است اتفاق بیفتد کارشناس است و ارتباط با کشاورز دارد.وی همچنین گفت: آنچه در این دوره

صورت تخصصی در پی نشر اطالعات مسئول پهنه است. این دوره به نشر اطالعات تخصصی تحقیقات کشاورزی به مروجان -است

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه به مروجان مسئول پهنه است.بازرگان بیان کرد: بر اساس مجموع دستاوردها و تجارب مؤسسه 
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حد و اندازه معمول کشاورزان درصد افزایش عملکرد در مزارعی که در  22توانیم تا تحقیقات خاک و آب، با تغذیه صحیح گیاه ما می

یت های مدیرهایی است که حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، نسخهکنند، داشته باشیم. بنابراین، مؤسسه در پی نسخهتولید می

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، مدیریت مصرف انواع کودهای آلی، شیمیایی و زیستی را به نحوی طی سه روز برگزاری این دوره به 

صورت دوطرفه برگزار ن پهنه آموزش دهیم تا این نسخه ها به کشاورزان منتقل شود.وی ادامه داد: خوشبختانه این دوره بهمروجا

هایی که از آن اول خط جبهه و ارتباطی که با کشاورزان شود که پرسشهایی بین محققان و مروجان برگزار میشود؛ یعنی نشستمی

ها یا جواب دارد یا باید برای آنها پاسخ تهیه شود.رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و که آن پرسشمطرح است، به محققان منتقل شود 

نفر متخصص  39محقق متخصص و  24مروج،  322آب در پایان تأکید کرد: در نخستین دوره ملی تربیت مروج متخصص موضوعی 

گفتنی است نخستین دوره ملی تربیت مروج متخصص های مختلف کشور حضور دارند.ستادی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه از استان

های تولیدی با موضوع مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دیروز با حضور معاون وزیر جهاد ویژه مروجان مسئول پهنه

 کشاورزی و کشاورزی درامور باغبانی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب، معاون ترویج

نفر از مروجان منتخب استانی در سالن اجتماعات مؤسسه علوم باغبانی در کرج برگزار شد و تا فردا نیز به کار خود ادامه می  322

 دهد./

http://www.iana.ir/fa/news/88832/%D4%A7%D2%43%D4%B9%D4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46613/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6931اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

142 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

های آموزشی مهم و تأثیرگذاری را به مورد کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی طی چند سال اخیر طرح -مؤسسه آموزش عالی علمی 

هایی طرح .آموختگان این مرکز بوده استها توجه به اشتغال دانشجویان و دانشاجرا درآورده است که بیشتر رویکرد این آموزش

های آموزشی درخور توجه این مؤسسه طی ازجمله فعالیت ...، آموزش زنان روستایی و عشایری وچون کار حین تحصیل، کارآفرینی

آید که این مؤسسه سخت در های قابل توجه به حساب مینیز ازجمله طرح "توسعه برای هر روستا"طرح  .رودشمار میاین مدت به

 .روستای انتخاب شده است 322پی اجرای موفق آن در 

 اهلل افزونی:حبیب -اورزی ایران )ایانا( خبرگزاری کش

های آموزشی مهم و تأثیرگذاری را به مورد کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی طی چند سال اخیر طرح -مؤسسه آموزش عالی علمی 

هایی ت. طرحآموختگان این مرکز بوده اسها توجه به اشتغال دانشجویان و دانشاجرا درآورده است که بیشتر رویکرد این آموزش

های آموزشی درخور توجه این مؤسسه طی چون کار حین تحصیل، کارآفرینی، آموزش زنان روستایی و عشایری و... ازجمله فعالیت

آید که این مؤسسه سخت در های قابل توجه به حساب مینیز ازجمله طرح "توسعه برای هر روستا"رود. طرح شمار میاین مدت به

روستای انتخاب شده است. اجرای این طرح همزمان با اجرای طرح روستای بدون بیکار که با همکاری  322ر پی اجرای موفق آن د

منظور توسعه روستایی، ایجاد اشتغال پایدار و مهاجرت معکوس روستاییان در روستاهای منتخب های اجرایی دولتی بهدستگاه

 کشاورزی و توسعه روستا ها بسیار تأثیرگذار باشد.های سراسر کشور اجرا می شود، می تواند در رونق استان

کاربردی و مهارتی است که در آن درباره  -الدین بصام، رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی وگوی ایانا با سیدجاللخوانید گفتآنچه می

 طرح توسعه برای هر روستا مطالب سودمندی مطرح شده است.

*************** 

 زمینه طرح توسعه برای هر روستا که اخیراً از سوی جنابعالی طرح شده توضیحاتی بیان کنید.گو، در ودر آغاز گفت

توسعه "گیرد تحت عنوان ای را پی میبرنامه 28کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی از ابتدای سال  -مؤسسه آموزش عالی علمی 

شود؛ بنابراین برای هر روستا پایدار کشور از توسعه روستا آغاز می . در این برنامه جهاد کشاورزی اعتقاد دارد توسعه"برای هر روستا

هایی دارد، وضعیت نسبی در چه محصولی دارد و چه ای که مشخص کند روستا چه ظرفیتباید یک برنامه داشته باشیم؛ برنامه

 82ها کشاورزی است، بخش دیگر هم )امکاناتی برای تولید و عرضه آن محصول دارد و... طبیعتًا در روستا بخش زیادی از فعالیت

کند تا برای هر روستا یک برنامه توسعه ها است. در اجرای این طرح جهاد کشاورزی با سایر نهادها همکاری میدرصد( در سایر بخش

ر، تعاون و رفاه ها و وزارت کاداشته باشیم. در حال حاضر در این باره با صندوق کارآفرینی، سازمان میراث فرهنگی، سازمان دهیاری

ها این برنامه پیاده شود. در این طرح قرار است روستا مشخص شده است که در آن 322کنیم. برای امسال، اجتماعی همکاری می

کاربردی جهاد کشاورزی و  -صورت مشترک توسط مؤسسه علمی تسهیالت از سوی صندوق کارآفرینی پرداخت شود، آموزش به

هایی که مؤسسه برگزار خواهد کرد، ها خواهد بود. آموزشت گیرد و نظارت و اجراء نیز به عهده دهیاریسازمان میراث فرهنگی صور

 های کشاورزی است.آموزش

 چرا جهاد کشاورزی وارد این فاز از آموزش روستاییان شد و علت آن چه بود؟
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 شد، خیلی اثربخش نبود؛ چون وقتیبه افراد داده می طور کلیشد و آموزش بهروشی که قبالً در آموزش روستاییان به کار گرفته می

ها غریبه است و آنان هم در جریان شان شوند، مجموع آن روستا با آن آموزشخواهند پس از طی آموزش وارد محیط زندگیآنان می

های آموزشی انتخاب ی دورهکنند. راهی که ما برای اثربخشهای جهاد کشاورزی را فراموش میزندگی در روستا رفته رفته آن آموزش

ه ها بکنیم، باید آموزشساکنان روستا وصل شود. اگر ما به توسعه روستا فکر می ها به زندگیکردیم، این بود که این آموزش

م، یای که در اختیار دارشود و کل روستا تحت آموزش قرار گیرد. ما االن با امکانات و بودجهروستاییان وصل  های تولیدیفعالیت

توانیم تحت آموزش قرار دهیم. این رقم )دو درصد( خیلی ناچیز است؛ اما وقتی در یک روستا رقمی حدود دو درصد روستاییان را می

 ای،حرفه -تنها توسط جهاد کشاورزی، بلکه از سوی سازمان فنی های مورد نیاز آنان نهبینند و آموزشهمه روستاییان آموزش می

ای ایجاد و به یک های غیرکشاورزی هم در آنجا صورت گیرد، در روستا یک مجموعه به هم پیوستهی، آموزشسازمان میراث فرهنگ

 آموزش اثربخش تبدیل خواهد شد.

 ارتباط طرح توسعه برای هر روستا جهاد کشاورزی با طرح روستای بدون بیکار در چیست؟

ها طرحی به نام گفته انتخاب شده بودند. آنهای پیشتوسط سازمانروستا  322قبل از اینکه جهاد کشاورزی وارد این طرح شود، 

روستا انتخاب شد، دیدیم این طرح با برنامه توسعه برای هر روستا  322را عنوان کرده بودند. هنگامی که این  "روستای بدون بیکار"

ها انتخاب دستگاه اهایی که از سوی آنجهاد کشاورزی خیلی نزدیک و شبیه هم است و به همین خاطر در حال حاضر در آن روست

 کنیم.شده است، با هم همکاری می

 روستا در چه مواردی بود؟ 0۳۳ها برای انتخاب این دستگاه شاخص آن

روستایی که دارای ظرفیت گردشگری داشته باشند، بعد شروع کردند به  322های گردشگری مالک آنان بود. یعنی عمدتاً ظرفیت

های استیجاری و اماکن مثل باغ که مورد استفاده عموم باشد. منتهی از همین های دوستاره، تهیه خانهای ساخت هتلریزی بربرنامه

باغی که ما بازدید کردیم، دیدیم این باغ هرس نشده بود و طبیعتًا ممکن است برای بازدیدکننده خیلی جالب نباشد. خب جهاد 

ستور کار خود قرار داد تا آن باغ هرس شود و محیط آن باغ و روستا، محیط جالب و کشاورزی در این زمینه آموزش هرس را در د

 تری برای بازدیدکنندگان و گردشگران باشد.مناسب

 های کشور قرار دارند؟روستا مشخص شده در کدامیک از استان 0۳۳آیا اسامی این 

نی دو، سه روستا انتخاب شده است. محور انتخاب موضوع اند، از هر استاهای کشور انتخاب شدهروستا از همه استان 322این 

ها مثل گیالن و مازندران بیشتر انتخاب شده است. دیدگاه جهاد کشاورزی این است که اگر روستاها گردشگری بوده و در برخی استان

تاها حفظ شود و کشاورزان به آن را صرفاً بر محور گردشگری جلو ببریم، تخریب خواهند شد. حتماً باید فعالیت کشاورزی در آن روس

فعالیت گردشگری متصل باشند؛ چون اگر بحث کشاورزی و دامداری از روستا حذف شود، گردشگری آن روستا در بلندمدت نیز 

 حذف خواهد شد./

http://www.iana.ir/fa/news/88482%D/4%AA%D2%44%D4%B2% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

افزایش دنیا ممکن است در ترکیب دانش سنتی کشاورزان  کلید تولید محصوالت بهتر برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت در حال

فقیر فالت های اتیوپی با ژنوم گیاهان باشد. پژوهشگران در ایتالیا و اتیوپی پژوهشی انجام دادند که نشان می دهد دانش بومی 

می اندازه گیری شود و از کشاورزان سنتی که در طول هزاران سال از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است می تواند با روش های ک

طریق روش های پیشرفته ژنومیک و آماری مورد استفاده قرار گیرد تا ژن هایی که در گندم بیشتر مورد ترجیح کشاورزان هستند 

، معیشت هزاران نفر از مردمی که در سیستم های کشاورزی خرده مالکی "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت شناسایی شوند.

کنند به تولیداتی که آن ها از زمین های خود به دست می آورند وابسته است. کشاورزان خرد در مورد این که چه چیزی  زندگی می

بکارند دانش بسیاری دارند، به دلیل این که آن ها باید در انتخاب تنوع محصوالتی که معیشت خانواده آن ها را تضمین کند حرفه 

یک رویکرد نوآورانه که طرح های کالسیک پرورش مدرن گیاهان را برهم می زند، روشی را  ای باشند. نویسندگان این پژوهش با

برای بیرون کشیدن اطالعات از کشاورزان خرد ایجاد کردند که از آن برای شکل دادن به پرورش مدرن و ژنومیک محور استفاده 

در شهر پیزا  Scuola Superiore Sant'Annaدگی کنند.نتیجه این پژوهش دست اول که توسط دانشمندانی از موسسه علوم زن

( و دانشگاه مکله Amharaو از مرکز بین المللی تنوع زیستی و مشارکت دانشگاه بولونیا، مرکز تحقیقات کشاورزی در آمارا )

((Mekelle  پیشگامان در علوم گیاهیدر اتیوپی انجام شد، در مجله ((Frontiers in Plant Science  .منتشر شد 

نوع  822کشاورز از دو اجتماع کشاورزی خرده پا در فالت های اتیوپی کار کردند. برای دوهفته کامل، کشاورزان  82پژوهشگران با 

گندم را در کنار هم کاشتند و به همراه وراثت شناسانی که ویژگی های زراعی را در همان قطعه زمین ها اندازه گیری می کردند آن 

میلیون داده مولکولی که از ویژگی  22هزار داده فراهم کرد که پژوهشگران آن ها رابه  922این ارزیابی بیش از ها را ارزیابی کردند. 

های ژنومیک گونه های مختلف گندم مشتق می شد ربط دادند. این رویکرد برای اولین بار اجازه می دهد تا مناطق ژنومی را که به 

شود و نشان می دهد که کشاورزان احتماال مناطق ژنومی مرتبط با کاشت محصول  دانش سنتی کشاورزان پاسخ می دهد شناسایی

 را شناسایی کرده اند؛ که از شناسایی هایی که با ابزارهای متریک کالسیک و تنها در مورد صفات محصول انجام شده فراتر رفته است. 

این مطالعه "هماهنگ کننده این پژوهش می گوید:  وراثت شناس در دانشگاه سنت آنا و Matteo Dell'Acqua)ماتیو دآلکوا )

به دلیل این که اولین پژوهشی است که نشان می دهد دانش سنتی کشاورزان ". "نقطه عطفی در پرورش محصول به شکل مدرن است

رد. این کشاورزان خرد مبنای ژنتیکی دارد و با روش هایی که در حال حاضر در جامعه علمی موجود است می توان آن ها را استخراج ک

می توانند به ما بیاموزند که چگونه گونه های مختلف محصول را با تطبیق پذیری با کشاورزی محلی تولید کنیم و با عدم امنیت 

 "غذایی در سیستم های کشاورزی ای که بیش از بقیه در معرض تغییرات آب و هوا قرار دارند بجنگیم.

http://www.iana.ir/fa/news/88432/%D4%AA%D4%B3% 
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 تحقیقات ونوآوری ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به ثبت نخستین فرآورده پزشکی مورد مصرف انسانی معاون تضمین کیفیت 

مؤسسه رازی در وزارت بهداشت، گفت: بر اساس استانداردهای جهانی، مقررات خاصی برای تولیدات ایجاد شده است که بر مبنای 

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی .باشد CTD آن تمامی محصوالت باید دارای پرونده جامع دارویی به نام

رازی، دکتر مهرداد راسخی با بیان اینکه مؤسسه رازی موفق شده نخستین فرآورده پزشکی مورد مصرف انسانی خود را )واکسن فلج 

گذشته توسط مؤسسه رازی ها سال اطفال( در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ثبت برساند، اظهار کرد: این محصول از ده

تولید می شود؛ اما بر اساس استانداردهای جهانی، مقررات خاصی برای تولیدات ایجاد شده است که بر مبنای آن تمامی محصوالت 

براساس فرمت جهانی تدوین و برای وزارت  CTDباشد.وی با اشاره به اینکه این  CTDباید دارای پرونده جامع دارویی به نام 

واکسن فلج اطفال را در وزارت  CTDدرمان و آموزش پزشکی ارسال شده، افزود: این مؤسسه موفق شده بر اساس فرمت بهداشت، 

بهداشت به ثبت برساند.معاون تضمین کیفیت مؤسسه رازی خاطرنشان کرد: این نخستین تجربه مؤسسه رازی در ثبت فرآورده های 

ف انسانی نیز بر اساس همین روند تکمیل شده و پرونده جامع دارویی برای آن ها پزشکی بوده و باقی مانده این فرآورده های مصر

طی دو سال آینده در نظر گرفته خواهد شد.وی با بیان اینکه عدم ثبت محصوالت به معنای نداشتن گواهی کیفیت نیست، گفت: 

ه این واکسن در ریشه کنی بیماری فلج اطفال ب نزدیک به نیم قرن از تولید واکسن فلج اطفال توسط مؤسسه رازی می گذرد و تاثیر

معنای کیفیت باال و ضمانت محصوالت این مؤسسه است.راسخی تأکید کرد: بر اساس قواعد جهانی این مؤسسه باید پرونده جامع 

ر مقام د دارویی برای ثبت محصوالت تشکیل دهد، البته نداشتن این گواهی به معنای بی کیفیتی محصوالت نیست؛ چراکه کیفیت

 عمل به اثبات می رسد و بر همین مبنا فرآورده های پزشکی مؤسسه رازی، کیفیت خود را به اثبات رسانده است.

داشته باشیم. در حال حاضر این پرونده تشکیل شده  CTDوی یادآور شد: الزامات جهانی ما را وادار می کند تا پرونده تکنولوژی یا 

اطفال شده ایم و در کل جهان دارای شماره ثبت این واکسن هستیم.معاون تضمین کیفیت  و موفق به ثبت محصول واکسن فلج

مؤسسه رازی اضافه کرد: بر اساس همین کیفیت باالی محصوالت مؤسسه رازی، سرم های درمانی ضد مارگزیدگی و عقرب زدگی، 

یز کشورهای بزرگ دنیا صادر می شود و بسیاری از واکسن فلج اطفال و واکسن ام ام آر این مؤسسه به کشورهای همسایه ایران و ن

 آنان خواستار این محصوالت هستند.

http://www.iana.ir/fa/news/88724/%D4%AB%D4%A4 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

محققان بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به فناوری تولید سریع بیوکمپوست غنی شده از 

به گزارش ایانا از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کشور، دکتر غالمرضا صالحی .ای جامد شهری و کشاورزی دست یافتندپسمانده

 پژوهشکده عمومی روابط با گو و گفت در کشاورزی بیوتکنولوژی  جوزانی، استاد بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشکده

 ره. است کشاورزی و شهری پسماندهای و ها زباله از انبوهی تولید ایران در جمله از ریبش جامعه فعلی معضالت از یکی: کرد اظهار

میلیون  92میلیونی ایران روزانه شش هزار تن و ساالنه  71لید می کند که با توجه به جمعیت تو زباله گرم 422 حدود روزانه ایرانی

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر االنه .در اطراف شهرها دفن می شوندتن زباله در کشور تولید می شود. این زباله های جامد عمدتا 

میلیون ها تن انواع پسماندهای کشاورزی و دامپروری از قبیل کاه و کلش و باگاس، سرشاخه های درختان، و پسماندهای دامی نیز 

ا سوزانده می شوند که به آلودگی های در کشور تولید می شوند که قسمت اعظم این پسماندها به طور معمول بالاستفاده مانده ی

صالحی نمونه ای از مخاطرات زیست محیطی دفع پسماندهای شاورزی .زیست محیطی و به خطر افتادن سالمت جامعه منجر می شود

یلیون مدر کشور را سوزاندن بخش اعظم کاه و کلش برنج در مزارع عنوان کرد که حجم این دسته از پسماندها به تنهایی بالغ بر پنج 

استاد بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد: یکی از روش های سبز و دوستدار    .تن در سال است

حیط زیست برای مدیریت پسماندهای جامد کشاورزی و شهری تبدیل آن به نوعی کود آلی ایمن موسوم به کمپوست است. تولید 

ودهای شیمیایی ضمن کاهش آلودگی های ناشی از پسماندها، اثرات زیست محیطی مضر کاربرد کود کمپوست به عنوان جایگزین ک

وسیع کودهای شیمیایی را نیز کاهش می دهد. از طرف دیگر استفاده از کمپوست در خاک های زراعی باعث افزایش ماده آلی خاک 

وی خاطرنشان کرد: براساس آمارهای موجود .ن می شودو بهبود ساختار خاک برای تبادل هوا و حفظ رطوبت و نهایتا رشد گیاها

درصد اراضی کشاورزی کشور کمتر از یک درصد است در حالی که حد مطلوب کربن آلی خاک  82میزان کربن آلی خاک در بیش از 

است مصرف وزارت جهاد کشاورزی موظف   درصد تعیین شده است. براساس اسناد باالدستی کشور، 2برای توسعه پایدار بیش از 

ضی کشاورزی ارا  کودهای شیمیایی را کاهش و بجای آن مصرف کودهای آلی و زیستی را افزایش دهد و میزان کربن آلی خاک در

 ینا تامین برای موثر راهکاری شهری و کشاورزی پسماندهای از بیوکمپوست الی کود تولید  درصد برساند که 3کشور را حداقل به 

 میتاه وجود با: گفت کشور در  پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به وجود واحدهای تولید کمپوستاستاد .است آلی ماده

کمپوست از پسماندهای شهری و کشاورزی، متاسفانه به دلیل پایین بودن سطح فناوری های مورد استفاده، صنعت بیو تولید باالی

واجه است به طوری که نه تنها کمپوست تولیدی عمدتا کیفیت پایینی تولید کمپوست در کشور با مشکالت و معضالت متعددی م

وی طوالنی بودن فرآیند تولید )بین سه تا شش ماه( به دلیل عدم بلوغ .دارد که حتی تولید همین کمپوست هم اقتصادی نیست

د: یکی ر عنوان و خاطرنشان کرفرایند و همچنین بوی بد و کیفیت نامناسب کمپوست تولیدی را از معضالت تولید کمپوست در کشو

از راهکارهای غلبه بر این مشکالت استفاده از مهندسی فرآیندهای زیستی و بیوتکنولوژی است که در این راستا برنامه تحقیقاتی 

 پژوهشکده در 3248 سال از زیستی فناوری با شهری و کشاورزی پسماندهای از شده غنی بیوکمپوست سریع تولید برای  جامعی

صالحی خاطرنشان کرد: با اجرای بخش هایی از این برنامه جامع تحقیقاتی، فناوری تولید   .شود می دنبال کشاورزی بیوتکنولوژی

ایجاد و به شهرداری اصفهان منتقل شده است. هم چنین فناوری  22سریع بیوکمپوست غنی شده از پسماندهای شهری تا سال 

یشکر که یکی از معضالت شرکت های تولید کننده قند از نیشکر می باشد، به دست آمده تولید بیوکمپوست غنی شده از باگاس ن
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است. در ادامه این برنامه نیز تولید بیوکمپوست غنی شده از کاه و کلش برنج و سایر پسماندهای قابل دسترس در شمال کشور در 

ر جهت تامین کود آلی مورد نیاز برای خاک های زراعی و باغی دستور کار قرار دارد که امیدواریم با اجرای این برنامه گامی بلند د

استاد بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در پایان در توضیح فناوری تولید سریع بیوکمپوست .برداشته شود

ماه رسیده و کود حاصل که  غنی شده از زباله های شهری گفت: با این فناوری زمان تولید کود کمپوست از شش ماه به حدود یک

 انداردهایاست واجد کیفی و  فاقد عوامل بیماریزای انسانی و گیاهی و هرگونه بوی نامطبوع است، از لحاظ خصوصیات کودی، بهداشتی

 درآمد ت،کیفی افزایش و ها هزینه کاهش با تواند می کمپوست تولید های سایت در فناوری این سازی پیاده. است المللی بین و ملی

 .دهد افزایش چشمگیری حد به را تولیدکنندگان

http://www.iana.ir/fa/news/88774/%D4%AF%D4%B2%D4%AA%DB% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

ته اعالم کرده های گذشی و صنایع غذایی کشور در سالابار دکتر هدایت حسینی، مشاور رئیس انستیتو تحقیقات تغذیهبرای نخستین

درصد کل محصوالت کشاورزی است، هرچند برخی کارشناسان رقم مذکور را علمی و  30بود ضایعات محصوالت کشاورزی حدود 

نها در گوشت داشته، میزان ضایعات ت (FAO) دانستند، اما بر اساس برآوردی که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحدصحیح نمی

های عمومی و... ها و مکانها، دانشگاههای غذا در رستورانماندهدرصد است که بخش عمده آن در حوزه مصرف یعنی پس 33حدود 

 .دهدروی می

 مژگان ستار: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

 افتد و وزارت جهاد کشاورزیع و مصرف اتفاق میهای مختلف تولید، پس از تولید، فرآوری، توزیضایعات محصوالت کشاورزی در بخش

ها و انبارهای برای کاهش ضایعات طی چهار سال اخیر با حمایت از واحدهای فرآوری محصوالت کشاورزی و توسعه ظرفیت سردخانه

میلیون  9.1یلیون تنی به م 3.1ها از یک میلیون تن، با افزایش ای که ظرفیت سردخانهگونهاستاندارد اقدامات مؤثری انجام داده، به

تمام، این ظرفیت به عدد چهار میلیون تن خواهد رسید و عالوه بر آن ظرفیت واحدهای های نیمهتن رسیده که با تکمیل طرح

میلیون  84میلیون تنی در دولت تدبیر و امید در حال حاضر به  38میلیون تن بود با افزایش  29سال گذشته،  91فرآوری که در 

شده، جهت کاهش ضایعات در کشور ه است.مدیرکل دفتر صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی درباره اقدامات انجامتن رسید

ای از محصوالت کشاورزی تواند از ضایع شدن بخش عمدهفرآوری و نگهداری محصوالت کشاورزی روشی است که می"گوید: می

یعات، تعاریف مختلفی عنوان شده که گاهی ضایعات با دورریز، پسماند و برای ضا"افزاید: چنگیز اسفندیاری می"جلوگیری کند.

 "دلیل همین اشتباه، میزان ضایعات هم اعداد متفاوتی است.شود و بهمحصوالت جانبی اشتباه گرفته می

هار سال اخیر تنها یک میلیون سردخانه داشت که طی چ 3229وزارت جهاد کشاورزی از زمان تأسیس تا سال "وی با بیان اینکه 

میلیون تن دیگر از این  3.1عالوه بر آن حدود "کند: عنوان می "های کشور اضافه شدهمیلیون تن به ظرفیت انبارها و سردخانه 3.1

اندازی، تحول اساسی در حوزه نگهداری و کاهش ضایعات درصدی را دریافت کرده است که در صورت راه 12ظرفیت نیز مجوز باالی 

ه زمینی و پیاز نیز ظرفیت انبارها سبرای انبار کردن محصوالت کشاورزی همچون سیب"کند: اسفندیاری بیان می"افتاد. اتفاق خواهد

تا  3288در حالی که از سال "دهد: کند و ادامه میاشاره می "عنوان روشی برای کاهش ضایعاتبه فرآوری به"وی "برابر شده است.

میلیون تن به ظرفیت فرآوری کشور اضافه شد و  38میلیون تن بود، در دولت یازدهم،  29 ظرفیت فرآوری کشور تنها 3229سال 

کند: مدیرکل دفتر صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اظهار می"بازسازی و نوسازی واحدهای موجود نیز همچنان ادامه دارد.

ازسازی و نوسازی شده که این مهم میزان شکستگی برنج واحد ب 782گذاری شده، اکنون واحد شالیکوبی هدف 122هزار و از یک"

میلیون تن دیگر به ظرفیت  24های اقتصاد مقاومتی نیز افزودن درصد کاهش داده است. در راستای اجرای برنامه 32به  91را از 

میلیارد تومان سرمایه  822در جهت حمایت از تولیدکنندگان، سال گذشته "شود: اسفندیاری یادآور می"فرآوری کشور مد نظر است.

میلیارد تومان سرمایه ثابت به متقاضیان ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی تخصیص یافت که منجر به افزایش  392در گردش، 

 "میلیون تن رسید. 84چهار میلیون تنی ظرفیت در کشور شد و ظرفیت کلی تبدیل ماده خام به 

 "افتد.سوم ضایعات در مراحل پس از برداشت و فرآوری اتفاق میشده یکی انجامبر اساس برآوردها"کند: وی تأکید می

 کنندگان متهم ردیف اول ضایعات محصوالت کشاورزیمصرف
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کند: داند و اضافه میای از ضایعات را مربوط به حوزه مصرف میمدیرکل دفتر صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بخش عمده

های بزرگ ها، ادارات و ارگانای که گاهی در مهمانیگونهش مهمی در ایجاد این بخش از ضایعات دارد، بهکننده نقرفتار مصرف"

شود که پراکنش مناسبی برای شود، در حالی که هنوز قابلیت استفاده دارد. گاهی گفته میبخش اعظمی از مواد خوراکی دورریز می

های اردبیل طور اعم استانزمینی که بهطور مثال در قطب تولید سیبنشده است، بهایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق مختلف 

ون زمینی در سال پنج میلیمیانگین تولید سیب"دهد که اسفندیاری در این باره توضیح می"و همدان است، صنایع فرآوری نداریم.

دلیل مصرف سرانه پایین فرنچ فرایز و چیپس، توسعه این تن برآورد شده که از این مقدار یک میلیون تن فرآوری می شود، اما به

 "صنایع باید بر اساس بازار مصرف و صادرات انجام شود.

 تواند میزان ضایعات را کم کند؟توسعه مکانیزاسیون در کشور تا چه اندازه می

: گویدمکانیزه در کاهش ضایعات میمتخصص صنایع غذایی و مشاور واحدهای تولیدی صنایع غذایی درباره اثر استفاده از ادوات 

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در تعریف ضایعات، آن بخش از مواد غذایی را که برای مصرف انسانی آماده شده بود، "

ل، و نقمسیح انصاری مراحل برداشت و پس از آن، پروسینگ و فرآوری، حمل "کند.دالیلی از دست رفته، ضایعات تلقی میاما به

 هایی عنوان کرد که ممکن است محصول دچار ضایعات شود.توزیع و مصرف را ازجمله بخش

درصدی  22توان تمامی مراحل را رصد کرد که رقم نمی"کند: درصدی در محصوالت کشاورزی بیان می 22وی درباره وجود ضایعات 

توان برآورد کرد درصد هم برسد، اما می 92ی ممکن است ضایعات تا فرنگرا تأیید یا رد کنیم و عالوه بر آن در محصوالتی مانند توت

 "درصد محصوالت کشاورزی ممکن است در مراحل مختلف ضایع شود 31تا  32حدود 

طور قطع میزان ضایعات کمتر هرچه ورود مکانیزاسیون به عرصه کشاورزی بیشتر شود، به"افزاید: این متخصص صنایع غذایی می

نوان مثال اگر به جای چیدن زیتون با چوب، از شیکرهای )ادواتی که با تکان دادن درخت باعث ریزش محصول عخواهد شد؛ به

شود، کمتر است. اگر از مبداء تولید امکان شود( مخصوص استفاده شود، امکان ترک خوردن میوه که باعث اکسیده شدنش میمی

توان از ضایعات جلوگیری کرد و عالوه بر آن برای محصول راهم شود، میدیده با نقاله فجداسازی محصوالت ریز و درشت و آسیب

های میادین میوه در غرفه"دهد: کند و ادامه میانصاری به طرحی پیشنهادی برای کاهش ضایعات اشاره می"ارزش افزوده ایجاد کرد.

تومانی است که اگر تنها نیمی از این پول به  222بار در حال حاضر میوه و سبزی دستچین شده با درهم دارای اختالف قیمتی و تره

های کوچک را از مابقی سوا کند، عالوه بر آن ها و میوهشدههای تولیدی را سر مزرعه تفکیک کند و ضایعکشاورز داده شود که میوه

 "کنندگان نیز رضایت بیشتری از خرید خود خواهد داشت.یابد، مصرفکه میزان ضایعات در کل کاهش می

ن تواند از ضایعات کاسته و بر درآمد کشاورزازایی میپنج پایلوت تدوین شده که آماده ارائه است، عالوه بر اشتغال"کند: وی تأکید می

 "بیفزاید.

 دهدصداوسیما آموزش نمی

حادیه ن راستا رئیس اتبار است که در ایافزاید، بخش میوه و ترهشود بر ضایعات محصوالت کشاورزی میاما متهم دیگری که گفته می

دلیل پایین بودن قیمت برخی محصوالت همچون هندوانه و طالبی، کشاورزان گاهی به"بار معتقد است که فروشندگان میوه و تره

کنند و ماندن محصول روی بوته باعث پخته شدن بیش از حد محصول شده و در زمان حمل، ضایعات افزایش اقدام به چیدن نمی

عنوان نخستین مسئله باید کشاورز نسبت به زمان کاشت و برداشت آگاه شود و عالوه بر به"کند: مهاجران اظهار می حسین"یابد.می

خورده یا زیاد رسیده از سایر محصوالت ریز و درشت ای که محصوالت بیلگونهآن تفکیک در مبداء توسط خود وی صورت بگیرد به
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برداران بخشی به بهرهاز ضایعات بیشتر رسانه ملی تأثیرگذارترین کانال برای آگاهی وی معتقد است که برای جلوگیری"جدا شود.

 بخش کشاورزی است اما آموزش در این حوزه مورد غفلت واقع شده است.

د، رتواند روی ترویج و آموزش کشاورزی روی کشاورزان تأثیر مثبت بگذاهایی برشمرد که میمهاجران خانه کشاورز را از دیگر ارگان

 برداران را پر کرده است.اما در حال حاضر میزگردهای مختلف جای حضور بهره

 رسانه ملی برای کاهش ضایعات وارد شود

ضایعات محصوالت کشاورزی از دیرباز وجود داشته و با وجود افزایش امکانات و توسعه مکانیزاسیون همچنان ادامه دارد، اگر با آگاهی 

ها بتوانیم از همان ابتدا محصوالت را تفکیک و برای هریک قیمت تعیین کنیم، شاید بخشی سایر حلقهدادن، به کشاورز و سپس به 

ولیدی تواند کیفیت محصول تهای دولت باید عملیاتی شود میاز ضایعات کاهش یابد. عالوه بر آن، توسعه مکانیزاسیون که با مساعدت

م کند و در نهایت تمامی این عوامل نیاز به آگاهی کشاورزان دارد که نقش رسانه را باال ببرد و باز هم بخش دیگری از ضایعات را ک

ها و ملی در این بین بسیار مؤثر است.در پایان رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در راستای کاهش ضایعات نخست، توسعه زنجیره

ولیدکنندگان؛ سوم، توسعه و احداث انواع سردخانه و های تولید با مشارکت تها؛ دوم، توسعه صنایع تبدیلی در قطبها و خوشهشبکه

بندی محصوالت کشاورزی و ششم، توسعه انبارهای فنی؛ چهارم، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود؛ پنجم، توسعه صنایع بسته

، اما عات مؤثر باشدهای پس از برداشت و... است.همچنین با توجه به آنکه مکانیزاسیون کشاورزی می تواند در کاهش ضایتکنولوژی

توان برآورد دقیقی در این مهم داشت زیرا به اعتقاد کارشناسان، این بخش، بودجه و سرفصل مستقلی ندارد و انجام مطالعات هنوز نمی

 پاسخ ماند./های این خبرگزاری دراین باره بیو پژوهش آن نیز نیازمند اعتبار و زمان است و پرسش

http://www.iana.ir/fa/news/88821/%D4%A7%D4%B2%D2 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸6تاریخ: 

گذار گفته بود که اتحادیه میهن نسبت به موضوع درج قیمت دهندگان مرغ تخمهای صنفی پرورشاگرچه دبیر کانون سراسری انجمن

کند، اما مسئوالن این اتحادیه چنین ادعایی را تکذیب و اجرای این طرح را منوط به فراهم شدم مرغ مقاومت میروی تخم

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: ما به هیچ عنوان مدیره اتحادیه مرکزی میهن امروز در گفترئیس هیأت.دانندمی های الزمزیرساخت

 مرغ نیستیم، اما این اقدام نیاز به شرایطی دارد که تا قبل از فراهم شدن آن، نباید چنین طرحی را اجرا کرد.گذاری تخممخالف قیمت

اق زمان اتفگذاری باید در سراسر ایران به صورت هماشاره به اینکه اتحادیه میهن معتقد است که اجرای طرح قیمترضا کاظمی با 

گویند که این طرح ابتدا در سه استان تهران، البرز و قزوین اجرا شود. این در حالی عنوان مثال، برخی همکاران میبیفتد، افزود: به

ازار را به هم ریخته و تعادل آن را از بین ببرد.وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: زیرا اگر قیمت است که چنین اتفاقی ممکن است ب

های تومانی مثال از قم یا استان 912مرغ تومان برای هر عدد تعیین شود، آنگاه امکان سرازیر شدن تخم 212مرغ در تهران تخم

مرغ نیز ریزی دقیق و تنظیم شده دارد. گذشته از اینها اندازه تخمیاج به برنامهجوار دیگر وجود دارد؛ بنابراین چنین سیاستی احتهم

 گذار به فراهمهای متفاوتی روی آنها درج شود.به گفته کاظمی، اکنون صنعت مرغ تخمدر همه واحدها یکسان نیست و باید قیمت

هیز سازی و تجعنوان مثال، بهینهگذاری است. بهرح قیمتتری احتیاج دارد که اهمیت آنها بسیار بیشتر از طهای مهمشدن زیرساخت

های مرغداری و متعاقب آن پایین آمدن قیمت تمام شده موضوعی است که به تولید اقتصادی منجر شده و بهبود وضعیت سالن

 ای پرداخت.رسد ابتدا باید به چنین مسئلهنظر میتولیدکنندگان را در پی خواهد داشت؛ بنابراین به

 وگو با ایرنا عنوانگذار در گفتدهندگان مرغ تخمهای صنفی پرورشن در حالی است که پیش از آن دبیر کانون سراسری انجمنای

 کنندگان مطرح شده بود، تاکنون عملیاتیهای اخیر برای ثبات بازار و منافع تولیدکنندگان و مصرفاین طرح که در سال"کرده بود: 

زود: اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن با مطرح کردن اشکاالتی ازجمله درج قیمت روی این فرزاد طالکش اف"نشده است.

تر مرغ با نرخ پاییندارها از توزیع تخمها و مغازهها، بنکداریمحصول که ممکن است با افزایش قیمت تخم مرغ در محل مرغداری

های اخیر از هار کرد: این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی در سالامتناع کنند، از عملیاتی شدن آن جلوگیری کردند.وی اظ

 های الزم را به عمل آورده بود.این طرح حمایت

 توانایی صادرات به هندوستان

مرغ باز است، گفت: اکنون راه صادرات تخممدیره اتحادیه مرکزی میهن در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه همرئیس هیأت

مرغ تولید شده در ایران نسبت به ترکیه، باعث شده که تاجران ایرانی شکلی برای این منظور وجود ندارد، اما تفاوت قیمتی تخمهیچ م

مرغ، نتوانند در بازارهای منطقه موفقیت قابل توجهی کسب کنند.کاظمی معتقد است: اگر دولت به ازای صادرات هر کیلوگرم تخم

مرغ ایرانی به ویژه در عراق دوباره به دست آورد. زیرا تخمتوان بازارهای این محصول را بهد، قطعاً میتومان یارانه پرداخت کن 722

دهند. حتی توانایی صادرات به هندوستان در کنار افغانستان ها آن را در اولویت قرار میلحاظ کیفیت، از ترکیه باالتر بوده و عراقی

 نیز وجود دارد.

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید
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مرغ در سال به هزار تن تخم 392توان حداقل وی تأکید کرد: در صورت فراهم شدن یارانه، با توجه به شرایط فعلی تولید داخلی، می

ت وجود دارد، یادآور شد: به ریزی در سال برای این صنعمیلیون جوجه 11خارج از کشور صادر کرد.کاظمی با بیان اینکه ظرفیت 

 گیرد و در حال حاضر مشکل خاصی در بازار نیست.ریزی صورت میمیلیون قطعه جوجه 24تا  27خاطر تنظیم بازار، ساالنه بین 

نند. کها را کنترل مرغ تدارک دیده شده تا در مواقع لزوم قیمتهایی در تمام میادین تهران برای تنظیم بازار تخمبه گفته وی، غرفه

شود و ها ارائه میتومان به ازای هر کیلوگرم، به غرفه 722هزار تومان و به عبارتی چهار هزار و  33ای اکنون نیز این محصول شانه

 رسانند.کننده میتومان به دست مصرف 912آنها نیز آن را کیلویی پنج هزار و 

 درصد از خسارت مرغداران از طرف بیمه جبران شد 00تنها 

گذار هجوم آورد، اضافه کرد: های مرغ تخممدیره اتحادیه مرکزی میهن با اشاره به آنفلوآنزایی که در سال جاری به سالنهیأت رئیس

درصد از خسارت  11میلیارد تومان یعنی نزدیک به  332متأسفانه لطمه قابل توجهی به واحدهای تولیدی وارد شد که تنها حدود 

درصد  81میلیارد تومانی مرغداران،  922خاطرنشان ساخت: بنابراین با توجه به ضرر بیش از  از طرف بیمه جبران شد.کاظمی

 وکار را با مشکالت مالی فراوانی درگیر کرد.ها از جیب تولیدکننده پرداخت شد که این موضوع برخی صاحبان کسبخسارت

های متولی هماهنگی الزم صورت گرفته تا در صورت بروز گاهوی در پایان اظهار کرد: با ستاد بحران کشور، سازمان دامپزشکی و دست

سازی به موقع صورت گیرد. در این های آینده، آمادگی الزم برای مبارزه با آن وجود داشته باشد و معدوممجدد بیماری در سال

 های اینچنینی خواهیم بود./صورت کمتر شاهد خسارت

http://www.iana.ir/fa/news/88792/%D2%41%D4%AE%D4%A 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸8تاریخ: 

 .هزارتن برسد 212معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد تولید تخم مرغ در سال جاری به حدود 

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان رضوی، حسن رکنی در نشست دوره ای معاونین بهبود تولیدات دام 

هزارتن گوشت مرغ تولید  912های کشور در مشهد با اشاره به این که در سالجاری نزدیک به دو میلیون و استانجهاد کشاورزی 

وی ادامه داد: ظرفیت های زیربنایی .شود، اظهار داشت: این میزان تولید نسبت به سال گذشته حدود پنج درصد افزایش داردمی

رکنی با اشاره به این که ما باید به دنبال زنجیره تولید . تولید بیشتری هم داشتتوان افزایش تولیدی ما به گونه ای است که می

ها از جمله خراسان رضوی در این خصوص اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی پتانسیل خوبی در جهت باشیم به اقدامات خوب استان

وی همچنین به استقبال خوب و گسترده . حرکت کنیمایجاد زنجیره تولید در حوزه های دام و طیور دارد و ما باید در این مسیر 

پرورش دهندگان مرغ تخم گذار از بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت: بیمه موجب افزایش امنیت سرمایه گذاری در این بخش شده 

 .هزارتن برسد 212معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین پیش بینی کرد تولید تخم مرغ در سالجاری به حدود . است

درصدی خراسان رضوی در این خصوص گفت: استان  12نی همچنین با اشاره به صادرات سه ماهه تخم مرغ در سالجاری و سهم رک

رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز در این جلسه گفت: در .خراسان رضوی پتانسیل و ظرفیت های باالیی در تولیدات کشاورزی دارد

ننده روی پای خود بایستد و بدون شک اقدامات خوبی توسط دولت در این زمینه انجام سنوات گذشته تالش بر این شده که تولید ک

 .هزارتن صادرات شیر خشک از استان صورت گرفته است 2هزار تن شیر خریدیم و  82مزروعی افزود سال گذشته .شده است

 بخش بوده استوی ادامه داد: تشکیل دو واحد زنجیره تولید مرغ از دیگر اقدامات موفق ما در این 

http://www.iana.ir/fa/news/88824/%D2%BE%DB%4C%D4%B8%- 
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 تخم مرغ
 فارس - ۳۱/۸8/۸6 : تاریخ

روز  1 - 8مرغ را از بار عرضه مستقیم تخمگذار میهن گفت: طی هماهنگی با سازمان میادین میوه و ترهرئیس اتحادیه مرغ تخم

 ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی رضا ترکاشوند در گفت .شودعرضه می 32722مرغ ایم و هر شانه تخمگذشته آغاز کرده

مرغ در روز گذشته عرضه مستقیم تخم 1- 8مرغ اظهار داشت: از در مورد آخرین اقدامات انجام شده برای کنترل قیمت بازار تخم

ن میادین کمی تفاوت دارد و باید ایم، اما به دلیل آنکه شیوه حضور ما با ساختار سازمابار را آغاز کردهسازمان میادین و تره

احمد و فلکه صادقیه میدان اصلی مانند جالل آل 1تا  8مرغ در هایی صورت گیرد، قرار بر این شده که عرضه مستقیم تخمهماهنگی

د به این نکته ترکاشون .مرغ را به صورت مستقیم از این میادین تحویل بگیرندتوانند تخموی اضافه کرد: بقیه بازارها می.انجام شود

تومان  32722مرغ شود که به طور میانگین برای هر شانه تخمکننده عرضه میتومان برای مصرف 5300مرغ کیلویی اشاره کرد: تخم

کنند هزار تومان عرضه می 38ای مرغ را تا شانههای سطح شهر هر شانه تخمخبرنگار فارس پرسید برخی مغازه.شودمحاسبه می

هزار تومان باشد و بیش از آن  39کننده مرغ برای مصرفه تخمشان هر باید نهایت در: گفت میهن گذارتخم مرغ اتحادیه رئیس که

به گزارش خبرنگار فارس، طی دو  .بندی نیز متفاوت استهای بستهمرغشود، مضاف بر آنکه قیمت تخمفروشی محسوب میگران

مرغ خمهای مرغ تریزی و معدوم شدن گلهشته که تولیدکنندگان این صنف تأخیر در جوجهمرغ روند افزایشی داهفته اخیر قیمت تخم

رای گذار میهن بکنند، اما اتحادیه مرغ تخمرا به دلیل آنفلوآنزای حاد پرندگان در اوایل سال گذشته دلیل افزایش قیمت عنوان می

مرغ را مستقیم از تولیدکننده به رزی آغاز کرده که خود تخمجلوگیری از افزایش قیمت طرحی را با هماهنگی وزارت جهاد کشاو

  .بار آغاز کرده استو تره کننده از طریق سازمان میادین و میوهمصرف

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282127222783 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

برگزار  های پیشرو در تولید گردوالمللی از کشور ترکیه و با میزبانی استانکاری گردو با حضور اساتید بینکارگاه آموزشی سرشاخه

ان کاری و پیوندزنی رختوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: سرشاخههای سردسیری و خشک امروز در گفتمدیرکل دفتر میوه.شودمی

 گیرد.تر و مقاوم به سرما صورت میها و با هدف ایجاد درختان با محصول بیشتر و کیفیی گردو در راستای اجرای طرح اصالح باغ

د های برتر تولیکاری و جایگزینی درختان گردوی نامرغوب با ارقام و ژنوتیپوند بیان کرد: از نتایج مهم سرشاخهحاجیشکراهلل 

 محصول با کیفیت و با افزایش امکان حضور در بازار جهانی و صادرات است.

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

ترین ارقام گردو عنوان کرد و افزود: این رقم یکی از معروف "رقم چندلر"کاری گردو را ارقام مورد استفاده در سرشاخهوی یکی از 

 اند بسیار مناسب هستند.هایی همچون دیربرگده بودن برای مناطقی که با سرمای بهاره مواجهدلیل ویژگیدر جهان است که به

توان به باردهی جانبی، درصد مغز و ضخامت  های این رقم میک ادامه داد: از دیگر ویژگیهای سردسیری و خشمدیرکل دفتر میوه

پوست متوسط و عملکرد بسیار زیاد اشاره نمود، همچنین رنگ مغز در این رقم روشن )سفید( بوده که بازار پسندی آن را افزایش 

ردستان در حال برگزاری است، یادآور شد: پیش از این، دوره اکنون در استان کوند با بیان اینکه این کارگاه همدهد.حاجیمی

المللی در استان همدان برگزار شده و بعد از استان کردستان در دو روز آینده در استان کاری گردو با حضور اساتید بینسرشاخه

های تحقیقاتی یأت علمی مؤسسههای گردوخیز با مشارکت کارشناسان خبره و اعضای هخراسان رضوی و در نهایت در تمامی استان

های آموزشی توسط کارشناسان داخلی که تحت آموزش اساتید شود.وی در پایان تأکید کرد: مراحل بعدی این دروهکشور برگزار می

 شود./اند برگزار میالمللی قرار گرفتهبین

www.iana.ir/fa/news/http://88892/%D4%A4%D4%B3%DA 
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 تولیدات زراعی
 فارس - ۳۱/۸8/۸۳ : تاریخ

قم بینی کرده بودیم که این ررقمی را برای واردات جو با برآورد تولید داخل پیش مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه امور دام گفت:

به گزارش خبرنگار  .شودآوری و عرضه میهزار تن جو از منابع داخلی جمع 282محقق نشد و نزدیک به  به دلیل کاهش بارندگی

دام اظهار داشت:  های خوراکعنوان یکی از نهاده ، تورج صارمی امروز در مورد وضعیت تأمین جو بهخبرگزاری فارسکشاورزی 

 هکه واردات این محصول در سال گذشتطوری واردات یک سری اقالم خوراکی دام از جمله جو در سال گذشته روند کاهشی داشته، به

درصد افزایش داشته که  82خبرنگار فارس پرسید پس دلیل اینکه قیمت جو .درصد بوده است 97درصد و امسال منفی  25منفی 

التفاوت آن از محل واردات تأمین شود و با کاهش هایی را از تولید داخل داشت، تا مابهبینیصارمی پاسخ داد: چون وزارت جهاد پیش

وی این را .بینی کرده بودیمالتفاوت آن را برای واردات پیشیزه کاهش سطح عملکرد داشتیم که مابهها در کشت پایسطح بارندگی

های دامی، عرضه جو در بازار را از طریق هم گفت که شرکت پشتیبانی امور دام با کمک معاونت امور دام اتحادیه عشایر و تشکل

آوری و عرضه هزار تن جو از منابع داخلی جمع 282نشان کرد: نزدیک به صارمی خاطر.بورس آغاز کرده تا قیمت جو را تعدیل کنیم

خبر دیگری که مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه امور دام در وزارت جهاد کشاورزی .شود و قیمت آن را تعدیل خواهیم کردمی

شود که در این زمان واردکننده لحاظ می داد، این بود که برای حمایت از تولید داخل هر ساله در زمان برداشت جو تعرفه فصلی

ایم که بازه زمان تعرفه فصلی کاهش یافته یا کالً این تعرفه فصلی حذف رغبت کمتری برای واردات دارد و امسال درخواست کرده

کیلو عرضه تومان در هر  442تومان بوده که در تابلوی بورس به قیمت  3222به گزارش فارس، قیمت تضمینی هر کیلوگرم جو .شود

 .درصد افزایش یافته است 82تومان است، اما طی یکی دو هفته گذشته قیمت این نهاده دامی تا  292شود و در بازار آزاد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282122222488 
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 تولیدات زراعی
 فارس - ۳۱/۸8/۸۳ : تاریخ

هزار تن چغندرقند پاییزه به کارخانجات  778مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: در سال زراعی تاکنون بیش از  

  .هزار تن شکر تولید شده است 22قند کشور تحویل داده شده که از این میزان حدود 

رقند اظهار از چغند، با توجه به اهمیت تولید شکر در کشور به ویژه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی علیرضا یزدانی در گفت

برابر افزایش یافته است و این در حالی است که با  9تولید چغندرقند پاییزه و شکر نسبت به سال زراعی گذشته بیش از  :داشت

ایم متوسط عملکرد در واحد سطح را در کشت های مدیریت مزرعه، استفاده از بذر مناسب و رعایت تاریخ کشت توانستهاعمال روش

های الزم را از دیگر عوامل مؤثر های مدیریت مزرعه و آموزشوی رعایت تاریخ کشت بهینه و اعمال روش.در افزایش دهیمپاییزه جغن

ایم، در تن چغندر برداشت کرده 73کشت پاییزه چغندر از هر هکتار  وری در واحد هکتار برشمرد و گفت: در برداشتبر افزایش بهره

  .تن در هکتار بوده است 14.9ذشته صورتی که متوسط تولید در سال گ

های قند کشور را یکی دیگر از عوامل مؤثر در توسعه کشت پاییزه مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی حمایت از کارخانه

ده کارخانه رسی 2کارخانه قند در کشور فعال بودند که این رقم در سال جاری به  2فقط  22چغندرقند دانست و افزود: در سال 

های الگوی کشت محصوالت زراعی در وزارت جهاد کشاورزی هم گفت: کشت پاییزه چغندرقند وی با اشاره به تغییر سیاست .است

وری آب، تولید استان کشور که دارای شرایط آب و هوایی مناسب کشت هستند، اجرایی شده که با این روش افزایش بهره 33در 

وری در واحد هکتار یزدانی یکی دیگر از مزایای کشت پاییزه را عالوه بر افزایش بهره.کر را داریمپایدار و افزایش ضریب خوداتکایی ش

 .درصدی در مصرف آب و استفاده بهینه از نزوالت جوی عنوان کرد 82جویی صرفه

آن با  ر بوده و کشتبکنند که این محصول بسیار آببه گزارش خبرنگار فارس، برخی منتقدان کشت چغندرقند در کشور عنوان می

آبی در کشور مقرون به صرفه نیست، اما در دو، سه سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی با انتقال زمان کشت از بهار به پاییز توجه به کم

اند، سبب کاهش مصرف آب در کشت این محصول شده است، مضاف بر آنکه هایی که نزوالت جوی مناسبی داشتهو کشت در استان

 .هزار تن در سال رسیده است 812هزار تن افزایش داشته است و به رقم یک میلیون و  112ر در کشور تولید شک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282122222978 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

ید شکر خبرداد و وری آب در تولرئیس گروه محصوالت صنعتی وزارت جهاد کشاورزی از خیز بلند این وزارتخانه برای اصالح بهره

ابراهیم حسین پور در گفتگو با خبرنگار .کیلوگرم شکر تولید خواهد شد 9تا  3.7، به ازای هر متر مکعب آب بین از 3828افزود: تا افق 

ده تدوین ش وری آب در تولید شکر برای دو محصول نیشکر و چغندر قندهای وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اصالح بهرهایانا بیان کرد: برنامه

های وزارت جهادکشاورزی در تولید نیشکر و چغندرقند، عالوه بر اینکه ضریب خود اتکایی این محصول با اجرای کامل برنامه 3828است. تا افق 

ا اصالح تا دو کیلوگرم شکر تولید خواهد شد.وی افزود: در ارتباط ب 3.7رسد، به ازای مصرف هر متر مکعب آب بین درصد می 29در کشور به 

، 29نسبت به  21های موثری برداشته شده است به نحوی که به ازای مصرف هر متر مکعب آب در سال وری آب در تولید چغندر قند گامبهره

به ازای هر متر مکعب  29ایم.رئیس گروه محصوالت صنعتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال گرم محصول بیشتری تولید کرده 922حدود 

 گرم شکر به ازای مصرف هر متر مکعب آب، رسیده است. 822گرم شکر تولید می شد که این رقم در حال حاضر به حدود  812 آب حدود

هزار هکتار بوده است. هر هکتار زمین تحت پوشش کشت  42، حدود 29حسین پور ادامه داد: سطح زیر کشت چغندر در سال 

کرد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سطح زیر کشت چغندر پاییزه صرف میهزار متر مکعب آب م 32چغندر در این سال حدود 

اعالم کرد و افزود: مصرف آب به ازای هر هکتار زمین چغندر  324افزایش یافته است، سطح زیر کشت چغندر پاییزه و بهاره را حدود 

 هزار متر مکعب بود. 39در این سال حدود 

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

رئیس گروه محصوالت صنعتی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: به این ترتیب با وجود افزایش سطح زیر کشت چغندر قند، آب 

ری وبهرهکمتری مصرف شده است.وی تغییر زمان کشت از بهاره به پاییزه را مهمترین سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود 

هزار هکتار  322ریزی انجام شده، سطح زیر کشت چغندر بهاره را روی آب در تولید شکر از چغندر اعالم کرد و افزود: بر اساس برنامه

 82دهیم تا زمانی که سطح زیر کشت این محصول به ثابت نگه خواهیم داشت و ساالنه سطح زیر کشت چغندر پاییزه را توسعه می

بهاره برسد.حسین پور گفت: برای آبیاری چغندر پاییزه حدود پنج هزار متر مکعب آب به ازای هر هکتار زمین  درصد کشت چغندر

 هزار متر مکعب است. 39تا  32شود، در حالی که آب مورد نیاز کشت بهاره برای هر هکتار، بین زیر کشت مصرف می

های خوزستان، ایالم، گلستان، خراسان رضوی، بخشی ست و استانپذیر نیوی یادآور شد: تغییر فصل کشت در سراسر کشور امکان

از لرستان، فارس، کرمانشاه و چند استان دیگر در این زمینه استعداد دارند. این مقام مسئول ادامه داد: عالوه بر تغییر فصل کشت 

 ست، کشت نشائی چغندر قند در دستور کارهایی که امکان کشت پاییزه کمتر اویژه استانهای مستعد، در سراسر کشور بهدر استان

درصد در مصرف آب  82قرار دارد. بر اساس اطالعات موجود در منابع علمی با استفاده از روش کشت نشایی چغندر قند، تا حدود 

 نشود.به گفته رئیس گروه محصوالت صنعتی وزارت جهاد کشاورزی، در تولید شکر از نیشکر اگرچه هنوز میزاصرفه جویی می

ریزی الزم برای اصالح این روند انجام شده است. برای دستیابی به این هدف مهم، تغییر وری آب در حد مطلوب نیست اما برنامهبهره

های آبیاری زیرسطحی، در دستور کار قرار دارد.وی افزود: در مزارع نیشکر به ازای هر هکتار های آبیاری و اجرای سیستمسیستم

های به زراعی به های نوین آبیاری در مزارع اجرا شود و اصالح روششود که اگر سیستمکعب آب مصرف میهزار متر م 29حدود 

 درصد کاهش خواهد یافت. 82طور کامل پیگیری شود، میزان مصرف آب در مزارع نیشکر تا 

www.iana.ir/fa/news/http://88484/%D4%A4%D4%B3%D2%48%D4%A7% 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

نویسنده این مقاله می گوید که کشت سیب زمینی همیشه برای من شگفت انگیز است. شما بذر سیب زمینی را در زمین می کارید، 

می شود که غده های خوراکی فراوانی را در زیر خاک تولید می کند. این کار مانند یافتن گنج است رشد می کند و به گیاهی تبدیل 

 که با کندن خاک آن را پیدا می کنیم. شما هرگز نمی دانید چه چیزی را کشف خواهید کرد.

می که می خواهید امتحان کنید، ، انتخاب روش کشت سیب زمینی به اندازه انتخاب ارقا"گراو گود الیف"به گزارش ایانا از سایت 

سخت است. این که شما سیب زمینی هایی را برای تازه خوری یا محصوالت بزرگتری را برای ذخایر غذایی تان در زمستان می 

 خواهید. در این جا چندین روش مختلف برای کشت سیب زمینی ارائه می شود:

 کشت سیب زمینی در گودال و پشته:. 0

در اولین سال کشت سیب زمینی من از روش گودال و پشته استفاده کردم. این روش شامل کندن گودال هایی است که به اندازه دو 

پا با یکدیگر فاصله دارد، خاک میان گودال ها را به صورت پشته در می آوریم. سیب زمینی ها را در آن جا می کاریم و با خاکی که 

آمده روی آن ها را می پوشانیم تا گیاه سیب زمینی رشد کند. این روشی پایه و اثبات شده برای کشت از کندن گودال ها به دست 

 سیب زمینی است که کشاورزان قرن ها در باغچه حیاط خانه های شان از آن استفاده می کردند. 

  :(Biointensive)کشت سیب زمینی به روش فشرده زیستی . 2

سانتی  92اینچی )حدود  2کندن عمیق تر و آماده سازی بستر خاک است که در مرکز محیطی این روش کشت سیب زمینی شامل 

اینچ غده سیب زمینی کاشته می شود. ردیف ها بر روی بسترهایی با فواصل کج و یا شش ضلعی قرار دارند. فاصله  2متر( و به عمق 

کاهش می دهد. دیگر به ساخت خاک به شکل تپه نیاز کشت نزدیک تر به داشتن فضای بیشتری کمک می کند و هدر رفت آب را 

 نیست. 

 کشت سیب زمینی در سطل های بزرگ و برج ها:. ۰

اگر شما فضای کمی در باغ های خود دارید، سیب زمینی های تان را باالی زمین و در سطل های بزرگ، قفسه ها و برج ها پرورش 

 مینی در فضای بسیار محدود است. دهید که روش عالی برای داشتن مقدار فراوانی سیب ز

 متأسفانه این روش نتایج مختلفی داشته است. در این جا نکاتی درباره داشتن برج ها و مخازن سیب زمینی موفق بیان می شود:

ا ه انتخاب ارقام سیب زمینی اواخر فصل: ارقام آخر فصلی، هنگامی که با خاک پوشیده می شود، احتمال بیشتری برای تولید غده· 

در طول ساقه ها را دارد. سیب زمینی های ابتدایی یا میان فصلی، تنها یک سری غده در زیر خاک تولید می کنند. ارقام اواخر فصلی 

می باشد  (Red Ponatic)و یا رد پوناتیک  (Indian Pit)، ایندین پیت (Yellow Finn)، یِلو فین (Binjte)پیشنهادی بینجت 

 که همگی آنها سیب زمینی هایی با اندازه متوسط اند. 

استفاده از خاک سبک: مخازن را با مخلوطی از خاک سبک پر کنید و از فشرده کردن آن خودداری کنید تا ریشه ها بتوانند گسترده · 

 بهبود بخشید. شوند. خاک مخازن را با مخلوطی از کمپوست قارچ، الیاف نارگیل، خاک اره و خاک گلدان 

خوب آبیاری کنید: نیازهای آبی گیاه سیب زمینی که در باالی سطح زمین رشد می کند بیشتر است، زیرا خاک آن مانند حالت · 

زیر زمین عایق نشده است. رشد گیاه با خشکی و افزایش بیش از حد گرما متوقف می شود. در شرایط آب و هوایی گرم، مخازن را 

 ؛ طوری که آب در عمق باشد و رطوبت به ریشه ها برسد. مرتباً کنترل کنید

 کشت سیب زمینی در مخازن و کیسه های رشد:. 4

http://awnrc.com/index.php
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به نظر می رسد که کشت سیب زمینی در مخازن موفق تر از روش سطل های بزرگ سیب زمینی بر روی زمین است. مراقبت و 

یی که در مخازن کشت می شود، نسبت به روش کندن زمین نگهداری آب در مخازن کوچکتر آسان تر است. برداشت سیب زمینی ها

 و خارج کردن خاک، سریع تر است. 

 کشت سیب زمینی در مالچ:. 0

در این روش به کندن زمین نیازی نیست و سیب زمینی ها هنگام برداشت بسیار تمیزترند. برای کاشت، چند اینچ خاک را در بستر 

 39را با شن کش بر روی آن بگسترانید. بذرهای سیب زمینی را در بخش جداگانه ای حدود باغ بریزید و ترکیبی از کود و کمپوست 

سانتی متر( بکارید. سپس روی آنها را با مخلوطی از مالچ های ارگانیک مانند برگ های کوچک، سوزنی برگ ها، کپک های  23اینچ )

سانتی متر( رسید، مالچ بیشتری  31اینچ ) 8فاع گیاه به حدود اینچ بپوشانید. هنگامی که ارت 39برگ، خاک اره و یونجه به ضخامت 

 را اضافه کنید و تا هنگام گل دهی گیاه، هر دو هفته یکبار به مالچ پاشی ادامه دهید. 

 :(Eden)روش کشت بازگشت به سبک اِدن . 8

ه نمی شود. در عوض، به طور این روش شامل تقلید از طبیعت برای ساختن خاکی سالم است. در این روش هیچ چیزی شخم زد

فصلی، بستر باغ را با کمپوست، مالچ و تراشه های چوب الیه بندی می کنند و پوشش غنی و عمیقی از مالچ ساخته می شود که به 

طور طبیعی تجزیه شده و مواد مغذی را به خاک می افزاید و آب موجود در خاک را حفظ می کند. این روش بسیار شبیه یک جنگل 

 ی است.طبیع

 پانوشت: 

اصل اساسی یعنی؛ تهیه خاک عمیق، کمپوست، کاشت متمرکز، کاشت کنارهم،  4روش کشت متمرکز)فشرده( زیستی شامل . 3

 کشاورزی کربن، کشاورزی کالری، دانه های آزاد گرده افشان و یک روش کلی است.

http://www.iana.ir/fa/news/88142/8%D-4%B3%D2%44%D4%B8%- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46580/6-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6931اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

161 

 تولیدات زراعی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

یکی از خوانندگان اخیراً از من پرسید: آیا رازی در پرورش هندوانه وجود دارد؟ پاسخ آن آری است. با نوعی خاص و در منطقه خاص 

(، نویسنده این مقاله از متخصصان Gorge Mbakaya، جورج امباکایا )"استاندارد مدیا"به گزارش ایانا از سایت .خود شروع کنید

کشاورزی پایدار است.هندوانه ها انواع مختلفی دارد. برای آنکه هندوانه های بزرگتری داشته باشید، نوعی را که میوه بزرگتری تولید 

قند فراوان و  هندوانه های سبز کم رنگ با خط های سبز تیره که به دلیل- (Crimson Sweet)می کند مانند کریمسون سویت 

انتخاب کنید. انواع هندوانه های کوچک فضای کمتری نیاز دارند و مناسب باغ های کوچک اند. برای داشتن  -طعم خوبشان مشهورند

می گویند خودداری کنید. رشد هندوانه در خاک های نامناسب  "بچه"هندوانه های بزرگ از کاشتن انواعی که اصطالحاً به آن ها 

. خاک های سنگین بدترین نوع خاک برای کشت هندوانه است، زیرا جوانه زدن به آرامی رخ می دهد و در برخی بسیار کند است

موارد گیاهان رشدیافته میوه های بدون طعم هستند. بهترین خاک برای رشد سریع گیاه و داشتن میوه خوش طعم، لوم )خاک( 

 بهتری خواهد داشت.  شنی است. افزودن مواد آلی به خاک قبل از کاشت، نتایج

 در اختیار داشتن فضای مناسب

فوت، انواع هندوانه  8تا  8هندوانه ها با داشتن ساقه های باالرونده طوالنی، فضای زیادی را می گیرند. در نهایت فضای کاشت بین 

 . نیاز دارد 8.4تا  8های بزرگتری به ما می دهد. مکان کاشت به نور خورشید کامل و پی اچ خاک بین 

خاک های غنی از مواد مغذی که به خوبی زهکشی می شود محیط ایده آلی برای رشد کامل هندوانه فراهم می کند. برای رشد موفق 

این میوه، با مخلوطی از خاک، کود حیوانی و کمپوست شروع کنید. توصیه می شود که از کود برای پوشش کناری هندوانه ها استفاده 

ا را افزایش می دهد. بدون مراقبت کافی در طول فصل رشد، هندوانه ها به آرامی رشد می کنند و دچار کنید، زیرا کود رشد آن ه

 آفات یا بیماری ها می شوند. مراقب نشانه های آفاتی نظیر شته ها، کنه های تارعنکبوتی و سوسک های خیار باشید. 

 برگ های آسیب دیده را جدا کنید و در صورت نیاز مایع حشره کش را برای کنترل آفات روی گیاه بپاشید. 

دو نوع شایع بیماری های هندوانه است. بهترین   (Bacterial wilt)9و پژمردگی باکتریایی (Fusarium wilt)3پژمردگی فیوزاریوم

 قابل درمان نیستند، جستجوی ارقام آن هاست. راه برای جلوگیری از این بیماری ها، که معموالً 

 ممارست بر آبیاری قطره ای

برای به حداکثر رساندن اندازه هندوانه ها؛ آبیاری قطره ای منظم، به ویژه در طول هفته سوم تا چهارم پس از کاشت، بسیار مهم 

است. در برخی مناطق، به جای غرقابی کردن برگ  است. آبیاری قطره ای مناسب ترین راه برای حفظ منبع پایدار رطوبت در هندوانه

 ها، ریشه ها به طور مستقیم آبیاری می شود که از بسیاری بیماری های رایج پیشگیری می کند. 

هنگامی که میوه دهی گیاه آغاز می شود آب را قطع کنید؛ زیرا آب بیش از حد قند میوه ها را رقیق می کند و میوه ها کم شیرینی 

الچ پاشی با استفاده از کاه در اطراف گیاه رطوبت خاک را حفظ می کند و تماس بین خاک و هندوانه ها کمتر می شود می شود. م

 و خطر ابتال به بیماری ها کاهش می یابد. 

 زمان برداشت

روز  21تا  41ود برداشت زودهنگام هندوانه ها میوه های کوچک تر و بدون طعمی را به همراه دارد. انواع هندوانه های بزرگ حد

زمان نیاز دارند تا به رشد کامل برسد؛ بنابراین، تقویم در تعیین مدت زمان رشد آن ها به ما کمک می کند. پرورش دهندگان باتجربة 

http://awnrc.com/index.php
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هندوانه ترفندهایی دارند تا بفهمند میوه ها دقیقًا چه زمانی آماده می شود. تعدادی از آن ها را که می توانید در طول فصل رشد 

امتحان کنید عبارتند از: وقتی که پیچک های کوچک روی بخش باالرونده دقیقًا مخالف جایی که ساقه هندوانه به خاک می چسبد 

قرار بگیرد و قهوه ای رنگ شود، هندوانه رسیده است. صدای کهنه و صافی که هنگام ضربه زدن به میوه از آن خارج می شود از نشانه 

است و آنچه در همه دنیا به آن معتقدند این است که اگر طنین این صدا توخالی یا آهنگین باشد، نشان های واقعی رسیدن هندوانه 

می دهد میوه هنوز نابالغ است. نقطه ای که هنداونه با زمین در تماس است هنگامی که به رنگ زرد مایل به سبز درآید نشانه رسیدن 

 میوه است. 

 پانوشت:

 است.  (Fusarium oxysporum)اری رایج قارچی است و عامل آن فیوزاریم آکسیسپورم پالسیدگی آوندها که بیم. 3

 است.  (Enterobacteriaceae)پالسیدگی که عامل آن انتروباکتریاسیا . 9

 ترجمه: مهشید جاللیان

 www.standardmedia.co.keمنبع:

http://www.iana.ir/fa/news/88821/%D2%BE%D4%B3%D2% 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۳۱/۸8/۸۹ : تاریخ

افزایش وزن ندارند و در نتیجه طول دوره پرورش  گفت: مرغ ها به دلیل گرما در مرغداریدهندگان مرغ گوشتی رئیس انجمن پرورش

  .کنندها و افزایش مصرف، مرغ کمتری روانه بازار پایتخت میهای دیگر به دلیل مسافرتبیشتر شده است، همچنین استان

، در مورد آخرین وضعیت تولید و قیمت مرغ گرم، اظهار داشت: به خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمد یوسفی در گفت

گیرد و در نتیجه مرغدار مجبور ها وزن آن چنانی نمیدر مرغداری ها بیشتر شده و مرغدلیل گرمای شدید هوا طول دوره رشد جوجه

شوند که : مرغهایی در زمستان و بهار برای کشتار وارد کشتارگاه میوی اضافه کرد.است دوره بیشتری را صرف پرورش مرغ نماید

دهندگان مرغ گوشتی رئیس انجمن پرورش.گرم نیست 822کیلو و  9گرم نبوده، ولی اکنون بیش از  422کیلو و  9شان کمتر از وزن

درصد مصرف در خود این استان  22تا  91به این نکته اشاره کرد که در استان تهران که بیشترین حجم مصرف مرغ را دارد فقط 

وی با اشاره به افزایش حجم سفرها در فصل تابستان، تصریح کرد: به همین دلیل .ها وارد شودشود و بقیه باید از سایر استانتهیه می

 .نندکپذیر افزایش یافته و مرغشان را کمتر روانه بازار تهران میهای گردشمصرف مرغ در هر استان به ویژه استان

رسد که این تومان به فروش می 8222بار یوسفی در مورد قیمت مرغ نیز، گفت: همین امروز هر کیلوگرم مرغ در میادین میوه و تره

دهد که در بیشتر نقاط تومان بوده است. همچنین رصدهای ما از سطح شهر تهران نشان می 7122تا  7922رقم در میدان بهمن 

تومان هم فروخته  8500شان باالتر است تا های جانبیهای توزیع و هزینهبوده، اما در برخی نقاط که هزینههزار تومان  4زیر کیلویی 

 گران تواننمی را تومان 4122 تا 4 بین مرغ کیلوگرم هر قیمت گوشتی، مرغ دهندگانپرورش انجمن رئیس به گفته.شده است

قیمت هر کیلوگرم مرغ در سطح بازار به یک مرتبه افزایش یافته و از به گزارش خبرنگار فارس، طی هفته گذشته .کرد محسوب

رود قیمت مرغ نه تنها افزایش نداشته، تومان هم رسید. در حالی که در فصول گرم سال انتظار می 4322تومان تا  8722کیلویی 

 .بلکه کاهش هم داشته باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282122222241 
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 تولیدات دام وطیور
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

جمهور و مقامات وزارت جهاد کشاورزی معاون رئیسترین طرح تولید مرغ مادر گوشتی غرب کشور با حضور ترین و مدرنایلنا: بزرگ

ترین مزرعه مرغ مادر گوشتی غرب کشور با ظرفیت تولید صد هزار مرغ مادر با حضور پیشرفته .در استان لرستان افتتاح شد

قامات محلی جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مقامات وزارت جهاد کشاورزی و ماالسالم شهیدی، معاون رئیسحجت

برداری رسید. مالک رحمتی، معاون توسعه سازمان اقتصادی کوثر در این مراسم با بیان استان لرستان در شهرستان چگنی به بهره

های شاخص کشوری و اولین پروژه بزرگ شهرستان چگنی و استان لرستان در ارتباط با طیور اینکه مجتمع مرغ ماهان جزء پروژه

میلیارد ریال احداث شد. وی افزود: این طرح برای صد  222گذاری هکتار و با سرمایه 98در زمینی به مساحت است، گفت: این طرح 

زایی کرده است. معاون توسعه سازمان اقتصادی کوثر با بیان نفر به طور غیرمستقیم اشتغال 422نفر به طور مستقیم و برای دوهزارو 

میلیون جوجه تولید  38یابد و صد هزار مرغ گوشتی در این مجتمع پرورش می :ر کردسوله است، اظها 34اینکه این طرح دارای 

وی گفت: سازمان اقتصادی کوثر بیشترین  .شوندفارس نظیر عراق صادر میشود که محصوالت آن به کشورهای حاشیه خلیجمی

یلیارد ریال طرح در دست اجرا در لرستان دارد. رحمتی م 172هزارو که سهطوریگذاری خود را در لرستان انجام داده است بهسرمایه

درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مجتمع تجاری آن با بیشترین پیشرفت فیزیکی  22درخصوص طرح عمرانی کیو اظهار کرد: این طرح 

زایی برای فرزندان ایثارگر رسد. معاون توسعه سازمان اقتصادی کوثر گفت: جامعه هدف ما اشتغالبرداری میماه آینده به بهره 98تا 

است. مدیرعامل شرکت تولید مرغ مادر گوشتی ماهان نیز در این آیین توانمندسازی و اشتغال ایثارگران منطقه محروم لرستان، 

تحقق اهداف پدافند غیرعامل کشور و تأمین امنیت غذایی را از اهداف احداث این واحد تولیدی دانست و گفت: تکمیل زنجیره تولید 

روزه به کشورهای همسایه از دیگر اهداف این طرح است. محسن و تأمین پروتئین موردنیاز غرب کشور و صادرات جوجه یک

ای الدین افزود: این مجتمع زیر نظر سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران است. مجتمع صد هزار قطعهشجاع

برداری از آن گامی مثبت در جهت پیشرفت این هرستان چگنی و استان لرستان است که با بهرهمرغ ماهان، اولین پروژه بزرگ ش

فرد شهرستان چگنی شهرستانی نوپا در استان لرستان است که با داشتن طبیعتی در نوع خود منحصربه .شودشهرستان برداشته می

برداری های بزرگ شهرستان چگنی است که با بهرهاهان از پروژهمجتمع مرغ م .هوا در کشور استوآبهای سرسبز و خوشاز شهرستان

 .تر بپیمایدسریعتواند راه پیشرفت را هرچههایی شهرستان چگنی میاز چنین پروژه

http://www.iana.ir/fa/news/88742/%D4%A7%D2%43%D4% 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۳۱/۸8/۸۹ : تاریخ

 1تا  8ریزی طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل جوجه :معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد 

 خبرگزاری فارسبه گروه اقتصادی  .فزایش داشته و از این رو در تامین گوشت گرم مرغ در سراسر کشور مشکلی وجود ندارددرصد ا

، حسن رکنی افزایش قیمت گوشت مرغ را گذرا و ناشی از استرس گرما و کاهش وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی 

هزار  7تا  8222روز گذشته در مراکز عمده عرضه مانند میدان بهمن بین  32در  وزن نهایی دانست و اظهار داشت: گوشت گرم مرغ

وی با بیان اینکه گوشت گرم مرغ در بعضی مناطق و در خرده .تومان عرضه شده که در مقایسه با دو سال گذشته، عدد باالیی نیست

قیمت غیر منطقی عرضه شود، خواستار نظارت  ها به واسطه دست به دست شدن و حلقه های مختلف تا مصرف ممکن است بافروشی

تومان  7122های ذی ربط در این زمینه شد و تاکید کرد: قیمت گوشت مرغ گرم برای مصرف کنندگان تا هر کیلوگرم دستگاه

 درصد نیاز داخلی 82تا  22رکنی ظرفیت واحدهای تولید جوجه ریزی را با توجه به واحدهای پرورش مرغ بیش از .منطقی است

وی در مورد قیمت جوجه یکروزه نیز .عنوان و تصریح کرد: تقاضا برای جوجه یکروزه موجب شده توازن عرضه و تقاضا به هم بخورد

تومان برای هر قطعه جوجه  3422تا  3722گفت: با توافق میان انجمن تولید کنندگان جوجه یکروزه و اتحادیه مرغ گوشتی عدد 

شود و در مناطقی که تولید به طور پراکنده است در نشست های استانی این موضوع ید عملیاتی میهای تولمصوب شده که در زنجیره

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت جوجه یکروزه بر تولید گوشت مرغ را بی تاثیر ندانست .در حال بررسی است

زه و گوشت مرغ منطقی است، ضمن آن که شرکت پشتیبانی امور و در عین حال اذعان داشت: در شرایط فعلی تولید جوجه یکرو

وی ظرفیت جوجه ریزی سال گذشته در کشور را یک میلیارد و .دام در صورت لزوم، مرغ های تنظیم بازاری را عرضه خواهد کرد

 .ددرصد افزایش داشته باش 22ه امسال حداقل یکروز جوجه تولید میلیون قطعه اعالم و پیش بینی کرد، 922

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه .تومان عرضه می شود 3722رکنی افزود: جوجه یکروزه در حال حاضر در بورس با قیمت پایه 

وی افزود: .های مرغ تخم گذار بر اثر بیماری آنفلوانزا عنوان کردنوسان قیمت تخم مرغ را نیز مقطعی و ناشی از حذف تعدادی از گله

های سازمان دامپزشکی، سالمت در تمام گذار در تولید امسال تخم مرغ تاثیر گذاشت و امیدواریم با تالش حذف گله های مرغ تخم

رکنی ادامه داد: به رغم مشکالت شدیدی که در شش ماه گذشته در زمینه بیماری آنفلوانزا و آسیب های .واحدهای تولید ایجاد شود

 .یم با مدیریت در برنامه ریزی، تنش در روند کار تولید به حداقل رسیده استآن به بعضی واحد های تولیدی مرغ تخم گذار داشت

هزار تن آن محقق شد و برای سال جاری نیز تقریبا  222هزار تن پیش بینی تولید تخم مرغ،  282وی یادآور شد: سال گذشته از 

 .کنیمهمین میزان تولید را پیش بینی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282122222942 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۳۱/۸8/۸6 : تاریخ

  .روزه در بورس کاالی ایران تا شهریورماه امسال به یک میلیون قطعه در هفته برسدعرضه جوجه یک 

به نقل پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، امید امینی معاون دفتر امور طیور  خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

ایم به هایی را برای تولید کنندگان در نظر گرفتهروزه به بورس کاال مشوقدات دامی گفت: به منظور عرضه جوجه یکمعاونت تولی

 .هایی که از گله نگهداری می کنند افزایش دهندتوانند تعداد هفتهدرصد تولیدشان را به بورس ببرند، می 12تا  82طوری که اگر 

هزار قطعه جوجه در روز در بورس توسط شش یا هفت تولید کننده عرضه می  922تا  322 وی با بیان اینکه در حال حاضر بین

اند که در روزه نیز مدارک خود را برای اخذ کد عرضه کاال به بورس ارایه دادهشرکت تولید کننده جوجه یک 912شود، اظهار داشت: 

شفافیت در معامله و قیمت از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد  امینی یادآور شد: عرضه جوجه یکروزه با هدف ایجاد.حال بررسی است

امینی افزود: بورس کاال این برنامه را دارد .هزار قطعه جوجه یکروزه در تابلوی فرعی بورس قرارگرفت 722و ظرف سه ماه نزدیک به 

روزه با وی با اشاره به اینکه جوجه یک.روزه به تابلوی اصلی بورس منتقل شودکه با افزایش عرضه و تقاضا برای معامله، جوجه یک

تومان در بورس کاال عرضه می شود، گفت: قیمت جوجه یکروزه در کارگروه برنامه ریزی تولید و با توافق  3712تا  3722قیمت پایه 

ر و یا باالتر درصد پایین ت 32انجمن جوجه یکروزه و اتحادیه مرغ گوشتی تعیین شده و این قیمت در بورس می تواند با نوسانات 

روزه در بازار بورس کاال را در حال توسعه معاون دفتر طیور معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، عرضه جوجه یک.همراه شود

 .دانست و تصریح کرد: چنانچه موانعی در عرضه این محصول در بورس کاال ایجاد شود، آن را برطرف خواهیم کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282127223278 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

منظور مدیریت بهینه تولید گوشت مرغ و تنظیم بازار این محصول، تدبیری اندیشیده که در نهایت به نفع وزارت جهاد کشاورزی به

به گزارش خبرنگار ایانا، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، امروز در جمع مرغداران، .کننده تمام شودتولیدکننده و مصرف

های های صورت گرفته مقرر شد که گلهریزیعداد و پتانسیل قابل توجهی که در عرصه تولید مرغ وجود دارد، گفت: طبق برنامهضمن اشاره به است

هفته نگه دارند، مشروط بر اینکه طی قراردادی با اتحادیه گوشتی، تمام تولید خود  72هفته تا  88های خود از مرغ مادر اجازه داشته باشند، گله

 12های مرغ مادر از اوایل خرداد، توافقی به آنها بفروشند.حسن رکنی افزود: البته برای این منظور به غیر از افزایش متوسط سن گله را با قیمت

رود تا هشت درصد تولید هزار قطعه رسید؛ بنابراین امسال در مجموع احتمال می 222هزار قطعه تعداد مرغ مادر را نیز افزایش دادیم که به 

د، کنها ایجاد میویژه در رسانهرغ افزایش داشته باشد.وی عنوان کرد: از آنجا که هر گونه ارزانی یا گرانی مرغ، سر و صدای فراوانی بهگوشت م

 مردم رسد هنوزنظر میای برخوردار بوده و حساسیت نسبت به آن باالست؛ بنابراین بهالعادهدهنده این است که این محصول از اهمیت فوقنشان

ه جیب بآمادگی گرانی گوشت مرغ را نداشته و انتظار ندارند پول بیشتری برای خرید آن بپردازند؛ هرچند که این پول اضافی به نفع تولید بوده و 

...، اما ها وهای حمل و نقل، انرژی، نهادهمرغدار برود. این در حالی است که مانند تمام صنایع، هم دستمزد کارگری افزایش داشته و هم هزینه

 سنجند.های بعدی را با آن میعنوان شاخص و معیار محسوب شده و قیمتیابد، برای برخی بهجاهایی که نرخ این محصول کاهش می

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

ولید و مدیریت های تقیمت باالتر را ندارد، باید با کاهش هزینهبه گفته رکنی، بنابراین وقتی محیط بیرون از صنعت، توانایی پذیرش 

 کننده وجود داشته باشد که مرغ را با قیمتی مناسب از بازار تهیه کند.بهینه، شرایطی را فراهم کرد که امنیت خاطری برای مصرف

ر در آن مشارکت داشته باشند، ادامه داد: با اندرکاای هوشمند وجود داشته باشد که همه عوامل دستوی با بیان اینکه باید سامانه

ریزی اضافی قابلیت پیگیری درصد مشکالت مرغداران حل شود. زیرا با این روش، هرگونه جوجه 42استقرار این سامانه، شاید تا 

یت، کنترل تولید را در های آن را برطرف کرده و در نهاافزارها مشکالت و کاستیروز رسانی، مانند دیگر نرمتوان با بهداشته و می

تواند بازار کل کشور را به هم بریزد.معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات نظمی در یک استان، میدست گرفت. زیرا حتی بی

د.رکنی وکند، بلکه برای تسهیل روند صادرات مرغ نیز مؤثر خواهد بتنها قیمت جوجه را نیز متعادل میدامی تأکید کرد: این سامانه، نه

های بزرگی در بخش کشاورزی به ویژه امور دام ایجاد شده و در مجموع توانسته در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: موفقیت

تراز تجاری بخش را حدود پنج میلیارد دالر بهبود ببخشد. به عنوان مثال تا چندی پیش، ساالنه صدها هزار تن شیرخشک وارد 

 کشور دنیا صادر کردیم. 22هزار تن به  412محصول با حجم  92بیش از شد، اما در سال گذشته می

به واسطه تولید انبوهی که صورت گرفته بود، وزن زنده مرغ به زیر  28و  22های وی یادآور شد: در صنعت طیور نیز اگرچه در سال

شده و قیمت خرید از مرغداران ارتقا پیدا کرده  هزار تومان در هر کیلوگرم رسید، اما از یک سال و نیم گذشته شرایط بسیار بهترسه

کنند، اما این موضوع هم باید مدیریت شود که با است. البته در حال حاضر نیز مرغداران با قیمت باالی جوجه دست و پنجه نرم می

 های تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، امری دور از انتظار نخواهد بود./سیاست

http://www.iana.ir/fa/news/88472/%D4%A7%D2%43%D4%B9% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸6تاریخ: 

ای قرار گرفت و به تبع آن از طرف وزارت جهاد کشاورزی مطالعه های تولید گوشت مرغ در دولت یازدهم در دستور کارتشکیل زنجیره

های تولید گوشت مرغ به گزارش خبرنگار ایانا، وقتی صحبت از ایجاد زنجیره.روی این موضوع انجام شد که انواع این زنجیره را تشریح کرد

تولید را  322رد نیاز در این مسیر را تشکیل داده و از صفر تا گذاران تمام واحدهای مورسد که سرمایهشود، معموالً این موضوع به ذهن میمی

 های مختلفیها تنها یکی از چند حالت تعریف شده در دنیاست و زنجیره، حالتکنند. این در حالی است که چنین تلقی از زنجیرهاحداث می

تی )حقیقی یا حقوقی( بوده و تحت اختیار یک فرد یا شرکت ها به صورت مالکیشود.تعدادی از زنجیرهدارد که هر کدام به روشی خاص اجرا می

کنند. البته در ساختار یکپارچه، به غیر از صورت مشارکتی عمل کرده و سطوح مختلف تولید در آن با هم همکاری میهستند، اما تعدادی نیز به

باالدستی، ساختار یکپارچه پایین دستی و ساختار پرورش  ها زیرمجموعه یک مالکیت قرار خواهد گرفت.ساختار یکپارچهواحد اجداد، تمام بخش

روند. مطالعه صورت گرفته توسط کارشناسان در چند سال گذشته، ترین ساختارهای مطرح شده برای ایجاد زنجیره به شمار میقراردادی، از مهم

 د.داننویژه برای واحدهای کوچک را سهل میه بازار بهروش مطلوب برای کشور را ساختار پرورش قراردادی دانسته و در این ساختار، دسترسی ب

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

کند که جایگزین رابطه آنها در حالت های خصوصی برقرار میدهندگان و بنگاهپرورش قراردادی، روابطی قراردادی را میان پرورش

تولید،  هایصورت شفاهی یا کتبی باشد، شرایط مربوط به قیمت، شیوهتواند بهقرارداد پرورش استاندارد که میبازار آزاد است. یک 

وچک دهندگان ضعیف و کتواند برای پرورشگیرد.ساختار پرورش قراردادی میکیفیت تولید، تسهیالت اعتباری و غیره را در نظر می

ریزی تولید ار حالت قابلیت تغییر تولید سنتی به صنعتی را دارد. در عین حال امکان برنامهویژه اینکه این ساختدرآمد ایجاد کند. به

کند.در ساختار پرورش قراردادی، دو بازیگر اصلی وجود دارد؛ یکی شرکت یکپارچه کننده کننده را میسر میتوسط شرکت یکپارچه

ریزی تولید مرغ و بازاریابی آن، توسط شرکت یکپارچه ی برنامههاو دیگری واحدهای تحت مشارکت با شرکت مذکور. بیشتر فعالیت

کشی، واحدهای تولید جوجه یکروزه، کشتارگاه و واحدهای شود. بنابراین واحدهای کارخانه خوراک، جوجهکننده انجام می

 فتد.تی اتفاق بیتواند به صورت مالکیتی یا مشارکفروشی تحت کنترل شرکت یکپارچه کننده است که این کنترل میخرده

 کلیل کنید.اینجا های ایجاد زنجیره برای مشاهده متن کامل روش

http://www.iana.ir/fa/news/88718/%D4%B2%D4%A7%D4%AE% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸6تاریخ: 

های مورد نیاز مرغداران در ها ایجاد کرد، اما باید دید که نهادهنوسانات قیمتی گوشت مرغ در هفته گذشته موج جدیدی را در رسانه

تومان درب  212هزار و شنبه هفته گذشته مرغ زنده به قیمت پنجبه گزارش خبرنگار ایانا، پنج.مقطع زمانی چه مقدار نوسان داشته است این

تومانی را تجربه کرده  922شنبه دو هفته قبل( افزایشی تیرماه )پنج 92مرغداری عرضه شد که این قیمت در مقایسه با نرخ همین محصول در 

تومان در هر  422هزار و طور مستقیم تأثیرگذار بوده و نرخ آن را در عرض یک هفته از ششموضوع روی قیمت مرغ کشتار نیز به است. این

ت ها نسبتوان به نوسانات ایجاد شده در نرخ نهادهطور میانگین افزایش داده است.دالیل این افزایش را میتومان به 822کیلوگرم به هفت هزار و 

تومان رسیده و ذرت  221هزار و تومان افزایش به یک 322تومان با  241هزار و ا در همین مقطع زمانی، قیمت سویای آرژانتین از یکداد. زیر

 طور متوسط صعود کرد.تومان به 391تومان در هر کیلوگرم باال رفت. البته قیمت جوجه یکروزه نیز در همین مدت،  71برزیل نیز 

های گذشته، افزایش نرخ این دو نهاده مقطعی بوده و ممکن وجه به روند قیمتی کنجاله سویا و ذرت در هفتهشود با تبینی میپیش

است تا پایان هفته جاری روندی نزولی داشته باشد. متعاقب آن روند قیمت گوشت مرغ نیز کاهشی بوده و اگر اتفاقی خاص، صنعت 

 نسبی برخواهد گشت.را با خود درگیر نکند، دوباره بازار به تعادلی 

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

 ها و میزان تغییر به تومان استقیمت

 درصد تغییر میزان تغییر مرداد 0قیمت  تیرماه 22قیمت  نام محصول یا نهاده

 +2.7 922 1112 1212 مرغ زنده

 +4.4 822 7822 8422 مرغ کشتار

 +9.2 912 4722 4812 مرغ برای مصرفگوشت

 +32 71 771 722 ذرت برزیلی

 +7.9 322 3221 3241 سویای آرژانتینی

 +1.2 391 9812 9291 قیمت جوجه

http://www.iana.ir/fa/news/88788/%D4%AA%D4%BA%DB%4C% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

 1تا  8مدت مشابه سال قبل معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: طی سال جاری جوجه ریزی نسبت به 

 .درصد افزایش داشته و از این رو در تامین گوشت گرم مرغ در سراسر کشور مشکلی وجود ندارد

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی حسن رکنی، افزایش قیمت گوشت مرغ را گذرا و ناشی از استرس 

روز گذشته گوشت گرم مرغ در مراکز عمده عرضه مانند میدان بهمن بین  32اظهار داشت: در  گرما و کاهش وزن نهایی دانست و

وی با بیان این که گوشت گرم مرغ در .تا هفت هزار تومان عرضه شده که در مقایسه با دو سال گذشته، عدد باالیی نیست 8222

ای مختلف تا مصرف ممکن است با قیمت غیر منطقی هها به واسطه دست به دست شدن و حلقهبعضی مناطق و در خرده فروشی

های ذی ربط در این زمینه شد و تاکید کرد: قیمت گوشت مرغ گرم برای مصرف کنندگان تا هر عرضه شود، خواستار نظارت دستگاه

تا  22ش از رکنی، ظرفیت واحدهای تولید جوجه ریزی را با توجه به واحدهای پرورش مرغ بی.تومان منطقی است 7122کیلوگرم 

 .هم بخورددرصد نیاز داخلی عنوان و تصریح کرد: تقاضا برای جوجه یکروزه موجب شده توازن عرضه و تقاضا به 82

تا  3722وی در مورد قیمت جوجه یکروزه نیز گفت: با توافق میان انجمن تولید کنندگان جوجه یکروزه و اتحادیه مرغ گوشتی عدد 

شود و در مناطقی که تولید به طور پراکنده های تولید عملیاتی میمصوب شده که در زنجیره تومان برای هر قطعه جوجه 3422

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت جوجه یکروزه .های استانی این موضوع در حال بررسی استاست در نشست

در شرایط فعلی تولید جوجه یکروزه و گوشت مرغ منطقی است تاثیر ندانست و در عین حال اذعان کرد: بر تولید گوشت مرغ را بی

ریزی سال وی ظرفیت جوجه.های تنظیم بازاری را عرضه خواهد کردضمن آن که شرکت پشتیبانی امور دام در صورت لزوم، مرغ

وجه یکروزه افزایش درصد تولید ج 22میلیون قطعه اعالم و پیش بینی کرد امسال حداقل  922گذشته در کشور را یک میلیارد و 

معاون وزیر جهاد کشاورزی .شودتومان عرضه می 3722رکنی افزود: جوجه یکروزه در حال حاضر در بورس با قیمت پایه .داشته باشد

وی .های مرغ تخم گذار بر اثر بیماری آنفوالنزا عنوان کرددر ادامه نوسان قیمت تخم مرغ را نیز مقطعی و ناشی از حذف تعدادی از گله

تخم گذار در تولید امسال تخم مرغ تاثیر گذاشت و امیدواریم با تالش سازمان دامپزشکی، سالمت در تمام های مرغافزود: حذف گله

 هایرکنی ادامه داد: به رغم مشکالت شدیدی که در شش ماه گذشته در زمینه بیماری آنفوالنزا و آسیب.واحدهای تولید ایجاد شود

وی .لیدی مرغ تخم گذار داشتیم با مدیریت در برنامه ریزی، تنش در روند کار تولید به حداقل رسیده استهای توآن به بعضی واحد

هزار تن آن محقق شد و برای امسال نیز تقریبا همین  222هزار تن پیش بینی تولید تخم مرغ،  282یادآور شد: سال گذشته از 

تومان در  322هزار و  7ی است که گوشت گرم مرغ با قیمت هر کیلوگرم گزارش میدانی حاک.کنیممیزان تولید را پیش بینی می

ای عرضه های زنجیرهتومان در میادین و فروشگاه 1722میدان میوه و تره بار و گوشت مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم  922

 .شودمی

//www.iana.ir/fa/news/http:88822/%D4%A7%D2%43%D4%B 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

گذاری سودآوری برای همزمان شده است؛ به گفته کارشناسان این سرمایهای در هند، منجر به چند نتیجه گذاری روی پروژهسرمایه

، هند سومین "د بتر ایندیا"به گزارش ایانا از سایت .پا، تأثیر مثبت روی حیوانات، محیط زیست و اقتصاد داشته استکشاورزان خرده

ید تریلیون ها تخم مرغ استفاده می شود که این تعداد زیادی میلیون مرغ تخمگذار برای تول 992تولید کننده تخم مرغ در جهان است و بیش از 

(، 3محسوب می شود، اما متأسفانه اکثر جوجه ها در هند در مزارع صنعتی بزرگ می شوند و بیشتر مرغ های تخمگذار در قفس های باتری )

راقبت های مناسب بی بهره هستند و پس از محوطه های کوچک سیم کشی شده نگهداری می شوند، به طوری که آن ها از نور خورشید یا م

درصد، از تخم مرغ های فروخته شده در هند از  72این که تولید تخم مرغ های شان متوقف شد، آن ها را می کشند. در حال حاضر حداقل 

ری هدایت می شود و انتظار کشاورزان تجاری به دست می آید.همچنین با تقاضای باال برای تخم مرغ ، تولید این محصول به سمت مزارع تجا

درصد افزایش خواهد یافت.  28، جمعیت انسانی در هند 9212می رود با افزایش جمعیت هند، تقاضا همچنان افزایش یابد، به طوری که تا سال 

معیت رو به رشد هند قاضای جکارشناسان معتقدند تولید تخم مرغ باید از سطح تولید فعلی تقریبا به پنج برابر افزایش یابد تا بتواند پاسخگوی ت

 3222تولید همچنان از مزارع تجاری بیشتر و بزرگتر ادامه می یابد؟ روندی صنعتی که هند از دهه  این تخم ها از کجا می آیند؟ آیا رونداما باشد.

،  Innovative Poultry Production Project (IPPP)شاهد آن است؟اما شاید این چنین نباشد... چراکه اخیرا پروژه نوآورانه ای به نام 

در راستای تولید تخم مرغ بدون استفاده از سیستم های صنعتی انجام شده است؛ سیستم های )صنعتی( ثابت کرده اند که فرصت های اشتغال 

 انسان تاثیر منفیدر بخش کشاورزی را کاهش می دهند، به محیط طبیعی آسیب می رسانند، رفاه حیوانات را به خطر می اندازند و بر سالمت 

 ( حمایت شده است:9)HSIمی گذارند. حال این پروژه با اهداف زیر اجرا شده و از سوی 

 کمک به کشاورزان کوچک

IPPP  کمک کند. "فقیرترین کشاورزان "تسهیل و به توانایی  9292قصد دارد دو برابر شدن درآمد کشاورزان را تا سال 

 Rural Backyard Poultry Developmentرد تا تحت برنامه افزایش طیور روستاها )در نظر دا IPPPبرای انجام این کار، 

Programme ) ایالت هند فراهم کند. 31تعداد قابل توجه تعداد پرندگان )گوشتی و تخمگذار( برای کشاورزان در 

 "Happy Hens Farm " مزرعه مرغان شاد

ایالتی برای اطمینان از مراقبت های بهداشتی طیور مانند واکسیناسیون و اجتناب از این برنامه در نظر دارد تا با همکاری دولت های 

رفتار خشن ؛ آموزش شیوه های مناسب پرورش و بهداشت ؛ دسترسی به افزاد یا شرکت ها برای کمک به خرید و فروش محصول؛ و 

 دسترسی به امکانات برای بازاریابی سالم و ایمن اقدام کند.

 ان و جوامع روستایی برای دستیابی به زمینکمک به کشاورز

، تمرکز بر روی کشارورزانی است که امکان می دهد تا کشاورزان بی زمین و یا حاشیه ای بتوانند IPPPهمچنین از دیگر اهداف 

صنعتی، درامد کسب کنند و محصوالت آن ها بتواند امنیت غذایی را برای روستاها فراهم کند. این درحالی است که کشاورزی 

 کشاورزان کوچک را از بازار خارج می کند و فرصت های اشتغال را در مزرعه و در جوامع روستایی کاهش می دهد.

 دور شدن از مزارع صنعتی و اثرات زیست محیطی

، (کشاورزی صنعتی دارای بسیاری از پیامدهای جدی محیط زیستی است. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد)فائو

درصد از انتشار گازهای گلخانه ای را به عهده دارد. همچنین مزارع صنعتی با سرریز کردن  38.1بخش کشاورزی دامداری حدود 

ضایعات به جریان آب ها باعث آلودگی می شوند که این به نوبه خود منابع آب آشامیدنی و سالمت ماهی ها را به خطر می اندازد. 

http://awnrc.com/index.php
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ثرات زیست محیطی به دلیل کمبود مقررات و یا فقدان اجرای قانون در کشورهای در حال توسعه افزایش درحالی که بسیاری از این ا

 می یابد.

  اجتناب از دامداری فشرده

در مزارع تجاری که تعداد بیشتر حیوانات در محدوده فشرده نگهداری می شوند، به آن ها به عنوان یک کاال نگاه می شود نه به  

زنده. در عین حال این مکان ها می تواند به سالمت حیوان صدمه بزند. به عنوان مثال مرغ هایی که در مزرعه عنوان یک موجود 

بسیار کوچک جای داده می شوند به طوری که هر پرنده فضای کمی اندازه یک  "باتری"تجاری تولید می شود: آن ها در قفس های 

گی کند. همچنین در این مکان ها حیوانات به شدت درمعرض آسیب فیزیکی دارد که باید در آن فضای محدود زند A4ورق کاغذ 

 و روانی طوالنی مدت قرار می گیرند.

 کاهش تعداد حیوان و جلوگیری از شیوع بیماری

 ،در باره عواملی که به رفاه حیوانات در مزرعه صنعتی آسیب می زند می توان به تهویه ناکافی، تراکم زیاد، شرایط بستر نامناسب

بهداشت ضعیف، سطح آمونیاک باال، بیماری محیطی و عفونت ها اشاره کرد، با توجه به مجله صنعت تجارت جهانی مرغ، مکان های 

 "زمینه را برای شیوع بیماری آماده می کند."فشرده پروش طیور 

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

سیستم های غیر صنعتی تنوع ژنتیکی بیشتری را در میان حیوانات به ارمغان می آورد و حیوانات نسبت به یک محیط از سوی دیگر، 

شلوغ به تنش کمتری دچار می شوند. این امر همچنین باعث کاهش استفاده از آنتی بیوتیک ها می شود و بنابراین خطر ابتال به 

که اغلب استدالل می شود که کشاورزی صنعتی برای تامین امنیت غذایی ضروری  بیماری های نوظهور را کاهش می دهد.در حالی

است، اما این می تواند در طوالنی مدت نادرست باشد، چراکه سیستمی که از زمین و دیگر منابع طبیعی محافظت نمی کند، در 

طیور احترام به طبیعت را به رسمیت می شناسد  درازمدت نمی تواند از امنیت غذایی حمایت کند. در حالی که پروژه نوآورانه تولید

 و نمونه ای از رویکردی است که می تواند گزینه ای مناسب برای این بخش تولیدی باشد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

 سیستمی که برای تولید مرغ های تخم گذار استفاده می شود. از ردیف ها و ستون ها قفس های یکسان تشکیل شده است. -3

9- Humane Society International  برای کمک به رفاه حیوانات در مزارع فعالیت می کندو افتخار دارد که یکی از بزرگترین:

 سازمان های حفاظت حیوانات در جهان است.

http://www.iana.ir/fa/news/88829/%D2%41%D4%B9%D4%B3% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

طیور  های دام وقرار است شرکت پشتیبانی امور دام به بخش خصوصی واگذار شود که در این راستا خرید این شرکت توسط اتحادیه

گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در نشست مدیران  به.تواند به مشکالت تنظیم بازاری خاتمه دهدمی

قانون اساسی مشمول واگذاری به  88های سراسر کشور گفت: از آنجا که شرکت پشتیبانی امور دام طبق اصل عامل اتحادیه مرغداران استان

 گذار، طیور گوشتی و دامداران است تا آن را خریداری کند.خمهای مرغ تبخش خصوصی شده است، بهترین فرصت برای اتحادیه

ر این شرکت شود، افزود: اگترین نهاد پشتیبانی برای دام و طیور محسوب میحسین صفایی با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی بزرگ

شده و بخش خصوصی با هماهنگی میزان های مربوطه قرار بگیرد، تحول بزرگی در مدیریت و تنظیم بازار ایجاد در اختیار اتحادیه

تواند بازار را تنظیم کند.وی قیمت جوجه یک روزه را باالتر از عرف بازار دانست و بیان کرد: تمام مشکالت از اینجا ناشی تولید می

ی بوده وف شهرشود که بخش ما هنوز وجود نظام صنفی را جدی نگرفته است و بنابراین تمرکز اتاق اصناف ایران بیشتر روی صنمی

ا تسهیل هاست.به گفته صفایی، از آنجا که تولیدکنندگان جوجه نظام صنفی ندارند، از لحاظ حقوقی راهکارهای فرار از قانون برای آن

شود؛ این در حالی است که طبق قانون نظام صنفی کشاورزی کاال باید به همراه فاکتور فروش به دست متقاضی برسد، اما امروز می

شود.وی واحدهای تولیدکننده جوجه یک روزه را صورت تلفنی و بدون فاکتور معامله میهای دیگر بهمعامالت جوجه و نهادهبیشتر 

ه ها را ملزم بتوان تا پایان سال آنواحد عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به تعداد اندکی که این تولیدکنندگان دارند، می 822حدود 

ها بدون فاکتور جرم تلقی شده و نظام صنفی با توجه به ی کرد. بعد از این اتفاق، فروش جوجه از طرف آنگرفتن پروانه نظام صنف

اختیارات قانونی که دارد، با واحد متخلف برخورد کند. در این زمینه پلیس اماکن هم برای پلمپ واحد متخلف همکاری خواهد کرد. 

از طریق راهکارهای قانونی دنبال نکنیم، هیچ سندی برای احقاق حقوق مرغداران بر این اساس، تا وقتی که مشکل گرانی جوجه را 

 در محاکم قضایی وجود نخواهد داشت.

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

داد و عنوان کرد: این سامانه در حال رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از رونمایی سامانه پایش محصوالت کشاورزی خبر 

بینی اتفاقات محصول زراعی و هشت محصول باغی را پایش کرده و در مدیریت تولید و پیش 37آزمون و خطاست و قرار است 

رد تا کتوان برای دستیابی به اتفاقات آینده در صنعت طیور، محصول مرغ را نیز وارد سامانه تولیدکننده را یاری دهد. بنابراین می

ر از تر خواهد بود.صفایی یکی دیگشده بسیار آسانهای انجامبینیمدیریت آن تسهیل شود؛ در این صورت تنظیم بازار نیز با پیش

کننده خوراک ترین شبکه مصرفها دانست و تأکید کرد: اگرچه مرغداران بزرگهای مهم صنعت طیور را مشکل تأمین نهادهچالش

ها، توان از ظرفیت اتحادیهای منسجم و کارا در اختیار ندارند. برای این منظور میاما برای این منظور شبکهشوند، دامی محسوب می

وعی صورت منظم و موضهای مربوطه که تعدادشان نیز اندک نیست، استفاده کرد.وی در پایان به بررسی جلسات بهها و صندوقتعاونی

گیری بهتر در زمینه تولید و بازار، مسئوالن بخش خصوصی باید ملزم به حضور رای تصمیمتوسط اتحادیه تأکید کرد و یادآور شد: ب

 در این جلسات باشند./

http://www.iana.ir/fa/news/88411/%D4%AE%D4%B3%DB% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

تومان افزایش یافت به طوریکه قیمت مرغ  122هزار و  9چند ماهی است که قیمت هر قطعه جوجه بدون حساب و کتاب تا مرز 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .خود گرفت تحت تاثیر این نوسانات در بازار روند صعودی به

افزایش یافت به طوریکه قیمت مرغ تحت  تومان 122هزار و  9بدون حساب و کتاب تا مرز  قیمت هر قطعه جوجه،چند ماهی است که جوان

 عرضه جوجه در بورس کاالبراین اساس بسیاری از دست اندرکاران امر معتقدند که .تاثیر این نوسانات در بازار روند صعودی به خود گرفت

عمل این امر نتیجه ای نداشته  شفاف سازی بازار محصول،حذف واسطه ها ودرنهایت تعادل قیمت مرغ در بازار را به همراه دارد در حالیکه در

در  مت مرغقیالبته ناگفته نماند که دبیر انجمن جوجه یکروزه معتقد است نوسانات جزئی نرخ جوجه یکروزه ارتباطی به افزایش نامتعارف .است

با اشاره به اینکه   صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد علی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار.بازار ندارد

اران دنرخ جوجه کماکان باالست، اظهار داشت: عرضه جوجه با نرخ باال به مرغداران هزینه های تولید را به شدت افزایش داده است به طوریکه مرغ

 822هزار و  9با نرخ  جوجه یکروزه وی با اشاره به اینکه هر قطعه.ه کشتارگاه می نماینددر فصول گرم اقدام به عرضه مرغ با وزن پایین تری ب

 .تومان باشد 822تومان به مرغداران عرضه می شود، افزود: این درحالی است که حداکثر نرخ هر قطعه جوجه یکروزه باید هزار و 

ارزانترین  مرغگفت: با توجه به هزینه های تولید و نرخ تورم ،  تومانی مرغ منطقی است، 4122کمالی سروستانی با بیان اینکه نرخ 

 .پروتئینی است که در اختیار مردم قرار می گیرد به طوریکه نرخ آن از میوه نیز ارزانتر است

 نرخ جوجه یکروزه تابع عرضه و تقاضااست

گفت: جوجه یکروزه همانند ذرت و سویا  صنعت،تجارت و کشاورزیغالمعلی فارغی دبیر انجمن جوجه یکروزه در گفتگو با خبرنگار

وی با اشاره به اینکه مرغ به نرخ واقعی خود رسیده است، افزود: .است عرضه و تقاضایک نهاده به شمار می رود که قیمت آن تابع 

 4تا  4فارغی نرخ .ین عادت کردند در حالیکه این امر به زیان تولیدکننده تمام می شودبا نرخ پای خرید مرغمصرف کنندگان به 

 422جوجه یکروزه در بورس کاال هزار و  فروش نقدی تومانی مرغ را منطقی دانست و اضافه کرد: در حال حاضر نرخ 122هزارو 

 . تومان است 122هزار و  9تومان و نرخ فروش اعتباری 

یکروزه با اشاره به اینکه نوسانات جزئی نرخ جوجه تاثیر چندانی در قیمت تمام شده مرغ ندارد، تصریح کرد:  دبیر انجمن جوجه

 درصد 34درصد هزینه های تولید را تشکیل می دهد که با وجود نوسانات اخیر حداکثر  38تا  32براساس نمودار نرخ جوجه حداقل 

 .ی به افزایش نامتعارف قیمت مرغ نداردرا شامل می شود که ارتباط قیمت تمام شده مرغ

http://www.yjc.ir/fa/news/8374892/%D4%AE%D4%A4%D4%B3 
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 تولیدات دام و طیور
 ایران اکونا – ۶۹۳۱مرداد / /  ۸6شنبه , 

هزار ریال برای عرضه هر  34هزار تا  37با توافق میان انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه و اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت پایه 

هزار  37با توافق میان انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه و اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت پایه .قطعه جوجه در بورس مصوب شد

ال برای عرضه هر قطعه جوجه در بورس مصوب شده است تا از افزایش کاذب قیمت ها در بازار تحت تاثیر به هم هزار ری 34تا 

این قیمت در حالی به عنوان نرخ مصوب هر قطعه جوجه یک روزه تعیین شده .خوردن توازن عرضه و تقاضا جلوگیری به عمل آید

پیش بینی افزایش میزان تولید جوجه .ر کشور طی سال جاری حکایت دارددرصدی تولید جوجه د 22که انتظارات از افزایش حدود 

یک روزه در حالی مطرح است که عرضه کنندگان این صنعت برای عرضه تولیدات خود در بورس کاالی ایران در صف پذیرش هستند. 

ه یا مجوز پذیرش خود را دریافت مجموع 72بطوریکه با وجود گذشت تنها چند ماه از پذیرش جوجه یک روزه در بورس، نزدیک به 

برقراری تعادل قیمتی و ایجاد آرامش هر چه بیشتر در بازار .کرده و یا در حال سپری کردن مراحل قانونی الزم و ارایه مدارک هستند

رزی در وبا جلوگیری از نوسانات کاذب، شفافیت قیمت ها در فضای مبتنی بر رقابت و از همه مهم تر تکمیل زنجیره محصوالت کشا

حوزه مرغ و تخم مرغ از مهم ترین دالیلی است که بر لزوم عرضه گسترده و افزایش تعداد عرضه کنندگان جوجه یک روزه در بورس 

ترین مزایای این اتفاق، قرار گرفتن  مهم از یکی: گفت علی قاسمی، از تولیدکنندگان جوجه یکروزه در این زمینه.کاال تاکید دارد

قیمت ها در محدوده ای واقعی و منطقی بوده که به دلیل نبود پنهان کاری، دستکاری های قیمتی و اطالعات نادرست، فضای 

 وی با اشاره به شرایط پذیرش در بورس و رعایت برخی استانداردهای کمی و کیفی.معامالت کامال شفاف و رقابتی دنبال می شود

برای عرضه محصول در این بازار افزود: رعایت استانداردهای کمی برای عرضه در بورس منجر به این امر می شود که فضای بازار 

شفاف شده و به تعادل الزم بین عرضه و تقاضا دست یابیم. ضمن اینکه لزوم رعایت این استانداردها طبق شرایط بورس، به اطمینان 

وی تسهیل و روان سازی فرآیند فروش محصول را نیز از دیگر .ضه شده در بورس منجر می شودبخشی از کیفیت محصوالت عر

مزایای عرضه در بورس کاال برشمرد و گفت: البته هر کاالیی وارد بورس شود مزایای خاص خود را دارد؛ اما نکته اساسی برای عرضه 

قاسمی در پایان تاکید .و تقاضا است که شفافیت را باال می برد هر نوع محصولی در بورس کاال انجام معامالت براساس نظام عرضه

کرد: تعادل قیمتی در بازار مرغ یکی دیگر از دستاوردهای عرضه گسترده جوجه یک روزه در بورس کاال است که به زودی با رشد 

 .ت مختلف از جمله مرغ خواهیم بودعرضه ها در بورس و استفاده از ابزارهای مالی در این بورس شاهد تنظیم مناسب بازار محصوال

http://iranecona.com/71421/%D4%AC%D4%B9%D4 
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 چای
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸6تاریخ: 

درصد از مطالبات چایکاران  12میلیارد تومان معادل بیش از  48هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری و بالغ بر  72تاکنون 

هزار تن برگ سبز  72به گزارش ایسنا، رئیس سازمان چای کشور اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون .پرداخت شده است

هزار تن چای خشک تولید شده  34میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که از این میزان بیش از  311ه ارزش حدود چای ب

درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده و مابقی آن نیز به تدریج تامین و به حساب  12میلیارد تومان بیش از  48است. تاکنون بالغ بر 

محمدولی روز بهان با بیان اینکه میزان پرداخت مطالبات چایکاران سه برابر سال گذشته در همین بازه زمانی .شودآن ها واریز می

درصد مطالبات چایکاران مبلغ قابل توجهی به آنها پرداخت نشده و  84است، افزود: برخی شاید تصور کنند با باقی ماندن بیش از 

میلیارد تومان به حساب چایکاران  11ید گفت در سال گذشته در همین بازه زمانی تنها اند اما باها کوتاهی کردهدولت یا کارخانه

 چینیتوان پیدا کرد که برگمیلیارد تومان رسیده و باغی را نمی 48اکنون به حدود واریز شده بود. این در حالی است که این میزان هم

 23های فرآوری چای همه قدر و سهم خود تا تاریخ : برخی کارخانهوی گفت.داشته و بخشی از مطالبات خود را دریافت نکرده است

 ماهاند و دولت نیز تاکنون بیش از قدر و سهم خود به سازمان چای اعتبار داده است. حال آنکه اردیبهشتخرداد ماه را پرداخت کرده

هایی که هنوز بودجه به سازمانی اختصاص ماه شود و بیشتر از آنچه تصور کنید، دردرصد چای تولید شده در هر سال برداشت می 82

روزبهان ادامه داد: گرچه تولید و .ایم و به حساب چایکاران واریز شده استنیافته برای خرید تضمینی چای اعتبار دریافت کرده

تولید نبوده درصد کاهش یافته است اما این به معنای کاهش  9برداشت برگ سبز چای در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 

در این زمینه رخ داد که خارق العاده بود، اما در نگاه کلی باید به این  –درصد  82حدود  –و سال گذشته رشد و جهش بسیار زیادی 

روند نزولی در تولید، برداشت و خرید تضمینی برگ سبز چای وجود داشت اما از آن سال تا کنون  3222مسئله توجه کرد که تا سال 

های گذشته بهتر شده است و مردم نشان وی اعالم کرد: بازار چای ایرانی نسبت به سال.ی صعودی و رو به رشد شده استروند عموم

هزار تن چای تولید شده  33حدود  3222دادند که در توجه به تولید و محصول ایرانی از برخی از مسئوالن جلوترند، چرا که در سال 

 تقریبا معادل کل تولید رسید -هزار تن  22گذشته به حدود خریداری شد اما این میزان در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/88782/%DB%B7%DB%B2%D-2%47 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

 .تن چای سبز، از کشور صادر شده است 31قریب به  28طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

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

 .، از کشور صادر شده استچای سبزتن  31قریب به  28یک ماهه نخست سال 

 .بوده است 297،224،987و ارزش ریالی آن  28,596 صادراتاین میزان  ارزش دالری 

http://www.yjc.ir/fa/news/8377923/%DA%48%D4%A7% 
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 حبوبات
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 خرما
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

هزارتن برسد و میزان  312سابقه در سال جاری، میزان تولید خرما در کشور به یک میلیون و شود با وجود گرمای بیبینی میپیش

وگو با گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتتر میوه گرمسیری و نیمهمدیرکل دف.دلیل گرمای هوا اندک باشدریزش محصول به

ها خسارات حاصل از گرما در میزان تولید هزار هکتاری سطح زیر کشت نخلستان 32خبرنگار ایانا با اعالم این خبر، گفت: با توجه به افزایش 

های سیستان و بلوچستان، فارس و بوشهر عنوان کرد و زایش سطح را در استانپور این افکشور تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.ابوالقاسم حسن

 های کشور با استفاده از ارقام مناسب نیز در حال انجام است و نگرانی در این باره وجود ندارد.افزود: عالوه بر افزایش سطح، اصالح نخلستان

ی برخی از مناطق کشور، هادرصدی تولید در نخلستان 322تا  72کاهش وی در پاسخ به ادعای انجمن ملی خرمای ایران مبنی بر 

بیان کرد: هرچند میزان خسارات در برخی از مناطقی کشور باال بوده است، اما مبنای برای این ادعا وجود ندارد؛ چرا که تعیین دقیق 

پور تأکید کرد: مبنای تعیین خسارات بر اثر گرما میزان ریزش پذیر است.حسنداشت امکانمیزان خسارت پس از پایان فصل بر

 ها است که با توجه به ادامه روند افزایش دما و کم آبی باید تا پایان فصل گرما منتظر ماند.محصول پای نخل

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

 عنوان وضعیت خطر برای خرمای کشور دانست.فته وی، نباید شرایط به وجود آماده را بهبه گ

( بازار خرما بهبود نسبی داشت، 21گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته )مدیرکل دفتر میوه گرمسیری و نیمه

تا یک هزار تومان  122قیمت هر کیلوگرم خرما در بازار داخلی  ،21دلیل بهبود در وضعیت صادرات این محصول در سال ادامه داد: به

میزان صادرات  21پور درباره آخرین وضعیت بازار صادراتی خرمای ایران، اظهار کرد: در سال افزایش داشت.حسن 28نسبت به سال 

ال جاری نیز شاهد افزایش صادرات رسد سنظر میهزارتن افزایش داشت و به 92هزار تن رسید که نسبت به سال قبل  372به حدود 

 دالر اعالم کرد./ 3.9باشیم.وی در پایان قیمت هر کیلوگرم خرمای ایران در بازار جهانی را از یک دالر تا 

http://www.iana.ir/fa/news/88487/%D2%BE%DB%4C%D4%B8%E 
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 خرما
 آیانا - ۶۹۳۱تیر  ۶1تاریخ: 

 .شودتیرماه جاری در مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج برگزار می 92المللی کشت بافت خرما همایش بین

گیری، استقرار، تمامی مراحل پروتکل کشت بافت خرما از نمونهالمللی کشت بافت خرما با بیان اینکه به گزارش ایانا، دبیر همایش بین

رکز کشت ترین مشود، گفت: این همایش که با حضور متخصصان بزرگزایی و سازگاری اولیه و ثانویه در همایش ارائه میتکثیر، ریشه

عت کشت بافت خرما در ایران خواهد بخشی و توسعه صنشود، نقش بسیار بسزایی در راستای عمقبافت خرما کشور عمان برگزار می

ه صورت مستند و جزء بکوشیم مراحل کشت بافت خرما را بهداشت.ایرج رستگار افزود: با ارائه بیش از چهار ساعت فیلم آموزشی می

أکید کرد: د، تهای کشور را ندارهای سنتی امکان پاسخگویی کامل به اصالح و نوسازی نخلستانجزء ارائه کنیم.وی با بیان اینکه روش

تکثیر خرما به شیوه کشت بافت، یک ضرورت است، اما هزینه چند میلیاردی پروتکل کشت بافت خرما یک انسداد برای تولید و تکثیر 

صورت رایگان در اختیار تیرماه جاری پروتکل کشت بافت خرما به 92رفت که برای رفع این معضل در همایش شمار میخرما به

 وهان، مدیران مراکز کشت بافت کشور و سایر میهمانان همایش قرار خواهد گرفت./پژمحققان، دانش

http://www.iana.ir/fa/news/81722/%D2%BE%D4%B3% 
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 خرید تضمینی/خدمات
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

تن گندم خوراکی استان های  832هزار و  83مردادماه میزبان عرضه  9تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز دوشنبه 

 اردبیل، مرکزی، زنجان و خراسان شمالی در قالب طرح قیمت تضمینی است

 8تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی،  233گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، یک هزار و به 

تن ذرت دانه ای نیز  922تن روغن خام و  222تن شکر سفید،  291هزار تن گندم خوراکی، یک هزار و  11هزار تن گندم دوروم، 

کیلوگرم شمش طال در تاالر محصوالت  4هزار تن شمش بلوم و  32بر اساس این گزارش، .می شوددر تاالر محصوالت کشاورزی عرضه 

تن عایق رطوبتی در تاالر صادراتی بورس  922هزار تن گوگرد گرانوله و  32این گزارش حاکی است، .صنعتی و معدنی عرضه می شود

تن انواع مواد پلیمری، قیر، گوگرد،  823هزار و  322ز شاهد عرضه تاالر فرآورده های نفتی و پتروشمی نی.کاالی ایران عرضه می شود

رأس دام سنگین نهاده های  94بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه .لوب کات، وکیوم باتوم و سالپس واکس است

 می کند.  تن ضایعات فلزی، بشکه خالی و روغن لوکوموتیو را تجربه 88دامی جاهد به صورت صادراتی و 

http://www.iana.ir/fa/news/88181/%D4%AA%D4%A7%D2% 
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 خدمات
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پیرو انتشار یادداشتی از سپیده قاسمی در خبرگزاری ایانا که تحت روابط عمومی 

درج شده است، توضیحی را جهت پاسخگویی به ایرادهای  "شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در پیچ و خم بودن یا نبودن"عنوان 

 :مطرح شده به شرح ذیل ارسال کرده است

های کشاورزی را بر عهده دارد، عنوان ساختاری که مسئولیت مدیریت عرضه کود و سایر نهادهدمات حمایتی کشاورزی بهشرکت خ"

رکت شود. این شگونه تعارضی در این باره از ناحیه این شرکت مشاهده نمیهای خصوصی و تعاونی بوده و هیچهمواره پشتیبان بخش

 هایهای ابالغی وزارت متبوع به تأمین و تدارک نهادهیدکنندگان داخلی و در چارچوب برنامهبرداری حداکثری از توان تولبا بهره

 کند. کشاورزی عمدتًا از داخل کشور و در صورت عدم امکان تأمین از منابع داخلی، کسری آن را از خارج کشور تأمین می

 پیوندیدبه کانال ایانا در تلگرام ب

سازی دولت استقبال کرده های خصوصیاز سیاست 88های مشمول اصل عنوان یکی از شرکتشرکت خدمات حمایتی کشاورزی به

های کشاورزی باید در قالب یک نظام و سیستم مترقی تأمین، تدارک، توزیع و و خواهان اجرای درست این اصل مترقی است. نهاده

اتی خوبی عملیهای گذشته بهکشاورزی با پتانسیل مناسبی که دارد این وظیفه را طی سال مصرف شوند. شرکت خدمات حمایتی

وری زنجیره شود. با توجه به نقش تأمین، ای انجام شود که منجر به افزایش کارایی و بهرهگونهسازی باید بهکرده است. خصوصی

غذایی کشور، تنش در این فرایند به هیچ عنوان پذیرفتنی و قابل های کشاورزی در امنیت تدارک و توزیع بهینه کود و سایر نهاده

 /"شده و به دور از هرگونه تنشی اجرایی شود.سازی باید با برنامه و حسابقبول نیست و فرآیند خصوصی

http://www.iana.ir/fa/news/88892/%D2%44%D4%A7%DA 
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 خدمات
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کاال به نفع گندمکاران 

 .استراتژیک کشاورزی ازجمله گندم باید به سمت عرضه در بازار شفاف بورس حرکت کننداست، گفت: محصوالت 

وگو با خبرنگار ایانا، درباره مصوبه دولت مبنی بر عرضه گندم چهار استان مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل محمد فیضی امروز در گفت

استراتژیک و محصوالت اساسی کشاورزی ازجمله گندم باید و زنجان براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال گفت: محصوالت 

شود.وی بیان کرد: با توجه به اینکه هاست که احساس میبه سمت عرضه در بورس کاال حرکت کنند و ضرورت این رویداد، سال

خواهد شد که سود واقعی  آید، اگر گندم در بورس کاال مورد معامله قرار گیرد، طوریشمار میکشاورزان از اقشار زحمتکش کشور به

شود؛ با اجرای طرح قیمت تضمینی، به محض فروش گندم رسد و معامالت بدون واسطه و دالالن انجام میبه خود کشاورزان می

شود و دیگر شاهد دیرکرد در چهار استان مذکور در بورس کاال وجه معامله ظرف چند روز کاری به حساب کشاورزان واریز می

ت گندمکاران نخواهیم بود.نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه آغاز هر پرداخت مطالبا

رو های نخست احتماالً با برخی مشکالت روبهشود، افزود: عرضه گندم در روزها و ماهرو میاندازهایی روبهکار بزرگی در ابتدا با دست

های طور یقین عرضه این محصول استراتژیک در بورس کاال در مقایسه با روشن نکته توجه داشت که بهخواهد بود، اما باید به ای

سنتی خرید، به نفع گندمکاران خواهد بود.فیضی به مسئوالن بورس کاال و وزارت جهاد کشاورزی توصیه کرد که با بررسی تمامی 

احتمالی را به هنگام رفع کنند تا کشاورزان از مسیر شفاف بورس کاال  جوانب کار، آگاهی و پیش تدبیری، تمام ایرادات و مشکالت

مورد حمایت قرار گیرند.وی به توسعه طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی دولت اشاره کرد و ادامه داد: طرح قیمت تضمینی 

وجود بازاری برای فروش محصوالت خود  طور قطع در رشد تولیدات کشاورزی اثرگذار خواهد بود، زیرا زمانی که کشاورزان ازبه

ید کاالی هایی را در جهت تولریزیطور قطع برنامهگذاری تأثیرگذار است، بهمطمئن باشند و بدانند که کیفیت محصوالتشان در قیمت

 ت و ابالغ آن از سویدهند.بر اساس این گزارش، بنا بر مصوبه هیأت دولبا کیفیت انجام خواهد داد و میزان تولید خود را افزایش می

مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان  بار خرید گندم از کشاورزان چهار استانمعاون اول رئیس جمهوری، امسال برای نخستین

در قالب طرح قیمت تضمینی و در بورس کاالی ایران صورت خواهد گرفت. همچنین دولت، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی 

ان بازارساز مکلف کرد حداکثر تا دو هفته پس از نخستین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس کاال، در صورت عنوایران را به

های آردسازی نیز موظفند در صورت خرید مستقیم از کشاورزان، عدم خرید از سوی متقاضیان، نسبت به خرید آن اقدام کند.کارخانه

تفاوت الشده از طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام کنند. مابهدارینسبت به پرداخت مرحله نخست بهای گندم خری

کل کشور  3228های آردسازی تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات قانون بودجه سال قیمت پرداختی توسط کارخانه

در  42وری بخش کشاورزی سال بهرهقانون افزایش  22پرداخت خواهد شد.گفتنی است، سیاست قیمت تصمینی در قالب ماده 

هم اجرایی شد.در این طرح، کشاورز به جای فروش محصول خود به دولت، کاالیش را در بورس کاال عرضه  28مجلس تصویب و سال 

التفاوت را به کند اگر قیمت فروخته شده در بورس کمتر از قیمت حمایتی و مشخص در دولت بود در این جا دولت مبلغ مابهمی

تفاوت الترین زمان به حسابشان واریز شده و مابهپردازد. در این بین وجه فروش محصول کشاورزان در بورس کاال در کوتاهشاورز میک

های شود. با این تفاسیر دیگر الزم نیست دولت مبالغ زیادی را صرف خرید، کنترل کیفیت و هزینهنیز از سوی دولت پرداخت می

تر کشاورزان به پولشان، آمارهای و قیمت محصوالت شفاف کند و در طرف مقابل عالوه بر رسیدن سریعجانبی محصوالت کشاورزی 

شود؛ چراکه هر محصولی برای فروش در و منطقی و انگیزه کشاورزان برای تولید محصوالت با حجم و کیفیت بیشتر دوچندان می
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صورت به 28مینی در بورس کاال برای ذرت و جو دامی طی سال بورس کاال باید دارای یکسری استانداردها باشد.طرح قیمت تض

صورت رسمی در کل کشور پیاده سازی شد که با توجه به به 21آزمایشی به ترتیب در دو استان خوزستان و کرمانشاه و در سال 

 هستیم./ 28موفقیت اجرای آن، شاهد توسعه طرح در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/88122/%D4%A7%D2%41% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

ترین استان یزد در فالت مرکزی با پراکندگی و فاصله زیاد تعدادی از شهرها نسبت به مرکز استان، از لحاظ میزان بارندگی خشک

سال اخیر  15متر است که این میانگین در میلی 328آید؛ به طوری که میانگین بارندگی بلندمدت استان استان کشور به حساب می

 .است میلی متر کاهش یافته 22به 

 علی اسالمی، مدیرعامل آب و فاضالب استان یزد

های شور به سفره آبی و های آبی را در پی داشته که منجر به ورود آبسال گذشته، افت شدید سفره 31های متوالی در خشکسالی

ش به طوری که حفر بیمتعاقب آن افت کیفیت را نیز سبب شده است و این، تأمین آب استان را با چالش جدی روبرو ساخته است، 

از یکصد حلقه چاه به منظور تأمین آب شرب از دست رفته نتوانسته بر وضعیت شکننده پیش آمده غالب شود، به گونه ای که هر 

کاهش کیفیت و کمیت .اندزمان که برای خط انتقال مشکلی پیش آمده شهرهای برخوردار از آب انتقالی با بحران جدی روبرو شده

مردم، بخصوص در شهرهای یزد، اردکان، بافق، میبد، مهریز و تفت را به دنبال داشته است، البته سایر شهرهای منتفع  آب، نارضایتی

های های مداوم وتالش همکاران در انجام فعالیتاز آب انتقالی نیز از این امر مستثنی نبوده است، لذا آبفای یزد توانسته با برنامه ریزی

ای هها به منظور افزایش کمیت وکیفیت تولید، بهسازی وبازسازی چاهجایی چاههای جدید، جابههیز چاهمرتبط از قبیل حفرو تج

ها و منصوبات و ادامه این روند در موجود باروش های مختلف )مته زنی، الیروبی و..(، مهندسی مجدد و تغییرات اساسی در پمپ

ند. اما ادامه این روند با توجه به خشکسالی های پیاپی و وضعیت بارندگی های آتی، در حال حاضر از مرحله تنش آبی عبور کسال

پذیر باشد، لذا این شرکت اقدامات قانونی، فنی و فرهنگی ذیل را در راستای مدیریت مصرف انجام داده که تواند توجیهاستان نمی

ت فنی صورت گرفته توسط این شرکت، انجام از جمله اقداما.آبی باشدتواند محملی بر مشکالت خشکسالی و بیادامه آن می

های مدیریت فشار شبکه، نشت یابی، نصب شیرآالت کاهنده مصرف، نصب سایه بان کولر، تعویض شیرآالت استخرهای عمومی فعالیت

ب فت، نصو توزیع پرالتور، نصب دیتاالگر فشار در بعضی از شهرهای استان شامل شهرهای اردکان، میبد، ابرکوه، یزد، مهریز، ت

شیرهای گلوب خروجی مخازن در شهرهای ابرکوه، بافق، مهریز، تفت ( کاهش نشت با استفاده از مدیریت پارامترهای هیدرولیکی از 

های توزیع شهرهای میبد، یزد، مهریز، تفت، ندوشن، مروست، بهاباد، نصب قبیل کاهش فشار یا دبی، نشت یابی مداوم در شبکه

های استان، زماندار، الکترونیکی و شیرهای پدالی در مدارس و اماکن عمومی و ادارات استان و شهرستانشیرآالت کاهنده مصرف، 

مصرف عدد شیر اهرمی استاندارد به همراه سردوش استاندارد کم 212عدد سایه بان کولر در بعضی از ادارات استان، نصب  172نصب 

نی و تعرفه ای انجام شده در راستای مدیریت مصرف، شناسایی تمامی واحدهای از اقدامات قانو.در استخرهای عمومی شهر یزد، است

همچنین در خصوص اقدامات فرهنگی .مترمکعب و اخطار به مشترکین پر مصرف است 92های خانگی باالی پرمصرف و نیز کاربری

های یامف، تولید و پخش فیلم و انیمیشن، پتوان به برگزاری کارگاه آموزشی نقش بانوان در مدیریت مصرو تبلیغاتی صورت گرفته می

ها با همکاری استانداری در خصوص مصرف بهینه آب، ارسال پیامک با شهروندان با صرفه جویی، اطالع رسانی ادارات و سازمان

ی اه اندازهای مختلف درراستای آموزش همگانی، نصب بنر در سطح شهر، چاپ پوستر و بروشور، چاپ پیام بر روی قبوض آب، رپیام

های صرفه جویی، گروه مروجین و حامیان آب، تعامل با آموزش و پروش و اطالع رسانی در بین دانش آموزان و توزیع دفتر با پیام

آموزان از تاسیسات شرکت، همکاری با کانون پرورش فکری چاپ پیام در مطبوعات، برنامه ریزی برای بازدید دانشجویان و دانش

هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب در  821در زمان حاضر شرکت آبفای یزد با .کودکان و نوجوانان اشاره کرد کودکان برای آموزش
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کیلومتر خط انتقال آب،  822هزار و  887کیلومتر شبکه توزیع آب و  182هزار و  198میلیون و  1حلقه چاه،  317سطح استان، 

 .دهدمشترک را تحت پوشش قرار می 182هزار و  247تعداد 

http://www.iana.ir/fa/news/88829/%DB%4C%D4%B9%D4%AF 
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 دانه های روغنی
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 روغن
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

نسبت به هفته گذشته با کاهش قیمت معامله شد و در مقابل شکر یکی دیگر از  9237جوالی  93انواع روغن در بازار جهانی در 

به گزارش ایانا از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ بر اساس گزارش شورای .کاالهای اساسی، افزایش قیمت را در این مدت تجریه کرد

جوالی نسبت به هفته گذشته با کاهش قیمت و به قیمت  93نی غالت و شکر آنالین، انواع روغن سویا، آفتابگردان و پالم در جها

 492دالر افزایش به قیمت  8دالر در هر تن معامله شدند. در این میان تنها روغن سویای برزیل با  822و  842، 722، 431های 

دالر در هرتن  211دالر افزایش و به قیمت  7این گزارش آمده است، در این هفته شکر برزیل با  دالر در هرتن فروخته شد.در ادامه

 معامله شده است.

دالر کاهش به  2طوریکه در این هفته برنج تایلندی با این گزارش حاکی از آن است که قیمت انواع برنج نیزکاهش اندکی داشت؛ به

دالر در هر  892و  3313دالر کاهش به قیمت های  9و  1و ویتنام به ترتیب با  3393ی های هندی باسماتدالر و برنج 892قیمت 

 دالر رسیده است. 184دالر افزایش قیمت داشته است و دراین هفته به قیمت  9تن به فروش رفته است، همچنین برنج اروگوئه 

ا کاهش و گندم کانادا از نوع آسیانی و گندم آلمان، با افزایش این گزارش در پایان می افزاید، ؛ در این مدت، قیمت انواع گندم استرالی

 دالری در هرتن معامله شد و تنها گندم کانادا از نوع دروم و گندم دریای سیاه بدون تغییر قیمت بودند. 9و  1

ews/http://www.iana.ir/fa/n48060/%D2%6۰%D6%A0%D2%60%D 
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 روغن
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

 .های نباتی به جمهوری اسالمی ایران واگذار شددر چهلمین اجالس کمیته کدکس غذایی، تجدید نظر در استاندارد روغن

ایانا از سازمان ملی استاندارد ایران؛ در این اجالس که با حضور نمایندگان عضو کدکس در ژنو برگزار شده بود، مقرر شد  به گزارش

 .استاندارد برای روغن های نباتی گردو، بادام، فندق، پسته، آواکادو و روغن بذر کتان به ایران واگذار شود 8تدوین 

استانداردهای مذکور را با رهبری جمهوری اسالمی ایران و همکاری هندوستان تصویب  بر اساس این گزارش؛ اعضای کدکس، تدوین

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در راس هیئتی از کارشناسان این سازمان برای دفاع از جایگاه علمی و .کردند

 .برگزاری است، به این کشور سفر کرده اندحقوقی جمهوری اسالمی در اجالس کدکس غذایی که در ژنو سوییس در حال 

http://www.iana.ir/fa/news/88192/%D4%AA%D4%AC 
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 زعفران
 فارس - ۳۱/۸8/۸۰ : اریخت

ها یکاالیی از ارزش خالص دارای شود، گفت: صندوقاندازی میمدیر عامل بورس کاال با بیان اینکه نخستین صندوق کاالیی زعفران راه

وگو با خبرنگار بورس نژاد در گفتحامد سلطانی .شود، تدیل به اوراق بهادار میبرخوردار است و کاال با معامله گواهی سپرده کاالیی

با بیان اینکه برنامه دولت در حوزه کشاورزی حمایت از محصوالت استراتژیک است، عنوان کرد: این محصوالت با  خبرگزاری فارس

 .های سنتی گذشته دیگر جوابگو نیستحمایتی در قالب اند که سیاستهمگان به این نتیجه رسیده معیشت مردم سروکار دارد، اما

ی های حمایتهای بخش دولتی و وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفت، سیاستمدیر عامل بورس کاال افزود: به دلیل محدودیت

وی افزود: از طرفی .از بودجه عمرانی کشور برای خرید گندم صرف شدتواند کفاف همه مخارج را بکند، کما اینکه پارسال نیمی نمی

نگاه دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه اگر از محصوالت کشاورزی حمایت شود ممکن است، بازاری شدن این محصوالت با توجه به 

 راتژیک باعث خواهد شد، تا این انتظارکیفیت آن خدشه دار شود. از این رو نیاز به محصول با کیفیت و همچنین حمایت از کاالی است

تواند بازیگران متعددی داشته باشد ، گفت: حضور نهاد های نژاد با بیان اینکه این بازار میسلطانی.در قالب بازار متشکل محقق شود

 دولتی به بخش منتسب به دولت در این بازار ها چندان پاسخگوی نیاز های امروز نیست و باید تصدی گری را به تدریج از بخش

شود عالوه بر حمایت همه جانبه برای جلوگیری مدیر عامل بورس کاال با طرح این پرسش که چطور می.خصوصی واگذار کرد

 بستر ای محیط کردن فراهم موضوع این راهکار: افزود کرد؟ پیدا دست نیز کشاورزی کیفیت با محصوالت به ناخواسته هایالتهاب از 

وی افزود: گام بعدی دراین .تواند این محیط باشدکه بورس کاال می است کشاورزی از اعم محصوالت عرضه برای مناسب کار و کسب

 زمینه تعریف بازیگران بازار است. جالب اینکه در دنیا بازیگرانی را تعریف می کنند که بطور دائم در حوزه بازار کاال حضور دارند و با

ا تنظیم می کنند. نمونه آن صندوق های کاالیی است که تحت عنوان صندوق های کاالیی استراتژیک کمک بازار و ابزارها روند بازار ر

وی ادامه داد: دغدغه مدیریت بازار در این زمینه زمان ورود انبارهای کاالیی برای جلوگیری از التهابات بازار و .شوندشناسایی می

اوقات به محض ایجاد التهاب در بازار ، این انبارها بطور معمول ورود می کنند،  نژاد، گاهیبه گفته سلطانی.تعادل عرضه و تقاضا است

های کاالیی به عنوان بازیگر بازار همواره با رصد بازار مانع هر نوع پیامدی در بر هم ریختن تعادل عرضه و تقاضا ولی صندوق

های کاالیی اندازی صندوقوالت کشاورزی باید تاسیس و راهسلطانی نژاد گفت: بنابراین پازل تشکیل بازار متشکل برای محص.شوندمی

مدیر عامل بورس کاال افزود: .استراتژیک باشد که نمونه های آن در دنیا نیز وجود دارد و بر روی آن مطالعات بسیاری شده است

آن باید نهاد های تنظیم گر بازار از قانون برنامه ششم توسعه در حالی تدوین شده که براساس  29استفاده از ابزارهای مالی در ماده 

دهد، تا ابزارهای مالی مبتنی بر کاال برای مدیریت بازار به کار زیر ساخت قانونی اجازه می ابزارهای بورسی استفاده کنند، زیرا این 

ازار مدیریت شده مناسب به گفته وی مجموع این فضا در کسب و کار و همچنین نهاد ها و ابزارهای مالی می توانند به ب.گرفته شوند

برای محصوالت کشاورزی استراتژیک کمک کند و از التهاب های قیمتی بازار در محصوالت کشاورزی جلوگیری کنند. برای تدبیر 

به گفته وی در مورد برخی .های متعالی تری هم می توان داشتکنیم، اما هدفمعاش و یا گذران زندگی هدف را استفاده می

ی که به نوعی لوکس محسوب می شوند، مثل زعفران و پسته ممکن است دغدغه معیشت وجود نداشته باشد و محصوالت کشاورز

در عوض کنترل قیمت و مرجعیت قیمت گذاری برای صادرات مورد توجه قرار گیرد .بر این اساس دغدغه اصلی فعاالن بازار توجه به 

سلطانی نژاد با این عنوان .بود که در نهایت بحث بورس مطرح می شودکیفیت محصوالت و بازار پسند شدن آنها در جهان خواهد 

این بازارها کاالهایی که  :که بسیاری از بازارهای برخوردار از مرجعیت قیمت از مچینگ در بورس نیز برخوردار هستند، عنوان کرد

 متی داشته باشد بنابراین باید تمامی کاالهایدر بازارهای دیگر معامله می شوند در بورس ثبت می کنند زیرا بورس باید مرجعیت قی
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این مقام مسئول تاکید .دنیا در بورس درج شود. این موضوع در مورد پسته و زعفران در صورت عزم همه فعاالن می تواند رخ دهد

س از طریق بورکرد: اگر شفاف سازی در کشور ترویج و برای آن جایزه تعیین شود مرجعیت قیمتی برای کاالهای زعفران و پسته 

وی در برابر این پرسش که چگونه با وجود بازیگرهای کم تعداد بازار پسته بورس کاال می تواند مرجعیت قیمت .کاال می تواند رخ دهد

این کاال را بر عهده گیرد، گفت: دلیل کم تعداد بودن فعاالن بازار پسته کوچک بودن و محدود بودن بازار آن بوده و از طرفی نقشی 

فعاالن بازار داده نشده است. تولید کننده کجای این بازی بوده است؟ در بسیاری از اوقات انحصارها در بازار ناخواسته است، چه از به 

به .طرف کسانی که عهده دار بازار هستند و یا از سوی مابقی فعاالن بازار باشد. چون تقارن اطالعاتی در این زمینه وجود نداشته است

شود می تواند مبنای ل بورس کاال، اطالعات مبنای تصمیم گیری در بازار است و وقتی بازار در بورس متمرکز میگفته مدیر عام

تصمیم گیری اقتصاد قرار گیرد. در صورت وجود اطالعات یکسان و متقارن، همه فعاالن بازار می توانند نقش آفرینی کنند حتی 

وی افزود: موضوع با اهمیت اینکه باید متناسب با ظرفیت هر .می توانند رقابت کنند کسانی که تولید کننده پسته اندکی هستند، نیز

فعالی در بازار بتوان فضایی برای ورود به کسب و کار با هزینه های معامالتی و مبادالتی کمتر نسبت به شرایطی که اکنون در بازار 

 بر خالف اوراق بهادار وجود دارد موضوع تحویل کاال است. در بازار نژاد افزود: نکته ای که در کاالسلطانی.کشاورزی است ارایه داد

اوراق بهادار تحویل اسناد در کسری از زمان رخ می دهد و کافی است مالکیت منتقل شود ولی در بخش کاالیی بحث تحویل و 

شود تا کاالیی که در یک نقطه لجستیک کاال از اهمیت باالیی برخوردار است.موضوع حمل و نقل و هزینه های جانبی باعث می 

وی با یادآور شدن این موضوع که ورود . جهان است حتی اگر کیفیت آن بهتر باشد نسبت به جای دیگری از جهان ارزانتر باشد

مصرف کنند های خرد و بازیگرهای کوچک در بازار بستگی به هزینه های لجستیکی کسب و کار خواهد داشت،عنوان کرد: با مکانیزم 

ار و گواهی سپرده و غیره این هزینه ها کاهش می یابد و اگر انبار در دسترس تولید کننده ها باشد باز هم این هزینه ها کاهش انب

به گفته مدیر عامل بورس کاال، دراین بین موضوع با اهمیت وجود مداوم بازیگرانی در بازار است که همواره بتوانند .بیشتری می یابد

 وانندت می که هستند استراتژیک کاالیی های صندوق همان بازیگران این که رف کنندگان خرد پاسخ دهند به عرضه و تقاضای مص

وی از تشکیل نخستین صندوق . شود می مطرح کاالیی صندوق باشد منفعت کسب قصد به اگر و دهند کاهش را بازار های التهاب

معرفی و تشریح بیشتری است که بر مبنای امیدنامه خود واحد های صندوق کاالیی استراتژیک نیازمند   :کاالیی خبر داد و گفت

سرمایه گذاری را به عده ای در بازار می فروشد و مدیریت حرفه ای برای کاالیی که قرار است بر روی آن در بازار فعالیت داشته باشد 

سال  22مالی نیستند و ممکن است فردی باشد که سلطانی نژاد گفت: مدیران حرفه ای کاالیی لزوماً فعاالن بازار .را تعیین می کند

فعالیت در حوزه زعفران و یا در حوزه طال دارد . مدیریت این موضوع در دست افراد حرفه ای کاالی مزبور است و حاضر هستند در 

ی نابع مالی برای سرمایه گذاربه گفته سلطانی نژاد اتفاقی که در این فرآیند می افتد، اینکه م.هر زمانی آن کاال را بخرند یا بفروشند

وی تاکید کرد: زعفران کاالیی است .بر روی کاال تجهیز و به این ترتیب برای سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان ملموس تر خواهد بود
درصد  21جالب اینکه که قیمت آن نوسان های باالیی در بازار داشته که دلیل آن مصرف های فصلی این کاال در ایام محرم یا رمضان می باشد 

تواند برای صندوق کاالیی زعفران و معامله گران حرفه ای این بازار مزیت های بسیاری در بر داشته شود که میزعفران دنیا در ایران تولید می

لیاتی آن خبر داد و وی از درخواست یک شرکت تامین سرمایه برای راه اندازی صندوق کاالیی زعفران و موافقت سازمان بورس با مدل عم.باشد

مدیر عامل بورس کاال افزود: صندوق های کاالیی نیز از ارزش خالص دارایی .گفت: در پسته نیز صندوق های بازارگردانی می توانند فعالیت کنند

بهادار  بدیل به اوراقها برخوردار هستند بطوریکه وقتی در صندوق کاالیی گواهی سپرده کاالیی مبنای معامله قرار می گیرد به عبارتی کاال ت

 مشکالت دیگر ها صندوق این در.  بود خواهد محاسبه قابل کاالیی صندوق برای ها دارایی خالص ارزش محاسبه های فرمول بنابراین و شده 

 .به راحتی قابل محاسبه است NAV است چقدر زعفران کیلو یک اینکه مبنای بر و داشت نخواهیم را ساختمان و زمین های صندوق
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 زعفران
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

: ردک عنوان است، استراتژیک محصوالت از حمایت کشاورزی حوزه در دولت برنامه اینکه بیان با نژادبه گزارش فارس، حامد سلطانی

 دیگر تهگذش سنتی هایقالب در حمایتی سیاست که اندرسیده نتیجه این به همگان اما دارد، سروکار مردم معیشت با محصوالت این

های بخش دولتی و وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، محدودیت.مدیر عامل بورس کاالی ایران افزود: به دلیل نیست جوابگو

 ندمگ خرید برای کشور عمرانی بودجه از نیمی گذشته سال تواند کفاف همه مخارج را بکند، کما اینکههای حمایتی نمیسیاست

حمایت شود ممکن است بازاری شدن .وی افزود: از طرفی نگاه دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه اگر از محصوالت کشاورزی شد صرف

این محصوالت با توجه به کیفیت آن خدشه دار شود. از این رو نیاز به محصول با کیفیت و همچنین حمایت از کاالی استراتژیک 

عددی داشته تتواند بازیگران منژاد با بیان اینکه این بازار میباعث خواهد شد، تا این انتظار در قالب بازار متشکل محقق شود.سلطانی

باشد ، گفت: حضور نهاد های منتسب به دولت در این بازارها چندان پاسخگوی نیاز های امروز نیست و باید تصدی گری را به تدریج 

شود عالوه بر حمایت از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار کرد.مدیر عامل بورس کاالی ایران با طرح این سوال که چطور می

های ناخواسته، به محصوالت با کیفیت کشاورزی نیز دست پیدا کرد؟ افزود: راهکار این موضوع وگیری ازالتهابهمه جانبه برای جل

تواند این محیط فراهم کردن محیط یا بستر کسب و کار مناسب برای عرضه محصوالت اعم از کشاورزی است که بورس کاال می

ازیگران بازار است. جالب اینکه در دنیا بازیگرانی را تعریف می کنند که بطور مناسب باشد.وی افزود: گام بعدی دراین زمینه تعریف ب

دائم در حوزه بازار کاال حضور دارند و با کمک بازار و ابزارها روند بازار را تنظیم می کنند. نمونه آن صندوق های کاالیی است که 

داد: دغدغه مدیریت بازار در این زمینه زمان ورود انبارهای  شوند.وی ادامهتحت عنوان صندوق های کاالیی استراتژیک شناسایی می

 نژاد، گاهی اوقات به محض ایجاد التهاب در بازار،کاالیی برای جلوگیری از التهابات بازار و تعادل عرضه و تقاضا است.به گفته سلطانی

بازار همواره با رصد بازار مانع از هر نوع پیامدی در های کاالیی به عنوان بازیگر این انبارها بطور معمول ورود می کنند، ولی صندوق

شوند.وی گفت: بنابراین پازل تشکیل بازار متشکل برای محصوالت کشاورزی باید تاسیس و بر هم ریختن تعادل عرضه و تقاضا می

مطالعات بسیاری انجام شده  های کاالیی استراتژیک باشد که نمونه های آن در دنیا نیز وجود دارد و بر روی آناندازی صندوقراه

قانون برنامه ششم توسعه در حالی تدوین شده است  29است.مدیر عامل بورس کاالی ایران افزود: استفاده از ابزارهای مالی در ماده 

 زارهایاب تا دهدمی اجازه قانونی ساخت زیر که براساس آن باید نهاد های تنظیم گر بازار از ابزارهای بورسی استفاده کنند، زیرا این

.به گفته وی مجموع این فضا در کسب و کار و همچنین نهاد ها و ابزارهای شوند گرفته کار به بازار مدیریت برای کاال بر مبتنی مالی

مالی می توانند به بازار مدیریت شده مناسب برای محصوالت کشاورزی استراتژیک کمک کنند و از التهاب های قیمتی بازار در 

عی لوکس محسوب می شوند، مثل محصوالت کشاورزی جلوگیری کنند.به گفته وی در مورد برخی محصوالت کشاورزی که به نو

زعفران و پسته ممکن است دغدغه معیشت وجود نداشته باشد و در عوض کنترل قیمت و مرجعیت قیمت گذاری برای صادرات مورد 

توجه قرار گیرد .بر این اساس دغدغه اصلی فعاالن بازار توجه به کیفیت محصوالت و بازار پسند شدن آنها در جهان خواهد بود که 

نهایت بحث بورس مطرح می شود.سلطانی نژاد با این عنوان که بسیاری از بازارهای برخوردار از مرجعیت قیمت از مچینگ در در 

بورس نیز برخوردار هستند،عنوان کرد: این بازارها کاالهایی که در بازارهای دیگر معامله می شوند در بورس ثبت می کنند زیرا بورس 

اشد بنابراین باید تمامی کاالها در بورس کاال درج شود که این موضوع در مورد پسته و زعفران در باید مرجعیت قیمتی داشته ب

صورت عزم همه فعاالن می تواند رخ دهد.این مقام مسئول تاکید کرد: اگر شفاف سازی در کشور ترویج و برای آن جایزه تعیین شود 

رس کاال می تواند رخ دهد.وی در برابر این سوال که چگونه با وجود مرجعیت قیمتی برای کاالهای زعفران و پسته از طریق بو

http://awnrc.com/index.php
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بازیگرهای کم تعداد بازار پسته ، بورس کاال می تواند مرجعیت قیمت این کاال را بر عهده گیرد، گفت: دلیل کم تعداد بودن فعاالن 

ازار داده نشده است. در بسیاری از اوقات انحصارها بازار پسته کوچک بودن و محدود بودن بازار آن بوده و از طرفی نقشی به فعاالن ب

در بازار ناخواسته است، چه از طرف کسانی که عهده دار بازار هستند و یا از سوی مابقی فعاالن بازار باشد. چون تقارن اطالعاتی در 

در بازار است و وقتی بازار در  این زمینه وجود نداشته است.به گفته مدیر عامل بورس کاالی ایران، اطالعات مبنای تصمیم گیری

شود، می تواند مبنای تصمیم گیری اقتصاد قرار گیرد. بنابراین در صورت وجود اطالعات یکسان و متقارن، همه بورس متمرکز می

 ت کنند.بفعاالن بازار می توانند نقش آفرینی کنند حتی کسانی که تولید کننده پسته اندکی هستند، نیز می توانند در این بازار رقا

وی افزود: موضوع با اهمیت اینکه باید متناسب با ظرفیت هر فعالی در بازار بتوان فضایی برای ورود به کسب و کار با هزینه های 

ر نژاد افزود: نکته ای که در کاال بمعامالتی و مبادالتی کمتر نسبت به شرایطی که اکنون در بازار کشاورزی است، ارایه داد.سلطانی

راق بهادار وجود دارد موضوع تحویل کاال است. در بازار اوراق بهادار تحویل اسناد در کسری از زمان رخ می دهد و کافی است خالف او

مالکیت منتقل شود ولی در بخش کاالیی بحث تحویل و لجستیک کاال از اهمیت باالیی برخوردار است.موضوع حمل و نقل و هزینه 

ی که در یک نقطه جهان است حتی اگر کیفیت آن بهتر باشد نسبت به جای دیگری از جهان های جانبی باعث می شود تا کاالی

ارزانتر باشد .وی با یادآور شدن این موضوع که ورود مصرف کنند های خرد و بازیگرهای کوچک در بازار بستگی به هزینه های 

پرده و غیره این هزینه ها کاهش می یابد و اگر انبار در لجستیکی کسب و کار خواهد داشت،عنوان کرد: با مکانیزم انبار و گواهی س

دسترس تولید کننده ها باشد باز هم این هزینه ها کاهش بیشتری می یابد.به گفته مدیر عامل بورس کاالی ایران، دراین بین موضوع 

 ندگان خرد پاسخ دهند که این بازیگرانبا اهمیت وجود مداوم بازیگرانی در بازار است که همواره بتوانند به عرضه و تقاضای مصرف کن

همان صندوق های کاالیی استراتژیک هستند که می توانند التهاب های بازار را کاهش دهند و اگر به قصد کسب منفعت باشد 

 و معرفی دنیازمن استراتژیک کاالیی صندوق صندوق کاالیی مطرح می شود.وی از تشکیل نخستین صندوق کاالیی خبر داد و گفت:

 یکاالی برای ای حرفه مدیریت و فروشد می بازار در را گذاری سرمایه های واحد خود، امیدنامه مبنای بر که است بیشتری تشریح

یت داشته باشد را تعیین می کند.سلطانی نژاد گفت: مدیران حرفه ای کاالیی لزومًا فعاالن بازار فعال بازار در آن روی بر است قرار که

سال فعالیت در حوزه زعفران و یا در حوزه طال دارد لذا مدیریت این موضوع در دست  22مالی نیستند و ممکن است فردی باشد که 

نی آن کاال را بخرند یا بفروشند.به گفته وی اتفاقی که در این فرآیند می افراد حرفه ای کاالی مزبور است و حاضر هستند در هر زما

افتد، این است که منابع مالی برای سرمایه گذاری بر روی کاال تجهیز شده و به این ترتیب برای سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان 

ای باالیی در بازار داشته است که دلیل آن مصرف ملموس تر خواهد بود.وی تاکید کرد: زعفران کاالیی است که قیمت آن نوسان ه

تواند برای شود که میدرصد زعفران دنیا در ایران تولید می 21های فصلی این کاال در ایام محرم یا رمضان می باشد جالب اینکه 

خواست یک شرکت تامین صندوق کاالیی زعفران و معامله گران حرفه ای این بازار مزیت های بسیاری در بر داشته باشد.وی از در

سرمایه برای راه اندازی صندوق کاالیی زعفران و موافقت سازمان بورس با مدل عملیاتی آن خبر داد و گفت: در پسته نیز صندوق 

.مدیر عامل بورس کاالی ایران افزود: صندوق های کاالیی نیز از ارزش خالص دارایی ها برخوردار کنند فعالیت توانند می های کاالیی 

 و هستند بطوریکه در صندوق کاالیی گواهی سپرده کاالیی مبنای معامله قرار می گیرد به عبارتی کاال تبدیل به اوراق بهادار شده

 التمشک دیگر ها صندوق این در.  بود خواهد محاسبه قابل کاالیی صندوق برای ها دارایی خالص ارزش محاسبه های فرمول بنابراین

به راحتی قابل محاسبه  NAVساختمان را نخواهیم داشت و بر مبنای اینکه یک کیلو زعفران چقدر است  و زمین های صندوق

 است.

http://www.iana.ir/fa/news/88487/%D4%AA%D4%A4% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

هزارتومان  222میلیون و  1و حداکثر  822میلیون و  8عضو شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو زعفران 

با اشاره به  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار.است

دوماه هزارتومان و  200 طالی سرخ نرخ هر کیلواینکه روند قیمت زعفران در بازار همچنان روبه کاهش است، اظهار داشت: در دو هفته اخیر 

 .هزارتومان کاهش یافته است 422گذشته 

 .هزارتومان است 222میلیون و  1و حداکثر  822میلیون و  8به گفته وی حداقل نرخ هر کیلو زعفران 

مهرماه و افزایش عرضه از سوی فرصت  92از  برداشت زعفران آغاز :حسینی با اشاره به دالیل کاهش نرخ زعفران در بازار گفت

 .رود می شمار به بازار در محصول ارزانی دلیل کردند، خود های خانه در محصول دپو  دام بهطلبانی که اق

 روند صادراتعضو شورای ملی زعفران با اشاره به آخرین وضعیت صادرات بیان کرد: گرچه گمرک از ارائه آمار امتناع می نماید اما 

کاهش قیمت و افزایش کیفیت در واحد سطح  :ر های صادراتی تصریح کردوی با انتقاد از جایگاه نامناسب زعفران در بازا.عادی است

 بازارهای صادراتی صورت با وجود رقبایی همچون چین و افغانستانامری مهم در رقابت با رقبا به شمار می رود چرا که در غیر این

 .را از دست خواهیم داد

http://www.yjc.ir/fa/news/8377443/%D4%AE%D4%B7%D4% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

و مسئوالن امر با کمی هوشیاری و نظارت باید  قاچاق پیاز زعفران در سایه غفلت، غارت میراث سه هزارساله ایرانیان را به همراه دارد

 .از خروج غیرقانونی این محصول استراتژیک در چمدان ها و کیف ها جلوگیری نمایند

در سایه غفلت مسئوالن،  قاچاق پیاز زعفران ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

غارت میراث سه هزارساله ایرانیان را به همراه دارد و مسئوالن امر با کمی هوشیاری و نظارت باید از خروج غیرقانونی این محصول 

ت مختلف سد راه توسعة صادرات این محصول شده و از سرخی ل و موضوعامسائ استراتژیک در چمدان ها و کیف ها جلوگیری نمایند.

حال به سراغ مسئوالن مربوطه می رویم تا از آخرین وضعیت غارت .روز افزون آن کاسته و آتشی بر جان تولیدکنندگان انداخته است

 :که مرگ تدریجی تولید را به همراه دارد، با خبرشویم طالی سرخ ایرانی

اظهار داشت: امروزه فقط افغانستان رقیب   صنعت،تجارت و کشاورزی لی زعفران در گفتگو با خبرنگارعلی حسینی عضو شورای م 

دند شزعفران ایرانی نیست، بلکه بسیاری از کشورهای شمالی از جمله آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان به رقیب زعفران ایرانی تبدیل 

 .که در کنار چین تهدید جدی برای این محصول ارزآور ایرانی به شمار می رود

وی با اشاره به ضرورت بکارگیری استراتژی مناسب در تولید افزود: افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده امری مهم در جلوگیری 

در  تن پیاز زعفران 0۳۳توزیع  از افغانستان دولت  نکهعضو شورای ملی زعفران با اشاره به ای.از سودجویی رقبا به شمار می رود

بین کشاورزان خود خبر داده است، گفت: از وزارت جهاد کشاورزی تقاضا داریم که نسبت به این امر بی تفاوت نباشد، چراکه روزی 

تن پیاز  32روزهای اخیر وی تصریح کرد: طی .فرا می رسد که دیگر نمی توانیم برای این معضل و خطر بزرگ چاره ای بیندیشیم

زعفران که در حال خروج از مرز بود، کشف شد، الزم به ذکر است که استمرار این روند مرگ تدریجی این محصول ملی را به همراه 

 .دارد

 کنندتجار افغان، زعفران ایران را به نام خود صادر می

هزار  322گفت: با توجه به آنکه   صنعت،تجارت و کشاورزیغالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار 

و توسعه کشت در سایر کشورها  خروج پیاز زعفراننمایند، از این رو با خانوار از این محصول ملی و استراتژیک امرار معاش می

رقابت در بازارهای هدف را از دست می دهیم که در نهایت این امر موجب شده تا دیگر نتوانیم محصولی را جایگزین کشت این گیاه 

 رد تا دنماین جلوگیری زعفران پیاز خروج از ویژه تمهیدات بکارگیری با که وی افزود: از مسئوالن امر تقاضا داریم .کم آب نماییم

میری تصریح کرد: در شرایط کنونی افغان ها با خرید زعفران .ل ملی روبرو نشویممحصو این غارت معضالت با دور چندان نه ای آینده

مرگ تدریجی  توسعه قاچاق پیازاز ایران در بسته بندی های جدید به اسم خود به بازارهای هدف صادر می نمایند که این امر 

 .ه همراه داردزعفران ایرانی را ب

 ضرورت توجه وزارت جهاد به پیاز مازاد کشاورزان

با اظهار نگرانی درباره قاچاق پیاز زعفران   صنعت،تجارت و کشاورزی فرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

تن پیاز زعفران در بین کشاورزان باید گفت که این میزان رقم قابل  122دولت افغانستان مبنی بر توزیع بیان کرد: با توجه به اعالم 

 .توجهی نیست، اما استمرار این روند تهدید جدی برای محصول استراتژیک ما به شمار می رود

هستیم، افزود: پس از مدتی بهره دهی، پیاز در رو که روی دست کشاورزان مانده، روبه انباشت پیاز زعفرانوی با اشاره به اینکه با 

 .م می شود که بی توجهی وزارت جهاد به این امر زمینه را برای قاچاق پیاز فراهم می نمایدتما  مزارع
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مازاد بر نیاز کشاورزان نماید تا پس از سورت و بسته  خرید پیاز زعفرانباید اقدام به  وزارت جهاد کشاورزی :منوچهری ادامه داد

گرم را که قابلیت بهره برداری دارد در بین کشاورزان سایر استان ها توزیع نماید و مابقی را تبدیل به کود و  32تا  4بندی پیازهای 

 .خوراک دام نماید

http://www.yjc.ir/fa/news/8372922/%D2%41%DB%4C 
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 زعفران
 فودپرس ۶۹۳1مرداد ماه  ۰یک شنبه 

زش کاالیی از ار شود، گفت: صندوقاندازی میمدیر عامل بورس کاال با بیان اینکه نخستین صندوق کاالیی زعفران راه <کشاورزی

 .شودها برخوردار است و کاال با معامله گواهی سپرده کاالیی، تبدیل به اوراق بهادار میخالص دارایی

استراتژیک است، عنوان کرد: این محصوالت با  محصوالت از حمایت کشاورزی حوزه در دولت برنامه اینکه بیان با نژادحامد سلطانی

 .های سنتی گذشته دیگر جوابگو نیستحمایتی در قالب اند که سیاستهمگان به این نتیجه رسیدهمعیشت مردم سروکار دارد، اما 

ی های حمایتهای بخش دولتی و وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفت، سیاستمدیر عامل بورس کاال افزود: به دلیل محدودیت

 .ز بودجه عمرانی کشور برای خرید گندم صرف شدتواند کفاف همه مخارج را بکند، کما اینکه پارسال نیمی انمی

وی افزود: از طرفی نگاه دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه اگر از محصوالت کشاورزی حمایت شود ممکن است، بازاری شدن این 

اعث راتژیک بمحصوالت با توجه به کیفیت آن خدشه دار شود. از این رو نیاز به محصول با کیفیت و همچنین حمایت از کاالی است

تواند بازیگران متعددی داشته باشد نژاد با بیان اینکه این بازار میسلطانی.خواهد شد، تا این انتظار در قالب بازار متشکل محقق شود

، گفت: حضور نهاد های منتسب به دولت در این بازار ها چندان پاسخگوی نیاز های امروز نیست و باید تصدی گری را به تدریج از 

شود عالوه بر حمایت همه جانبه مدیر عامل بورس کاال با طرح این پرسش که چطور می.دولتی به بخش خصوصی واگذار کرد بخش

پیدا کرد؟ افزود: راهکار این موضوع فراهم کردن  دست نیز کشاورزی کیفیت با محصوالت به ناخواسته هایالتهاب برای جلوگیری از 

 .تواند این محیط باشدای عرضه محصوالت اعم از کشاورزی است که بورس کاال میمحیط یا بستر کسب و کار مناسب بر

وی افزود: گام بعدی دراین زمینه تعریف بازیگران بازار است. جالب اینکه در دنیا بازیگرانی را تعریف می کنند که بطور دائم در حوزه 

تنظیم می کنند. نمونه آن صندوق های کاالیی است که تحت عنوان  بازار کاال حضور دارند و با کمک بازار و ابزارها روند بازار را

وی ادامه داد: دغدغه مدیریت بازار در این زمینه زمان ورود انبارهای کاالیی برای .شوندصندوق های کاالیی استراتژیک شناسایی می

اوقات به محض ایجاد التهاب در بازار ، این انبارها نژاد، گاهی به گفته سلطانی.جلوگیری از التهابات بازار و تعادل عرضه و تقاضا است

های کاالیی به عنوان بازیگر بازار همواره با رصد بازار مانع هر نوع پیامدی در بر هم ریختن بطور معمول ورود می کنند، ولی صندوق

اندازی الت کشاورزی باید تاسیس و راهسلطانی نژاد گفت: بنابراین پازل تشکیل بازار متشکل برای محصو.شوندتعادل عرضه و تقاضا می

 .های کاالیی استراتژیک باشد که نمونه های آن در دنیا نیز وجود دارد و بر روی آن مطالعات بسیاری شده استصندوق

آن باید قانون برنامه ششم توسعه در حالی تدوین شده که براساس  29مدیر عامل بورس کاال افزود: استفاده از ابزارهای مالی در ماده 

 ابزارهای مالی مبتنی بر کاال تا دهد،می اجازه قانونی ساخت زیر نهاد های تنظیم گر بازار از ابزارهای بورسی استفاده کنند، زیرا این 

به گفته وی مجموع این فضا در کسب و کار و همچنین نهاد ها و ابزارهای مالی می توانند به .برای مدیریت بازار به کار گرفته شوند

ازار مدیریت شده مناسب برای محصوالت کشاورزی استراتژیک کمک کند و از التهاب های قیمتی بازار در محصوالت کشاورزی ب

 .های متعالی تری هم می توان داشتکنیم، اما هدفجلوگیری کنند. برای تدبیر معاش و یا گذران زندگی هدف را استفاده می

زی که به نوعی لوکس محسوب می شوند، مثل زعفران و پسته ممکن است دغدغه به گفته وی در مورد برخی محصوالت کشاور

معیشت وجود نداشته باشد و در عوض کنترل قیمت و مرجعیت قیمت گذاری برای صادرات مورد توجه قرار گیرد .بر این اساس 

بود که در نهایت بحث بورس مطرح می  دغدغه اصلی فعاالن بازار توجه به کیفیت محصوالت و بازار پسند شدن آنها در جهان خواهد

سلطانی نژاد با این عنوان که بسیاری از بازارهای برخوردار از مرجعیت قیمت از مچینگ در بورس نیز برخوردار هستند، عنوان .شود

ه باشد یمتی داشتکرد: این بازارها کاالهایی که در بازارهای دیگر معامله می شوند در بورس ثبت می کنند زیرا بورس باید مرجعیت ق

http://awnrc.com/index.php
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بنابراین باید تمامی کاالهای دنیا در بورس درج شود. این موضوع در مورد پسته و زعفران در صورت عزم همه فعاالن می تواند رخ 

این مقام مسئول تاکید کرد: اگر شفاف سازی در کشور ترویج و برای آن جایزه تعیین شود مرجعیت قیمتی برای کاالهای .دهد

وی در برابر این پرسش که چگونه با وجود بازیگرهای کم تعداد بازار پسته .از طریق بورس کاال می تواند رخ دهد زعفران و پسته

بورس کاال می تواند مرجعیت قیمت این کاال را بر عهده گیرد، گفت: دلیل کم تعداد بودن فعاالن بازار پسته کوچک بودن و محدود 

فعاالن بازار داده نشده است. تولید کننده کجای این بازی بوده است؟ در بسیاری از اوقات  بودن بازار آن بوده و از طرفی نقشی به

انحصارها در بازار ناخواسته است، چه از طرف کسانی که عهده دار بازار هستند و یا از سوی مابقی فعاالن بازار باشد. چون تقارن 

مل بورس کاال، اطالعات مبنای تصمیم گیری در بازار است و وقتی بازار به گفته مدیر عا.اطالعاتی در این زمینه وجود نداشته است

در صورت وجود اطالعات یکسان و متقارن، همه فعاالن  .شود می تواند مبنای تصمیم گیری اقتصاد قرار گیرددر بورس متمرکز می

 .ز می توانند رقابت کنندبازار می توانند نقش آفرینی کنند حتی کسانی که تولید کننده پسته اندکی هستند، نی

وی افزود: موضوع با اهمیت اینکه باید متناسب با ظرفیت هر فعالی در بازار بتوان فضایی برای ورود به کسب و کار با هزینه های 

اال بر نژاد افزود: نکته ای که در کسلطانی.معامالتی و مبادالتی کمتر نسبت به شرایطی که اکنون در بازار کشاورزی است ارایه داد

خالف اوراق بهادار وجود دارد موضوع تحویل کاال است. در بازار اوراق بهادار تحویل اسناد در کسری از زمان رخ می دهد و کافی است 

مالکیت منتقل شود ولی در بخش کاالیی بحث تحویل و لجستیک کاال از اهمیت باالیی برخوردار است.موضوع حمل و نقل و هزینه 

ی شود تا کاالیی که در یک نقطه جهان است حتی اگر کیفیت آن بهتر باشد نسبت به جای دیگری از جهان های جانبی باعث م

وی با یادآور شدن این موضوع که ورود مصرف کنند های خرد و بازیگرهای کوچک در بازار بستگی به هزینه های . ارزانتر باشد

نبار و گواهی سپرده و غیره این هزینه ها کاهش می یابد و اگر انبار در لجستیکی کسب و کار خواهد داشت،عنوان کرد: با مکانیزم ا

به گفته مدیر عامل بورس کاال، دراین بین موضوع با .دسترس تولید کننده ها باشد باز هم این هزینه ها کاهش بیشتری می یابد

 یگرانباز این که مصرف کنندگان خرد پاسخ دهند اهمیت وجود مداوم بازیگرانی در بازار است که همواره بتوانند به عرضه و تقاضای 

التهاب های بازار را کاهش دهند و اگر به قصد کسب منفعت باشد  توانند می که هستند استراتژیک کاالیی های صندوق همان

عرفی نیازمند م استراتژیک کاالیی صندوق وی از تشکیل نخستین صندوق کاالیی خبر داد و گفت: . صندوق کاالیی مطرح می شود

و تشریح بیشتری است که بر مبنای امیدنامه خود واحد های سرمایه گذاری را به عده ای در بازار می فروشد و مدیریت حرفه ای 

سلطانی نژاد گفت: مدیران حرفه ای کاالیی لزومًا .برای کاالیی که قرار است بر روی آن در بازار فعالیت داشته باشد را تعیین می کند

مدیریت این موضوع  . سال فعالیت در حوزه زعفران و یا در حوزه طال دارد 22ن بازار مالی نیستند و ممکن است فردی باشد که فعاال

به گفته سلطانی نژاد اتفاقی که .در دست افراد حرفه ای کاالی مزبور است و حاضر هستند در هر زمانی آن کاال را بخرند یا بفروشند

، اینکه منابع مالی برای سرمایه گذاری بر روی کاال تجهیز و به این ترتیب برای سرمایه گذاران و سایر ذی در این فرآیند می افتد

وی تاکید کرد: زعفران کاالیی است که قیمت آن نوسان های باالیی در بازار داشته که دلیل آن مصرف .نفعان ملموس تر خواهد بود

تواند برای شود که میدرصد زعفران دنیا در ایران تولید می 21ی باشد جالب اینکه های فصلی این کاال در ایام محرم یا رمضان م

وی از درخواست یک شرکت تامین .صندوق کاالیی زعفران و معامله گران حرفه ای این بازار مزیت های بسیاری در بر داشته باشد

مدل عملیاتی آن خبر داد و گفت: در پسته نیز صندوق  سرمایه برای راه اندازی صندوق کاالیی زعفران و موافقت سازمان بورس با

مدیر عامل بورس کاال افزود: صندوق های کاالیی نیز از ارزش خالص دارایی ها برخوردار .های بازارگردانی می توانند فعالیت کنند

هادار کاال تبدیل به اوراق ب هستند بطوریکه وقتی در صندوق کاالیی گواهی سپرده کاالیی مبنای معامله قرار می گیرد به عبارتی

فرمول های محاسبه ارزش خالص دارایی ها برای صندوق کاالیی قابل محاسبه خواهد بود . در این صندوق ها دیگر  بنابراین و شده 
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به راحتی قابل  NAV مشکالت صندوق های زمین و ساختمان را نخواهیم داشت و بر مبنای اینکه یک کیلو زعفران چقدر است

 .ه استمحاسب

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=8c4aa7a7e3498daa482192a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=4c8aa7a7e1824daa869523a


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6931اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

201 

 زیتون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6931اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

202 

 سالمت
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

کند، اما برخی معتقدند که عملکرد این سازمان در در حالی که سازمان دامپزشکی کشور زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می

ترین کی به عنوان یکی از مهمبه گزارش خبرنگار ایانا، چند سالی است که بحث جایگاه سازمان دامپزش.رسداین جایگاه به حداکثر نمی

دانند. این گروه مدعی هستند متولیان غذای سالم زیر سوال رفته و برخی کارشناسان، آن را جزئی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی نمی

واند تکه سازمان گفته شده تحت پوشش وزارت بهداشت، عملکردی بهتر داشته و در تعامل با پزشکان جامعه، با سهولت بیشتری می

ها را فراموش کرده باشند. زیرا ماموریت اصلی وزارت ها و وظایف وزارتخانهدر راه پیشگیری قدم بردارد.اما شاید این گروه، نسبت

الن ای که کمتر توجه مسئوشود؛ مقولهبهداشت، درمان بیماران است، در حالی که کار دامپزشکان تنها در حیطه پیشگیری خالصه می

در مجموع، نوع "گوید: ود جلب کرده است.در همین ارتباط رئیس هیات مدیره جامعه دامپزشکان ایران، به ایانا میو مردم را به خ

های هزینه شده در راه درمان، به هیچ وجه در راستای پیشگیری صرف نگاه کشور ما بیمار محور است و باید پذیرفت که بودجه

سال پیش است، افزود: واقعیت این است که درآمد  82ه بهداشتی کشور مربوط به حدود پیام محبی، با اشاره به اینکه نقش"شود.نمی

کنند. زیرا آن ها هنگام بیماری کنند که تنها پزشکان، بهداشت آن ها را تامین میپزشکان از درمان کردن است و مردم هم تصور می

 کنند تاپرسد که چه کسانی غذای سالم برای ما فراهم میشوند. در حالی که کمتر کسی از خود میبه پزشک مراجعه و درمان می

 بیمار نشویم؟

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

حل بود، توانستیم از بیماری سل پیشگیری کنیم، درمان بیماران بهترین راهسال پیش وقتی نمی 12وی عنوان کرد: به عنوان مثال، 

ایم.به گفته محبی، به همین دلیل، جدایی سال گذشته را پیش گرفته 12کن شده، باز هم رویه همان ا اکنون که این بیماری ریشهام

ای دیگر. به عبارتی اگر قرار افتد، مقولهسازمان دامپزشکی از وزارت جهاد کشاورزی یک مقوله است و اینکه بعد از آن چه اتفاقی می

 وانین بهداشتی کشور تغییری اساسی نکند، این کار تنها پاک کردن صورت مسئله است.ها و قباشد چارچوب

در دنیا پذیرفته شده و نقشه آن در کشورهای پیشرفته به کلی متفاوت  "یک جهان، یک بهداشت"اکنون شعار محبی با بیان اینکه هم

؛ مانند سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت است، اظهار کرد: اما در ایران، چندین متولی برای بهداشت وجود دارد

 کنیم.رویم و تنها مشکالت را به صورت مقطعی و ناتمام حل میبهداشت، سازمان محیط زیست و غیره. بنابراین ما با جهان پیش نمی

به معاونت امور دام وزارت جهاد  رئیس هیات مدیره جامعه دامپزشکان ایران بیان کرد: اینکه چرا تا به حال یک دامپزشک نتوانسته

کشاورزی منصوب شود و یا حتی به مقام وزیری برسد، جای تامل دارد. در حالی که تمام وزرای بهداشت و البته معاونانش، تاکنون 

ا باند.محبی معتقد است که مشی وزارت جهاد کشاورزی افزایش تولید است و این افزایش شاید در برخی مواقع از پزشکان بوده

های بهداشتی کشور همخوانی نداشته باشد. سازمان دامپزشکی هم قادر به ایستادگی در برابر این سیاست در مواقع لزوم ظرفیت

جمهوری دانست و افزود: اما متاسفانه نیست.وی بهترین حالت برای سازمان دامپزشکی را احتساب آن به عنوان یکی از معاونان ریاست

ه نظر تر از پزشکان ببینند. بنابراین چنین اتفاقی بعید بیی نرسیده که نقش بهداشتی دامپزشکان را پررنگهنوز فرهنگ کشور به جا

تهران، پیش از این به سایت حکیم مهر گفته  استاد برجسته گروه جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاهرسد.این در حالی است که می

دامپزشکی زیر نظر وزارت بهداشت نیست. مهم نگاه مسئوالنی است که بخش سالمت در هیچ جای دنیا سازوکار فعالیت بخش "بود: 

بینش  کند. اگر یکاینکه سازمان دامپزشکی کجا باشد، خیلی فرقی نمیبه گفته سید مهدی قمصری، "کنند.کشور را مدیریت می

ن دامپزشکی بسیار برجسته خواهد شد و عمیق و صحیح وجود داشته باشد که چقدر غذای سالم برای مردم مهم است، نقش سازما

http://awnrc.com/index.php
https://t.me/ianair
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پذیرد یا خیر؛ کمااینکه همین االن هم وزارت اصال نیازی نیست که ما برویم به دنبال اینکه آیا وزارت بهداشت مسأله انتقال را می

 شود.حل نمی بهداشت تقاضایی برای انتقال ندارد. اگر این نگاه ایجاد نشود، با انتقال سازمان هم مساله

در خیلی از جاهای دنیا سازمان دامپزشکی یا مستقل است یا با وزارت کشاورزی قرابت دارد و شأن، جایگاه، قدرت و "ادامه داد:  وی

کند. به صرف این هیجانات و تا زمانی که مجموعه قصد های فراگیر، ایفا مینقش حاکمیتی خود را در مسائل پیشگیری و بیماری

کته را سازی این نگیری و تصمیماگر بشود در مراکز تصمیمقمصری معتقد است، "شود.کلی حل نمیاصالح شدن نداشته باشد، مش

درمانی  هایتر از توسعه سیستمجا انداخت که در بخش کالن کشور هزینه پیشگیری از طریق روش تغذیه مناسب، بسیار اقتصادی

 شود.است، مشکالت زیادی حل می

http://www.iana.ir/fa/news/88882/%D4%B2%D4% 
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 سالمت
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

ها تدابیری اندیشیده که مطابق با قوانین حاکم بیوتیکویژه آنتیسازمان دامپزشکی کشور برای کاهش مخاطرات داروهای دامی، به

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: از مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفت.بر کشورهای اروپایی است

بیوتیک برای پیشگیری یا محرک رشد در واحدهای دامپروری ممنوع اعالم شده و با متخلفان در این زمینه برخورد گذشته مصرف آنتی هایسال

شود، افزود: در ها را شامل میگیرد و هم مسئله نیاز فارمنژاد با اشاره به اینکه مبحث دارو، هم موضوع تجارت را دربر میشود.محسن مهدویمی

های سازمان دامپزشکی، موضوع تجارت مطرح نیست، به همین خاطر مطابق با استانداردهای اروپا استفاده از آن برای مواردی غیر از تفعالی

 های مصرف شده در آمریکا با هدف پیشگیری است.بیوتیکدرصد آنتی 71درمان، ممنوع اعالم شد. این در حالی است که حدود 

 های انسانی بسیار بیشتر از نوع دامی است و آنها تمام تالش خودبیوتیکپیشرفته نسبت به آنتی به گفته وی، حساسیت کشورهای

هاست ها شوند. ضمن اینکه این دارو فقط در اختیار بیمارستانگیرند تا با اقدامات پیشگیرانه، مانع از ایجاد بیماری در انسانرا به کار می

فروشند. در صورتی که در ایران، بیشتر پزشکان برای ها هم آن را نمیابراین داروخانهافتد. بنو تجویز آن در مطب اتفاق نمی

نژاد عنوان کرد: سازمان دامپزشکی کشور نیز برای سالمت و بهداشت کنند.مهدویبیوتیک تجویز میها آنتیترین سرماخوردگیکوچک

 ای، جلوگیری از دسترسیواحدهای پرورشی، بهبود شرایط قرنطینه عنوان مثال، بهسازیکند. بهدام، اهداف پیشگیرانه را دنبال می

ها و مواردی از این دست از جمله اقداماتی هستند که مسئوالن دامپزشکی دام به نقاط آلوده، کاهش حساسیت دام به انواع بیماری

شود و استراتژی این سازمان مربوط میگیرند. بنابراین کاهش مصرف داروهای دامی به نوع ها به کار میدر راستای بهداشت دام

اینگونه نیست که از فروش، واردات یا مصرف آن برای درمان جلوگیری کنند.وی ادامه داد: ضمن اینکه هر دارویی در بخش دام، زمان 

بخش دامی، پرهیز از مصرف دارد که برای برخی ممکن است یک روز و برای بعضی از آنها تا چهار هفته طول بکشد. بنابراین در 

ها از گوید برای سالمت انسانکند و این نظریه که میمانده داروها کفایت میرعایت زمان پرهیز از مصرف، برای از بین رفتن باقی

ها مصرف دارو در دام خودداری شود، درست نیست. با این حال، سازمان دامپزشکی مواد خام دامی را برای تعیین میزان باقی مانده

ند.مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور معتقد است: از آنجا که هیچ دارویی بین انسان و دام، مشترک کپایش می

شود. وزارت بهداشت موظف ها خالف قانون بوده و قاچاق محسوب میهای انسانی به فارمنیست؛ بنابراین فروش دارو از طرف داروخانه

خود داشته باشد و از چنین تخلفاتی جلوگیری کند. البته سازمان دامپزشکی نیز با دامدار یا  هایاست کنترل بیشتری بر داروخانه

عنوان مثال، یکی از مرغدارانی که در این زمینه تخلف کرده کنند، برخورد خواهد کرد. بهمرغداری که از داروهای انسانی استفاده می

درصد واردات دارو توسط  322نژاد با بیان اینکه بس محکوم شد.مهدویبود، با شکایت سازمان دامپزشکی کشور، به پنج سال ح

شرکت برای واردات به ثبت رسیده و هیچ محدودیتی برای  212تا  222گیرد، تأکید کرد: اکنون حدود بخش خصوصی انجام می

کی سیار متغیر است. البته سازمان دامپزشورود شرکت جدید وجود ندارد. تنظیم و میزان واردات نیز بر اساس نیاز کشور بوده و ساالنه ب

کند.وی در پایان اظهار کرد: در حال حاضر بیش ها را متوقف نمیبردارینیز بنا بر وظایفی که دارد، بر این داروها نظارت کرده و نمونه

 81های دامی و حدود درصد واکسن 32شود. در حالی که درصد داروهای دامی و طیور مورد نیاز در داخل کشور تولید می 22از 

 شود./های طیور، وارداتی است. البته بیشتر مواد اولیه این داروها از خارج از کشور وارد میدرصد واکسن

http://www.iana.ir/fa/news/88497/%D2%41%D2%41%D2%48%D2%4 
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 سالمت
 فودپرس ۶۹۳1مرداد ماه  ۰یک شنبه 

 .یک متخصص تغذیه درباره اهمیت تغذیه با شیر مادر و همچنین زمان و روش دادن غذای کمکی به کودکان توضیحاتی ارائه کرد

ه ایی در تراز شیر مادر تولید نشدمتخصص تغذیه با اشاره به اینکه هنوز در دنیا مکمل و غذ -به گزارش شفا آنالین، دکتر تهرانی 

برای کودکان در سنین باالتر را در بر داشته  (Obesity)تواند خطر چاقی: شیر خشک در قالب هر نوع برندی، میاست، اظهار داشت

طبیعی مادری که در یکی از بیمارستانها برای تولد فرزند خود از روش زایمان  18این متخصص تغذیه در حاشیه تقدیر از .باشد

ماهگی باید به همراه شیر مادر داده شود ولی  8استفاده کرده بودند، درباره غذای کمکی به کودکان نیز توضیح داد: غذای کمکی از 

تهرانی در توضیح بیشتر اینکه چرا کودکان به جای خوردن غذا با آن بازی .باید طبق یک برنامه ریزی صحیح و منظم صورت پذیرد

ت دهند، یعنی قرار نیسد: برای اینکه والدین؛ آن آموزش الزم را با استفاده از رفتارها و عملکرد خود به کودک نمیکنند، عنوان کرمی

والدین با قاشق و بشقاب به دنبال کودک دویده و به او غذا بدهند، بلکه باید یک مکان خانه را مشخص کنند و آن مکان برای کودک 

این متخصص تغذیه ادامه داد: همچنین غذا خوردن والدین نیز مهم است و باید ساعات غذا .دهمیشه تداعی کننده غذا خوردن باش

ماهگی به  8کند هماهنگ شود و کودکان که از سن خوردن در خانواده با ساعات غذا خوردن کودکی که غذای کمکی مصرف می

د تا اینکه کودک در نهایت از خوردن شیر مادر گرفته آورند تا سن دو سالگی این روند ادامه داشته باشمصرف غذای کمکی روی می

 .شود

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=caf748cea87d88282ac242721d 
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 سالمت
 فودپرس ۶۹۳1مرداد ماه  6شنبه 

، منیزیم و فوالت است و اگر به طور منظم مصرف شود می تواند سالها به طول C چغندر منبع عالی فیبر، ویتامین <غذا و تغذیه

 .عمر فرد بیفزاید. چغندر با داشتن خواص زیر موجب افزایش طول عمر می شود

 تشدید کاهش وزن

وزن به شما کمک می کند چراکه فاقد چربی بوده و منبع غنی فیبرهای رژیمی است. این دو ویژگی چغندر در سم زدایی و کاهش 

با حفظ عملکرد مناسب روده ها و کاهش کلسترول با تجمع چربی مقابله می کنند. همچنین چغندر سرشار از منیزیم است، ماده 

 .واند در کاهش وزن مناسب باشدمعدنی ای که از عملکرد مطلوب عضالت و اعصاب حمایت کرده و می ت

 تقویت قدرت

درصد مدت زمان ورزش شان طوالنی تر خواهد بود.  38مطالعات نشان می دهد افرادی که قبل از ورزش آب چغندر می نوشند تا 

 .محققان معتقدند نیترات موجود در چغندر که تبدیل به اکسیدنیتریک می شود می تواند قدرت ورزشی را افزایش دهد

 بهبود هضم

 2.8چغندر با تحریک اعصاب روده ها و افزاش توانایی بدن در هضم غذا، موجب بهبود گوارش می شود. یک فنجان چغندر حاوی 

 .گرم فیبر است که آن را تبدیل به منبع خوب فیبر می کند

 کاهش فشارخون

مشخص شد کسانیکه نیم لیتر آب چغندر که آب چغندر به شکل موثری موجب کاهش فشارخون در مردان می شود. در یک مطالعه 

شامل سه چهارم اب چغندر و یک چهارم آب سیب بود مصرف کرده بودند، شش ساعت بعد دارای فشار سیستولیک پایین تری 

 .بودند

غندر چمطالعات بیشتر نشان داد میزان کاهش فشارخون در مردان چشمگیرتر بود. محققان معتقدند میزان باالی نیترات موجود در 

موجب این تاثیرات مفید برای قلب می شود. بدن نیترات را به اکسید نیتریک تبدیل می کند. سپس اکسیدنیتریک موجب شل شدن 

 .عروق خونی شده و جریان اکسیژن و خون را افزایش می دهد و در نتیجه فشارخون کاهش می یابد

 پیشگیری از سرطان

ل پیشگیرانه از سرطان هستند. مطالعات حیوانی نشان داده اند چغندر مانع تشکیل مواد مواد مغذی ای نظیر بتالین در چغندر عام

 .سرطان زا شده و تولید سلول های ایمنی و آنزیم های بدن کمک کننده به پیشرفت سرطان را افزایش می دهد

 تقویت سالمت مغز

را کُند می کند. نوشیدن اب چغندر موجب افزایش جریان  چغندر به عنوان غذای مغز تلقی می شود که تاثیرات زوال عقل و آلزایمر

خون به مغز افراد مسن می شود که در نتیجه با روند پیشرفت زوال عقل مقابله می کند. رژیم غذایی سرشار از نیترات موجب افزایش 

 .جریان خون به ماده سفید لُب های پیشانی مغز می شود

از زوال عقل و سایر اختالالت شناختی مرتبط است. فولیک اسید موجود در چغندر با این ناحیه از مغز با فساد تدریجی ناشی 

 .پیشگیری از آسیب به هیپوکامپ که مرتبط با حافظه و یادگیری است، از مغز در مقابل آلزایمر محافظت می کند

//foodpress.ir/Post.aspx?Id=ehttp:8df41a2948a83fd4be7243988 
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 شیالت
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

مسئوالن استانی آنکه کنند بیهای استان خوزستان صیادی میها و صیدگاهروزی در آبحدود دو هزار شناور عراقی شبانه» :شرق

د، گویمهر، معاون صید و ماهیگیری اداره کل شیالت خوزستان میاین را علی دانش«. بدانند چه کسی مجوز آنها را صادر کرده است

گیرد مشخص شد اصوال ورود شناورهای عراقی به ایران، بدون مجوز صورت می« شرق»های اما نکته جالب آن است که در پیگیری

های ایران، امکان برخورد کافی با آنها وجود ندارد. حتی خبر رسیده که برخی از شناورهای عراقی باالی نفوذ به آب و به دلیل حجم

 هاصید شبانه عراقی .کنندبعضا مسلحانه در اروندرود حضور یافته و با شناورهای صیادی و تجاری ایران درگیری فیزیکی پیدا می

ابع های خوزستان منگله از شرایط موجود گفته: نزدیک به دو هزار شناور عراقی با صید در صیدگاه وگو با ایلنا بامهر در گفتدانش

دستگاه  122ها به رو خواهد کرد. این در حالی است که تعداد شناورهای خوزستانی در این صیدگاهآبی ایران را با تهدیدی جدی روبه

 .کنندصیادان عراقی حتی هنگام شب هم صید خود را متوقف نمی رسد. باید به این نکته نیز اشاره کنیم کههم نمی

این مقام مسئول با اشاره به وضعیت معیشتی صیادان خوزستانی گفت: صیادان خوزستانی وضعیت درآمدی مناسبی ندارند، به همین 

ین با انتقاد از عملکرد یگان مهر همچندانش.شوددلیل ورود دولت برای جلوگیری از فعالیت صیادان عراقی امری جدی محسوب می

پایانی  هایها عملکرد قابل قبولی ندارد زیرا اغلب آنها سالحفاظت دریایی گفت: یگان حفاظت دریایی در بررسی و کنترل صیدگاه

ود سازمان متولی صیادی در عراق وج .گذرانند و حتی سوختی ندارند که بتوانند به مناطق دریایی سرکشی کنندخدمت خود را می

گوید: چند بار استانداری می« شرق»های صیادی خوزستان با تأیید این موضوع به نداردغالمرضا دهقانی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی

عنوان متولی شناورها در عراق وجود ندارد. این خوزستان با استانداری بصره نشست برگزار کرد، اما آنها عنوان کردند سازمانی به

های بسیار مخرب و بدون قید و بند به قانون و ها در خوزستان بسیار معدود است، با روشوجه به اینکه صیدگاهشناورها حتی با ت

 .گیردپردازند. نظارتی هم از سوی کشور همسایه در این زمینه صورت نمیها شده و به کار خود میپروتکل، وارد صیدگاه

دهد: این روند فقط مختص به اروندرود زند، ادامه میهای آبی ما آسیب میبه زیستگاهها رویه عراقیدهقانی با اشاره به اینکه صید بی

 .شود. این در حالی است که این مناطق کامال قلمروی آبی ایران استهای خورموسی و ابوسیف هم مشاهده مینیست و در صیدگاه

کند: اه عراق به نام خورعبداهلل بسیار کوچک است، تصریح میهای صیادی خوزستان با اشاره به اینکه صیدگمدیرعامل اتحادیه تعاونی

دهم این مناطق در بوشهر است. به همین دلیل آنها های خوزستان و یکها و زیستگاهپنجم صیدگاهها حدودا یکمحدوده آبی عراقی

صورت غیرقانونی به گفته او، صیادان عراقی به.دکننهای خوزستان ورود میهها و زیستگاپا را از محدوده خود فراتر گذاشته و به صیدگاه

گیرد، هم نوع شناورها هم نوع ادواتی که شوند، عالوه بر اینکه چون نظارتی از کشور همسایه صورت نمیهای ایران میوارد صیدگاه

کنیم، اکنون مورد انتقاد تخاذ میدهد: تدابیری که برای حفظ منابع آبزی ااو ادامه می.گیرند، ادوات نامناسب و مخربی استبه کار می

ها ها به راحتی در آبشویم و عراقیصیادان ایرانی قرار گرفته است. این امر سبب شده صیادان ایرانی شاکی باشند که ما محروم می

ن خاطر ه همیکند. بزنند. این البته محدود به موضوع صید نیست و امنیت را هم دچار مشکل میکنند و به منابع آسیب میصید می

شناورهای عراقی مهارناپذیرنددهقانی در پاسخ به این پرسش که آیا برخوردی از  .یابدسال به سال آمار صید خوزستان کاهش می

توان جلوی این تعداد باال را راحتی نمیگیرد اما بهگوید: برخورد صورت میگیرد یا خیر، میسوی مسئوالن در این زمینه صورت می

او با بیان اینکه شناورهای عراقی مهارناپذیرند، .کنندهای ایران ورود میباز هم به آب اند و ها با مشکل معیشت مواجها عراقیگرفت، زیر

دهد: یگان دریابانی ایران و همچنین سپاه در منطقه حضور مقتدری دارد، اما تعداد شناورهای عراقی باالست و هرچقدر ادامه می

های صیادی مدیرعامل اتحادیه تعاونی.شوندهای ما میها از نظر معیشتی مشکل دارند، باز هم وارد آبکه عراقی برخورد کنند، از آنجا
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المللی اروند را هم دچار مشکل کرده و تردد شناورهای تجاری را هم به ها، امنیت آبراه بینکند این اقدام عراقیخوزستان تأکید می

 922کند: عرض رودخانه کم است )حدود در اروندکناردهقانی در بیان علت این رخداد تصریح میدرگیری مسلحانه  .اندازدخطر می

که  تواند از آن منطقه عبور کند. از آنجاگیرند و شناور دیگری نمیمتر(. اگر شناورهای عراقی در آب تور پهن کنند، کل مسیر را می

کنند، وقتی شناورهای تجاری از کنار آنها رد شده و به تور آنها برخورد یها حضور پیدا مهای یاغی، مسلح در آببرخی از عراقی

کند: چند سال قبل، حتی کشته هم داشتیم، اما در گیرد. او البته تأکید میکنند، درگیری رخ داده و برخورد مسلحانه صورت میمی

بندند. شوند و آبراه را میاورهای عراقی مسلح وارد میسنوات اخیر با وجود درگیری فیزیکی، کشته نداشتیم، اما همچنان برخی از شن

ند ما گویدهد: آنها به این جریان منتقد هستند و میاین مقام مسئول با اشاره به ایجاد رقابت منفی بین شناورهای ایرانی، ادامه می

کنیم. با توجه به اینکه سبد خالی میکند و ما میدان را شویم، اما کشور همسایه رعایت نمیدر فصل ممنوعیت از صید محروم می

 .رودترین استان کشور هم از بین میعنوان صیادیگیرد، حتی جذابیت صیادی در خوزستان بهتأثیر قرار میدرآمدی صیادان ما تحت

یران، نیز در های صیادی اهایعقوب دَوَجی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای مخرب ازسوی عراقیاستفاده هرروزه از روش 

بط شیالت که ضواگوید: صیدگاه اروندکنار بین ایران و عراق مشترک است. ازآنجاکنار میبا اشاره به صیدگاه اروند« شرق»وگو با گفت

اما  روند؛کنند و به دریا نمیریزی شرایط را رعایت میایران به مراتب از ضوابط شیالت عراق باالتر است، صیادان ایرانی در زمان تخم

های افزاید: صیادان عراقی از روشاو می.کند و همین امر موجب نگرانی صیادان ایرانی شده استطرف مقابل این ضوابط را رعایت نمی

کند. این مقام مسئول با اشاره به اینکه عرض اروندکنار کنند که برای ذخایر آبی ایجاد مشکل میمخربی مانند روش تِرال استفاده می

گوید: با اینکه بین ایران و عراق در اروندکنار، مرزبندی وجود دارد؛ اما به واسطه فاصله اندک، صیادان دو طرف همدیگر یکم است، م

ها نه. این اتفاق همیشه موجب کند؛ اما عراقیبینند. صیادان ایران شاهد هستند که در این وضعیت ایران ضوابط را رعایت میرا می

 حاکمیتی باید وارد عمل کشور مشکل را قاطعانه حل کننددوجی با تأکید بر اینکه دستگاه 9 .نی بوده استصیادان طرف ایرا نگرانی

  .البته دستگاه حاکمیتی بارها در این زمینه ورود کرده و جلساتی را با کشور همسایه برگزار کرده است :افزایدشود، می

کنند. این در حالی است که دو دولت باید طور که باید رعایت نمیعراقی آنوگوهای زیادی صورت گرفته؛ اما صیادان در واقع گفت

 .گیردهای عراقی، نظارت کافی از سوی آنها انجام نمیقاطعانه این مشکل را حل کنند؛ اما با وجود پذیرش مقام

ته باشیم؛ اما طرف مقابل در روز روشن کنند تا بازسازی ذخایر داشهای ممنوعه، صیادان صید را تعطیل میدهد: در زماناو ادامه می

تواند با تر عمل کند، میسیستم نظارتی در عراق اگر قوی .پردازدکند و در فصول ممنوعه هم به صید میتوجهی میبه این نکته بی

ه مخرب استفاده نکردهای سازی این موضوع در عراق کار کنند تا صیادان عراقی از روشاین پدیده مقابله کند. آنها باید روی فرهنگ

او با اشاره به انتقاد معاون صید و ماهیگیری اداره کل شیالت خوزستان به نبود نظارت کافی از .و استانداردهای صید را رعایت کنند

های حفاظت منابع، شهدا و های دریایی زیاد است. اکنون گشتگوید: آمار کشفیات و برخورد گشتسوی یگان حفاظت دریایی، می

  .توانیم زحمات آنها را نادیده بگیریمطور نیست که از منابع محافظت نکنند. ما نمیحان زیادی دارند. اینمجرو

http://www.iana.ir/fa/news/88847/%D4%B1%D2%4A%D4%A7 
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 شیالت
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

خبر داد. به  21دنیای اقتصاد: مدیرکل شیالت هرمزگان از کسب رتبه اول تولیدات شیالتی کشور از سوی شیالت هرمزگان در سال 

یان توانسته بیش از هزار تن انواع آبز911عمومی شیالت هرمزگان، سیدپرویز محبی افزود: شیالت هرمزگان با تولید گزارش روابط

درصد از تولیدات شیالتی کشور را به خود اختصاص دهد. وی با اشاره به اینکه در حوزه صیادی هرمزگان، چهار هزار فروند شناور  82

 هزار تن از انواع آبزیان بوده است.240هزار نفر فعالیت دارند، گفت: حاصل تالش در این زمینه نیز صید 22زایی صیادی با اشتغال

نظور حفظ مهای شیالتی مبنی بر کاهش صید و افزایش تولید و پرورش آبزیان بهمدیرکل شیالت هرمزگان با بیان اینکه سیاست

تن آبزیان پرورشی گام روبه  32422ذخایر ارزشمند آبزیان در دریا است، گفت: به همین منظور شیالت هرمزگان توانسته با تولید 

 .نفر به صورت مستقیم در این حوزه مشغول به فعالیت هستند 9822د و رشدی در این زمینه داشته باش

http://www.iana.ir/fa/news/88498/%D2%47%D4%B3%D2%41% 
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 شیالت
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

میالدی در شرایطی است که تغییران  2050میلیارد نفر انسان در سال  2یکی از بزرگ ترین نگرانی های جهان، سیر کردن بیش از 

آب و هوایی اثرات ویرانگری بر محیط زیست گذاشته، شرایط اقتصادی نیز قابل پیش بینی نیست و مهم تر از آن رقابت برای برداشت 

مصوب  9222از منابع طبیعی به اوج خود رسیده و این در حالی است که جامعه جهانی امیدواری خود را برای دستور توسعه پایدار 

 ...در سازمان ملل از دست داده است 9231سپتامبر 

 علیرضا کیهان پور: -ابراهیم میگلی نژاد  -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

میالدی در شرایطی است که تغییران  9212میلیارد نفر انسان در سال  2یکی از بزرگ ترین نگرانی های جهان، سیر کردن بیش از 

ویرانگری بر محیط زیست گذاشته، شرایط اقتصادی نیز قابل پیش بینی نیست و مهم تر از آن رقابت برای برداشت آب و هوایی اثرات 

مصوب  9222از منابع طبیعی به اوج خود رسیده و این در حالی است که جامعه جهانی امیدواری خود را برای دستور توسعه پایدار 

، سهم ماهیگیری و آبزی پروری در امنیت غذایی در بهره 9222ت. در دستور کار در سازمان ملل از دست داده اس 9231سپتامبر 

گیری از منابع طبیعی برای تضمین توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نیز آمده است. هزاران سال پس از چرخش جهان 

از  بع طبیعی به سوی تولید آبزیان با بهره گیریاز شکار برای تهیه غذا به سوی کشاورزی، تولید آبزیان نیز از صید و برداشت از منا

اتفاق افتاد که بر پایه  9238آبزی پروری و افزایش گونه های پرورشی آبزیان گرایش یافته است. نقطه عطف این گرایش در سال 

زیان از ین بار از صید آبآمارهای دریافتی، مقدار تولید آبزیان با بهره گیری از آبزی پروری برای مصرف مستقیم انسانی، برای نخست

تنظیم شده است، افزایش تولید آبزیان  9222منابع طبیعی بیشتر شد. با افزایش تقاضا برای مصرف آبزیان که بر پایه دستور کار 

روری میالدی مقدار صید از منابع طبیعی ثابت مانده است، آبزی پ 3242چالشی بزرگ و الزامی خواهد بود.از آنجایی که تقریبا از دهه 

درصد مصرف  7تنها  3278آبزی پروری در سال .نقش بسیار ویژه ای برای تامین نیاز آبزیان برای مصرف مستقیم انسانی یافته است

درصد از کل آبزیان  22به  9228درصد افزایش یافت و در سال  98به  3228انسانی آبزیان را تامین می کرد و این رقم در سال 

درصد از  82رسید. چین نقش بسیار ویژه ای در افزایش تولید پابزیان پرورشی داشته است و به تنهایی  تولیدی برای مصرف انسانی

این تولیدات را به خود اختصاص داده است. سایر کشورهای جهان نیز گسترش چشمگیری در تولید آبزیان پرورشی برای مصرف 

فته است.تولید جهانی آبزیان برای مصرف انسانی در پنج دهه اخیر از رشد تا کنون به دوبرابر افزایش یا 3221انسانی داشته و از سال 

رسیده است که دو برابر نرخ رشد جمعیت  2.9به  9232تا  3283جمعیت جهانی پیشی گرفته و میانگین رشد آن برای سال های 

 (. 1جهانی است و در نتیجه مصرف سرانه آبزیان رشد چشمگیری داشته است )نمودار 

رسید و این رقم برای سال  3222کیلوگرم در دهه  38.8به  3282کیلوگرم در دهه  2.2رانه آبزیان در جهان از میانگین مصرف س

و  9238کیلوگرم برآورد می شود و این در حالی است که گزارش ها حاکی از افزایش این مقدار برای سال های  32.7برابر با  9232

(. هم زمان با افزایش تولید، سایر حلقه های زنجیره تولید نیز توسعه چشمگیری 3د )جدول کیلوگرم خواهد بو 92به باالی  9231

داشته که منجر به کاهش مقدار ضایعات، بهبود بهره برداری از آبزیان، بهبود کانال های توزیع، سادگی و فراوانی در دسترس قرار 

رف در سطح شهرها شده است. بازرگانی بین المللی آبزیان نیز توسعه گرفتن آبزیان برای همه مردم، افزایش درآمد و فراگیر شدن مص

چشمگیری داشته و در نتیجه تنوع گونه های برای مصرف انسانی در بازار بیشتر به چشم می خورد.هرچند مصرف آبزیان در کشورهای 

( اما در کشورهای 9232رم در سال کیلوگ 34.4به بیش از  3283کیلوگرم در سال  1.9توسعه یافته رشد چشمگیری داشته است )
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کیلوگرم (. در کشورهای صنعتی میانگین مصرف  7.8به  2.1کمتر توسعه یافته، کماکان مصرف پایین آبزیان هشدار دهنده است ) از 

رها شوکیلوگرم است که نشانگر درخواست روز افزون برای آبزیان است و این در حالی است که تولید در این ک 98.4سرانه آبزیان 

تقریبا ثابت بوده و بیشتر از واردات تامین می شود. این افزایش مصرف آبزیان، رژیم غذایی مردم جهان را در بهره گیری از تنوع 

درصد بوده و سهم  37سهم آبزیان در مصرف پروتیین حیوانی مردم جهان بیش از  9232غذایی تحت تاثیر قرار داده است. در سال 

 درصد گزارش شده است. 8.7رفی ان در کل پروتیین مص

کیلوگرم، خوراک بسیار ارزشمند و دلپذیری است.  92میلیارد انسان، با میانگین مصرف سرانه  2.3عالوه برآن، ماهی برای بیش از 

 ،عالوه بر آن که ماهی خوراک بسیار دلپذیری است، داشتن اسیدهای امینه ارزشمند، قدرت هضم شدن ساده و سریع در بدن انسان

و مواد معدنی های ارزشمند از  Bو  D, A، ویتامین های 2پروتئین هایی با کیفیت باال، چربی های بسیار مفید از جمله منبع امگا

جمله کلسیم، ید، روی، آهن و سلینیم به ویزه اگر آبزیان را کامل مصرف کنیم، نشانگر اهمیت و ارزش غذایی بی نظیر آبزیان برای 

مصرف اندک ماهی به ویژه در کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته که پایه پروتئین آنان بیشتر گیاهی است،  سالمت انسان است. با

 می تواند نقش چشمگیری در سالمت آنان و امنیت غذایی این جوامع داشته باشد.

ری های قلبی دارند. عالوه برآن، از آنجایی که آبزیان دارای چربی های غیر اشباء هستند، نقش بسیار ویژه ای در پیشگیری از بیما

مصرف آبزیان، به رشد جنینی و نوزادان برای تکامل سیستم مغزی و عصبی آنان کمک چشمگیری می نماید. همچنین با وجود 

 داشتن ارزش فراوان غذایی، مصرف آبزیان در رژیم غذایی نامتعادل و مشکالت چاقی می تواند نقش ویژه ای داشته باشد.

میلیون تن از دریاها و  43.1میلیون تن رسید که مقدار  22.8به رقم  9238ن از منابع طبیعی و با روش صید در سال تولید آبزیا

 (.3میلیون تن از آب های داخلی برداشت شده است)جدول  33.2مقدار 

 FAOروند تولید و مصرف آبزیان در جهان در سال؛  – 0جدول 

 در جهان تولید از منابع طبیعی

 میلیون تن رسید که از سال های گذشته کمی بیشتر بود.  4.1به  9238تولید آبزیان از دریاها و منابع طبیعی در سال 

در صید از منابع دریایی، چین بیشترین برداشت را داشته و به دنبال آن کشورهای اندونزی، ایاالت متحده آمریکا و روسیه دارای 

میلیون تن  74صید هر ساله شاهد افزایش بود و در این سال به بیش از  3244تا  3212سال  بیشترین سهم از دریا بوده اند. از

افزایش صید آغاز  9232تقریبا ثابت بود. در سال  9222تا  9222رو به کاهش گذاشت و برای سال های  3244رسید. صید از سال 

کشور صاحب نام در صید  91از میان  9238د. در سال میلیون تن رسی 43.1به باالترین مقدار خود یعنی  9238شد و در سال 

آبزیان، کشورهای چین، اندونزی و میانمار در آسیا، نروژ در اروپا و شیلی، پرودر امریکای جنوبی بیشترین برداشت را از منابع طبیعی 

ر صید را داشته و به دنبال آن ، در میان مناطق صیادی جهان منطقه شمال غرب اقیانوس آرام باالترین مقدا9238داشتند.در سال 

مناطق صیادی غرب مرکزی اقیانوس آرام، شمال شرق اقیانوس اطلس و شرق اقیانوس هند دارای بیشترین برداشت از منابع طبیعی 

به صید در این منطقه  9227را گزارش کرده اند. در مناطق صیادی مدیترانه و دریای سیاه دارای شرایط بسیار بحرانی است. از سال 

 یک سوم کاهش یافته و بیشترین کاهش صید مربوط به ماهیان ریز سطح زی از جمله آنچوی و ساردین بوده است.

درصد افزایش در دهه گذشته  27میلیون تن رسید که نشانگر  33.2صید جهانی از منابع طبیعی آب های داخلی به  9238در سال 

درصد تولید را به خود اختصاص داده  42منابع آب های داخلی دارند که باهم  هزار تن صید از 922کشور در سال بیش از  38است. 

 اند.

 تولیدات جهانی آبزی پروری
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میلیارد دالر آمریکا بود. از میان تولیدات آبزی  382.9میلیون تن با بیش از  72.4بیش از  9238تولیدات آبزی پروری در سال 

میلیارد دالر و  32میلیون تن و برابر با 38میلیارد دالر، صدف های با  22.9و ارزش میلیون تن  82.4پروری، ماهیان استخوانی با 

میلیارد دالر به ترتیب سهم  2.7میلیون تن سایر آبزیان از جمله قورباغه با  7.2میلیارد دالر و  28.9میلیون تن سخت پوستان با  8.2

خالف تولیدات صید برای مصرف مستقیم انسانی تولید می شود. سهم تولید را به خود اختصاص دادند. همه تولیدات آبزی پروری بر

 23.91آبزی پروری در تولید جهانی آبزیان در حال افزایش است و این روند در همه قاره ها مشاهده می شود. سهم آبزی پروری از 

روند صید و آبزی  9نمودار  یافت.درصد افزایش  88.3به  9238رسید و در سال  9239درصد در سال  89.3به  9228درصد در سال 

 پروری جهان را نمایش می دهد.

 FAOروند تولید جهانی آبزیان در جهان )هزار تن(؛  -2نمودار 

 جایگاه ایران در صید و آبزی پروری

 در سال( FAO Yearbook 2016بر پایه آمارنامه سازمان شیالت ایران و آمارنامه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )

قرار دارد. برپایه همین منابع آبزی پروری ایران نیز در میان  98میالدی( در میان کشورهای صیادی جهان، در جایگاه  9238)3222

نمودار شماره روند تولید در ایزان را نمایش می  را به خود اختصاص داده است. 34کشورهای تولید کننده آبزیان پرورشی جایگاه 

 دهد.

 لید به تفکیک آبزی پروری و صید در ایرانروند تو -۰نمودار 

 صید از منابع طبیعی ایران

با وجود مکانیزم هایی که سازمان شیالت ایران برای پایداری از منابع آبزی در دریای خزر و خلیج فارس به کار گرفته است، توده 

ار مصرف، بسیار شرایط سختی دارند و نسل این آبزیان زنده آبزی در این دومنبع شرایط بحرانی داشته و به ویژه آبزیان با ارزش در باز

 در حال تهدید بسیار شدید است.

آلودگی های شدید نفتی، صنعتی، شهری و کشاورزی از یک سو و فشار روزافزون تالش صید توسط صیادان مجاز و غیر مجاز از سوی 

ند گرفته است. شرایط نیز به گونه ای است که همه خورهای دیگر، زمینه تجدید نسل طبیعی و بازسازی ذخایر را از این منابع ارزشم

طبیعی، مصب رودخانه ها، تاالب ها و ... به دلیل دستکاری های انسانی، آلودگی ها و تغییرات مصنوعی زیستگاه های طبیعی نوزاذان 

های طبیعی ارزشمند در دستور کار  آبزیان را تخریب نموده و هیچ برنامه ای برای بازسازی، به سازی و نگهداری از این زیستگاه

سازمان های محیط زیست و شیالت نیست. با این شرایط نسل آبزیان در این دو منبع ارزشمند هر روز بیشتر تهدید می شود و تهی 

اهد خو شدن منابع اّبزی که در سایر مناطق جهان از جمله دریای سیاه و دریای مدیترانه تجربه شده است، دامنگیر این منابع آبی

خورشیدی افزایش  3222هزار تن در سال  121به  3229هزار تندر سال  872شد.صید در آب های جنوبی کشور با اندکی افزایش از 

 یافته که بیشتر مرهون صید آبزیان ریز سطح زیست که برای مصرف آرد ماهی که در پرورش آبزیان، دام و طیور بکار گرفته می شود.

ا ارزش سطح زی درشت و کفزیان تقریبا روند ثابتی داشته و صید میگو از دریا درآب های جنوبی کشور نسبت برداشت از گونه های ب

 کاهش یافته است. 3222تن در سال  4122به  3229تن در سال  4722به سال گذشته از 

هزارتن به ترتیب سهم خود  87با هزارتن و خوزستان  17هزارتن، بوشهر با  932هزارتن، سیستان و بلوچستان با  937هرمزگان با 

را از آبهای خلیج فارس و خلیج عمان دریافت نموده اند.صید در آب های شمال نه تنها افزایشی نداشته، بلکه کاهش یافته است. صید 

صیادان  کاهش یافته و این روند مشکالت فراوانی را برای 3222هزارتن در سال  22به  3229هزارتن در سال  82از دریای خزر از 

در سواحل شمال ایجاد کرده. در آب های دریای خزر نیز شرایط همانند آب های جنوب کشور است؛ صید ماهیان ریز سطح زی که 
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هزارتن کاهش داشته  4به  3229هزارتن در سال  2برای مصرف آرد ماهی است کمی افزایش یاقته و ماهیان ارزشمند استخوانی از 

 کاهش یافته که بسیار اسف بار و هشدار دهنده است. 3222تن در سال  8به  3229تن در سال  38ز است. ماهیان خاویاری نیز ا

هزارتن و گلستان با یک هزارتن در برداشت از منابع آبزی دریای  31هزارتن، گیالن با  92در میان سه استان شمالی کشور، مازندران 

درصد برای جنوب و  22به ترتیب بیش از  3222از منابع آبزی در سال خزر سهم داشته اند.سهم جنوب و شمال کشور از برداشت 

 درصد برای شمال بوده است. 7کمتر از 

روند صید در آب های جنوبی کشور نشان می دهد. همانگونه که از نمودار پیدا است، صید کفزیان که ماهی های  8در نمودار شماره 

سال گذشته ثابت و گاهی کاهش داشته است. صید از آب های دور )سطح زی  ارزشمند و متعلق به آب های ایران است، در چند

درشت( در چند سال گذشته با سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش داشته و این افزایش باعث افزایش صید در آب های جنوب 

 بوده است.

 روند صید در آب های جنوب ایران؛ سازمان شیالت ایران – 4نمودار شماره 

 ری در ایرانآبزی پرو

درصد از  22تن که نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته و روی هم  273482برابر است با  3222آبزی پروری در ایران در سال 

درصد( و این در  88کل تولید آبزیان در ایران را شامل می شود. این رقم در مقایسه با روند جهانی آبزی پروری کمتر است )بیش از 

سرمایه گذاری برای  3242دلیل امکانات آب و هوایی زمینه افزایش تولید در این فعالیت کامال وجود دارد. تا دهه  حالی است که به

که محدودیت منابع طبیعی دریایی مشخص شد و روند صید  3279گسترش فعالیت های آبزی پروری از سوی دولت به ویژه از سال 

خصوصی روند گستری و افزایش تولید، چشم انداز مناسبی داشت ولی در دو دهه کاهش یافت، بسیار خوب بود و با استقبال بخش 

 گذشته سرمایه گذاری در این فعالیت در حد صفر بوده و توجهی به این فعالیت ارزشمند نشده است.

زیان ایش مصرف آبعالوه بر آن که سرمایه گذاری در این فعالیت بسیار کاهش یافته است، سرمایه گذاری برای گسترش بازار و افز

به اوج خود رسید متاسفانه متوقف شده است. نبود سرمایه گذاری الزم در زیربناهای آبزی پروری از یک سوی  3272نیز که در دهه 

 و نبود برنامه برای افزایش مصرف سرانه آبزیان از سوی دیگر، روند تولید در این فعالیت با سردرگمی و کندی روبرو گردیده و از برنامه

 های خود فاصله بسیاری دارد.

آمده است، با مصرف جهانی در دو دهه گذشته فاصله زیادی گرفته و  3مصرف آبزیان در ایران نیز همان گونه که در نمودار شماره 

 کیلو گرم است. ارزش خوراکی و اهمیت آبزیان به 92کیلوگرم برآورد می شود و این در حالی است که مصرف سرانه جهان  2تنها 

 گونه ای است که برای سالمت جامعه، نیازمند توجه بیشتر و برنامه ای فراگیر و دراز مدت است.

 روند آبزی پروری در ایران؛ سازمان شیالت ایران – 0نمودار شماره 

 سخن پایان

یش دا شده است گراآبزیان برای سالمت انسان بسیار ارزشمند است و از زمانی که این نکته با افزایش دانش بشر بیشتر هوی -3

 (3کشورهای پیشرفته جهان از جمله کشورهای صنعتی، اروپا و آمریکای شمالی به مصرف آبزیان به سرعت افزایش یافته است )نمودار

آغاز شده و از آن پس کشورهای پیشگام در تولید آبزیان، از صید به پرورش  3242کاهش آبزیان در منابع طبیعی جهان از دهه  -9

ه اند و زیربناهای خود را برای این چرخش در تولید با سرمایه گذاری فراهم نموده اند! در ایران هرچند این چرخش در دهه روی آورد

انجام شد، اما سرمایه گذاری برای زیربناهای الزم در دو دهه گذشته بسیار ناچیز بوده و نتوانسته روند افزایش آبزیان پرورشی  3272

 بینی ها نزدیک نماید.را به برنامه ها و پیش 
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وجود منابع آبی دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب می تواند منبع ارزشمند تولید آبزیان، درآمد برای ساحل نشینان  -2

و فرصت های شغلی باشد. متاسفانه در دو دهه اخیر حفاظت و نگهداری از این دو منبع ارزشمند بدون تدبیر انجام شده و صید غیر 

همراه با افزایش بی رویه تالش صید، منجر به کاهش توده زنده آبزیان و به ویژه کاهش شدید آبزیان ارزشمند در بازار مصرف  مجاز

بازسازی و بهبود زیستگاه نوزادان آبزیان از یک سوی و رهاسازی مصنوعی نو اد آبزیان ارزشمند از سوی دیگر می تواند !شده است

سازمان های محیط زیست و شیالت ایران هردو باید پاسخگوی کاهش شدید توده .ت عادی خود برگرداندتوده زنده آب این را به حال

زنده در این دو منبع آبی باشند. وظیفه ای که در دو دهه اخیر هیچ گاه دغدغه این دو سازمان نبوده و تدبیر موثری در دستور کار 

حیط زیست و شیالت ایران در دریای خزر می تواند زمینه ساز بهبود و همکاری سازمان های م.این دو سازمان جایی نداشته است

های نوزادان در این منطقه نیازمند سرمایه گذاری است و از سوی دیگر بازنگری در بهسازی توده زنده دریای خزر شود. زیستگاه

شرایط بدتر از دریای خزر است. کاهش  در خلیج فارس نیز -8.رهاسازی نوزادان آبزیان همکاری این دو سازمان را نیازمند است

شدید ماهیان کف زی و ارزشمند بازار مصرف نیازمند توجه و بازنگری در برنامه ها و سیاست های اجرایی است. همه کشورهای حوزه 

 ته اند، اما بهدریای خزر عالقه مند به بازسازی، بهسازی و افزایش توده زنده آبزی خایج فارس هستند و در این راه تالش هایی داش

موجود برای همکاری و تالش  (RECOFI) سازمان منطقه ای.تنهایی توان باز گرداندن توده زنده آبزی به حالت گذشته را ندارند

هماهنگ در این منطقه نیز به دلیل سایه سیاست زدگی نتوانسته نقش خود را حتی در پایین ترین سطح انجام دهد. همکاری 

ساس مسولیت نموده و کمتر درگیر مسایل سیاسی هستند از جمله کویت، قطر، عراق و ایران شاید بتواند با کشورهایی که بیشتر اح

این بی تفاوتی و بی تدبیری در بهره برداری و نگهداری از آبزیان با ارزش خلیج فارس را چاره ساز شود، اما بی تردید انجام پروژه 

نوزادان آبزیان و رهاسازی گونه های ارزشمند که بیشتر در تهدید تالش صید هستند های مشترک برای بازسازی و بهسازی زیستگاه 

بازاریابی داستانی است که با وجود آگاهی مدیران از نقش آن در تولید، -1.شاید مرحمی بر زخم توده زنده ابزی خلیج فارس باشد

بخش خصوصی تالش فراوانی برای افزایش تولید آبزیان متاسفانه در دو دهه اخیر کمتر برای گسترش آن سرمایه گذاری شده است. 

 .پرورشی داشته، اما به بازار که می رسد با نوسان قیمت و پیشنهادات غیر قابل پیش بینی روبرو می شوند

ی می نمیگوی پرورشی چون با هدف بازار بین المللی تولید می شود، همیشه با استقبال خریداران همراه است و به راحتی بازاریابی 

 .شود، اما سایر آبزیان همواره با نوسان و سردرگمی بازار مصرف داخلی مواجه بوده و توان برنامه ریزی را از تولید کننده گرفته است

درحالی که کشورهای صاحب سرمایه، سرمایه گذاری را برای تغییر رژیم غذایی مردم انجام داده و گرایش به مصرف آبزیان را با شتاب 

با همکاری وزارت بهداشت و درمان و  3272مراه ساخته اند، در دو دهه اخیر کار شایسته ای که شیالت ایران در دهه بیشتری ه

صدا و سیمای جمهوری اسالمی آغاز کرده بود به فراموشی سپرده و بر نامه جامعی در این زمینه در دستور کار سازمان شیالت ایران 

گسترش بازار آبزیان می تواند تنگنای موجود بر سر راه تولید آبزیان پرورشی را برطرف ساخته و نیست. سرمایه گذاری در بازار برای 

زمینه الزم را برای روند افزایش تولیدات ابزی پروری کشور، به ویژه برای تولید کپور ماهیان و قزل آال که بازار هدف آن مصرف 

 داخلی است را فراهم سازد./

http://www.iana.ir/fa/news/88772/%D4%A7%D2%48%D4%AC%D4 
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 شیالت
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

با اشاره به افزایش تولید غیرقانونی ماهی تیالپیا در کشور گفت: سازمان محیط زیست  عضو هیأت علمی گروه شیالت دانشگاه گرگان

به گزارش ایانا از پایگاه اقتصاد مقاومتی، سید حسین حسینی .باید با تدوین اصول و قوانین ویژه، مجوز تولید ماهی تیالپیا را صادر کند

 گرفتن برای علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: اقدامات زیادی فر، عضو هیأت علمی گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه

 ماهی ینا تولید برای مجوزی تاکنون سازمان این متاسفانه اما است، گرفته صورت زیست محیط سازمان از تیالپیا ماهی تولید مجوز

 .است نداده

 پرورش تیالپیای نیل مشکلی ندارد

زیست این است که ماهی تیالپیا به خاطر قدرت تکثیری که دارد می تواند برای اکوسیستم  حسینی فر افزود: ادعای سازمان محیط

های بومی که در کشور داریم ضرر داشته باشد و برای اثبات ادعای خود به تیالپیای زیلی که به جنوب کشور وارد شده است اشاره 

 .ه است و نه تیالپیای زیلیدارند؛ در حالی که برای پرورش در ایران تیالپیای نیل مورد توج

 .دید را معایبش و مزایا و کرد نگاه جانبه همه صورت به تیالپیا ماهی تولید بحث به باید وی گفت:

 تولید تیالپیا در داخل قیمت آن را برای مصرف کننده کاهش می دهد

حسینی فر گفت: اکنون بازار مصرف تیالپیا وجود دارد و بحث این جاست که چرا آن را وارد می کنیم در حالی که می شود آن را به 

هزار تومان می تواند در اختیار مصرف کننده  7یا  8صورت حفاظت شده در داخل پرورش داد. اگر آن را در داخل تولید کنیم کیلویی 

این استاد حوزه شیالت دانشگاه گرگان افزود: .گونه ماده غذایی تغذیه می کند و هزینه پرورش آن پایین استقرار گیرد زیرا از هر 

این ماهی چون خار بین عضالنی ندارد، می تواند به راحتی مورد استفاده قرار گیرد به همین دلیل در بازار مصرف جایگاه ویژه ای 

 .پیدا کرده است

 اظت شده ماهی تیالپیا، عامل افزایش تولید غیرقانونیممنوعیت تولید قانونی و حف

حسینی فر با بیان اینکه واردات ماهی تیالپیا یکی از نگرانی هاست که ارز زیادی از کشور خارج می کند و جیب دالالن را پر می 

ین ممنوعیت ضمانت اجرایی ندارد وی افزود: ا.کند، گفت: نگرانی دیگر افزایش تولید غیر قانونی آن به دلیل سود فراوان تولید است

 فیله ورتص به و است تولید حال در تیالپیا زمینی زیر و قانونی غیر صورت به و اکنون طبق شنیده های بنده در مازندران و گلستان 

 سیستم این باید من نظر به در خاورمیانه گفت: 9231عضو کمیته اجرایی همایش بین المللی آبزی پروری سال .رسد می فروش به

یم و البته قابل حل شدن هست، رفع شود. به نظر من حل مشکالت نیست منکرش ما و دارد وجود برایش که معایبی و شود اصالح

 .تولید ماهی تیالپیا بهتر هست تا این که بخواهیم با این سیستم برویم جلو، زیرا پرورش دهندگان معطل قانون نمی مانند

 ن جامع داردتولید تیالپیا نیاز به یک قانو

انون و نظام جامع دارد، البته قانونی که ضمانت اجرایی داشته باشد نه چیزی که ق یک به نیاز وی گفت: تولید ماهی تیالپیا در کشور

حسینی فر افزود: تولید ماهی تیالپیا اگر به صورت محدود صورت گیرد و قوانینی و شروطی برای .اکنون در حال پیاده سازی است

 .گذاشته شود، می توان به تولید آن اقدام کرد و صنعت آبزی پروری ایران را متنوع تر کردتولید آن 

استاد دانشگاه گرگان گفت: بحث تولید این ماهی بحثی ملی محسوب می شود زیرا آبزی پروری ما خیلی محدود است و این ضرورت 

بزیان کشور برویم زیرا خیلی از چاه های کشور به سمت شور وجود دارد که به سمت استفاده از آب های بالاستفاده برای توسعه آ

شدن می روند؛ پس باید با توجه به نیازی که در کشور وجود دارد و تقاضای باالی مشتریان برای تهیه ماهی تیالپیا به تولید این 
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ی ایران که به آبهای آزاد راه ندارد حسینی افزود: قرار بود یک سری مجوز برای تولید این ماهی در مناطق مرکز.ماهی روی بیاوریم

وی گفت: اگر این موضوع به یک دغدغه ملی در بین تصمیم گیران بزرگ و مردم تبدیل شود و .داده شود که این مورد محقق نشد

حیط مدولتمردان روی آن وقت بگذراند و فکر کنند، این مسئله به سرانجام می رسد زیرا اکنون این بحث تنها در سطح کارشناسان 

  .زیست و شیالت مطرح می شود

http://www.iana.ir/fa/news/88778/%D2%41%D2%41%D2%48%D2% 
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 شیالت
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، با تشریح اهداف و عملکردهای این مؤسسه، از تدوین شش سند ملی برای تولید جلبک 

نگار ایانا با اعالم این خبر گفت: در بخش وگو با خبررئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی امروز در گفت.و گیاهان آبزی خبر داد

 های قابل توجهی وجود دارد که در این زمینه شش سند ملی برای آن تدوین شده است.جلبک و گیاهان آبزی، ظرفیت

به  شود، افزود: با توجهمیلیون تن انواع جلبک و گیاهان آبزی در کشور تولید می 92اکنون محمد پورکاظمی با اشاره به اینکه هم

فاده از اند. استهای مختلف تعریف شدهنیازی که در کشور وجود داشت، شش کارگروه برای تدوین سند تشکیل شد که در زیربخش

درصد آن را تشکیل دهد.  92تواند تا های خوراکی که میهای دارویی و آرایشی و همچنین تولید روغنجلبک برای تولید فراورده

ترین های آلوده و پساب کارخانجات صنایع از مهمعلوفه، تولید انواع کودهای گیاهی و پاالیش آباستفاده از جلبک به عنوان 

ها نام برد.وی ایجاد بانک ژن مربوط به جلبک و گیاهان آبزی را نیز جزو سندهای تدوین توان برای جلبککارکردهایی است که می

 اهان آبزی در مهر سال جاری در سازمان تحقیقات برگزار شود.شده دانست و اظهار کرد: قرار است همایش ملی جلبک و گی

 ارزآوری با صدف خوراکی 

های خوراکی قبل از ماه رمضان با متخصصانی از ایتالیا مذاکراتی در بندرعباس صورت گرفت به گفته پورکاظمی، برای تولید صدف

های متعددی از یدات آن را صادر کرد. عالوه بر آن، فراوردهتوان تولکه در حال حاضر سند ملی آن نیز تدوین شده و در نهایت می

ک ای که تدوین شده، قرار است یآید که غنی از کلسیم و موادمعدنی دیگر است. اکنون طبق سند سه سالهپوسته صدف به دست می

ومی های بت پایلوت در هرمزگان، گونهگروه از کارشناسان ایرانی از مزارع ایتالیا در ماه اکتبر )مهرماه( بازدید کنند. سپس به صور

تن در سال با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد گرفت. تأمین  32صورت آزمایشی به میزان پنج تا شناسایی و طرح تولید آن به

ا از طریق کند و تنههزار تن صدف تولید می 22مالی آن هم به عهده استانداری هرمزگان است.وی بیان کرد: ایتالیا ساالنه بیش از 

توان به خوبی از آن استفاده میلیون یورو درآمد دارد. بنابراین بازار خوبی برای آن وجود داشته و می 22صادرات محصوالت صدفی، 

ها معموالً احتیاجی به غذادهی مانند دیگر آبزیان ندارند و تنها از طریق فیلتر کردن آب، مواد غذایی مورد کرد. ضمن اینکه صدف

  کنند.را تأمین می نیاز خود

 داروخانه سیار

شناسند، از دیگر مواردی بود که رئیس مؤسسه تحقیقات علوم عنوان یک داروخانه سیار میتولید خیار دریایی که معموالً آن را به

 برآورد و ارزیابی ها آغاز شده و باید بعد ازاکنون همکاری در این زمینه با چینیشیالتی به آن اشاره کرد.به گفته پورکاظمی، هم

ذخایر، به کشت و پرورش آن پرداخت. در حال حاضر تحقیق روی این گیاه، توسط محققان دانشگاه شهید بهشتی ادامه دارد تا 

ها را کشف کنند.وی با بیان اینکه سیکل دوره پرورش خیار دریایی، یک تا دو سال است، عنوان بتوانند راه مقابله با برخی سرطان

های کارگاه تکثیر در این زمینه دارند و برای توسعه آن برنامه 32کننده این گیاه هستند، بیش از ترین مصرفها که عمدهکرد: چینی

هایی با اولویت در تجارت کار گونه بومی نیز در ایران شناسایی شده که قرار است روی گونه 39اند. البته تاکنون مدونی تنظیم کرده

 شود.

 فسمیگو و ماهی در ق 

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: امسال دو طرح برای میگو آغاز شده که یکی بحث 

مدیریت پرورش مزارع میگو در کنار بیماری لکه سفید و دیگری مقابله با عارضه سرقرمزی است. البته باید پذیرفت که به عنوان 
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دنبال کاهش خسارت از طریق آن هستند. این پروژه در قالب یک طرح ارع وجود دارد و محققان بهمثال، بیماری لکه سفید در مز

های هکتار مزرعه پرورشی در حال انجام است.پورکاظمی با تأکید بر اینکه پرورش ماهی در قفس، یکی از پروژه 322ترویجی در 

ها، سنجی محل قفستوانند در امکانها عالوه بر اینکه میهشکدهشود، اضافه کرد: پژودار سازمان شیالت کشور محسوب میاولویت

گذاران مدیریت و پایش، غذادهی، سورتینگ، مدیریت بهداشتی، بهبود ضریب تبدیل غذایی و حتی پایش اکولوژیکی به یاری سرمایه

د.وی ادامه داد: اکنون با همکاری سازمان های جدیدی برای این منظور به عرصه شیالت معرفی کننتوانند گونهبیایند، در کنار آن می

عنوان یک گونه بازارپسندی که قیمت مناسبی هم دارد، به سیستم شیالت و جهاد نصر، قرار است در سال جاری ماهی سوف به

 پروری معرفی شود. البته تا پنج سال آینده این ماهی در استخرهای بتونی با غذادهی دستی پرورش خواهد یافت.آبزی

وند، پروری منتقل شماهی به عنوان دیگر نژادهایی که قرار است در آینده به سیستم آبزیکاظمی از معرفی ماهی آزاد، کپور و فیلپور

نام برد و تأکید کرد: در جنوب که از چند سال گذشته پرورش ماهی سیباس آغاز شده، مولدسازی هم در دستور کار قرار گرفته است 

 ماهی صبیتی برای استفاده بخش خصوصی تولید شد.بچه هزار 322و به همراه آن 

 نوسازی و احیای بانک ژن 

ه به های ژن آبزیان بود کیکی دیگر از اهدافی که رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی از آن یاد کرد، بحث نوسازی و احیای بانک

ر های دنژادی بوده و به موازات آن گونهنند با هدف اصالحتواهای ژن مینوعی در اولویت کارهای مؤسسه قرار گرفته است؛ زیرا بانک

هایی که زمانی در سبد صید بوده، شود. به عبارتی گونهگونه تخمین زده می 92خطر را از انقراض نجات دهند که تعداد آنها بیش از 

دک شوند یا تعدادشان بسیار اندیده نمی ها و عدم تکثیر طبیعی، یارویه در طول زمان و تخریب زیستگاهاما اکنون به علت صید بی

 های داخلی است.های این مؤسسه، نوسازی و احیای بانک ژن دریای خزر، جنوب و آبترین برنامهاست؛ بنابراین یکی از مهم

گاه ت، در پایتر از هر چیز دانست و گفت: تمام اطالعات تحقیقاتی عرصه شیالهای علمی را مهموی در پایان، ترویج و انتقال یافته

 برداران قرار گیرد./شود تا به سهولت در اختیار بهرهرسانی مربوطه منتشر میاطالع

http://www.iana.ir/fa/news/88899/8%D-4%B2%D2%48%D4% 
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 شیالت
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

هزار و یک تن در  917تن در سال گذشته رسید که نسبت به  482هزار و  972درصد و به حجم  1.8کل تولید ماهی عمان به رشد 

 .دلیل میزان رشد در صید ماهیگیری سنتی روی دادرو شد که این موضوع بهبا افزایش روبه 9231سال 

هزار ریال عمان )واحد پول عمان(، در سال  812میلیون و  322، بخش ماهیگیری سنتی عمان "زو او یا"به گزارش ایانا از سایت 

افزایش یافته است.در بخش ماهیگیری  9231هزار ریال عمان در سال  892میلیون و  382به همراه داشته که نسبت به  9238

درباره میزان صید ماهی عمان درصد نسبت به سال گذشته ثبت شده است. براساس گزارش اخیر  28.1تن و با رشد  9793ساحلی 

 برسد. 9292سال تا سال هزار تن در  122، انتظار می رود تولید بخش آبزی پروری به دوبرابر و تا حجم 

، شامل گسترش ناوگان ، افزایش بنادر، توسعه بازارهای ماهی، حمایت ار 9292-9232طرح کلی برای توسعه بخش شیالت در دوره 

 29عمان با خط ساحلی طوالنی حدود دو هزارو ماهیگیران، توسعه آبزی پروری و افزایش بخش فرآوری ماهی و حمل و نقل است.

این درحالی است که بخش شیالت یکی از بخش ای پتانسیل مناسبی برای توسعه بخش شیالت در بازارهای جهانی دارد.کیلومتر، دار

های مهم در تنوع بخشیدن منابع درآمد ملی، ایجاد فرصت های شغلی و اطمینان از محصوالت با ارزش افزوده باال است.همچنین 

هزار نفر،  46دست یابد. در حال حاضر امرار معاش  9292رصت شغلی جدید تا سال هزار ف 31هزار تا  32عمان امیدوار است که به 

به این بخش وابسته است.این کشور در نظر دارد تا فرصت های جدید شغلی در بخش های مختلف، از جمله ماهیگیران، خدمه، 

 و مزارع آبزی پروری فراهم کند.کارخانه های فرآوری، شرکت های بازاریابی ماهی، تولید خوراک، سازمان های صادرات 

 همچنین از دیگر موارد، تمرکز اصلی روی مدیریت بخش شیالت به روشی مناسب همراه با اجتناب از صید بی رویه است.

برای تقویت تولید ماهی، عمان در حال توسعه بزرگترین بندر ماهیگیری خاور میانه، با امکانات پردازش مواد غذایی دریایی و بسته 

ی، امکانات برای ذخیره سازی مواد اولیه و انجماد برای صادرات در منطقه ویژه اقتصادی الدقم است.بندر ماهیگیری الدقم و بند

منطقه پردازش یکپارچه توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی در الدقم و با همکاری وزارت کشاورزی و شیالت توسعه یافته است، 

واحد پردازش ماهی و نزدیک به بندر در فاز طراحی قرار دارد.همچنین، عمان در حال  82ابودن این مرکز پردازش یکپارچه، با دار

توسعه هشت اسکله ماهیگیری و بنادر، با سرمایه گذاری قابل توجه به عنوان بخشی از یک طرح جامع برای تقویت بخش شیالت و 

اسکله ماهیگیری و بندر  22، 9292انتظار می رود تا سال  ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای جوانان است.این درحالی است که

 بندر دارد. 92جدید مورد بهره برداری قرار گیرد. گفتنی است در حال حاصر عمان 

http://www.iana.ir/fa/news/88122/%D4%A4%D4%B9%D4%B3%DA% 
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 شیالت
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

ترویج جهاد کشاورزی گفت: این معاونت از یک ماه پیش مدیرکل دفتر شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی و مدیریت دانش معاونت 

های مهم گندم در های بیماریبار در کشور آغاز و در این مدت دورهرا برای نخستین (Webinar) کنفرانس وبیناراستفاده از وب

 34ال زنبور عسل را از ساعت ها، نهال سالم استاندارد و اصیل مرکبات، پرورش ماهی در قفس و ژل رویهای مدیریت آنایران و روش

های های این معاونت در انتقال یافتهوگو با ایانا با اشاره به سیاستمراد سرافرازی امروز در گفتعلی.روزهای چهارشنبه برگزار کرده است 92تا 

أت علمی در سازمان تات و هشت هزار محقق و عضو هی 122برداران کشاورزی افزود: با توجه به فعالیت دوهزار و تحقیقاتی پژوهشگران به بهره

مرکز جهادکشاورزی در سراسر کشور نیاز به انتقال جدیدترین یافته های تحقیقات کشاورزی به کشاورزان با استفاده  222مروج در یک هزار و 

( Web Conferenceکنفرانس مجازی )از ابزار نوین ارتباطی ضروری به شمار می رود.وی بیان کرد: یکی از مؤثرترین ابزار ازتباطی استفاده از 

کنفرانس محسوب می شود. کنفرانس مجازی ای از این نوع وبصورت مجازی و تحت وب است. وبینار هم نمونهها و جلسات بهبرگزاری کنفرانس

 افزارهای تحت وب و بدون تجهیزات خیلی خاص قابل اجراء بوده و مزیت آن هم به همین دلیل است.توسط نرم

ول های یک محصل دفتر شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی و مدیریت دانش معاونت ترویج جهاد کشاورزی ادامه داد: عمده بخشمدیرک

دهنده و دهد، شامل مشاهده ارائه )پرزنتیشن(، مشاهده دوربین ارائهکه کنفرانس مجازی یا کنفرانس تحت وب را پوشش می

ها، پرسش و پاسخ عمومی و خصوصی، استفاده از تخته سیاه مشترک، گذاری فایل کنندگان، مشاهده صفحات وب، به اشتراکشرکت

 شود.ای میصورت متنی و صوتی و چندرسانهوگو بهگفت

کست هستند، عنوان کرد: این معاونت از های مجازی، رایاهمایی )وبینار( و وبکنفرانسسرافرازی با بیان اینکه مشهورترین انواع وب

هم های مهای بیماریبار در کشور آغاز کرده و در این مدت دورهکنفرانس مجازی وبینار را برای نخستینفاده از وبیک ماه پیش است

ها، نهال سالم استاندارد و اصیل مرکبات، پرورش ماهی در قفس و ژل رویال زنبور عسل را از های مدیریت آنگندم در ایران و روش

 شود، برگزار کرده است.قبالً به کشاورزان اعالم می روزهای چهارشنبه که 92تا  34ساعت 

برداران کشاورزی آسان دانست و یادآور شد: در این شیوه نام کاربری وی استفاده از کنفرانس مجازی تحت وب وبینار را برای بهره

(username( و کلمه عبور )password به )عالم و زمان اجرای کنفرانس نفر از مروجان مراکز جهادکشاورزی استان مورد نظر ا 12

های توانند از گوشی تلفن همراه خود با محقق مربوط ارتباط برقرار و پرسششود. مروجان میمجازی وبینار نیز به آنان گوشزد می

خود را طرح کنند.مدیرکل دفتر شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی و مدیریت دانش معاونت ترویج جهاد کشاورزی اهمیت استفاده از 

از  ایبرداران کشاورزی بسیار مهم اعالم کرد و خاطرنشان ساخت: برای نمونه چنانچه در نقطهکنفرانس مجازی وبینار را برای بهره

ها دچار بیماری خطرناکی شوند، با استفاده از این سیستم و ارتباط سریع با محقق حوزه مربوط میهنمان سرمازدگی رخ دهد یا دام

دوره آموزشی  ICTهای نوین مبتنی بر گیری از فناوریشود.به گفته سرافرازی، در راستای بهرهگرفته میبه راحتی جلوی خسارت 

های سراسر کشور با همکاری مرکز فناوری های تولیدی مراکز جهاد کشاورزی استانتحت وب )وبینار( ویژه مروجان مسئول پهنه

اندازی تاالر دانش و فنون کشاورزی رگزار شده است.وی در پایان با اشاره به راهرسانی کشاورزی از سوی این معاونت باطالعات و اطالع

های فیلم و تعدادی انیمیشن برای حوزه 92عنوان نشریه ترویجی در معاونت ترویج کشاورزی تأکید کرد: تهیه و تولید  22و انتشار 

 ء است./اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی نیز از سوی این معاونت در دست اجرا

http://www.iana.ir/fa/news/88722/%D4%A7%D4%B2%D4%AA % 
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 شکر
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

ای که مهرفرد، گذرد. برنامهاندکی بیش از یک سال می "در باب شکر و نوسانات بازار آن"از زمان پخش برنامه شبکه خبر سیما 

گرفت  قرارمقام وقت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و معاون امروز توسعه بازرگانی و صنایع همین وزارتخانه، در سیبل انتقاداتی قائم

ها با تاخیر وزارت جهاد کشاورزی برای صدور مجوز واردات شکر را نشانه گرفتند تا کام که هرکدام در آن مقطع، تصمیم به زعم آن

دنبال پاشنه آشیل قرار دادن شکر برای تلخ شده واردکنندگان شیرین شود. اتفاقی که فارغ از نقدهای وارد و نا وارد مطرح شده، به

 ...گیری بودندسازی و تصمیمهای حجتی و یاران او در مناصب تصمیمشتر سیاستسرزنش بی

 علیرضا صفاخو: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

ای که مهرفرد، گذرد. برنامهاندکی بیش از یک سال می "در باب شکر و نوسانات بازار آن"از زمان پخش برنامه شبکه خبر سیما 

وزارت جهاد کشاورزی و معاون امروز توسعه بازرگانی و صنایع همین وزارتخانه، در سیبل انتقاداتی قرار گرفت  مقام وقت بازرگانیقائم

ها با تاخیر وزارت جهاد کشاورزی برای صدور مجوز واردات شکر را نشانه گرفتند تا کام که هرکدام در آن مقطع، تصمیم به زعم آن

دنبال پاشنه آشیل قرار دادن شکر برای که فارغ از نقدهای وارد و نا وارد مطرح شده، به تلخ شده واردکنندگان شیرین شود. اتفاقی

ها رخ گیری بودند. امری که در نهایت به خواست آنسازی و تصمیمهای حجتی و یاران او در مناصب تصمیمسرزنش بیشتر سیاست

و دانایی، به ترتیب معاون وزیر جهاد کشاورزی و دبیر انجمن صنایع  طور که مهرفردنداد.و سرانجام کار این که الوعده وفا شد و همان

ای کوتاه ایران از واردکننده بزرگ شکر که با استقرار دولت نهم و دهم های قند و شکر کشور نوید داده بودند، به فاصلهکارخانه

طریق تولید داخلی تأمین کرد. آن هم در حالی درصد نیازش به شکر را از  71کننده گرفته بود امسال وارداتش شدت و شتابی خیره

 میلیون تن شکر وارد کرد! 9.1کننده هزار تن شکر، رقم خیره 822خورشیدی ایران با وجود نیاز به  3241که در سال 

ترهای این در حالی است که با اتفاقاتی که در دو سه سال اخیر رخ داد، دستاورد افزایش تولید ملی شکر آن هم با رعایت پارام

دهد همه ارکان سابقه بوده است، نشان میسال گذشته بی 392هزار تن که حجم آن در طول  812میلیون و وری به میزان یک بهره

چهره  شوند کهاند که امروز اتاق که پارلمان عمده بازرگانان کشور است، ستایشگر وزیری میتأثیرگذار، نقش خود را خوب ایفا کرده

ره رایج مدیران عضو اتاق نیز متمایز است!در واقع فعاالن اتاق بر خالف عادت مألوف خود، این بار فقط حامی تجارت سوخته او، با چه

ها از عوامل تولید محصولی استراتژیک برای کشور حمایت و تجلیل کردند که بارها از محل به معنای واردکنندگی نشدند، بلکه آن

نتظار توان اشده است، اما حال با تولید قابل توجه چغندرقند در سال گذشته و فراوری آن، می دردسر منابع نفتی و واردات تأمینکم

 های نوین در پای مزارع تأمین شود.پس، عمده نیاز داخل از طریق تولید ملی آن هم با مراعات حداکثر فناوریداشت که زین

دابیری اند. ته عوامل مخالف باند مدافع واردات در مقابل آن اتخاذ کردهاما این تولید و دستاورد شیرین، ماحصل تدابیر متعددی است ک

دلیل ریشه دواندن بازوهای اختاپوس که با عزم جزم وزیر مصمم به خوداتکایی، یعنی محمود حجتی به ثمر نشسته و اگرچه شاید به

گاه به شکل رسمی اعالم نشده ت افشاگرانه هیچدرصدی باقیمانده )که نام آن در اوج انتشارا 91در سهم  "سلطان شکر"موسوم به 

های منتقدان با فریادهای درصد سهل و ممتنع نیست، اما با وجود هجمه 322است(، ادامه راه و رساندن این میزان به عدد پرافتخار 

های رداخت هزینهکه بدون شهامت نقد عوامل اصلی سیاسی و اجتماعی ناگزیرکننده پ "خوداتکایی به چه قیمتی!؟"شده کلیشه

 ها قصور نداشته و ندارند!های خوداتکایی محصوالت استراتژیک کشور، در تقلیل این قبیل برنامهجانبه طرحهمه

یب گوید: تولیدکنندگان شکر، فراز و نشهای قند و شکر ایران درباره دستاورد حاصل شده میبهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه

توانیم با توجه به توان بالقوه کشور، روزی تمام نیازهای داخلی را با اند؛ ما میاخیر، در حوزه کار خود دیده سال 32زیادی را طی 
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خورشیدی تالش برای خودکفایی در حوزه شکر آغاز شده بود؛ آن زمان  3242دهد: از سال گوییم.وی ادامه می تولید ملی پاسخ

؛ او خودکفایی در حوزه شکر را در دستور کار خود قرار داد.دانایی به آمار تولید شکر مهندس محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی بود

نژاد بر قوه مجریه و محمدرضا اسکندری بر وزارت جهاد کشاورزی خورشیدی که سال نخست صدارت احمدی 3248در پایان سال 

هزار تن رسید، اما با استقرار دولت نهم و  972میلیون و  در پایان دولت هشتم، تولید شکر به یک"افزاید: کند و میبود، اشاره می

میلیون تن شکر  9.1هزار تن شکر نیاز داشتیم، واردات به  822که  3241دهم بحث واردات شکر شدت گرفت. به نحوی که در سال 

أخیر ساب کشاورزان چغندرقند با تحها در انبارها بماند، تسویهبه گفته وی، استراتژی یاد شده باعث شد شکر تولیدی کارخانه"رسید.

 112این حجم تولید به حدود  3244انجام شود و متعاقب آن در همین دوره، رشد تولید شکر سیر نزولی بپیماید. تا آنجا که سال 

د تر از آن بازگشت محموهزار تن رسید!اما ماه عسل باندهای مخوف واردکننده شکر با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و سخت

های با سیاست 3229های قند و شکر ایران در مورد آنچه در سال حجتی شیفته تولید ملی به پایان رسید.دبیر انجمن صنفی کارخانه

دهد: با روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت حجتی به وزارتخانه، دولت یازدهم درباره تولیدات کشاورزی رخ داد چنین توضیح می

 های دیگر تولید کشاورزی بود.تمام حجتی، خودکفایی گندم، شکر و حوزهرا پیگیری کرد. کار نیمه تمام خوداو کار نیمه

رشد خیلی خوبی در  3222از سال "دهد: ها از چه زمانی شروع شد؟ دانایی پاسخ این پرسش را چنین میاما نتیجه این سیاست

درصد مصرف شکر  71هزار تن شکر دست پیدا کردیم؛ یعنی حدود  812میلیون و به یک 21شود. در سال حوزه تولید شکر دیده می

 کند.هزار تن اشاره می 422ایم. دستاوردی که دانایی با امیدواری به دستیبابی رقم یک میلیون و به خودکفایی رسیده

د: نتیجه گویبرگزار شد نیز می وی درباره جشن ملی تولید شکر که هشتم مردادماه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

رسانی کنیم. هدف از این جشن ها را با برگزاری جشن ملی تولید شکر اطالعها باعث شد که این آمار، ارقام و موفقیتاین سیاست

لب توجه اعالم این است که کشور ما این توان بالقوه را در حوزه تولید شکر دارد.اما آنچه در کنار مزایای مهم کاهش مصرف آب ج

آمار گمرک نشان "کند: نماید، دانستن آمار واردات در دولت نهم و دهم است. دانایی تأکید میتر میکند و این مهم را حائز اهمیتمی

میلیارد دالر ارز خارج شد. در حالی که در  1.1میلیون تن شکر به کشور وارد شد و حدود  39.1دهد در دولت نهم و دهم، می

مقایسه وی به وضوح برای "میلیون دالر ارز خارج شد. 472میلیون تن واردات شکر داشتیم و حدود  9.9یازدهم.  چهارساله دولت

ها شکر در کشور خیلی معنادار است. در این دوره هم کشور به سمت خودکفایی حرکت کرده و هم اشتغال در این حوزه تولیدکننده

های ارز خارج شده که با فرض قیمت هر ن دستاورد حائز اهمیت است که پورسانتبه ثبات رسیده است، اما از منظر دیگری هم ای

های کشور یک از استانتر از حد تصور است!در کدامشود، تا چه اندازه شیرینهزار میلیارد تومان میهزار تومان بیش از سهدالر سه

استان کشور مستقر  37ها در دهد: این کارخانهایران پاسخ میهای قند و شکر شود؟ دبیر انجمن صنفی کارخانهتولید شکر انجام می

خراسان  شود. سومین تولیدکننده شکراست. باالترین تولید نیشکر در خوزستان است؛ در استان آذربایجان غربی چغندرقند تولید می

ها و نهادهای تعدادی از بانکاالن  :دهدرضوی است.بخش خصوصی در حوزه تولید قند و شکر چه سهمی دارد؟ دانایی پاسخ می

کنند. سیاست دولتی و نهاد عمومی غیردولتی در صنعت داری مطلق میعمومی غیردولتی در این حوزه فعال هستند، اما همه بنگاه

های بخش خصوصی است. یعنی افکار حاکم بر این حوزه دولتی نیست. در صنعت قند قند حاکم نیست. روند کار به شیوه سیاست

ها کند که در اختیار بانک صادرات و بانک ملی است. بانکبنگاه داری حاکم است.وی به مثالً شرکت توسعه نیشکر اشاره می روحیه

ید گذاری در حوزه تولها بیشتر سودآفرینی، حفظ بازار و رقابت است.با توجه به هدفدنبال سود خود هستند و حرکت آنشدت بهبه

هنوز کشور به حجمی از واردات شکر  :گویدآن وجود دارد یا نه؟ دانایی درباره این پرسش نیز چنین می شکر، آیا برنامه برای صادرات

نیاز دارد، اما قطعاً اگر مازاد نیاز داشته باشیم بازارهای آسیای میانه برای صادرات شکر مناسب خواهد بود.به هر حال آنچه مشهود 

نا نیز به کرات به آن اشاره گردیده، جشن ملی تولید شکر در پارلمان بخش خصوصی، است و در سایر گزارش های منتشر شده در ایا
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وری در مصرف آب و در حالی دیروز برگزار شد که متولیان این حوزه اعتقاد دارند عوامل مؤثری چون کاهش سطح زیرکشت، بهره

نی را در تولید شکر ایجاد کند و بر اساس آمار گزارش هزار ت 812در نهایت پیوند علم و عمل، توانسته رکورد تاریخی یک میلیون و 

گرم و در سال  827در حدود  22گرم، درسال  43به ازای هر مترمکعب آب  43شده به خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، در سال 

های با وجدان بیدار دیده دلرود.با این وجود، آنچه را نباید از شمار میگرم شکر تولید شده که موفقیت بزرگی به 822بیش از  21

سهم و  نماید افزایشتر میتر خوداتکایی درباره گندم، شکر و... است؛ بلکه آنچه مهمدور نگاه داشت، نه فقط دستیابی به ارقام درشت

است.  چغندرقندهایی مانند توسعه کشت پاییزه های نوین در مدیریت مزارع در کنار خالقیتوری و استفاده از فناورینقش نگاه بهره

وزستان، های خپذیر نیست، اما فراگیر کردن آن حتی در استاناتفاقی که اگرچه تغییر فصل کشت مورد نظر در سراسر کشور امکان

تواند ایالم، گلستان، خراسان رضوی، بخشی از لرستان، فارس، کرمانشاه و چند استان دیگر در این زمینه که استعدادش را دارند، می

 ینی تولید ملی بیشتر با اتکا به دانش فنی و تدبیر سرمایه انسانی )مدیریت( باشد.../مصداق ع

http://www.iana.ir/fa/news/88473/%D4%B8%D2%44%D 
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 شکر
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

خصوصی درحالی برگزار شد که متولیان این حوزه اعتقاد دارند که عوامل جشن ملی تولید شکر در پارلمان بخش :دنیای اقتصاد

 812 ووری در مصرف آب و در نهایت پیوند علم و عمل توانسته رکورد تاریخی یک میلیون موثری چون کاهش سطح زیرکشت، بهره

درصدی در این بخش برساند.  71هزارتنی را در تولید شکر ایجاد کند. این میزان از تولید، توانسته کشور را به سطح خودکفایی 

بالغ بر  21گرم و در سال  827در حدود  22گرم، در سال  43به ازای هر متر مکعب آب  43براساس آمارهای گزارش شده، در سال 

با وجود اینکه بیشترین میزان  41دهند که در سال آمارها نشان می .رودشمار میکه موفقیت بزرگی بهگرم شکر تولید شده  822

های نادرست دولت که در نتیجه آن تعرفه واردات شکر به صفر رسید، واردات افزایش یافت دلیل سیاستتولید شکر را داشتیم اما به

های بعد شد. سفانه این امر منجر به ایجاد یک روند نزولی در تولید شکر در سالهزارتن رسید که متا 122میلیون و  9و به بیش از 

سال تولید به  120پس از گذشت  21در جهت عکس به حرکت خود ادامه داد و در نهایت در سال  29البته این روند نزولی از سال 

تقدند این موفقیت چشمگیر در شرایط غیرمتعارف باالترین میزان تاریخی خود رسید. این در حالی است که فعاالن این حوزه مع

دست آمده و ضروری است با تجزیه و تحلیل این موفقیت به راهکاری علمی رسید که قابل تسری به اقتصادی کشور )بحران آب( به

به یک  3228 شود میزان تولید کشور در سالبینی میسایر صنایع بخش کشاورزی نیز باشد. به گفته فعاالن صنعت کشاورزی پیش

 توانیم در پایان برنامه ششم توسعه، درریزی صحیح میهزار تن برسد. آنها بر این باورند که با اطمینان، تالش و برنامه 712میلیون و 

در جشن ملی تولید شکر که ازسوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با حضور رئیس .تولید شکر خودکفا شویم

 32جمهوری، رئیس اتاق ایران، وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از فعاالن این صنعت برگزار شد، ضمن تاکید بر رشد رئیسدفتر 

خصوصی مورد تاکید قرار گرفت و از اقدامات وزیر جهاد کشاورزی در وری در تولید شکر، اهمیت اعتماد دولت به بخشدرصدی بهره

این جلسه نماد بسیار خوبی از یک همت  :جمهوری در این مراسم گفت، رئیس دفتر رئیسدولت یازدهم تقدیر شد. محمد نهاوندیان

بارور شده، عزم خردمندانه و یک حرکت جمعی همدالنه است که با فضای مثبت ایجادشده، به بار نشسته است که حاصل تعامل 

تن و  12تن به  23میزان تولید چغندرقند را از خصوصی است. وی ادامه داد: بخش کشاورزی ما توانسته است سازنده دولت و بخش

نهاوندیان با اشاره به اینکه یک سوم .تن در هکتار برساند که این دستاورد مایه مباهات است 7/ 8تن به  4 /2میزان تولید شکر را از 

ان های ارائه شده، نشما گزارشوری حاصل شود، گفت: متاسفانه هنوز این مساله تحقق نیافته است ارشد اقتصادی باید از رشد بهره

 بر چغندر قندشود با استفاده بهینه از منابع موجود، بازده کار را باالتر برد. وی ادامه داد: ما عالوه دهد این کار شدنی است و میمی

رده ری مصرف کو شکر، در گندم نیز همین عملکرد را داریم، یعنی بدون اینکه سطح زیر کشت را افزایش داده باشیم و آب بیشت

دست آوریم و این رمز و کلید رشد پایدار ایران است. نهاوندیان با اشاره به تاسیس مرکز ایم محصول بیشتری بهباشیم، توانسته

مطالعات آب و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق در اجرای این ماموریت ایستاد و با امکانات نه چندان گسترده ولی با همت 

شد، اتاق زنگ خطر را به صدا درآورد و مرکز مطالعات آب از توجهی میها که به بحران آب بیکار را پیش برد. در همان سالفراوان 

خصوصی خردنگر بوده و به فکر اندیشند که بخشگونه میای اینآمیز جلوگیری کرد. وی ادامه داد: عدههای فاجعهبعضی تصمیم

 .اندازی این مرکز نشان داد که برای رسیدن به رشد و توسعه عزم جدی دارده اتاق ایران با راهکمنافع بنگاه خود است؛ درحالی

ها آغاز کنیم. تضییع منابع انسانی بسیار وری را در بقیه بخشای نداریم جز اینکه نهضت ارتقای بهرهنهاوندیان عنوان کرد: ما چاره

ی افزود: آفرین تبدیل شود. ودر فضای کسب و کار مساعد به نیروهای مفید و ارزشبیشتر از منابع طبیعی است. سرمایه انسانی باید 

های گسترده ایجاد کند، توقع نادرستی است. دولت باید وظیفه اصلی خود را انجام دهد. یعنی تواند اشتغالاین تصور که دولت می
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ساس امنیت و با عدالت کامل کارآفرینی کند و بتواند از خصوصی با احطوری که بخشایجاد، ارتقا و حراست از محیط کسب و کار به

های بلندمدت واهمه نداشته باشد. وی تصریح ریزیهای روز دنیا استفاده و زنجیره تولید و عرضه ایجاد کند و از برنامهبهترین فناوری

فراهم کند. از نظر وی، توقع نادرست ما  شود و دولت باید محیط این اشتغال راخصوصی ایجاد اشتغال و ابتکار باید در بخش :کرد

 عنوان یک حجتتنها برای کشاورزی اهمیت زیادی دارد، بلکه بهنهاوندیان خاطرنشان کرد: این موفقیت نه.موجب ناکام شدنمان است

ولیدی انجام ان اینکه اگر تتوان تولید محصول را باال برد. نهاوندیان با بیوری، میشود که با تکیه بر بهرهها تلقی میبرای دیگر بخش

شود که بازار نداشته باشد، جز خسارت نخواهد بود، گفت: کار بزرگی که در برجام انجام شد این بود که دیوارهای بلندی که بر سر 

 .راه تعامالت ما بود، شکست. به گفته وی ورود تکنولوژی و فناوری در حوزه کشاورزی به کشور مدیون برجام است

اریم. های جدی بردمندی از اقتصاد باید گامماند، ادامه داد: در بهرهر پایان با تاکید بر اینکه رشد بدون عدالت پایدار نمینهاوندیان د

مندی کند. بدون تامین معیشت برای آنها کشاورز ما باید احساس بهره .ویژه در کشاورزی بسیار مهم استبحث عدالت اجتماعی به

همچنین تاکید کرد: باید فاصله دهک پایین و باال در اقتصاد همواره مورد توجه ما باشد و نگاه عدالت  توان نسخه پیچید. وینمی

درصدی میزان  12اجتماعی در اقتصاد بتواند رشد پایدار ما را تضمین کند. وزیر جهاد کشاورزی نیز در این مراسم با اشاره به افزایش 

هزار تن رسیده  812میلیون و میلیون و صد هزار تن در چهار سال گذشته به یکاز یک تولید شکر در کشور گفت: میزان تولید کشور

که مصرف ساالنه شکر شد، درحالیهزار تن شکر در کشور تولید می 322است. محمود حجتی اظهار کرد: پیش از این یک میلیون و 

های خوبی کالتی که داشتیم امروز توانستیم زیرساختهزار تن است. به گفته وی با وجود همه مش 200میلیون و  9تا  9ما بین 

وی تصریح کرد: جدای از تاثیرات مثبت این افزایش .توانیم در تولید شکر خودکفا شویمراحتی میایجاد کنیم و چهار سال آینده به

زان کشورهای دیگر قرار داده بودیم، به طور رایگان در اختیار کارگران و کشاورافزوده، بازاری را که بهتولید، در ایجاد اشتغال و ارزش

هزار تن گذشته است.  422کشور خود برگرداندیم. وی درخصوص کشت پاییزه چغندرقند گفت: امسال کشت پاییزه چغندرقند از 

جه وحجتی افزود: کشت پاییزه چغندرقند کلید تولید شکر در کشور است. در کشت پاییزه تبخیر آب بسیار کمتر است و همچنین با ت

وزیر جهاد کشاورزی .ها افزایش دادتوان تولید چغندرقند را در این فصلها در بهار و پاییز است، میبه اینکه میزان زیادی از بارش

گونه توان چغندرقند را با تولید گندم متناوب کرد و اینهمچنین بر لزوم تناوب کشت در تولید چغندرقند هم تاکید کرد و گفت: می

های گذشته گفت: در سال های سوء در دولتحجتی با اشاره به برخی سیاست .های هرز، تولید را هم افزایش دادفضمن کاهش عل

 122که میزان نیاز کشور به واردات بیش از هزار تن شکر وارد کشور شد، درحالی 122میلیون و  9شکر یکباره  با کاهش تعرفه 41

حجتی بر لزوم  .دی از کشاورزان از این سوءمدیریت و سیاست غلط آسیب دیدندهای زیاهزار تن نبود. به گفته حجتی بخش

درس گرفتن  توان باشناسی و تحلیل تجربیات و همچنین مدون کردن تجربه این افزایش تولید تاکید کرد. به گفته حجتی میآسیب

ودکفایی را ایجاد کرد. وزیر جهاد کشاورزی میزان از این موضوع، در مورد محصوالت دیگر مانند روغن هم این افزایش تولید و بعد خ

دلیل ضرورت کشور و نیاز بخش کشاورزی باید در بخش روغن هم خودکفا درصد عنوان کرد و گفت: به 7تا  8خودکفایی روغن را 

شور نیز در این خصوصی کغالمحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش.شویم. امسال توانستیم تولید کلزا را تا سه برابر افزایش دهیم

مراسم گفت: در حوزه تولید شکر موفقیت چشمگیری حاصل شده است که در شرایط غیرعادی اقتصادی کشور )بحران آب( به دست 

ها، مشارکت فعاالن این عرصه، حضور متخصصان و پژوهشگران مطرح کشور، روند رشد شافعی تصریح کرد: با اعمال سیاست .آمد

رد و امروز شاهد آن هستیم که با مصرف آب کمتر، سطح زیر کشت کمتر و در مجموع با پیوند علم و عمل تولید شکر افزایش پیدا ک

این رکورد به ثبت رسید. وی دستیابی به این موفقیت که با افزایش تولید ثروت، درآمد و ایجاد اشتغال همراه است را اقدامی مهم و 

   .تسری داداساسی دانست که باید آن را به سایر صنایع نیز 

http://awnrc.com/index.php
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 های یک مراسمحاشیه

جمهوری در پاسخ به سوالی که در کابینه دولت دوازدهم حضور خواهید داشت یا خیر اظهار کرد: برای پاسخ به رئیس دفتر رئیس

ولید ش تاین سوال یک هفته باید صبر کرد. وزیر جهاد کشاورزی با ارائه روایتی از افزایش واردات شکر در دولت نهم آن را دلیل کاه

زمینی و توزیع مجانی آن میان مردم دانست. در مراسم جشن تولید شکر در حالی از داخلی شکر و به جای آن افزایش تولید سیب

رزی پور، یک بار دیگر از وزیر جهاد کشاودلیل شکسته شدن رکورد تولید شکر قدردانی شد که به گفته محسن جاللمحمود حجتی به

عباسیان، »ها و مجوزهای غیرضروری وزارتخانه متبوعش، تقدیر شده بود. در این مراسم همچنین از نامهدلیل حذف عمده بخشبه

 .تجلیل شد «حسینی، چغندرکار برتر کشوراسماعیل برادران»و « مفیدی، پیشکسوت نیشکر»، «پیشکسوت صنعت قند و شکر

http://www.iana.ir/fa/news/88412/%D4%A7%D2%48%D4% 
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 شکر
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

 .جشن ملی تولید شکر در پارلمان بخش خصوصی کشور برگزار شد و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی مورد تقدیر قرار گرفت

به گزارش ایانا از اتاق ایران، جشن ملی تولید شکر به همت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با حضور رئیس 

 .رئیس اتاق ایران، وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از فعاالن این صنعت برگزار شد جمهوری،دفتر رئیس

خصوصی مورد تاکید قرار درصدی بهره وری در تولید شکر، اهمیت اعتماد دولت به بخش 32در این مراسم ضمن تاکید بر رشد 

اشرف رئیس هیات مدیره انجمن صنایع قند و  علیرضا.گرفت و از اقدامات وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم تقدیر به عمل آمد

نعت ریزی در این صدبیرکل اتاق ایران که ریاست نشست را بر عهده داشت، شکوفایی صنعت شکر را حاصل اطمینان، تالش و برنامه

ها به حتم تالش طورریزی کنند به دانست و تصریح کرد: زمانی که دولت و تولیدکننده با اعتماد نسبت به یکدیگر برای تولید برنامه

وی با اشاره به آمارهای موجود تشریح کرد: از .نتیجه خواهد رسید و امروز نتیجه آن را به طور عینی در بخش شکر شاهد هستیم

 .ایموری در هر هکتار زیرکشت در این حوزه شکل گرفت و شاهد مصرف بهینه آب بودهجهش چشمگیری در میزان بهره 3247سال 

ها رسیده های تولید شکر به باالترین میزان در طول این سالمدیره انجمن صنایع قند ایران با اعالم این خبر که شاخصرئیس هیات 

وری در این بخش سخن گفت. بر اساس اظهارات دبیرکل اتاق ایران در برخی مناطق کشور ظرفیت درصدی بهره 32است از رشد 

اشرف در ادامه نگاهی به روند .اندها به میزان سه برابر ظرفیت تولید خود را باال بردهنهتولید شکر نیز افزایش داشته و برخی کارخا

هزار تن بود که با سیر مناسبی  82میلیون و  به بعد داشت. به گفته او، در این سال کل تولید شکر حدود یک 43تولید شکر از سال 

هزار تن بود.  912میلیون و د. در این سال میزان تولید شکر بالغ بر یکبه بیشترین میزان خود رسی 41افزایش پیدا کرد و در سال 

وی افزود: البته روند کاهش تولید .های نادرست روند تولید سیر نزولی پیدا کردمتأسفانه از این سال به بعد به دلیل برخی سیاست

های رئیس هیات بر اساس گفته.بود هایریتمد تغییر حاصل که شد آغاز شکر تولید مجدد حرکت صعودی 3229متوقف و از سال 

که بیشترین میزان تولید شکر را تجربه کردیم، میزان واردات این محصول نیز در  41مدیره انجمن صنایع قند ایران، طی سال 

نی انجمن صنایع بیاشرف، پیش.باالترین حالت خود بود. از همان سال که روند نزولی تولید شروع شد، میزان واردات نیز افزایش یافت

دبیر کل اتاق ایران از دولت خواست که .هزار تن اعالم کرد 712میلیون و را بالغ بر یک 28قند ایران برای میزان تولید شکر در سال 

 ها تسری دهیمموفقیت در صنعت شکر را به سایر حوزه.به بخش خصوصی، اعتماد واقعی داشته باشد

خصوصی کشور در این مراسم به نقش تولید شکر در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی غالمحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش 

بر اساس اظهارات وی، در حوزه تولید شکر موفقیت چشمگیری حاصل شده است که در شرایط غیرعادی اقتصادی کشور .اشاره کرد

، حضور متخصصان و پژوهشگران مطرح کشور، ها و مشارکت فعاالن این عرصهشافعی تصریح کرد: با اعمال سیاست.به دست آمد

روند رشد تولید شکر افزایش پیدا کرد. امروز شاهد آن هستیم که با مصرف آب کمتر، سطح زیر کشت کمتر و در مجموع با پیوند 

و ایجاد  مدرئیس پارلمان بخش خصوصی دستیابی به این موفقیت که با افزایش تولید ثروت، درآ.علم و عمل این رکورد به ثبت رسید

وی خاطرنشان کرد: باید این حرکت .اشتغال همراه است را اقدامی مهم و اساسی دانست که باید آن را به سایر صنایع نیز تسری داد

رئیس اتاق .ها نیز قابلیت اجرا داشته باشدوتحلیل بیشتر قرار بگیرد و به راهکاری علمی تبدیل شود که در سایر حوزهمورد تجزیه

گرم شکر  822بالغ بر  21گرم و در سال  827در حدود  90گرم، در سال  43به ازای هر متر مکعب آب  43: در سال ایران گفت

 .است بزرگی موفقیت که تولید شده

http://www.iana.ir/fa/news/88422/%D4%B3%D4%B8% 
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 شکر
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

با توجه به ظرفیت بی شمار استان خوزستان طی یک دوره چند ساله با توسعه کشت چغندر قند پاییزه و راه اندازی کارخانه های 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.ه از واردات شکر بی نیاز خواهد شدجدید، کشور برای همیش

بسیاری از کارخانه های چغندر قند دزفول را به تعطیلی کشاند که با گذشت ده سال از  واردات بی رویه شکر 41تا  49،طی سال های جوان

وزیر جهاد کشاورزی معتقد است که با توجه به ظرفیت بی شمار خوزستان طی یک .این ماجرا مشکالت متعددی سد راه احیا کارخانه هاست

 .ارخانه های جدید، کشور برای همیشه از واردات شکر بی نیاز خواهد شدو راه اندازی ک چغندر قند پاییزه دوره چند ساله با توسعه کشت

 :به سراغ کارشناسان مربوطه می رویم اصالح و احیا کارخانه هاحال برای اطالع از آخرین وضعیت 

با انتقاد از نبود   صنعت،تجارت و کشاورزیعباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

کارخانه کافی برای فرآوری چغندر قند در استان خوزستان اظهار داشت: با توجه به وضعیت خاک کشور، چغندر قند می تواند مکمل 

افزود: علی رغم جلسات متعدد با دولت، وی با اشاره به تعطیلی دو کارخانه قدیمی قند در اهواز و شوش .خوبی برای کشت گندم باشد

کشت پاپی زاده ادامه داد: تولید چغندر قند در خوزستان به صورت .برای احیای این کارخانه ها اختصاص نیافت اعتبار کافیاما 

به اینکه عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره .است که این امر به سبب صرفه جویی منابع آبی از لحاظ اقتصادی توجیه دارد پاییزه

تولید چغندر قند در استانهای خراسان رضوی،اصفهان، همدان و آذربایجان ها تعطیل شده است، گفت: با توجه به محدودیت منابع 

 .آبی توسعه کشت در این مناطق به قیمت نابودی سفره های زیر زمینی تمام می شود

ی در این به تنهای خوداتکایی تولید شکرکان ام آنکه به توجه با: کرد بیان خوزستان قند کارخانه دو احیای وی با اشاره به ضرورت 

استان وجود دارد و از طرفی با صرف هزینه جزئی بازسازی کارخانه ها صورت می گیرد این امر از سوی نمایندگان شوش دزفول در 

ت دزفول اردیبشه کارخانه قندپاپی زاده در ادامه افزود: علی رغم پیگری نمایندگان طی دو سال اخیر قرار بود که .حال پیگیری است

 .ماه امسال اصالح و وارد مدار شود که به دلیل کمبود اعتبارات این اتفاق نیفتاد

، عنوان ندارد اقتصاد مقاومتیهمخوانی با  عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه پرداخت هزینه های اضافی بر دوش کشاورزان

کرد: با توجه به روند کند بازسازی کارخانه های قند دزفول کشاورزان مجبورند که صد ها کیلومتر به منظور فرآوری محصول خود 

 .برای بردن به کارخانه های دیگرهزینه پرداخت نمایند که این امر ظلم به اقتصاد کشور است

بازسازی  ار برایاعتب تومان میلیارد 32 جمهور، رئیس اول معاون همراه به کشاورزی و معدن بازدید وزیر صنعت به گفته وی پس از 

 .اختصاص یافت که بهره برداری کارخانه به این فصل کشت نرسید و تا چند ماه آینده آماده می شود کارخانه ها

 خودکفایی شکر در راه است 

گفت: اگر  صنعت،تجارت و کشاورزیعلی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

دکفایی امکان خو دزفول از سوی دولت تکمیل شود به سهولت کارخانه های قندزنجیره های تولید، صنایع تبدیلی و احیا و بازسازی 

 .محصول در استان های قطب تولید نیشکر و چغندر قند میسر است

برنامه های مناسبی برای کاهش  خودکفایی شکر وی افزود: براین اساس وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال اخیر در راستای

 .واردات اجرایی شده که انتظار می رود در برنامه ششم توسعه خودکفایی محقق شود

http://www.yjc.ir/fa/news/8372228/%D4%AE%D2%44%D4%AF 
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 شکر
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

ن رکورد باال در تولید شکر در کشور با توجه به شرایط کمبود آب که مایع اصلی تولید رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دستیابی به ای

 .این محصول بوده، بیانگر آن است که دستیابی به غیر ممکن ها امکان پذیر است

غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

در وضعیت نامتعارف اقتصادی نشانگر همکاری و همدلی دست  تولید ملی شکر در مراسم جشن ملی تولید شکر گفت: دستیابی به

تولید وی اظهار کرد: دستیابی به این رکورد باال در .مدون در این حوزه برای رسیدن به این هدف استاندرکاران و مدیریت منظم و 

که مایع اصلی تولید این محصول بوده، بیانگر آن است که دستیابی به غیر ممکن ها  شرایط کمبود آبدر کشور با توجه به  شکر

صنایع غذایی همانند شیرخفته ای بوده که اگر بیدار شود بخش زیادی از  رئیس اتاق ایران بیان کرد: کشور ما در.امکان پذیر است

 .سهم بازار جهانی را به خود اختصاص خواهد داد که البته تأمین منابع آبی نقش تأثیرگذاری را در این امر خواهد داشت

 یخ این صنعت بی سابقه است، بایدطی سال های گذشته و دستیابی به رکوردی که در تار افزایش تولید شکر :شافعی عنوان کرد

وی همچنین افزود: امیدوارم تا این .شود جدی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته تا در دیگر بخش های کشاورزی استفاده  به طور

 .روند روبه رشد در دولت پیش رو هم ادامه دار و در مسیر شکوفایی بیش از پیش قرار گیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/8342282/%D4%AF%D4% 
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 فارس - ۳۱/۸8/۸۰ : تاریخ

بالغ بر یک میلیون  28بینی انجمن صنایع قند ایران برای میزان تولید شکر در سال رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع قند گفت: پیش

قند امروز در  ، علیرضا اشرف رئیس هیأت مدیره انجمن صنایعخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی  .هزار تن است 712و 

مراسم جشن ملی تولید شکر که در اتاق بازرگانی ایران با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و محمد نهاوندیان رئیس دفتر 

ریزی در این صنعت است زیرا زمانی که دولت رئیس جمهور برگزار شد، گفت: شکوفایی صنعت شکر حاصل اطمینان، تالش و برنامه

ن تالش بخش خواهد بود و امروز نتیجه ایها نتیجهریزی کنند قطعاً تالشاعتماد نسبت به یکدیگر برای تولید برنامهو تولیدکننده با 

وری جهش چشمگیری در میزان بهره 47دبیر کل اتاق بازرگانی ایران، افزود: از سال  .را به صورت عینی در بخش شکر شاهد هستیم

  .ایمل گرفته و شاهد مصرف بهینه آب بودهدر هر هکتار زیر کشت در این حوزه شک

ها رسیده و ظرفیت تولید شکر افزایش داشته و برخی از های تولید شکر به باالترین میزان در طول این سالوی افزود: شاخص

هزار تن بود که با  82یک میلیون و  43اشرف افزود: کل تولید شکر در سال .اندبرابر تولید خود را افزایش داده 2ها به میزان کارخانه

به بیشترین میزان تولید خود رسید که در این سال میزان تولید این محصول بالغ بر یک  41سیر مناسبی افزایش یافت و در سال 

 .های نادرست روند تولید شکر در کشور سیر نزولی پیدا کردهزار تن بود اما از این سال به بعد به دلیل برخی سیاست 250میلیون و 

بینی انجمن صنایع متوقف و مجدد حرکت صعودی آنها آغاز شد، گفت: پیش 29ی با بیان اینکه روند کاهش تولید شکر از سال و

  .هزار تن است 712بالغ بر یک میلیون و  28قند ایران برای میزان تولید شکر در سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282124223221 
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 فارس - ۳۱/۸8/۸۰ : تاریخ

سال آینده  8توانیم در بخش تولید شکر در وزیر جهاد کشاورزی در جشن تولید شکر در اتاق بازرگانی گفت: ما به راحتی و قطعا می 

لید شکر که با ، محمود حجتی امروز در جشن ملی توخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی  .در تولید شکر خودکفا شویم

حضور محمد نهاوندیان در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: کاری که در صنعت قند و شکر در کشور شروع شده، نباید نیمه کاره 

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه .هایش مدون کردهایش یعنی فراز و نشیب ها و همچنین موفقیتبماند و باید آن را در تمام زمینه

باید بررسی شود، گفت:  80د میزان تولیدات در سال های مختلف و همچنین افت و خیزهای تولید در دهه اواسط و اواخر دهه بای

افزایش یافت و تولید  21هزار تن در سال  812سال گذشته به یک میلیون و  8هزار تن در  322میزان تولید شکر از یک میلیون و 

هزار تن افزایش یافته است،اظهار  122وی با بیان اینکه تولید شکر در سال های اخیر .ته استدرصد افزایش یاف 12شکر به میزان 

تواند منجر داشت: ادامه این حرکت و همدلی ها و همت کشاورزان و حرکت سازنده بخش صنعت در مسیر تولید شکر در کشور می

سال آینده با همین همت انجام شده خودکفا  8بخش تولید شکر در  توانیم دروی افزود: ما به راحتی و قطعا می.به افزایش تولید شود

 .شویم

 دهیمبازارمان را مفت در اختیار کشورهای خارجی قرار می*

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خودکفایی تولید گندم بیان داشت: خودکفایی در تولید گندم آثار اقتصادی دارد و منجر به ارزش 

کردیم به ازای بازاری که در اختیار سایر کشورها قرار وی گفت: وقتی شکر را وارد می.شودل در کشور میافزوده و ایجاد اشتغا

دهیم به خصوص در مورد اقالم کاالهای اساسی که اغلب اوقات رویم بازار میها با التماس میگرفتیم؟ بعضی وقتدادیم چه میمی

دهیم. بازار آورده است و این آورده را با ثمن بخس با صفر ریال در اختیار دیگران و میبازارمان را مجانی در اختیار سایر کشور قرار 

حجتی بیان داشت: این در حالی است که تعامل دو سویه بین کشورها وجود دارد اما .دهیمدر اختیار صنعت کشورهای دیگر قرار می

جربه کردیم با مشقت فراوان ارز مورد نیاز برای واردات کاال های مختلفی را تهای گذشته که بحرانها و در طول دههبعضی وقت

ایم و با چند واسطه دالر آن را تهیه و آنگاه کاالیی را وارد کردیم و در نهایت های بین نسلی را صادر کردهایم و سرمایهتأمین کرده

وری در منابع پایه به دلیل بهره زار هکتار گفت:ه 332هزار هکتار به  372وی با اشاره به کاهش سطح زیر کشت چغندر از .ایمخورده

 .نه تنها تولید افزایش پیدا کرده بلکه مصرف آب در واحد سطح هم در تولید این محصول کاهش یافته است

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت پاییزه چغندر قند کلید تولید کشور است، گفت: میزان چغندر استحصالی در کشت سال 

 .هزار تن عبور کرد است 722ه ما از گذشت

 تجهیزات تولید گلوگاه خودکفایی شکر*

حجتی با اشاره به اینکه مقدمات کار خودکفایی در تولید شکر فراهم شده است، گفت: اما گلوگاه و مشکل ما در تجهیزات کارخانجات 

 هزار تن واردات شکر در سال گفت: 122تا  822 وی با اشاره به نیاز.شوداست که اگر این تجهیز انجام شود هدف ما محقق می

وزیر جهاد کشاورزی به کاهش تعرفه .امیدواریم با اقداماتی که در حال انجام است بتوانیم این میزان را هم در کشور تولید کنیم

بار کاهش یافت  1ت نهم در دول 41تا اردیبهشت  48تعرفه واردات شکر در نیمه دوم سال اشاره کرد و گفت: 80واردات شکر در دهه 

 822تا  222شد در حالی که بین  41میلیون تن شکر در سال  9.1حجتی افزود: این کاهش تعرفه منجر به وارادات .و به صفر رسید

 .تن شکر وارداتی نیاز داشتیم

 بین مردم حاصل صفر شدن واردات تعرفه شکر بود 60ها مجانی توزیع شده در سال زمینیسیب *

http://awnrc.com/index.php
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میلیون به نزدیک  8.1هزار تن شد و چغندر هم از  122داد: صفر شدن تعرفه واردات شکر منجر به کاهش تولید شکر به  وی ادامه

 .میلیون تن تولیدش کاهش یافت 9

تولید  های کشاورزی به غیر ازغلط و نگاه غلط در تعیین تعرفه شکر منجر شد سایر بخش وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سیاست

زمینی کردند و در آن سال کشاورزان به جای کشت چغندر اقدام به کشت سیب 47ندر و شکر هم آسیب ببیند، گفت: در سال چغ

اجعه وار آن تصمیم غلط منجر به فزمینی این محصول به صورت مجانی در بین مردم توزیع شد و سلسلهبه دلیل افزایش تولید سیب

 .کشور شدهای کشاورزی و صنعت قندوشکر در بخش

 وضعمان در تولید روغن خوب نیست*

 8مان خوب نیست و درجه خودکفایی حدود در تولید روغن وضع حجتی در ادامه به موضوع تولید روغن در کشور اشاره کرد و گفت:

به دلیل مشکالت  ایم که نیاز به روغن داشتیم امارا فراموش نکرده 29وی در ادامه افزود: ما هنوز تیر و مرداد .درصد است 7تا 

وری اتفاق وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: همانطور که در صنعت قند و شکر افزایش تولید و بهره.توانستیم آن را تأمین کنیمنمی

برابر سال گذشته دانه روغنی کلزا تولید شده  2حجتی افزود: امسال بیش از .پذیر استافتاده است این امر در تأمین روغن هم امکان

 .ای از مزارع کلزا بسوزد و از بین برودرغم اینکه پاییز سال گذشته سرمای سخت باعث شد بخش عمدهست، علیا

 .یابدهزار هکتار در تناوب کشت گندم به کشت کلزا اختصاص می 222های انجام شده امسال بینیوی گفت: براساس پیش

 های روغنیها در کشت دانهحضور فرانسوی*

ها یک کار آزمایشی در تولید ایم و با کمک فرانسویبا تعامالتی که با دنیای خارج داشته ورزی همچنین اظهار داشت:وزیر جهاد کشا

ها به ایران آورده شده بود از هر هکتار کشت کلزا در کرمانشاه انجام شد، در نتیجه این کار که بذر آن مزرع هم توسط خود فرانسوی

درصد روغن به دست آمد و به عبارتی از هر  43هکتاری از هر هکتار آن  32افزود: در این مزرعه حجتی .تن کلزا برداشت شد 2.1

وی ادامه داد: امروز در بین محصوالت کشاورزی در زمینه روغن بیشترین .تن روغن حاصل شد که این رقم قابل تصور نبود 8هکتار 

 .ا در نظر گرفتن منافع ملی و بلندمدت بتوانیم این مشکل را هم حل کنیموابستگی را به واردات داریم که امیدواریم در کنار هم و ب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282124222771 
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 شکر
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

میلیون تن چغندر پاییزه طی چهار سال آینده برنامه ریزی شده  8تا  2.4معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: تولید 

ی، عباس کشاورز امروز یکشنبه در مراسم جشن ملی تولید شکر در محل اتاق بازرگانی، به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورز.است

صنایع، معادن و کشاورزی، موفقیت کشور در افزایش تولید شکر را در کشت چغندر پاییزه دانست و گفت: سطح کشت چغندر پاییزه 

ی عملکرد تولید چغندر پاییزه هدف گذاری شده است،اظهار تن 84وی با بیان این که افزایش .هزار هکتار برسد 11باید به تدریج به 

کشاورز .تن در چغندر پاییزه داشتیم و این ظرفیت در کشور وجود دارد 73کرد: امسال در استان خوزستان عملکرد تولید باالی 

وی درباره کشت چغندر .دتصریح کرد: افزایش تولید چغندر پاییزه به منظور افزایش عملکرد تولید و بهره وری آب صورت می گیر

بهاره اذعان کرد: در برنامه ششم توسعه، سطح زیر کشت چغندر بهاره ثابت در نظر گرفته شده، مشروط بر آن که اقدام هایی همچون 

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که در برنامه ششم .کشت نشایی، آبیاری میکرو و کشاورزی حفاظتی توسعه یابد

درصدی عملکرد تولید چغندر بهاره و تولید نزدیک به شش میلیون تن از این محصول پیش بینی شده،گفت: نباید  39توسعه افزایش 

هزار هکتاری نیشکر، بر  22وی با اشاره به سطح زیر کشت .گرم به ازای هر مترمکعب آب چغندر بهاره تولید شود 422کمتر از 

حدهای نیشکری تاکید و خاطرنشان کرد: افزایش بهره وری آب، تناوب و استمرار تکنولوژی توام ضرورت افزایش میزان بهره وری وا

هزارتن به  82کشاورز، افزایش ظرفیت کارخانه های قند از حدود .با روش های زراعی سه سیاست مهم در زمینه کشت نیشکر است

تولیدی چغندر بهاره و پاییزه و اصالح قیمت های عرضه و هزارتن در روز، اصالح نظام قیمت گذاری شکر به تفکیک شکرهای  41

حمایت خاص از استقرار حداقل پنج واحد جدید کارخانه قند چغندری در مناطق خوزستان و ایالم را از سیاست های وزارت جهاد 

 کشاورزی برشمرد

 سال اخیر 02۳میلیون تنی تولید شکر در  0.8رکورد بی سابقه .

ساله صنعت شکر بی سابقه خواند  392را طی تاریخ  21در این مراسم، دستیابی به رکورد تولید شکر در سال رییس اتاق ایران نیز 

هزار تن شکر در سال گذشته در سایه اعمال برنامه ها، مشارکت تالشگران تولید و پیوند کارشناسان  882و گفت: تولید یک میلیون 

د: دستیابی به رکورد تولید شکر در ایران با مصرف آب کمتر و سطح زیر کشت غالمحسین شافعی افزو.و محققان تحقق یافته است

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با اشاره به روند بهره .کمتر انجام شده که پیوند علم و عمل را در بخش کشاورزی نشان می دهد

 827حدود  22گرم و سال  392تر مکعب آب به ازای مصرف هر م 43وری و عملکرد تولید به ازای مصرف آب اظهار کرد: در سال 

گرم شکر به ازای مصرف هر متر مکعب آب رسید که اقدام قابل توجهی  822این رقم به تولید  21گرم شکر تولید شد و در سال 

اند به ووی تصریح کرد: زنجیره تولید شکر که افزایش تولید، ثروت و درآمد و اشتغالزایی را دنبال می کند، می ت.محسوب می شود

 /.کل صنایع و تولیدات بخش کشاورزی تعمیم داده شود

http://www.iana.ir/fa/news/88492/%D4%A4%D4%B3%D2%48% 
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 شکر
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

درصدی تولید شکر را حاصل حمایت های رییس جمهوری، همکاری و تالش  12وزیر جهاد کشاورزی، موفقیت کشور در افزایش 

میلیون تن  3.3م، تولید شکر از بخش صنعت و کشاورزان و تعامالت جهانی دانست و گفت: در دولت یازدهم با ایجاد زمینه های الز

 .هزار تن افزایش یافته است 882به یک میلیون و 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی امروز یکشنبه در مراسم جشن ملی تولید شکر در محل اتاق بازرگانی، صنایع، 

ارسازی ها و همچنین افزایش بهره وری و همکاری صنایع، ما به معادن و کشاورزی اظهار کرد: با توجه به تجربیات، برنامه ها و ساخت

وی کشت پاییزه چغندرقند را کلید تولید و خودکفایی شکر .راحتی می توانیم در تولید شکر طی چهار سال آینده خودکفا شویم

ا به حداقل می رساند، زیرا ب کشور عنوان و تصریح کرد: کشت پاییزه چغندرقند، مصرف آب را یک چهارم تقلیل می دهد و تبخیر را

وزیر جهادکشاورزی افزود: در سال های گذشته .درصد نیاز آبی گیاه از طریق آب باران تأمین می شود 42تا  72تغییر زمان کشت، 

زار هکتار کاهش یافته ضمن آن که مصرف آب  332هزار هکتار بود، اما امروز این سطح به  372سطح زیرکشت چغندرقند بیش از 

حجتی بر کشت چغندرقند در تناوب با سایر محصوالت مانند گندم در استان هایی مانند خوزستان .این اراضی بهینه شده است در

وی با بیان این که صنعت .تأکید کرد و گفت: این اقدام به لحاظ فنی موجب کاهش علف های هرز و افزایش تولید گندم خواهد شد

و نیشکر در بخش کشاورزی است، اذعان داشت: ما هم تالش کرده ایم که سیاست ها و نحوه قند و شکر پشتیبان تولید چغندرقند 

وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از سیاست های دولت قبل در زمینه واردات شکر .مدیریت مان موجب رونق صنعت قند و شکر شود

ر رایگان در اختیار صنعت، کشاورزان و کارگران سایر گفت: در گذشته در مقابل واردات شکر و برخی دیگراز کاالهای اساسی، بازا

تا  48از نیمه دوم سال  :وی بار دیگر به کاهش متعدد تعرفه شکر در دولت گذشته اشاره کرد و یادآور شد.کشورها قرار می دادیم

هزار تنی کشور  822تا  222تعرفه شکر پنج بار کاهش و به صفر درصد رسید و همین اقدام موجب شد با وجود نیاز  41اردیبهشت 

هزار  122به  48شود وارد و به تبع آن تولید داخلی در سال  41هزار تن از این محصول در سال  122به واردات شکر، دو میلیون و 

حجتی افزود: به علت سیاست ها و سوء تدبیرها در دولت قبل و مشکالتی که برای صنعت قند و شکر و تولید ملی .تن کاهش یابد

وی در ادامه به موضوع روغن نیز اشاره کرد و از اتاق .یجاد شد، چغندرکاران سال بعد مجبور به کاشت سیب زمینی شدندمان ا

بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی؛ کارخانجات روغن کشی و سایر دست اندرکاران خواست در تولید و تأمین این محصول همکاری 

درصد  22درصد است و ما نباید بیش از  7تا  8در حال حاضر درجه خوداتکایی روغن کشور وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: .کنند

برابر  2وی ادامه داد: در راستای افزایش ضریب خوداتکایی کشور در تولید روغن، امسال بیش از .به واردات این محصول وابسته باشیم

هزار هکتار در تناوب با کشت گندم،  222که سال زراعی آینده  حجتی ابراز امیدواری کرد.سال گذشته دانه کلزا تولید شده است

تن در هکتار در یک  2.1وی گفت: امسال با حمایت دولت و تعامل با سایر کشورها، رکورد تولید کلزا در کرمانشاه با .کلزاکاری شود

 .ر استحصال کردتن روغن در هکتا 82هکتاری به دست آمد و طبق محاسبات می توان از این مزرعه  32مزرعه 

http://www.iana.ir/fa/news/88432/%D4%AE%D2%44%D4%AF%D 
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 شکر
 فودپرس ۶۹۳1مرداد ماه  2دو شنبه 

 فعاالن و مسووالن حضور با شکر تولید تاریخی رکورد به دستیابی مناسبت به شکر تولید ملی جشن -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .وصی هشتم مردادماه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار خواهد شدخصبخش

 392تن رسیده است که در طول  هزار 650 و میلیون یک به کشور در شکر تولید ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

نیاز کشور به این محصول استراتژیک طی سالیان گذشته بارها از محل واردات تامین شده است اما .سابقه بوده استسال گذشته بی

ین متوان انتظار داشت که عمده نیاز داخل از طریق تولید ملی تابا تولید قابل توجه چغندر قند در سال گذشته و فراوری آن، می

 شود

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=.3c222c2b49798c9d442282d22814 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

گذاری و توسعه واحدهای پرورش بز شیری، تولید شیر این حیوان تا پایان برنامه ششم به بیش از قرار است با تسهیل روند سرمایه

های ریزیاین خبر گفت: با برنامه وگو با خبرنگار ایانا با اعالمنژاد دام کشور امروز در گفترئیس مرکز اصالح.هزار تن در سال برسد 722

هزار تن برسد.محمدرضا مالصالحی با اشاره  722شود که تولید شیر بز تا پایان برنامه ششم، به بیش از بینی میگرفته پیشصورت

د از این درص 82رسد، افزود: در حال حاضر هزار تن می 722اکنون شیر استحصال شده از گوسفند و بز در مجموع به به اینکه هم

ای برسیم که همین مقدار تنها از چندان دور به نقطهای نهمقدار، متعلق به بز بوده و مابقی برای گوسفند است، اما باید در آینده

های درصد از این شیر در واحدهای صنعتی فراوری شود.وی عنوان کرد: اگرچه طی سال 12جمعیت بز کشور به دست آید و حداقل 

صنعتی آغاز به کار کرده، اما برای رسیدن به اهداف ج واحد بزرگ پرورش بز در کشور به صورت صنعتی و نیمهگذشته حداقل پن

های جدید نگهداری شوند. به همین منظور نیاز به طراحی هزار رأس از این حیوان در قالب سیستم 322کم مورد نظر، باید دست

شده باشد، ضروری است.به گفته مالصالحی، برای موفقیت در این مسیر، باید دام ریزی آن برنامه 322واحدهای مدرن که از صفر تا 

های بومی یا گوشتی هستند و یا دو منظوره که مقدار شیر مندان فراهم باشد. زیرا دامگذاران و عالقهمناسب آن هم برای سرمایه

گر نژادهای موجود در دنیا مانند سانن، آلپاین و غیره استفاده های دیتوان از ظرفیتمیتولیدی آنها قابل توجه نیست. به همین دلیل، 

کنند. گذشته از اینها ظرفیت تولید مثلی آنها باالست و ضریب کیلوگرم در هر دوره، شیر تولید می 722کرد؛ نژادهایی که بیش از 

ای است که نگهداری آنها توجیه گونهها نیز بهرسد. البته ضریب تبدیل این نژادرأس به ازای هر واحد دامی می 3.7زایی آنها تا بره

های دور در قالب واحدهای خانگی صورت اقتصادی قابل قبولی دارد.وی ادامه داد: البته پرورش این نژادها در مناطقی از کشور از سال

بخش  در کشور آغاز شده وهای گذشته تولید اسپرم این حیوان گرفته و مشکلی از لحاظ سازگاری نداشته است. ضمن اینکه طی سال

نژاد دام کشور معتقد است: این اتفاق زنجیره بعد از تولید تواند در این زمینه ورود کند.رئیس مرکز اصالحخصوصی به راحتی می

 وعاند و این موضهای لبنی موفق به صادرات محصوالت خود شدهکند. آن هم در زمانی که بسیاری از شرکتشیرخام را نیز متحول می

یر قیمت در جهان بیشتر از شگذاران پرورش بز تلقی شود. زیرا تعدادی از پنیرهای گرانعنوان امتیازی ویژه برای سرمایهتواند بهمی

بز تولید شده و مصارف خاص دارند. با توسعه تولید چنین محصوالتی، ایران هم در دنیا حرفی برای گفتن خواهد داشت.مالصالحی 

ز شیر، گوشت بز نیز قابل استفاده بوده و حتی برخی مناطق جنوبی کشور، آن را به گوشت گوسفند ترجیح تأکید کرد: گذشته ا

گذاران جذاب خواهد بود.وی پرورش بز در دهند. بنابراین پرورش نژادهای گوشتی بز هم پتانسیل باالیی دارد که برای سرمایهمی

گذاری در این امر برای تولید هر لیتر شیر، ی دانست و یادآور شد: سرمایهواحدهای صنعتی و نیمه صنعتی را دارای مزیت اقتصاد

کند، یک کیلوگرم در یک دوره هشت تن شیر تولید می 122نسبت به گاو کمتر است. زیرا به عنوان مثال، اگر یک گاو با وزنی باالی 

های ارزان قیمت مانند کاه و کلش تواند از علوفهمیدهد. ضمن اینکه بز کیلوگرم شیر می 712ای یک دهم گاو، تا رأس بز با جثه

شود، پذیر نیست.مالصالحی بیان کرد: صفت چندقلوزایی در گاو، صفتی مطلوب تلقی نمیاستفاده کند که این موضوع برای گاو امکان

ن اظهار کرد: دام سنگین، کند.وی در پایاتر شدن واحد تولیدی به اندازه محسوسی کمک میاما این خصیصه برای بز به اقتصادی

، به شود؛ بنابراین بیشترین اتکای ما برای تولید گوشتبرداری میقدرت مانور کمتری داشته و بیشتر به منظور تولید شیر از آن بهره

 های آینده افزایش خواهد یافت./دام سبک است و بدون شک به غیر از شیر، سهم آن در بازار گوشت نیز در سال

http://www.iana.ir/fa/news/88187/%D4%AA%D2%44%D 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

 منصوب یرانا برتر و نمونه صادرکنندگان انجمن دبیرکل سمت به جبلی فراز شد وانجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران تأسیس  

 نایع، معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیدهص بازرگانی، اتاق در که تشکل این ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .شد

 به جمیلی ابراهیم انجمن این مدیره هیأت جلسه اولین در است پس از برگزاری مجمع عمومی هیأت مدیره خود را انتخاب کرد و

ه به دآقازا علیرضا دوم، رئیس نایب فرشچیان محمدرضا اول، رئیس نایب سمت به مقدم شریعتی علی مدیره، هیأت ریاست سمت

نجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران متشکل از شرکت  .عنوان خزانه دار و سیدمصطفی موسوی به سمت منشی انتخاب شدند

هایی است که به عنوان صادرکنندگان نمونه و برتر کشوری و استانی در ادوار مختلف برگزیده شده اند. از اهداف این انجمن ساماندهی 

اید تجاری و اطالع رسانی امور صادرات از طریق همفکری میان شرکت های بزرگ صادراتی کشور، روان سازی و حذف تشریفات ز

 .است شده ذکر بازارها این با دوجانبه های همکاری توسعه و هدف بازارهای در خصوص برنامه های تجاری 

http://www.iana.ir/fa/news/88144/%D4%B1%D4%A7%D4%A 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

نسبت به مدت مشابه سال  9237ه در سه ماهه نخست سال سازمان توسعه تجارت در پرتال خود از رشد صادرات ایران به روسی

 934به حدود  3228میلیون دالر در سال  372دهد که صادرات ایران از حدود میخبر داده و بررسی آمار گمرک نیز نشان  9238

ع غذایی اتاق تهران بر به گزارش ایانا، کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنای.رسیده است 3221میلیون دالر در سال 

ها و فراز و نشیب مبادالت تجاری، بهتر است عملکرد کشور در حوزه تجارت در بازه سه تا این عقیده است که به دلیل وجود تحریم

، 3221تا  3223دهد که در پنج سال گذشته، یعنی از سال میها نشان پنج ساله مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، بررسی

میلیون دالر رسیده و به حدود یک دوم کاهش یافته است. از نظر  934میلیون دالر به حدود 822ات ایران به روسیه از حدود صادر

، 3223تواند چندان قابل دفاع باشد.زرگران در ادامه توضیح داد: ارزش صادرات ایران به روسیه در سال او، چنین عملکردی، نمی

میلیون دالر کاهش یافت. ارزش  948به  3222میلیون دالر و در سال  237به  3229ر سال میلیون دالر بود که د 822حدود 

ارزش صادرات  3221میلیون دالر رسید. اما در سال  372نیز روند نزولی خود را ادامه داد و به  3228صادرات ایران به روسیه در سال 

میلیون دالر رسیده است.او با اشاره به  932های قبل، به ای سالهایران به روسیه روندی افزایشی گرفته و با کمی جبران کاهش

به افزایش صادرات ایران به روسیه منجر شده است، افزود: با وجود این،  3221اینکه، افزایش صادرات لبنیات و انگور خشک در سال 

به  3221که این سهم در سال  درصد کل صادرات را تشکیل داده است 3.1حدود  3223سهم صادرات کشور به روسیه در سال 

 حدود نیم درصد از کل صادرات تنزل یافته است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص وضعیت صادرات محصوالت غذایی به روسیه توضیح داد: ارزش صادرات محصوالت 

درصد  11مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی میلیون دالر برآورد شده که نسبت به  319حدود  3221غذایی ایران به روسیه در سال 

میلیون دالر  388که  3222درصد رشد داشته است. اما مقایسه این رقم با صادرات همین محصوالت در سال  24و از نظر ارزشی 

سیه رخ داده هایی که در واردات مواد غذایی رودهد.او افزود: با وجود کاهشمیمیلیون دالر کاهش را نشان  32برآورد شده، حدود 

میلیارد دالری روسیه ناچیز است؛ هرچند گمرک ایران دسترسی به آمارهای تجاری  97است، هنوز سهم محصوالت ایرانی در واردات 

توان اظهارنظر دقیقی ارائه کرد.این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به موانع توسعه را محدود کرده و به همین دلیل نمی

گیرد و بانکی هم که میها، مبادالت پولی با کندی صورت ران به روسیه اشاره کرد و گفت: به طور کلی در دوره تحریمصادرات ای

های ایرانی است، چندان نتوانسته است به بخش خصوصی کمک کند، به این دلیل شود بخشی از سهام آن، متعلق به بانکمیگفته 

های خاص خود را دارد. به طور کلی، عدم رضایت بسیاری از عملکرد این بانک ند و محدودیتکمیکه کارمزدهای باالیی را مطالبه 

وجود دارد. در عین حال صادرکنندگان نسبت به فرایند بازگشت ارز حاصل از صادراتشان به کشور نیز گالیه دارند.کاوه زرگران افزود: 

دهد که سهام آن متعلق میگردانند، بانک آن ها را به صرافی ارجاع میاز غالبا کسانی که ارز خود را از طریق بانک توسعه صادرات ب

 کند.میتر از قیمت واقعی خریداری تومان پایین 372به همان بانک است و در یک قرارداد یک طرفه، ارز صادرکنندگان را حدود 

الت ایرانی است، ادامه داد: قیمت تمام شده باال این او با بیان اینکه مساله اساسی صادرات به روسیه، قیمت تمام شده باالی محصو

هم  کنند ومیهای تولید در کشور است. یعنی تولیدکنندگان هم مواد اولیه مورد نیاز خود را گران تهیه ناشی از گران بودن هزینه

ر حتی برخی محصوالتی که د شود که قیمت تمام شده محصول نسبت به قیمت رقبا باال باشد.میهای سربار تولید، سبب هزینه

 تر است.درصد از قیمت تمام شده کاالهای ایرانی ارزان 32شود، حدود میشود و به روسیه صادر میآمریکای جنوبی تولید 

http://awnrc.com/index.php
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هایی از بازار روسیه وارد شویم، دولت باید رییس کمیسیون صنایع غذایی و کشاورزی اتاق تهران گفت: اگر قرار باشد به بخش

ونقل مورد حمایت قرار دهد. این یارانه در سال گذشته با درایت ای و کاهش هزینه حملهای یارانهندگان را از طریق کمکصادرکن

وزارت جهادکشاورزی به صادرات لبنیات اختصاص یافت و جهش صادراتی در این بخش حاصل شد. اما در اقالم دیگری که دارای 

های گمرکی و تعامالت سیاسی دو کشور نیز در جهت ها، تعرفهشود. افزون بر اینه نمیها مشاهدمزیت صادراتی است، این حمایت

این  گیرند و تجار ما ازمیای از مزیت کریدور سبز بهره حمایت از صادرکنندگان ایرانی نیست.زرگران ادامه داد: صادرکنندگان ترکیه

اری با روسیه، مزید بر علت شده و از این ناحیه نیز قیمت تمام شده امکان محروم هستند. عمال ناتوانی دولت در ایجاد تعامل تج

 پردازند، نسبت به تعرفه کاالهایمیکاالهای ایرانی افزایش یافته است. تعرفه تجاری که بازرگانان ایرانی برای صادرات به روسیه 

سیه سایل شانس ما را برای تصاحب بازار روترکیه و نسبت به کشورهایی که عضو کمیسیون مشترک گمرکی هستند باالست و این م

های تمام شده به شود بخشی از هزینهمیدهد. به همه این موانع، مشکالت بازگشت پول را هم اضافه کنید که باعث میکاهش 

 های مالی اختصاص پیدا کند./هزینه

p://www.iana.ir/fa/news/htt88831/%D4%B3%D4%B8%D4% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

 .کشور صادر شده استتن حنا ، از  88قریب به  28طبق 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 است حناتن  88قریب به  28یک ماهه نخست سال 

 .بوده است 39،147،283،228آن  ارزش ریالیو  388,154 صادراتاین میزان  ارزش دالری 

http://www.yjc.ir/fa/news/8382282/%D4%AD%D2%48%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/news/6169060/%D8%AD%D9%86%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6931اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

242 

 صنایع غذایی
 فارس - ۳۱/۸8/۸۰ : تاریخ

های تن پنیر سنتی یکی از قطب 882کارگاه تولید لبنیات سنتی طالقان طالقان با تولید ساالنه  82نفر در  3822اشتغال  (33) 

ها نفر در این کارگاه 822 کارگاه تولید لبنیات و پنیر فعال است و هزار و 82اصلی تولید پنیر محلی در کشور است، در شهر طالقان 

میان رشته ، شهرستان طالقان در دره بزرگی سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش  .مشغول به کار هستند

کیلومتری از شهر کرج قرار دارد. طالقان اگرچه از جاذبه های گردشگری متعددی چون سد معروف  22کوه های البرز و در فاصله 

طالقان، رودخانه شاهرود، چشمه های آب گرم، آبشار و طبیعتی زیبا برخوردار است اما بسیاری از مردم ایران طالقان را به خاطر 

بی نظیرش می شناسند. در میان انواع محصوالت لبنی با کیفیت و خوش طعم، پنیر طالقان از شهرت بیشتری  لبنیات خوش طعم و

شود و طرفدارانی پر و پا قرص دارد. پنیر محلی در واقع پدربزرگ همه پنیرهای ایرانی است و به روش سنتی تهیه می.برخوردار است

ارد و گیری شود، بافتی الستیکی دپیچند تا آبشود و چون آن را در پارچه میی میگیربیشتر این پنیرها به شکل چانه خمیر، قالب

بعضا تار و پود پارچه روی آن نمایان است. پنیر محلی طعم مالیمی دارد و در مقایسه با سایر پنیرها آب بیشتری در بافت آن دیده 

شود، ست. این پنیر به دلیل اینکه از شیر کامل دام تهیه میا C و B های محلول مانندشود، به همین دلیل سرشار از ویتامینمی

شهرستان طالقان به دلیل برخورداری از مراتع وسیع و با کیفیت، یکی از قطب های اصلی تولید لبنیات در کشور .بسیار پرچرب است

اه ها مشغول به کار هستند. طالقان با نفر در این کارگ 822کارگاه تولید لبنیات و پنیر فعال است و هزار  82است. در شهر طالقان 

مهرداد صادقیان، یکی از تولید کنندگان .تن پنیر سنتی یکی از قطب های اصلی تولید پنیر محلی در کشور است 882تولید ساالنه 

رایش طالقانی سال در این عرصه سابقه فعالیت دارد. او درباره علت گ 22و صادر کنندگان موفق پنیر در شهر طالقان است و بیش از 

طالقان طبیعتی کوهستانی دارد و به همین دلیل زمین کشاورزی در این منطقه کم »ها به تولید لبنیات و موفقیتشان، می گوید: 

کند. به همین دلیل از گذشته های دور است. در عوض مراتع طالقان استعداد بسیار باالیی برای دامداری و گوسفندداری ایجاد می

دامداری در میان طالقانی ها قوی بوده است. در سال های دورتر از آنجایی که امکانی برای نگهداری طوالنی مدت شیر گرایش به کار 

وجود نداشت، مردم شیر را به پنیر، کشک و روغن تبدیل می کردند تا در فصول دیگر سال استفاده کنند و اضافه این تولیدات را هم 

محلی تبدیل کرده  3می رساندند. این روند به مرور طالقان را به قطب تولید پنیر درجه  در شهرهای بزرگ مثل تهران به فروش

تاسیس کردم. پنیر را به صورت سنتی تولید می کنیم و محصول ما  1364کارگاه تولید پنیر و لبنیات را سال »او می افزاید: «.است

تولید شود. امروزه سلیقه مردم مثل قدیم نیست و تغییر کرده،  صنعتی نیست. پنیر ماده غذایی مهمی است و باید درست و بهداشتی

بنابراین حتما باید بسته بندی شکیل را برای عرضه موفق مورد توجه قرار داد. برای تولید لبنیات لزوما نباید به کارخانه های بزرگ 

دقیان درباره راز تفاوت طعم پنیر طالقان آقای صا«.صنعتی تکیه کرد، می توان روی کارگاه های کوچک و زودبازده نیز حساب کرد

گوسفندان طالقان در ارتفاعات و مراتع با کیفیت از گیاهان دارویی و معطر تغذیه می کنند و این »با سایر پنیرهای محلی، می گوید: 

ن ان هم عاشق همیمساله روی عطر و طعم شیرشان موثر است و به تبع کیفیت پنیر را هم افزایش می دهد. مشتری های پنیر طالق

مهرداد صادقیان اشتغالزایی برای جوانان طالقانی را یکی از لذت های مستدام زندگی اش می داند. او درباره «.عطر و طعم می شوند

زمانی که این مغازه را برای عرضه تولیدات افتتاح کردم، حاج میرزای اجاللی، معلم دوره دبیرستانم آمد » :علت موفقیتش می گوید

 گذرد، می کرج –جنسی تولید کن و مغازه ای بزن که هرکس از اتوبان تهران  !ه من تبریک بگوید. ایشان به من گفت مهردادتا ب

ر اصفهان د زگ کنندگان تولید و قم پزهای سوهان مثل اسمت باید بخرد، پنیر و لبنیات تو از تا طالقان بیاید و کند کج را ماشینش سر

از همه استان ها مشتری داریم و الحمدهلل همگی »او خاطرنشان می کند: «.ملکه ذهن و آویزه گوش من شدمعروف شود. این توصیه 
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راضی هستند. با افزایش کیفیت محصول و بسته بندی شکیل تالش می کنیم حق مشتری به اندازه سر سوزن هم تضییع نشود. 

روز را لحاظ کنند. چندین دانشکده علمی کاربردی در کشور وجود جوان های عالقمند برای ورود به این عرصه باید دانش و سلیقه 

 «.دارد که در آنها رشته تولید و نگهداری لبنیات تدریس می شود. برخورداری از تحصیالت علمی در این حوزه حتما راهگشا است

rsnews.com/newstext.php?nn=http://www.fa32282124222721 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

در « فردا»نادر اسدی نهاری رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران 

درصدی برای دانشجویان این بخش  1 تخفیف: افزود فوق خبر اعالم ضمن ، «فودپرس»گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری اقتصادغذا 

صیلی و برگزاری اکثر کالسهای درسی آنان ترجیحا در خارج از ساعات اداری و روزهای آخر هفته از ها از آغاز تحصیل تا فارغ التح

وی هدف از اجرای این .جمله تسهیالت در نظر گرفته شده برای متقاضیان فعال در بخش های صنعت غذا و روغن و تعاون است

 کشور نباتی  روغن صنعت ای تعاون، صنایع غذایی و به ویژه طرح را در راستای تامین نیروی انسانی کارآمد و متخصص در بخش ه

 امعهج شغلی نیاز کردن برطرف منظور به و غذا صنعت و تعاون بخش به دانش انتقال وظیفه راستای در مرکز این: گفت و دانست

 نایعص تخصصی های پودمان تصویب و تدوین به اقدام شاغلین، مهارت سطح ارتقای و کشور اقتصادی توسعه های برنامه با متناسب

 خواهد اجرایی زودی به و اعالم انها برنامه که نموده کاربردی های کارگاه و تخصصی مدت کوتاه های دوره نباتی، روغن ایی و به ویژه غذ

اسدی نهاری در .دارد مرکزقرار این های برنامه در  کارشناسی مقطع تا جدید و مرتبط های رشته برگزاری مجوز اخذ همچنین و شد

خصوص فعالیت های این مرکز طی سالجاری تصریح کرد: در سال جاری شاهد تحوالت جدی در این مرکز هستیم بطوری که در 

 صنایع زیست محیط و سالمت ایمنی، ایحرفه کارشناسی شامل کاربردی و  جدید رشته سه مجوز این مدت کوتاه توانستیم 

(HSE) کسب و کار، کارشناسی حرفه ای مدیریت (MBA)  دانشگاه از را و رشته جدید کاردانی تصفیه آب و پساب صنایع غذایی 

 دیکاربر کامال مدت کوتاه های دوره ایجاد و تدوین: افزود «فردا»تعاونی شرکت رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی .کنیم کسب جامع

تها و و موسسات برای شرک کلیه مالی و اداری بخش و غذایی صنایع فعاالن برای اثربخش کامال روزه یک تخصصی کارگاههای و

نیاز های تخصصی و آموزشی حین خدمت این مجموعه ها را با حداقل شهریه برای صنعت و باالترین کارایی از دیگر اقدامات  رفع 

صنایع غذایی و تعاون در زمینه اسدی نهاری خاطرنشان کرد: با توجه به نیازهای فعاالن .انجام شده توسط مرکز طی سال جاری است

 و ها سرفصل همراه به کلی عناوین که است شده ریزی برنامه خصوص این در کارگاه تخصصی  92مسائل علمی و اجرایی، برگزاری 

 ندتوان می نیز متقاضیان و شده ذکر کامل طور به فردا تعاونی کاربردی علمی مرکز سایت در خصوص این در الزم اطالعات سایر

در خصوص ویژگی های مرکزآموش علمی کاربردی  وی .اه های اعالم شده اقدام نمایندکارگ از هریک در نام ثبت پیش به نسبت

تعاونی فردا گفت: این مرکز با دارا بودن مجهزترین آزمایشگاه تخصصی صنعت غذا، جامع ترین کتابخانه الکترونیک در میان مراکز 

 هرانت شهر مرکز در شدن واقع همچنین و ین اساتید از لحاظ علمی و با دارا بودن سوابق اجرایی سراسر کشور و بهره گیری از بهتر

اسدی نهاری همچنین در خصوص برنامه های آتی این مرکز گفت: چشم انداز و .است برخوردار فردی به منحصر و ویژه  شرایط از

رسیدن به جایگاهی است که بتواند به  (های روغنی )تعاونی فردااستراتژی بلندمدت مرکز آموزش کارخانجات فرآوری روغن و دانه 

 و مجرب داساتی و متخصص نیروی تربیت بر تکیه با کشور تعاون و نباتی عنوان تنها واحد علمی ، تخصصی و مرجع درصنعت روغن 

 از غنکشیرو و نباتی روغن صنایع مشکالت و مسائل با واسطه بدون و مستقیم ارتباط و سو یک از صنعت این بر  مسلط و باتجربه

 از تصنع این از حمایت و مصرف بازار تنظیم سیاست و گذاری قیمت چگونگی تا گرفته واردات و توزیع تولید، د، نگهداری، خری

 یزیر برنامه در مورد این در سازی تصمیم مرجع عنوان به و کشور خوراکی روغن صنعت راهبردی سند تدوین به نسبت دیگر سوی

 /.عنوان پلی میان کشاورزی، صنعت و مصرف کننده عمل نماید به و بوده گذار اثر و مطرح کالن های

http://www.iana.ir/fa/news/88171/%D4%AA%D4%B2%D2 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

ضر کمتر شود، اما در حال حامیلیون تن برآورد می 32های تولید خوراک دام، طیور و آبزیان در کشور بیش از اگرچه ظرفیت کارخانه

به گزاش خبرنگار ایانا، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی امروز در .شودمیلیون تن از این مواد تولید می 2از 

از دهد، گفت: در سال گذشته بیش درصد تولید را به خود اختصاص می 72تا  82های خوراک نشست خبری فیداکسپو با اشاره به اینکه هزینه

 های صنعتی به دست آمده است.میلیون تن از کارخانه 4.8میلیون تن خوراک دامی تولید شده که از این مقدار  32

هزار میلیارد تومان آن  32هزار میلیارد تومان بوده که  28تورج صارمی بیان کرد: سهم خوراک در تولید محصوالت دامی بیش از 

های خوراک دام در کشور شروع به فعالیت سال قبل نخستین کارخانه 12ی با بیان اینکه از های خوراک دام است.ومربوط به کارخانه

هزار میلیارد  12ها بیش از گذاری آنکنند که سرمایهکرد، افزود: در حال حاضر سه نسل از تکنولوژی در این صنعت فعالیت می

واحد تولید خوراک در کشور وجود داشت، اما از آن زمان  32تنها سال اخیر  22شود.صارمی عنوان کرد: تا قبل از تومان برآورد می

، ظرفیت تولید خوراک دام در کشور به 3832شود تا سال بینی میواحد رسیده است و پیش 812به بعد این تعداد در حال حاضر به 

کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مازندران، فارس، اصفهان، میلیون تن برسد.وی استان 98

ها در سال گذشته، درصدی کارخانه 92تا  39های برتر تولید خوراک دام معرفی کرد و ادامه داد: با توجه به رشد را جزو استان

رفیت باالی میلیون تن افزایش یابد؛ زیرا تعدادی از واحدها با ظ 32حداقل به  28های دامی در سال شود تولید خوراکبینی میپیش

کنند.مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد های بیشتر کار میهزار تن در سال ایجاد شده که با تعداد شیفت 22

کشاورزی تأکید کرد: توسعه و استمرار فعالیت در این بخش منوط به گسترش صادرات خواهد بود که وزارت جهاد کشاورزی با 

هزار تن به  98تنها  22بوطه مشغول پیگیری برای افزایش میزان صادرات است.به گفته صارمی، در سال های مرهمکاری اتحادیه

 78هزار تن به ارزش  372حدود  21میلیون دالر و در سال  84هزار تن به ارزش  322حدود  28میلیون دالر، در سال  32ارزش 

له امارات، عراق، ترکمنستان، قطر و ترکیه صادر شده است؛ بنابراین با کشور دنیا ازجم 38میلیون دالر از محصوالت خوراک دامی به 

های آینده این رشد توان امیدوار بود که در سالمی 22نسبت به سال  28درصدی صادرات خوراک دام در سال  22توجه به رشد 

بزیان را یکی از راهکارهای مهم برای افزایش داشته باشد.وی تدوین دستورالعمل نظام فنی و کنترل کیفی خوراک دام، طیور و آ

تواند بهبود ارتقای کیفیت خوراک نام برد و اضافه کرد: این دستورالعمل که سال گذشته توسط وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شد، می

 نتیجه آن افزایش ها و خوراک دام در قالب یک زنجیره تأمین، در تمام مراحل تولید اعمال کند.زمینه را برای نظارت بیشتر بر نهاده

ای هوری تولیدات دامی و افزایش صادرات خوراک دام خواهد بود. البته در حال حاضر تدوین دستورالعملکیفیت خوراک، ارتقای بهره

ها، شناسنامه مخصوص اجرایی آن در دستور کار قرار گرفته و قرار است در سامانه جامع اطالعات خوراک دام کشور برای کارخانه

های وارداتی و صادراتی از طریق این سامانه انجام گیرد.صارمی با بیان اینکه بارندگی ده و مجوز ثبت سفارش برای تمام نهادهصادر ش

متر کاهش داشته است، یادآور شد: بنابراین باید تدبیری میلی 34متر بوده و نسبت به میانگین ساالنه میلی 928کشور تا امروز 

کشور به واسطه تغییر اقلیم تهدید نشود. به همین دلیل استفاده بهینه از بقایای کشاورزی و صنایع غذایی اندیشید تا امنیت غذایی 

میلیون تن بقایای کشاورزی و باغی و پنج میلیون  32.1های وزارت جهاد کشاورزی است. در حال حاضر در تغذیه دام یکی از اولویت

 رود.وی اظهار کرد: سال گذشتهکار نمیطور مطلوب در تغذیه دام بهشود که بهمی صورت ساالنه تولیدتن بقایای صنایع غذایی به

دام  زمینی و تعدادی محصول دیگر بعد از فرآوری در تغذیهفرنگی، بقایای سیبتوانستیم از بقایای پسته، تفاله مرکبات، تفاله گوجه

http://awnrc.com/index.php
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توان با این راهکارها هم از میزان واردات کاست و هم براین میکنندگان مشوق تعیین شده است؛ بنااستفاده کنیم و برای استفاده

ز هزار تن اها را به حداقل رساند.به گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی، در سال گذشته سههزینه

ای، است از گیاهانی مانند سورگوم، چغندر علوفه بقایای کشاورزی، باغی و صنایع غذایی بعد از فرآوری استفاده شد. در مرحله بعد قرار

ارزن و تاج خروس که نیاز آبی کمتری دارند و مقاوم به شوری هستند در این رویه استفاده کنیم.صارمی خاطرنشان ساخت: پیگیری 

 یعات و افزایشهای بهینه فرآوری سیلو برای کاهش ضابهبود تغذیه گاو شیری، کاهش نشاسته دستی در واحدهای شیری و روش

هایی بود که مدیرکل دفتر دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام از آن نام برد.وی با اشاره به آمار وری در واحدهای دامی از دیگر برنامهبهره

نات هزار واحد تولیدی، باالی یک میلیارد تن خوراک دام و انواع حیوا 22از واحدهای تولید خوراک دام گفت: در بیش از  9238سال 

کشور بزرگ جهان است.صارمی تأکید کرد: آمریکا  32میلیارد دالر تولید شده که بیش از هشت درصد آن در اختیار  882به ارزش 

سوم حجم خوراک صنعتی تولیدشده را در اختیار داشته و فرانسه، اسپانیا، مکزیک، روسیه، برزیل، هندوستان، آلمان و و چین یک

گیرند.وی با اشاره به برگزاری فیداکسپو افزود: این نمایشگاه تولیدکنندگان را از آخرین دستاوردهای ار میهای بعدی قرژاپن در ردیف

شود. البته از دستاوردهای ها مشکل است، فراهم میهایی که دستیابی به آنروز جهان مطلع کرده و در آن امکان مالقات با شرکت

وین های ناین نمایشگاه در الگوسازی بهبود مدیریت تغذیه، بهبود ضریب خوراک و روش دو دوره قبل،می توان به این اشاره کرد که

وری و استفاده بیشتر از بقایای کشاورزی در خوارک دام منجر تولید خوراک موثر بوده است، اتافقی که در نهایت به افزایش بهره

همایش علمی با محوریت بهبود  33ی در پایان عنوان کرد: شود.مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزمی

وانند تمندان میهای مناسب تولید برگزار شده و عالقههای خوراک، روشوری چگونگی استفاده از افزودنیعملکرد خوراک، افزایش بهره

 /شوند.از این ظرفیت استفاده کنند. در نهایت نیز تولیدکنندگان برتر شناسایی و تقدیر می

http://www.iana.ir/fa/news/88488/%DA%A2%D4%A7%D4% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

های حجیم و نیمه حجیم صنعتی گفت: اگرچه هزینه و قیمت تمام شده نان از سوی سازمان حمایت باید مورد رئیس اتحادیه نان

 .درصد نرخ افزایش یابد 21الی  22شود که حدود گیرد، اما پیش بینی میبررسی قرار می

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی   گفتگو با خبرنگارمحمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در 

درباره آخرین وضعیت قیمت نان اظهار داشت: باتوجه به افزایش هزینه های جاری و ثبات نرخ  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 3212وی با اشاره به اینکه به طور متوسط هر کیلو گندم از کشاورزان .امری ضروری است تغییر قیمت نانطی سه سال اخیر 

تومان آزاد پز قرار می دهد که  222و  یارانه پز تیار نانوایانتومان در اخ 881تومان خریداری می شود، افزود: دولت آرد را با قیمت 

کرمی ادامه داد: با توجه به آنکه افزایش قیمت نان نگرانی .و گندم افزایش کیفیت و رقابت را به همراه داردنرخ آرد  یکسان سازی

 یم جلوگیری نان کیفیتی بی از ها انینگر کاهش ضمن به افراد  مستقیم یارانه پرداخت هایی برای دولت در بردارد از این رو

رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی با اشاره به اینکه کیفیت و رقابت سالم منوط به افزایش قیمت است، بیان .نماید

گیرد، اما پیش بینی می شود که حدود مورد بررسی قرار می باید حمایت سازمان سوی از نان شده تمام قیمت و  کرد: اگرچه هزینه

وی با اشاره به ضرورت یکسان سازی نرخ آرد و گندم تصریح کرد: با وجود نرخ های متفاوت .درصد این نرخ افزایش یابد 21الی  22

که این امر گالیه مندی افراد از ، عرضه به نانوایی ها و نرخ های جهانی خبری از رقابت میان نانوایان نیست خرید تضمینی گندم

 .کیفیت نان را در بر خواهد داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/8372182/%D2%48%D4%A7%D2% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸8تاریخ: 

از دیرباز باال بودن قیمت تمام شده تولید یکی از چالش های اصلی تولیدکنندگان به شمار می رود که تنها اعطای تسهیالت کم بهره 

مدتهاست از موضوع  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  برنگاربه گزارش خ.ها را تعدیل نمایدتواند قیمتمی

 آنکه وجود با مختلف تَن به اجرای این مصوبه نمی دهد.گذرد که وزارت جهاد به بهانه های از کارخانجات دام و طیور می صندوق حمایت ایجاد

یکی از چالش های اصلی تولیدکنندگان به شمار می رود، تنها اعطای تسهیالت کم بهره می تواند  تولید قیمت تمام شده بودن باال دیرباز از

 .قیمت ها را تعدیل نماید

 ده سال این امر اجرا نشده است؟ حال جای سوال است که چرا علی رغم پیگیری های متعدد طی مدت

با اشاره به آخرین  صنعت،تجارت و کشاورزی مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتگو با خبرنگار 

و  وزارت جهاد کشاورزیرغم درخواست انجمن از  وضعیت صندوق حمایت از توسعه کارخانجات خوراک دام اظهار داشت: علی

 .مصوبات در کمیسیون کشاورزی معاونت تخصصی وزارت جهاد و معاونت بازرگانی تشکیل نشده است

درصدی بخش دولتی است که با گذشت ده سال از این پیگیری و نوشتن طرح و  82وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی مدعی سهم 

موافق قدیری ادامه داد: انجمن معتقد است که عدم تشکیل صندوق .طر کمبود بودجه، عملیاتی نشده استپروتکل های مختلف به خا

 .نیست بلکه به دلیل نوع نگاه صندوق حمایت سرمایه گذاری در این زمینه صورت نگرفته است کمبود بودجهحمایت ناشی از 

دینگی یکی از معضالت اصلی صندوق به شمار می رود،گفت: رئیس انجمن خوراک دام و طیور آبزیان با بیان اینکه کمبود نق

و آبزی پروری به سبب ورود دولت و فروش محصول  مرغداریکارخانجات خوراک دام و طیور پس از واگذاری محصول به دامداری، 

ه با کمبود نقدینگی مواج کمتر از قیمت تمام شده، امکان پرداخت پول کارخانجات را ندارند که در نهایت این امر تولیدکنندگان را

نامه  آیین ابالغ  رغم علی: کرد بیان شود، می تولید درصدخوراک دام در مرغداری و آبزی پروری  82وی با اشاره به اینکه .می نماید

ما  های متعدد به ادارات دامپزشکی استان ها و منسوخ شدن تولید خوراک در واحدهای مرغداری در دنیا، اجرای این امر در کشور

میلیارد تومان را به اقتصاد کشور  422عالوه بر کاهش کیفیت محصوالت پروتئینی، افزایش قیمت و ضرر و زیان فراوانی معادل هزار و 

 اتکارخانج این مقام مسئول با اشاره به آخرین وضعیت ماشین آالت کارخانجات خوراک دام و طیور آبزیان عنوان کرد: .را به همراه دارد

 بعد که ندهست روبرو مشکالتی با مطرح ها شرکت با ارتباط نبود و تحریم قبیل از مسائلی سبب به صنایع سایر همانند دام خوراک

به گفته وی به روز رسانی تکنولوژی نیازمند تسهیالت دولتی است، چراکه .ل به روز رسانی استحا در آالت ماشین برجام اجرای از

 .دارد افزایش سرانه مصرف محصوالت پروتئینیو  تأثیر بسزایی در کاهش قیمت، ضایعات

 ضرورت تشکیل صندوق حمایت از کارخانجات خوراک دام 

با توجه به آنکه  :گفت صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی مسعودی قائم مقام اتحادیه خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتگو با خبرنگار

ندوق صبانک ها تسهیالت با سود باال در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد که برای آنها صرفه اقتصادی ندارد از این رو تشکیل 

 .امری ضروری است کارخانجات خوراک حمایت از

 تنها سود تسهیالت بانکی ال بودنو با نقدینگی کمبودوی افزود: در حال حاضر کارخانه های خوراک دام به سبب مشکالتی نظیر 

 تسهیالت ارزان قیمتبه گفته مسعودی تشکیل صندوق حمایت از کارخانجات و اعطای .با یک سوم ظرفیت خود کار می نمایند

 .به تولیدکنندگان می تواند به روزرسانی ماشین آالت،کاهش ضایعات و درنهایت تولید مقرون به صرفه را به همراه داشته باشد

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/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6931اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

249 

به حساب نمی آیند  بخش کشاورزی مقام اتحادیه کارخانجات خوراک دام تصریح کرد: کارخانه های خوراک دام زیر مجموعه قائم

 .ینه های باالی حامل های انرژی آنها را با چالش هایی روبرو کرده استهز و درصدی 22 بیمه سهم پرداخت که در نهایت 

http://www.yjc.ir/fa/news/8371372/%DA%A2%D2%41%D4%A4 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸۱تاریخ: 

تن کچاپ و سس گوجه فرنگی، از کشور صادر شده  329قریب به  28منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال طبق آمار 

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

 .، از کشور صادر شده استکچاپ و سس گوجه فرنگیتن  329قریب به  28ماهه نخست سال 

 .بوده است 8،221،222،798آن  ارزش ریالی و 133675 صادراتاین میزان  ارزش دالری 

http://www.yjc.ir/fa/news/8377948/%D2%41%D4%B8%D4%AA 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

افزایش کیفیت، بر افزایش قیمت نان پافشاری می کنند چرا که در شرایط کنونی نانوایان در پی باالرفتن هزینه تمام شده و به منظور 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .برای جبران هزینه های خود چاره ای جز کاهش وزن چانه ندارند

با اصالح قیمت نان وعده بهبود کیفیت .کلید خورد و نان رسما گران شد اصالح قیمت نانبود که  22آخرین بار آذر ماه سال  ،خبرنگاران جوان

یان در پی باالرفتن هزینه تمام البته ناگفته نمایند که نانوا.به مردم داده شد که عمال با گذشت چند سال از این ماجرا تغییری حاصل نشده است

شده و به منظور افزایش کیفیت بر افزایش قیمت نان پافشاری می کنند چرا که در شرایط کنونی برای جبران هزینه های خود چاره ای جز 

درباره آخرین  صنعت،تجارت و کشاورزیحسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار .کاهش وزن چانه ندارند

 اجاره و برق و آب خدمات کارگری، اولیه،هزینه مواد نظیر مختلفی عواملی گندم های فرآورده و نان درقیمت اظهار داشت:  قیمت نانوضعیت 

 .استان ها باید مورد بررسی قرار گیرد اتحادیه نانوی افزود: براین اساس هزینه تمام شده نان از سوی سازمان حمایت و .هستند دخیل ملک

تومان آزاد پز قرار  222و  نانوایان یارانه پز تومان در اختیار 881عباسی معروفان گفت: طی سه سال اخیر هر کیلو گندم با نرخ 

به معنای پایداری نرخ سایرخدمات نیست از این رو اسناد و مدارک  ثبات نرخ گندم :لتی ادامه دادمعاون داخلی بازرگانی دو.گرفت

نانوایان مبنی بر قیمت تمام شده نان باید مورد بررسی قرار گیرد، چرا که ثبات نرخ نان نباید به قیمت زیان و پایمال شدن حقوق 

ی تا پایان سال برنامه ای برای افزایش قیمت مواد اولیه ندارد و طبق سهمیه وی تصریح کرد: اگرچه بازرگانی دولت.نانوا تمام شود

گندم مورد نیاز نانوایی را به نرخ قبل در اختیارشان قرار می دهد اما پس از بررسی از سوی ستاد تنظیم بازار در صورت نبود همخوانی 

 .قیمت تمام شده با نرخ فروش باید مجوز افزایش قیمت صادر شود

 گران می شودنان 

گفت: با توجه  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفتگو با خبرنگار

 .امری ضروری است قیمت نان به افزایش هزینه جاری و ثبات نرخ طی سه سال اخیر تغییر

تومان از کشاورزان خریداری می شود، افزود: این درحالی است که  3212ا اشاره به اینکه به طور متوسط هر کیلو گندم با نرخ وی ب

یکسان سازی نرخ آرد و  تومان آزاد پز قرار می دهد از این رو 222تومان در اختیار نانوایان یارانه پز و  665دولت آرد را با قیمت 

کرمی تصریح کرد: اگرچه هزینه تمام شده نان از سوی سازمان حمایت .در افزایش کیفیت و رقابت نانوایان تاثیر بسزایی دارد گندم

 .درصد نرخ ها افزایش یابد 21تا  22باید مورد بررسی قرار گیرد اما پیش بینی می شود که حدود 

 ضروت آزاد سازی قیمت آرد و نان

بیان کرد: براساس دستورالعمل هئیت   صنعت،تجارت و کشاورزییه نانوایان تهران در گفتگو با خبرنگارقاسم زراعت کار رییس اتحاد

 .درصد آزاد در اختیار نانوایان قرار می گیرد 92درصد آرد به صورت یارانه ای و  42، 22وزیران از سال 

به نانوایان از ثبات نسبی برخوردار است اما هزینه های جانبی بیمه، حقوق  نرخ آرد تحویلی سه سال اخیروی افزود: گرچه طی 

زراعت کار با اشاره به گالیه های نانوایان از ثبات نرخ نان طی سال های .کارگران،مالیات و خدمات آب، برق و گاز افزایش یافته است

یر قیمت نان به حق است چرا که سایر هزینه های جانبی تولید از افزایش نسبی برخوردار اخیر گفت: اعتراضات نانوایان به عدم تغی

ندارند که درنهایت  کاهش وزن چانهرئیس اتحادیه نانوایان تهران ادامه داد: نانوایان برای جبران هزینه های خود چاره ای جز .است

و مدارک الزم برای بررسی آنالیز قیمت به سازمان حمایت داده شده، بیان  وی درباه اینکه اسناد.این امر بی کیفیتی نان را در بر دارد

رئیس اتحادیه نانوایان .کرد: براین اساس انتظار می رود که تصمیمات الزم اتخاذ شود چرا که نانوایان متحمل ضرر و زیان هستند
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آنکه مردم به دنبال نان با کیفیت هستند از این رو با بیان کرد: با توجه به  نان و آرد  ضرورت آزاد سازی قیمتتهران با اشاره به 

 .یکسان سازی نرخ آرد عالوه بر سهولت نظارت امکان رقابت میان نانوایان میسر است

http://www.yjc.ir/fa/news/8341794/%D4%A7%D4%B1% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۶۹۳1مرداد ماه  1جمعه 

تاکنون گران نشده گفت: باتوجه به  22تسنیم نوشت:رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی با اعالم اینکه نان از سال 

 .رسدهای جاری و ثبات نرخ نان طی سه ساله اخیر تغییر قیمت این کاالی اساسی ضروری به نظر میافزایش هزینه

محمد جواد کرمی با اعالم اینکه، آرد دو نرخی و نبود رقابت سالم از جمله عوامل نارضایتی مردم از کیفیت نان است، افزود: نرخ نان 

های مترتب بر تولید این کاال از قبیل: حقوق و به بعد هیچ گونه افزایشی را در کشور تجربه نکرده، ولی در عوض هزینه 22از سال 

های حجیم و نیمه رئیس اتحادیه نان.همواره روی ریل صعودی قرار داشته است ... دستمزد، بیمه، مالیات آب، برق، گاز، تلفن و

نکه عامل فساد در بخش نان دو نرخی بودن قیمت آرد در بازار است، گفت: در حال حاضر دولت هرکیلوگرم حجیم صنعتی با اعالم ای

وی افزود: یکسان سازی نرخ آرد .دهدها قرار میتومان در اختیار نانوایی 222تومان و آرد آزاد را با نرخ  881ای را با قیمت آرد یارانه

کرمی با اشاره به اینکه کیفیت و رقابت سالم منوط به افزایش قیمت است، بیان .مراه داردو گندم افزایش کیفیت و رقابت را به ه

های جاری و ثبات نرخ نان طی سه ساله اخیر تغییر قیمت این کاالی اساسی ضروری به نظر داشت: باتوجه به افزایش هزینه

های متفاوت خرید تضمینی گندم، عرضه به وجود نرخوی ضمن تاکید بر یکسان سازی نرخ آرد و گندم در کشور گفت: با .رسدمی

رئیس .های جهانی خبری از رقابت میان نانوایان نیست که این امر گالیه مندی افراد از کیفیت نان را در بر خواهد داشتها و نرخنانوایی

ال گذشته واردات گندم به کشور های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در بخش دیگری از سخنان خود با اعالم اینکه از ساتحادیه نان

بدلیل دستیابی به خودکفایی در تولید این کاالی راهبردی ممنوع اعالم شده است، افزود: گندم داخلی شرایط الزم را برای ارتقای 

ن مهم ایطلبد مسئوالن به وی یادآور شد: ارتقای کیفیت آرد تولیدی کشور درگرو واردات گندم است بنابراین می.کیفیت نان ندارد

 .ای داشته باشندتوجه ویژه

  http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=b88229d1211b8474b482be9382 
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 عسل
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

 .است تن رسیده 42اند که میزان تولید عسل دراین والیت به مسئوالن کشاورزی والیت هرات در غرب افغانستان اعالم کرده

ذشته سی گفته که سال گبیبه گزارش ایانا از بی بی سی، صبور رحمانی رئیس زراعت والیت هرات به محمد قاضی زاده، خبرنگار بی

  .شصت تن رسید ولی امسال حدود هشتاد تن عسل خالص تولید خواهد شدسطح تولید عسل در هرات به مرز 

او گفت که تغییرات ناگهانی آب و هوا در زمستان گذشته باعث شد که پنجاه درصد زنبورهای عسل از بین بروند و اگر این تغییرات 

زنبورداران هرات در ولسوالی انجیل هرات اهلل رحیمی، یکی از بسم.رسیدتن می 322آمد تولید عسل در والیت هرات به پیش نمی

 .کیفیت و تقلبی از خارج افغانستان استکند، وارد شدن عسل بیگوید که آنچه اقتصاد زنبورداران را تهدید میمی

مقدار زیادی سرمایه کار دارد ولی تولیدش اندک است. او مدعی است که عسل  .شودگوید که عسل طبیعی با زحمت تولید میاو می

  .شود و مردم باید بفهمند که این مواد اصال عسل نیستتقلبی بیشتر از پاکستان به افغانستان وارد می

رحیمی از مردم خواست عسل را از فارم داران بخرند. به گفته او واردات عسل تقلبی باعث زیان به فارم داران و بخش زنبورداری  

روزه سیستان و بلوچستان قرار دارد ولی وزش تندبادها نیز باعث از رونق  392اگرچه هرات در معرض بادهای .شودافغانستان می

 .شودتر از سال قبل میافتادن زنبورداری در این والیت نشده و هر سال این حرفه گسترده

کنند. اداره زنبوردار به صورت مستقیم در ساختار دو انجمن کار می 122تولید عسل در هرات کمتر از دو دهه سابقه دارد. حدود 

 .گوید تالش دارد تا وسایل ابتدایی زنبورداری را به قیمت ارزان در اخیتار زنبورداران قرار دهدزراعت هرات می

http://www.iana.ir/fa/news/88821/%D4%AA%D2%44% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46635/%D8%AA%D9%88%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6931اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

255 

 عسل
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

کشاورزان با یک مشکل روبه رو هستند: زنبورهای عسل در بسیاری از مکان ها بیش از پیش کمیاب شده اند و بسیاری از گیاهان 

های متفاوت جابه جا شود می توانند میوه و دانه تولید کنند. بنابراین ها قبال توسط گرده افشان  تنها زمانی که گرده گل های آن

زمانی که هیچ گرده افشانی در آن اطراف نباشد، بازده محصوالت کاهش می یابد.به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی، اما زنبورهای 

نوعی از زنبورهای وحشی نیز، به جمع آوری گرده ها عسل تنها حشراتی نیستند که این کار حیاتی را انجام می دهند. گونه های مت

اشتغال دارند و تعدادی از محصوالت را در این فرآیند گرده افشانی می کنند. با این حال، اهمیت آن ها به مدت طوالنی دست کم 

 بلکه هم چنین خویشاوندان گرفته شده بود. اما ما اکنون می دانیم که بازده بسیاری از محصوالت زمانی که نه تنها زنبورهای عسل

 آن ها در مزارع فراوان باشند به طور قابل توجهی افزایش می یابد. "وحشی"

 ( rapeseedمطالعه بر روی مزارع تخم منداب )

بنابراین ما بررسی کردیم که چگونه تعداد زنبورها در "( توضیح می دهد: ingolf steffan-dewenterاینگولف استفن دونتر )

کشاورزی با یک تاثیر پایدار می تواند افزایش یابد. برای رسیدن به این هدف، یک زنبوردار متخصص و استاد بوم شناسی زمین های 

( در بایرن آلمان، همراه با تیم و همکارانش از JMUماکسیمیلیانس )-حیوانات و زیست شناس مناطق استوایی در دانشگاه جولیوس

اتحادیه اروپا )وضعیت و روند  STEPمنداب را بررسی کردند. این مطالعه در محدوده طرح دانشگاه واگنینگن، چندین مزرعه تخم 

گرده افشان های اروپا( انجام شد.زمین های آزمایش شده پیرامون ورزبرگ و در هلند واقع شده بودند. در ابتدا زیست شناسان النه 

ز ساقه های نی هستند که حشرات می توانند تخم های خود را در ها را در مرز زمین ها نصب کردند، این النه ها یک دسته کوچک ا

 آن جا قرار دهند. در طول دو سال بعد، آن ها بررسی کردند که چه تعداد نوزاد در این النه ها و از کدام گونه ها تولید شدند. 

 گیاهان گلدار منابع غذایی مهمی هستند

تعداد زیادی از گرده افشان ها را به خود جذب کرد. بنابراین تعجبی ندارد که  در طول گل دادن تخم منداب در ماه مه، این مزارع

تعداد النه های اشغال شده توسط زنبورهای وحشی در این زمان تقریبا در حال انفجار بود. بعد از آن، فعالیت النه ها در هر دو سال 

گیاهان گلدار تنها منبع غذایی زنبورهای وحشی هم برای " به طور قابل توجهی کاهش یافت. اینگولف استفن دونتر توضیح می دهد:

 "این حشرات تنها در صورت وجود گیاهان گلدار به میزان کافی می توانند رشد کنند. ". "زنبورهای بالغ و هم الروهای آنان است

هش یافت. تنها زنبورهای وحشی تخم منداب تنها برای چند هفته گل داد؛ بعد از آن غذای موجود برای گرده افشان ها به سرعت کا

 که الگوهای فعالیت آن ها در طول فصل بهار است قادر به مقابله با این شرایط هستند.

برای ساکن کردن گونه های بیشتری از زنبورها ما باید مناطق پرگل کافی در نزدیکی النه ها ایجاد کنیم، "دونتر می گوید: -استفن

ما توانستیم نشان دهیم که این گونه اقدامات هم چنین ". "رای این منظور کافی هستندنوارهای کوچک گل های وحشی اغلب ب

 "ایجاد زیستگاه های طبیعت گرا در مناطق اطراف تاثیر مثبتی بر فراوانی زنبورهای عسل در این مزارع دارد.

 اقدامات ساده تاثیرات مثبتی دارد

سازی النه نیز چنان که در نمونه تحت مطالعه دیدیم ضروری است. زمانی  در دسترس بودن منابع غذای کافی مهم است اما فراهم

 JMUکه النه ها و گیاهان گلدار در دسترس باشند، زنبورهای وحشی می توانند به سرعت تکثیر شوند. این زیست شناس دانشگاه 

تاثیر مثبتی بر تعداد و تنوع گرده افشان ها  کار ما نشان داده است که اقدامات ساده در مقایسه با سایر اقدامات،"توضیح می دهد: 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6931اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

256 

این مسئله همچنین به کشاورزان کمک می کند در مقابل زنبورهای عسل مستقل تر شوند، به ویژه از زمانی که زنبورهای "دارند.

 وحشی می توانند به افزایش بازده بسیاری از محصوالت کمک کنند. 

، دالیل دیگری را برای این که چرا تکیه کردن بر گونه های متفاوت JMUدر دپارتمان دکتر آندریا هلشوف، همکار و دستیار پژوهش 

وجود تنها یک گونه زنبور آن ها را بیشتر در معرض خطر کشته شدن توسط انگل ها یا "گرده افشان ها منطقی است ذکر می کند: 

 "کمتر است. بیماری ها قرار می دهد؛ اگر تعداد گونه ها بیشتر باشد، خطر این مسئله

 انگل ها مشکل بزرگی نیستند

با این حال، زنبورهای وحشی نیز دارای دشمنان طبیعی هستند و در مقابل عوامل بیماری زا آسیب پذیرند: این دانشمندان در مطالعه 

اری می میرد. هرچه خود نشان دادند که یک ششم نوزادان توسط انگل ها مورد حمله قرار می گیرند و همین تعداد الرو به دلیل بیم

تعداد زنبورها بیشتر باشد، درصد قربانی شدن آن ها در مقابل این مشکالت بیشتر است. با این حال، این تاثیرات به تکثیر حشرات 

 مفید در طوالنی مدت آسیب نمی زند.

http://www.iana.ir/fa/news/88132/%DA%A2%D2%41%DA% 
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 عسل
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸۱تاریخ: 

کندو برداشت شد و پیش بینی می  700هزار و  7هزارتن عسل از  74مدیرعامل اتحادیه زنبورداران گفت: براساس آمار سال گذشته 

عفت رئیسی سرحدی مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران در گفتگو با .درصدی در سال جاری روبرو شود 31شود که تولید با افزایش 

 74، از آغاز برداشت عسل خبر داد و گفت: براساس آمار سال گذشته گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار

 .درصدی در سال جاری روبرو شود 31کندو برداشت شد و پیش بینی می شود که تولید با افزایش  722هزار و  7هزارتن عسل از 

از هر کندو داشت، افزود: برداشت عسل  برداشت عسلوی با اشاره به اینکه تا پایان مرداد ماه نمی توان اظهار نظری راجع به میزان 

 .کیلو باشد و این درحالی است که طی چند سال اخیر این امر محقق نشده است 31از هر کندو به طور متوسط باید 

و گفت: با توجه به واردات خوراک زنبور از اسپانیا و عدم آزمایش آنها شاهد تلفات متعددی رئیسی از تلفات باالی زنبور خبر داد 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: بنابراین اگر  24تا  27را  عسل طبیعیمدیرعامل اتحادیه زنبورداران قیمت تمام شده هر کیلو .هستیم

 .هزار تومان در بازار باید به فروش رسد 82ین رو با نرخ کیلو عسل برداشت شود از ا 31به طور متوسط از هر کندو 

از هر کندو بدیهی است که با احتساب هزینه تمام شده تولیدکنندگان قیمت  برداشت عسلبه گفته وی با توجه به کاهش میزان 

 .محصول در بازار افزایش یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/8377212/%D4%A4%D4%B3%D4%AF%D 
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 فارس - ۳۱/۸8/۸2 : تاریخ

های تن گندم خوراکی استان 832هزار و  83مردادماه میزبان عرضه  9تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز دوشنبه 

عمومی و به نقل از روابط  خبرگزاری فارسبه گزارش  .اردبیل، مرکزی، زنجان و خراسان شمالی در قالب طرح قیمت تضمینی است

هزار تن  11هزار تن گندم دوروم،  8تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی،  233امور بین الملل بورس کاالی ایران، یک هزار و 

 عرضه کشاورزی محصوالت تاالر در نیز تن ذرت دانه ای  922تن روغن خام و  222تن شکر سفید،  291گندم خوراکی، یک هزار و 

 .کیلوگرم شمش طال در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شود 4هزار تن شمش بلوم و  32گزارش، بر اساس این .شودمی

 .تن عایق رطوبتی در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه می شود 922هزار تن گوگرد گرانوله و  32این گزارش حاکی است، 

تن انواع مواد پلیمری، قیر، گوگرد، لوب کات، وکیوم باتوم و  823هزار و   100تاالر فرآورده های نفتی و پتروشمی نیز شاهد عرضه 

رأس دام سنگین نهاده های دامی جاهد به صورت  94بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه .سالپس واکس است

   .کندتن ضایعات فلزی، بشکه خالی و روغن لوکوموتیو را تجربه می 88صادراتی و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282123222133 
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 گندم
 فارس - ۳۱/۸8/۸۶ : تاریخ

هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به  322بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی، از آغاز فصل برداشت تاکنون، هفت میلیون و  

، مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش  .صورت تضمینی خریداری شده است

میلیارد  942هزار و  2هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش  322از فصل برداشت تاکنون، هفت میلیون و اعالم کرد: از آغ

میلیارد تومان بهای گندم به کشاورزان پرداخت  823هزار و  8بر اساس این گزارش، تاکنون .تومان از کشاورزان خریداری شده است

 .البات گندمکاران ادامه داردشده و پیگیری الزم برای پرداخت باقی مط

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282123223797 
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 گندم
 فارس - ۳۱/۸8/۸۰ : تاریخ

وری در واحد هزار هکتار سطح زیرکشت گندم در کشور کاهش یافته، اما به دلیل افزایش بهره 142مجری طرح گندم گفت: با آنکه  

  .شودمین میکنیم و نیاز داخل کامالً تأمیلیون تن گندم تولید می 32تا  2.1سطح امسال 

، در مورد آخرین وضعیت کشت گندم در کشور اظهار خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی پور در گفتاسماعیل اسفندیاری

 آب در کشت گندم جلوگیریداشت: با انتقال زمان کشت از بهاره به کشت پاییزه و استفاده از بارش جوی، تا بخش زیادی از مصرف 

های طراحی شده در وزارت جهاد کشاورزی برای کشت پایدار، رویکرد کشت پاییزه برای گندم، کلزا، جو و حتی شده است و در مبانی

وری و عملکرد در هکتار مجری طرح گندم همچنین به این نکته اشاره کرد که رویکرد ما افزایش بهره .چغندرقند دیده شده است

که با انجام کارهایی همچون استفاده از ارقام جدید، مکانیزاسیون، رعایت تاریخ کشت و در دستور قرار دادن بهترین سموم است 

وی همچنین بهبود مدیریت مزرعه و آموزش به  .های هرز و آفات، بیشترین عملکرد را در مزارع تولید گندم داشته باشیمعلف

 842سطح زیر کشت گندم آبی ما  :رغم کاهش سطح زیر کشت دانست و گفتلید گندم علیکشاورزان را یکی از عوامل افزایش تو

تواند نقش زیادی در کاهش مصرف آب داشته باشد، مضاف هزار هکتار رسیده که این مسئله می 222هزار هکتار به یک میلیون و 

کشت کلزا رفته است که هم در تقویت کشت گندم هزار هکتار از مزارع گندم سال گذشته، امسال به سمت  71بر آنکه نزدیک به 

اسفندیاری پور در مورد میزان  .مؤثر بوده و هم کلزا محصولی است که در تناوب کشت گندم در تقویت هر دو محصول مؤثر است

البته این را هم میلیون تن گندم تولید کنیم که  32تا  2.1های ما بر این است که امسال بین بینیتولید گندم در داخل گفت: پیش

هایی که برخی کند و این حرفهزار هکتار کشت گندم دیم هم داریم که تماماً از آب باران استفاده می 422میلیون و  2باید گفت که 

درصد تجارت گندم  42وی تصریح کرد: بر کسی پوشیده نیست که  .اطالعی استبر است، از روی بیگویند گندم محصولی آبمی

دست کشورهای غربی است که با ما عناد دارند و اگر تولید خود را به ما نفروشند، آن موقع چه باید کرد؟ در نتیجه مبنای در دنیا در 

وی همچنین در پاسخ به آنهایی  .ما بر این است که گندم را به اندازه کافی و برای نیاز داخلی تولید کنیم و رویکرد ما صادراتی نیست

دالر  282تا  222وارد شده در مبدأ  29و  23شود، گفت: گندمی که سال خارج از مرزها ارزانتر تمام می گویند گندم خارجیکه می

به گزارش خبرنگار فارس، طی دو سال اخیر در رسیدن  .های متوسط آن بسیار باالستدر هر تن بوده است، به دلیل آنکه هزینه

ل بر است و نباید آن را صرفاً در داخکنند که گندم محصولی آبه عنوان میمجدد خودکفایی به گندم، بسیاری از منتقدان این مسئل

 .تولید کرد، در حالی که یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، تولید محصوالت استراتژیک از جمله گندم از طریق داخلی است

w.farsnews.com/newstext.php?nn=http://ww32282124222971 
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 گندم
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

 .، ممنوع شد3221و  3228تا قبل از اتمام موجودی گندم از سالهای  3228های سال فروش گندم

مورخ 94871/9از شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در دستور العمل شماره به گزارش ایانا 

استان خواسته است  23ی اعضای هیات مدیره، مدیران کل ستادی و مدیران شرکتهای غله و خدمات بازرگانی از کلیه 3228/3/1

 .، خودداری کنند3221و  3228جودی گندم از سالهای تا قبل از اتمام مو 3228های سال که از فروش گندم

یزدان سیف در این دستور العمل، حسن اجرای این دستورالعمل را از اعضای هیات مدیره استانها خواستار شده و تاکید کرده است 

 تا در سه استان که دارای نمایندگی هستند، روسای نمایندگی بر اجرای این امر نظارت کنند.

 دستور العمل، معاونت بازرگانی شرکت را به عنوان ناظر عالی در اجرای این دستورالعمل تعیین کرده است.وی در این 

http://www.iana.ir/fa/news/88123/%D2%41%D2%41%D2% 
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 گوجه فرنگی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

، پرورش دهندگان گوجه فرنگی در فنالند، در جستجوی روش هایی (Marika) و همسرش ماریکا (Estig Erik) استیگ اریک

، در پاسخ به رقابت رو به رشد و تقاضای "یهارتی دیل"به گزارش ایانا از سایت .برای افزایش بازده محصول گوجه فرنگی هستند

افزایش کیفت از سوی مصرف کنندگان سوپرمارکت شان، اریک خواست تا بازده و کیفیت محصول گوجه فرنگی را افزایش دهد. از 

 (PHILIPS)بسیار کارآمد است و شرکت فیلپس  (Green Power LED)آن جایی که سیستم روشنایی ال ای دی گرین پاور 

ه سیستم های روشنایی ال ای دی را در کشور فنالند دارد، این انتخاب واضح بود. نتیجه به دست آمده در گلخانه شان بی نظیر تجرب

درصد  92بود. افزایش میزان نور، تراکم گیاه را افزایش داده و گوجه فرنگی های بزرگتری تولید می کند؛ در نتیجه بازده محصول 

تم روشنایی نظارت کامل بر رشد گیاه را در تمام طول سال امکان پذیر می کند. یکی از مهم ترین بیشتر می شود. این نوع سیس

مزایای این روش آن است که می توان با سایبان، در هر جایی که به محصول بیشتری نیاز است، آن ها را آویزان کرد. برگ ها روی 

نجام می شود و تولید ادامه می یابد. اریک از نخستین نصب این سیستم سایبان قرار می گیرند و اطمینان می یابیم که فتوسنتز ا

 ماه آینده دو گلخانه دیگر خود را نیز به این سیستم مجهز کند.  8بسیار خوشحال است و تصمیم دارد تا 

http://www.iana.ir/fa/news/88817/%D2%48%D4%A7%D2 
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

های مهکنندگان دانسته و برناسلیقه مصرفپشتیبانی امور دام استان تهران، یکی از دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز را عوض شدن 

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران امروز در نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا .این اداره را برای این منظور تشریح کرد

مز عوض شده و کمتر به سمت مصرف مبنی بر چرایی گرانی گوشت قرمز در بازار گفت: امروز دیگر مزاج و سلیقه مردم درباره مصرف گوشت قر

تومان در هر  122هزار و  23روند.یوسف جلوخانی با اشاره به اینکه اکنون الشه وارد شده از کشورهای آسیای میانه گوشت قرمز منجمد می

ته توزیع و پخش این محصول، های متفاوتی دارد. البشود که نرخکیلوگرم قیمت دارد، افزود: مقداری گوشت نیز از استرالیا و روسیه وارد می

ای به پنج درصد کاهش یافت و برای آن ارز مبادله 98همگی تحت نظارت شرکت پشتیبانی صورت گرفته و برای تسهیل روند واردات، تعرفه از 

ذشته ن به همان میزان گاند. بنابراین اگرچه تولید آدر نظر گرفته شد.وی عنوان کرد: امروز مردم بیشتر به سمت مصرف گوشت گرم متمایل شده

 است، اما تقاضای زیاد باعث باال رفتن قیمت شد. به همین دلیل، واردات برای تنظیم بازار صورت گرفت.

صورت های بزرگی مانند رفاه، شهروند، جانبو، کوروش و غیره گوشت گرم وارداتی را بهجلوخانی با بیان اینکه در حال حاضر فروشگاه

، ادامه داد: حتی اگر نیاز کشور تا سه برابر میزان فعلی باشد، شرکت پشتیبانی امور دام قادر به تأمین آن خواهد کنندروزانه توزیع می

هایی که ها و شرکتترین دالیل باال بودن نرخ گوشت قرمز را شبکه نامناسب توزیع دانست و بیان کرد: از ارگانبود.وی یکی از مهم

شود تا برای توزیع گوشت به این شرکت کمک کنند.مدیرکل پشتیبانی امور دام تند، دعوت میدر این زمینه حاضر به همکاری هس

اکنون پذیر دانست و یادآور شد: همهای معتبر از طرف شرکت پشتیبانی را نیز امکاناستان تهران تأمین مرغ مورد نیاز برای فروشگاه

رسد. البته نرخ کننده میتومان به دست مصرف 722هزار و قیمت پنج مرکز فروشگاهی در سطح تهران، مرغ منجمد به 82در حدود 

های شهری، توزیع مرغ منجمد تومان در هر کیلوگرم است.جلوخانی تأکید کرد: عالوه بر فروشگاه 222هزار و فروشی شرکت پنجعمده

ایی برای این منظور در اختیار شرکت هگیرد که اگر سازمان میادین، غرفههای مخصوص در نقاط مختلف صورت میتوسط ماشین

قرار دهد، دیگر فروش خیابانی نخواهیم داشت.وی معتقد است: از حدود دو سال گذشته، رویه و سیاست شرکت پشتیبانی برای 

کست و شمی ها راشد که قیمتویژه برای مرغ، تغییر کرده است. زیرا تا پیش از این مرغ به مقداری در بازار توزیع میتنظیم بازار به

وزیع گیرد و به اندازه نیاز تآورد، اما اکنون تنظیم بازار به شکل کامالً مدیریت شده انجام میها مشکل به وجود میبرای تولیدکننده

 شود.می

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

 کنند؛ بنابراین نیاز است که دراضافه کرد: هنوز مردم از مصرف مرغ منجمد استقبال نمیمدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران، 

سازی صورت گیرد. ضمن اینکه تولید مرغ منجمد در شرایط کامالً بهداشتی صورت گرفته و هیچ کاهشی از لحاظ این زمینه فرهنگ

 ا مصرف کرده و دوباره منجمد نکنند.ارزش غذایی نخواهد داشت. به شرطی که بعد از خروج از انجماد، آن ر

جلوخانی تنظیم بازار پنج محصول مهم مانند گوشت، مرغ، ذرت، سویا و جو را وظیفه شرکت پشتیبانی دانست و خاطرنشان ساخت: 

این اگرچه رباید برای هر کدام از آنها ذخایر استراتژیک در اختیار داشت که بسته به نوع محصول بین سه تا شش ماه متغیر است؛ بناب

کردن انباری آنها در مواقع ضروری،  "نو و کهنه"وظیفه شرکت پشتیبانی، خرید و فروش این محصوالت نیست، اما الزم است برای 

عنوان این محصوالت را به متقاضیان فروخته و دوباره انبارها را پر کنیم.وی تنظیم بازار را حائز شرایطی ویژه دانست و اظهار کرد: به

تومان تعیین کرده، بنابراین در صورت افزایش قیمت  122هزار و وقتی وزیر جهاد کشاورزی قیمت معقول مرغ در بازار را هفتمثال، 

http://awnrc.com/index.php
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ها نیز کند. البته در صورت کاهش قیمتاین محصول، بالفاصله شرکت پشتیبانی امور دام ورود کرده و بازار را تا حد لزوم تنظیم می

گیرد.جلوخانی در پایان در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر چگونگی تنظیم بازار در دستور کار قرار میخرید کاال از تولیدکننده 

تومان خریدیم، اما با نرخ  22هزار و جو توضیح داد: در حال حاضر برای کاهش قیمت به بازار ورود کرده و این محصول را اگرچه یک

 رسانیم. این موضوع تا وقتی بازار به تعادل برسد ادامه خواهد داشت./تومان در هر کیلوگرم به دست دامدار می 292

http://www.iana.ir/fa/news/88432/%D2%41%D4%B9%D4% 
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد:صدور مجوز صادرات دام سبک زنده کشور به منظور تنظیم بازار داخلی از اواخر سال گذشته تا 

 .اطالع ثانوی متوقف شده است

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، در واکنش به ادعای مطرح شده در برخی رسانه ها مبنی بر این که صادرات دام سبک، عامل 

 زافزایش قیمت گوشت گوسفندی در بازار بوده، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که صدور مجو

  .صادرات دام سبک زنده کشور به منظور تنظیم بازار داخلی از اواخر سال گذشته تا اطالع ثانوی متوقف شده است

به منظور تنظیم بازار داخلی گوشت گوسفندی، صدور مجوز صادرات دام سبک زنده کشور از :متن این روشنگری به شرح زیر است

بنابراین ادعای مطرح شده در برخی رسانه ها مبنی بر این که صادرات دام سبک، اواخر سال گذشته تا اطالع ثانوی متوقف شده، 

این گزارش می افزاید:به منظور کنترل خروج غیرمجاز دام سبک .عامل افزایش قیمت گوشت گوسفندی در بازار بوده، مردود است

و ارز و همچنین معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور زنده از کشور نیز این وزارت طی مکاتباتی با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال 

 .و استانداران استان های مرزی، خواستار تشدید اقدامات جلوگیری و مقابله با قاچاق دام زنده از کشور شده است

http://www.iana.ir/fa/news/88872%D/2%44%D4%B9%D4%A7% 
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه گوشت گوسفندی دوباره گران شده از مذاکره با کشورهای استرالیا، رومانی و نیوزلند 

به گزارش خبرآنالین، علی اصغر ملکی درباره آخرین وضعیت بازار گوشت گوسفندی اظهار .به کشور خبر دادبرای واردات گوشت 

تومان افزایش یافته و در حال حاضر هر کیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مغازه دار بین  3222تا  122داشت: قیمت این کاال حدود 

درصد سود این کاال را عرضه می کنند، افزود: قیمت  39الی  32مغازه داران نیز با وی با اشاره به اینکه .هزار تومان است 24تا  27

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره دالیل .هزار تومان است 89تا  83هر کیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مصرف کننده بین 

ر است و با توجه به ایام و اعیاد پیش رو تولیدکنندگان گرانی گوشت گوسفندی در بازار، اضافه کرد: کمبود دام یکی از دالیل این ام

ملکی با بیان اینکه برنامه ریزی شده طی یک .چندان تمایلی به عرضه دام های خود ندارند و کمتر دام هایشان را عرضه می کنند

، درباره اینکه چرا با وجود توزیع روز آینده با واردات گوشت این خال در بازار پر شود و در قیمت ها کاهشی ایجاد شود 32هفته الی 

گوشت های وارداتی قیمت این کاال در بازار کاهش نمی یابد؟ افزود: کیفیت ها مشتری پسند نیست، گوشت های آسیانه میانه چندان 

ین حال ا مورد پسند مصرف کنندگان ایرانی نیستند، زیاد از این نوع گوشت ها استقبال نمی شود و آنها چندان جذب نمی شوند؛ با

وی اضافه کرد: در همین راستا برنامه ریزی هایی برای مذاکره با .اگر همین گوشت ها هم وارد نمی شد معضل ما بیشتر می شد

کشورهای استرالیا، نیوزلند و رومانی برای واردات گوشت انجام شده چرا که گوشت های این کشورها در جامعه ما شناخته شده تر 

 .ز این بوده تا تنش بازار گرفته شوداست که درخواست ما نی

http://www.iana.ir/fa/news/88834/%D2%41%D4%B2%D4%A7%DA% 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

 .از ابتدای سال افزایش بی رویه قیمت گوشت به عنوان یکی از کاالهای اساسی سبد خانوار در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته است

قیمت  افزایش بی رویه، از ابتدای سال گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار 

    .به عنوان یکی از کاالهای اساسی سبد خانوار در صدر اخبار رسانه ها قرار دارد گوشت

در جهت کنترل بازار  گوشت وارداتیبر وضعیت مناسب عرضه  این درحالی است که طی ماه های اخیر مسئوالن امر اظهاراتی مبنی

 .دارند و نوسانات قیمت را تنها ناشی از سودجویی دالالن و قصابان می دانند

هزار تومان و گوشت  12تا  87هزار تومان، ران  44تا  82براساس گزارش های میدانی از سطح پایتخت نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 

 .هزارتومان به مصرف کننده عرضه می شود 11یلویی های بسته بندی تا ک

عرضه مناسب حال جای این سؤال در افکار عمومی مطرح است که چرا مسئوالن با وجود اظهاراتی مبنی بر واردات گوشت گرم و 

 در میادین توان کنترل قیمت ها را ندارند؟ دام

گفت: با توجه به کیفیت باال و   صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگارعلیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با  

 .کنترل گوشت های وارداتی از سوی سازمان دامپزشکی، تقاضایی چندانی برای خرید آن در بازار وجود ندارد

 سترالیاا از گوشت واردات به اقدام  دامن زدند، از این رو وشت های وارداتیبی کیفیتی گ وی افزود: با توجه به آنکه برخی افراد بر 

 .ولی ادامه داد: بازار از گوشت داخلی و وارداتی جهت تنظیم بازار اشباع است و هیچ گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.نمودیم

بازار بیان کرد: عوامل متعددی نظیر تبلیغات برخی افراد و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به دالیل گرانی گوشت در 

 .واسطه ها مانع کاهش قیمت گوشت در بازار شده است

تن گوشت در تهران و مقداری جهت تنظیم بازار در سایر استان ها عرضه می شود که همواره دستگاه های  82به گفته وی روزانه 

 .چراکه این امر بر عهده وزارت جهادکشاورزی نیست مربوطه باید بر قیمت ها نظارت داشته باشند،

هزارتن گوشت در داخل مورد استفاده  292الی  222این مقام مسئول در خصوص سرانه مصرف گوشت قرمز بیان کرد: ساالنه حدود 

 .هزارتن از این میزان از منابع داخلی و مابقی از طریق واردات تأمین شود 492تا  422گیرد که قرار می

 فیت گوشت ایرانی در دنیا بی نظیر استکی

با اشاره به رکود حاکم بر بازار اظهار  صنعت،تجارت و کشاورزیعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار 

 .پایانی ماه تقاضا برای خرید در بازار کاهش می یابدداشت: با توجه به گرم شدن هوا و قرار گرفتن در روزهای 

اندیشیده شود تا با نوسانات شدید قیمت در  واردات گوشت و محرم باید تمهیداتی جهت غدیروی افزود: با توجه به اعیاد قربان، 

ند زمان تعزیرات حکومتی پیگیر هستملکی ادامه داد: براین اساس ستاد تنظیم بازار، شرکت پشتیبانی امور دام و سا.بازار روبرو نشویم

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه برخی دامداران از عرضه دام امتناع می نمایند، .تا به میزان کافی گوشت وارد شود

مبود نهایت این امر کافزود: با توجه به اعیاد پیش رو برخی افراد برای باال بردن وزن دام خود از عرضه به بازار امتناع می نمایند که در 

 .عرضه دام در بازار را به همراه داشته است

 .زد رقم را میادین در دام کمبود زایمان، از قبل مولد بره سال گذشته کشتار بی رویه  8به گفته وی طی 
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نوبه خود از  به وارداتیگوشت های وی با اشاره به اینکه کیفیت گوشت گوسفندی ایرانی در دنیا بی نظیر است، بیان کرد: اگرچه 

شرایط ویژه ای برخوردار هستند اما هیچ یک از گوشت های وارداتی استرالیا و آسیای میانه از نظر طعم و کیفیت جایگزین گوشت 

 .هزار تومان در بازار را اعالم کرد 82الی  89ملکی نرخ هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه را .داخلی نمی شود

 هزارتومان عادالنه نیست 12عرضه گوشت با نرخ 

بیان کرد: با وجود افزایش بی رویه قیمت  صنعت،تجارت و کشاورزیاحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار 

 .گوشت در بازار، دامداران سودی از این نوسانات عایدشان نمی شود

 زود: علی رغم کاهش تعرفه واردات و تبدیل نرخ آزاد به مرجع، تقاضای چندانی در بازار برای گوشت های وارداتی وجود نداردوی اف

گوشت که با کیفیت داخل قابل رقابت نیست، تنها نوعی پرداخت سوبسید به تولیدکنندگان  واردات بی رویه :مقدسی ادامه داد.

به گفته رئیس انجمن صنفی گاوداران ستاد تنظیم بازار با تصمیمات .ن داخلی تمام می شودخارجی است که به ضرر تولیدکنندگا

تومانی نرخ گوساله در بازار خبر داد و گفت: در حال  122وی از کاهش .مقطعی و واردات بی رویه، تولید داخل را از بین می برد

ست، از این رو انتظار می رود که ستاد تنظیم بازار فاصله تولید تا هزار تومان ا 39حاضر نرخ خرید هر کیلو گوساله نر از دامداران 

گوشت مقدسی با اشاره به اینکه عرضه هر کیلو .چراکه قیمت گوشت بی رویه در بازار افزایش یافته است مصرف را کنترل نماید، 

هزار تومان  39هر کیلو گوساله زنده پرواربندی خ خرید نر آنکه هزار تومان عادالنه نیست، تصریح کرد: باتوجه به  12با نرخ  گوساله

هزار تومان باید به دست مصرف کننده  22است، از این رو با احتساب هزینه های حمل، کشتار و افت حداکثر هر کیلو گوشت با نرخ 

 .برسد

news/http://www.yjc.ir/fa/8379242/%DA%A2%D4%A7%D2% 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸8تاریخ: 

در شبکه توزیع محصول وجود دارد  های مربوطه اشکاالتیرئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده گفت: علی رغم نظارت دستگاه

منصور پوریان رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده در گفتگو .ها را به همراه داشته استکه در نهایت این امر نوسانات قیمت در قصابی

الی  22با اشاره به آخرین وضعیت بازار گوشت اظهار داشت: روزانه  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبا خبرنگار 

 .جهت تنظیم بازار از کشورهای ارمنستان، گرجستان، آسیای میانه و استرالیا وارد می شود گوشتتن  82

هزار تومان در بازار  21با نرخ  بره خالص تومان و 122هزار و  22شه ترکیبی)میش، بره نرو ماده( با نرخ به گفته وی هر کیلو ال

به صورت مستقیم در اختیار  های وارداتیالشهپوریان ادامه داد: براساس مصوبه جلسه ستاد تنظیم بازار .عرضه می شود

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده .ر کاهش قیمت گوشت در بازار داردگیرد که این امر تأثیر بسزایی دکنندگان قرار میتوزیع

با اشاره به اینکه نرخ گوشت همچنان در قصابی ها باال است، افزود: علی رغم نظارت دستگاه های مربوطه اشکاالتی در شبکه توزیع 

وی .هزارتومان به مشتری عرضه شود 82باالی محصول وجود دارد که در نهایت این امر موجب شده تا گوشت در قصابی ها همچنان 

تومان اعالم کرد و گفت: این درحالی است که برخی چوبداران  122هزار و  38تا  38سبک درب دامداری را  دام زندهنرخ هر کیلو 

 .هزار تومان عرضه می نمایند 37الی  38در میادین هر کیلو دام را با نرخ 

http://www.yjc.ir/fa/news/8374242/%D2%49%DB%4C% 
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 گوشت مرغ
 فارس - ۳۱/۸8/۸۰ : اریخت

تومان، قیمت مرغ گرم امروز  1722مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با افزایش عرضه مرغ منجمد کیلویی  

ی در نشست ، یوسف جلوخانی نیارکیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .تومان کاهش یافته است 7322در میدان بهمن به 

های این شرکت برای تنظیم بازار پنج محصول استراتژیک گوشت، مرغ، ذرت، سویا و جو که برعهده این شرکت خبری به فعالیت

گذاشته شده است، اشاره کرد و گفت: برای آنکه مرغداران هنگام افت قیمت مرغ متضرر نشوند، هر موقع قیمت این محصول از یک 

که کند و به خاطر آنرکت پشتیبانی امور دام به نمایندگی از دولت، این محصول را از مرغداران خریداری میآید، شتر میمرزی پایین

کنیم که همین مسئله در مورد تومان از مرغدار خریداری می 8822بندی شده مرغدار متضرر نشود، هر کیلو مرغ را به صورت بسته

ه برای حمایت از کشاورزان نیز ساالنه جو و ذرت در قالب قیمت تضمینی از وی با اشاره به اینک .گوشت قرمز هم وجود دارد

شود، خاطرنشان کرد: روند کار به این شیوه است که وزارت جهاد کشاورزی هر منطقه، لیست کشاورزان تولیدکنندگان خریداری می

تا این افراد بتوانند محصول جو و ذرت خود  شودکند و میزان تناژ محصول و سطح زیرکشت نیز مشخص میتولیدکننده را تأیید می

  .را در بورس کاال عرضه کنند

 روز به کشاورزان 2پرداخت مابالتفاوت قیمت تضمینی جو طی 

جلوخانی نیارکی در مورد جزئیات نحوه عرضه محصوالتی همچون جو و ذرت در بورس کاال خاطرنشان کرد: کشاورز محصول خود را 

شود، پس از های بورس کاال، محصول عرضه میگیرد و از طریق کارگزاریشرکت ما آورده و رسید انبار میبه انبارهای مورد وثوق 

تومان باشد  222شود و اگر به عنوان مثال قیمت جو در بورس کاال فروش محصول در عرض سه روز پول به حساب کشاورز واریز می

قیمت تضمینی در عرض سه روز به محض تأمین اعتبار به حساب کشاورز  التفاوتتومان باشد، مابه 3222و قیمت تضمینی دولت 

شود، بازی در بورس به ویژه در مورد محصول جو و ذرت مطرح میوی در پاسخ به اینکه برخی مسائل از جمله دالل .شودواریز می

تواند آن محصول را هر نقطه ایران میرسد، یعنی هر کسی از وقتی محصولی در تابلوی بورس به فروش می :با رد این موضوع گفت

گری از طریق بورس وجود ندارد، اگرچه ممکن است دامدار پول نقد نداشته باشد که از بورس بخرد بازی و واسطهبخرد و امکان دالل

 گوشت نیز تصریح مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران در مورد نحوه تنظیم بازار مرغ و .و آن را به فرد دیگری بفروشد

سازی استراتژیک برای گوشت و مرغ را بسته به شرایط کشور برای سه تا شش ماه انجام های کشور ذخیرهکرد: معموالً طبق سیاست

  .دهیم که اگر به دالیلی دشمن خواست ما را تحت فشار قرار دهد، با مشکل مواجه نشویم

از تاریخ انقضاء به طور مداوم ذخیره خود را روانه بازار کرده و به جای آن،  وی گفت: برای گردش ذخیره و جایگزین کردن آن قبل

جلوخانی نیارکی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند ورود یکباره محصوالت این شرکت به بازار  .کنیممحصول تازه را جایگزین می

تن نهاده، مزیت یا ایراد نیست، بلکه ما به دنبال  هزار 81شود، گفت: عرضه به یکباره سبب بر هم زدن توازن و قیمت تعادلی می

وی در مورد افزایش قیمت مرغ طی دو هفته اخیر و تنظیم قیمت آن با توزیع بیشتر محصول هم  .های خود هستیمگردش ذخیره

ین باالتر برود، ما قطعًا تومان اعالم کرده بودند و اگر قیمت از ا 7122گفت: وزیر جهاد کشاورزی قیمت پایه را برای هر کیلوگرم مرغ 

ها تا حدی به ثبات رسیده است و هر کنیم، همانطور که در دو سال اخیر با مدیریت بازار مرغ، قیمتبا عرضه بیشتر به بازار ورود می

مصرف مرغ  سازی برایوی همچنین به ضرورت فرهنگ .ایمزمانی هم که قیمت مرغ افزایش یافته، به اندازه نیاز مرغ وارد بازار کرده

منجمد اشاره کرد و گفت: نظارت ما برای خرید مرغ منجمد و نگهداری آن بسیار شدیدتر از مرغ گرم است، حتی به نحوه منجمد 
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کیلوگرم حساس هستیم تا تمام پروتئین موجود در گوشت مرغ حفظ  3.422کیلوگرم تا  3.922کردن آن و خرید مرغ به سایز 

  .شود

 تومان 1722 عرضه مرغ منجمد کیلویی

بار تهران خبر داد و مرکز سازمان میادین و تره 82کننده در تومان برای مصرف 1722وی از توزیع مرغ منجمد به قیمت کیلویی 

های ای و شبکههای زنجیرهشود که حتی فروشگاهدار مخصوص در این میادین توزیع میهای یخچالمرغ منجمد در ماشین :گفت

  .تومان درب سردخانه از ما تحویل بگیرند 1222توانند این مدل مرغ را به قیمت کیلویی توزیع استان نیز می

و  ای کردهم اشارهبندی منجمد و کنسرو مرغ توزیع مرغ قطعهمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران همچنین به 

ای و سازمان های زنجیرهاز کاالی خود را دراختیار فروشگاه ایم و آمادگی آن را داریم تا اینگونهگفت: در این حوزه هم وارد شده

  .بار برای عرضه بیشتر قرار دهیممیادین و تره

 هزار تومان 22تا  23122عرضه گوشت تنظیم بازاری کیلویی 

 :اد و گفتهای سازمان میادین خبر دای کوروش، شهروند و برخی غرفهوی همچنین از عرضه گوشت گرم در فروشگاه های زنجیره

هزار تومان  22تومان و گوشت الشه گوسفندی استرالیا کیلویی  23122گوشت الشه گوسفندی وارداتی کشورهای اورآسیا کیلویی 

هزار تن گوشت قرمز در کشور مصرف  212ساالنه  :جلوخانی نیارکی با اشاره به نیاز بازار و مصرف گفت .شوددر این مراکز عرضه می

شود که با توجه به تغییر ذائقه هزار تن نیز از طریق واردات تأمین می 322ار تن آن از طریق داخل تأمین شده و هز 412شود که می

  .ایممردم و تمایل به گوشت گرم، واردات گوشت تازه را با گوشت منجمد تا حدی جایگزین کرده

 شیکه توزیع مناسبی نداریم

کنیم تا هر شرکتی که امکان توزیع گوشت همین جا اعالم آمادگی میکرد و گفت: ایوی به نامناسب بودن شبکه توزیع هم اشاره

کنندگان اطمینان مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران به مصرف .قرمز و مرغ را در شبکه توزیع دارد، با ما تماس بگیرد

  .ول کاهش یابدقیمت این محصخاطر داد تا هفته آینده و افزایش عرضه مرغ در بازار،

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282124223938 
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 مرغ گوشت

 آیانا - ۶۹۳۱ مرداد ۸۳: تاریخ

 جهاد وزارت هماهنگی با و کرده تدوین طیور صنعت صحیح مدیریت و هدایت برای را اینامهمرام نشستی در مرغداران امروز

 امروز گوشتی مرغ مرغداران سراسری اتحادیه مدیرههیأت رئیس ایانا، خبرنگار گزارش به.گذاشت خواهند اجرا به را آن کشاورزی

 و هااتحادیه نقش و ریزیجوجه مدیریت و مرغ تولید وضعیت بررسی راستای در هااستان مرغداران اتحادیه عامل مدیران نشست در

 شود نتدوی مرغ گوشت تولید صنعت برای اینامهمرام جدی طوربه نشست این در است قرار: گفت طیور صنعت پیشبرد در هاتعاونی

 تن هزار ۶۳۸ انقالب از قبل اینکه به اشاره با زادهحسن عطاءهللا.کرد یاد بخش این اساسی قانون عنوانبه آن از توانمی جرأت به که

 دتعدا و یافته افزایش سال در تن میلیون سه به تولید ظرفیت امروز: افزود شد،می تولید برداربهره دوهزار توسط مرغ گوشت

 تفاوتم کلی به شود،می استفاده منظور این برای که ابزاری و مدیریت نوع باید بنابراین است؛ رسیده نفر هزار 21 به نیز بردارانبهره

 یادیز گذارانسرمایه و هستند گذشته دوران اشتباه هایسیاستگزاری و هابرنامگیبی وارث کشور مرغداران امروز: کرد بیان وی.باشد

 در ست،ا مانده بالاستفاده آنها تولید ظرفیت از تن میلیون یک حدود ساالنه که چرا اند،شده متقبل را هنگفتی ضررهای مسیر این در

 بهبود درست، ریزیبرنامه با توانمی بنابراین دارد؛ احتیاج مرغ گوشت تن هزار 8۸۸ به متوالی سال چهار تا حداقل روسیه که حالی

 حادیهات مدیرههیأت رئیس گفته به.برد را بهره نهایت وجودآمدهبه وضعیت از دولت، کمک به صادرات روند تسهیل همچنین و ساختارها

 مبودک و تولید کافی ابزارهای نبود بیشمار، گرانواسطه وجود ها،تعاونی و بردارهابهره پراکندگی گوشتی، مرغ مرغداران سراسری

 کاری،موازی به منجر موارد برخی در که شودمی محسوب مرغ گوشت تولید صنعت حاضر حال هایچالش ترینمهم از مالی منابع

 الزم بنابراین: کرد عنوان زادهحسن.شودمی خودشان هایتشکل با مقایسه در هادالل به بردارانبهره بیشتر اعتماد حتی و منفی رقابت

 د،دارن حضور نشست این در دامپزشکی مسئوالن و دولتی مدیران برخی مشاوران، کارشناسان، ها،استان عامل مدیران که امروز است

 هایتعاونی و استانی هایاتحادیه تمام در مدیریت که شود تدوین صنعت این درست و صحیح هدایت جهت اینامهمرام یا نامهاساس

 ائلمس بر روزروزبه بلکه شود،نمی باز صنعت سردرگم کالف از ایگره تنهانه صورت این غیر در باشد، یکپارچه هاآن زیرمجموعه

 محسوب اهتشکل ترینموفق از سندیکاها و هااتحادیه که رسیده اثبات به موضوع این جهان در: کرد تأکید وی.شد خواهد تلنبار گذشته

 به الزم دیگر و آید وجودبه مرغداران هایاتحادیه به نسبت مسئوالن طرف از اعتماد این هم کشور در که است الزم بنابراین شوند؛می

 ./نباشد مجدد خطای و آزمون

http://www.iana.ir/fa/news/1۱۰۹۱/%D۰%AA%D۰%AF%D۳%۰۰%D 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به اینکه امکان پیش بینی قیمت در بازار وجود ندارد، گفت: علی رغم پیش بینی کاهش نرخ 

 گو با خبرنگارمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت.تومانی هر کیلو مرغ تا پایان هفته، این امر محقق نشد 822

و انواع مشتقات آن در بازار اظهار داشت:  آخرین وضعیت نرخ مرغ با اشاره به ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی

تومان، توزیع درب واحد های  722هزار و  7تومان،مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  122هزار و  5 درب مرغداریمرغ زنده  امروز نرخ هر کیلو

و ران مرغ بدون کمر  822هزار و  7با کمر نرخ هر کیلو ران مرغ به گفته وی .تومان است 822هزار و  4و خرده فروشی  412هزار و  7صنفی 

هزارتومان، سینه  38یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف .تومان است 822ر و هزا 4برابر با قیمت مرغ 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به اینکه امکان پیش بینی قیمت در بازار وجود ندارد، گفت: .هزارتومان است 37و فیله مرغ  31بدون کتف 

وی فصل گرما، تلفات مرغ ، شرایط سخت پرورش .تومانی هر کیلو مرغ تا پایان هفته این امر محقق نشد 822ش نرخ علی رغم پیش بینی کاه

یوسف خانی درباره تاثیر عرضه مرغ های منجمد در بازار بیان کرد: با توجه به .را دلیل اصلی نوسانات قیمت اعالم کرد نوسانات نرخ جوجه و

وارد میدان شده و با مغازه دارانی که مرغ را با  تعزیرات حکومتیکاهش تقاضا عرضه مرغ های منجمد در بازار تاثیری نداشته است، از این رو 

 .می کندتومان عرضه می نماید، برخورد  122هزار و  7نرخ باالتر از 

http://www.yjc.ir/fa/news/8372739/%D2%48%D4%B3%D4%AE 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

 .اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کردرئیس 

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

تومان،  822هزار و  1درب مرغداری  مرغ زندهتومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو  322از کاهش  ،جوان

 500هزار و  4و خرده فروشی  712هزار و  7تومان، توزیع درب واحد های صنفی  600هزار و  7مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

تومان  122هزار و  4و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  122هزار و  7با کمر  ران مرغ به گفته وی نرخ هر کیلو.ان استتوم

و  31هزار تومان، سینه بدون کتف  14 سینه با کتفیوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتفات افزود: همچنین نرخ هر کیلو .است

ی کاهش تقاضا در بازار را دلیل اصلی کاهش قیمت در بازار دانست و اضافه کرد: با توجه به نوسانات و.هزار تومان است 37فیله مرغ 

 .هزار تومان نخواهد رسید 4به کمتر از  نرخ مرغ نهاده های دامی

http://www.yjc.ir/fa/news/8341288/%D2%48%D4% 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

ر کشاورزی خوداتکایی د رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گفت: امروز یکی از بالندگی های بخش

اتماک؛ کامبیز عباسی در مراسم افتتاحیه  _به گزارش ایانا از ستاد اطالع رسانی نمایشگاه آی فارم .بسیاری از محصوالت است

مرداد ماه در محل نمایشگاه  4اتماک( که امروز  _نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و ادوات کشاورزی و صنایع وابسته )آی فارم 

المللی شهر آفتاب در پایتخت برگزار شد، اظهار کرد: در دولت یازدهم به مکانیزاسیون کشاورزی توجه بسیاری شد و ایران از  بین

یک واردکننده به صادرکننده گندم تبدیل شد و ذخایر استراتژیک کشور از دوره های کوتاه مدت و زیر یک هفته به بیش از یک سال 

کید کرد: دیدگاه ما این است که با توجه به محدودیتی که در حوزه آب داریم باید به سمت صنایعی وی در ادامه تا.افزایش یافت

سال گذشته سرمایه گذاری بسیار گسترده ای در  8عباسی خاطرنشان کرد: طی .برویم که در نهایت آب بیشتری ذخیره کند

د تومان سرمایه گذاری قطعی در بخش مکانیزاسیون میلیار 1922مکانیزاسیون کشاورزی صورت پذیرفت، به طوری که بیش از 

میلیارد تومان تسهیالت و تبدیل به ماشین آالت استاندارد کشاورزی را در این مدت شاهد  2822کشاورزی و جذب قطعی بیش از 

ی این حوزه یک ساله دولت برای بخش کشاورزی خبر داد و گفت: به کمک بخش کشاورزی و دانشگاهیان برا 39وی از برنامه .بودیم

امروز  :رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی عنوان کرد.ساله تدوین شده که در آن آب اولویت و محور اصلی است 39برنامه 

مدل ماشین های کشاورزی را در کشور عرضه می کنند. فضای بسیار گسترده ای در زمینه عرضه،  3922شرکت بیش از  222حدود 

مدل تراکتور در کشور عرضه می  322مده و حق انتخاب کشاورز افزایش پیدا کرده است؛ برای مثال امروزه و تنوع مدل به وجود آ

وی گفت: ما حامی صنعت ماشین های کشاورزی هستیم که کار اصلی ما حمایت از بخش کشاورزی است، در منشور صنعت .شود

نعت ماشین های کشاورزی به تولید و امنیت غذایی کشور ، این در حالی است که صکشور جای ماشین های کشاورزی خالی است

عباسی اضافه کرد: یک صنعت بی ادعا و کم قیمت در خدمت کشاورز و اقشار کم درآمد جامعه است و این حوزه ای .مربوط است

اشاره به رویکرد رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با .است که امنیت غذایی و در کالن امنیت ملی کشور در گرو آن است

ساله ای با مشارکت دانشگاهیان و بخش خصوصی تدوین  39سرمایه گذار محور دولت یازدهم در حوزه کشاورزی تصریح کرد: برنامه 

شده و پذیرای برنامه شما نیز هستیم، محوریت برنامه ما آب محور است و دیدگاه ما این است که با توجه به محدودیتی که در حوزه 

عباسی اظهار کرد: باید به ازای آب مصرفی کمتر، .از صنعت ماشین های کشاورزی که آب را بیشتر ذخیره کند بهره ببریم آب داریم،

کیلوگرم محصوالت کشاورزی  3.7ساله به ازای یک مترمکعب آب،  39تولید بیشتر داشته باشیم. به همین منظور در افق برنامه 

وی گفت: در حوزه پایداری تولید به دنبال آن هستیم که .ر محصوالت مختلف، متفاوت استتولید خواهیم کرد که البته این آمار د

کشاورزی مرسوم را به سمت کشاورزی حفاظتی سوق دهیم که به نحو مطلوب در حال انجام است. در شرایط فعلی نزدیک به یک 

 72هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تحت پوشش کشاورزی حفاظتی قرار گرفته است که باعث می شود بیش از  822میلیون و 

( اتماک_نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و ادوات کشاورزی و صنایع وابسته )آی فارم .لیتر گازوییل در هر هکتار صرفه جویی شود

 .های بین المللی تهران برپا است تا یازدهم مردادماه در محل دائمی نمایشگاه

http://www.iana.ir/fa/news/88434/%D4%AA%D4%AF%D2% 
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 مکانیزاسیون
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

نج مکانیزه پنبه قابل استفاده در مزارع یک تا پبهزراعی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با بیان اینکه دستگاه نیمهسرپرست بخش 

ریز و کشت ردیفی اقدام به برداشت محصول پنبه در چندین چین کند، یادآور شد: با این تواند بدون نیاز به برگهکتاری بوده و می

 .از برداشت دستی است و میزان تلفات و ریزش محصول نیز از بین خواهد رفت دستگاه کیفیت الیاف برداشت شده بهتر

چین های وشهای ماشینوگو با خبرنگار ایانا با اشاره به محدودیتسرپرست بخش بهزراعی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور امروز در گفت

ل از ریز قبهای هد بردارنده، نیاز به استفاده از برگردیفها مانند عدم تطابق فاصله کشت با هنگام برداشت گفت: این محدودیت

اری کبودن اکثر مزارع پنبهبرداشت، قیمت باالی ماشین، وارداتی بودن ماشین برداشت وش و خروج ارز از کشور و همچنین کوچک

 ایماشین برداشت پنبه چین توسط کشاورزان، الزم بودهای وشای ماشینو کشت غیرخطی و عدم پذیرش تلفات ناچیز مزرعه

منظور ماشین گونه مزارع کار کند.دکتر شهرام نوروزیه افزود: بدینهای یادشده، در اینطراحی شود که بتواند با وجود محدودیت

خودگردان در مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با همکاری گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

های باز را برداشت می کند. می شود و وش غوزه ها حرکت دادهاخته شد که واحد بردارنده توسط کارگر در بین بوتهطراحی و س

رون ها بیهای باز را از داخل غوزهچرخد و وش غوزهشده از تعدادی انگشتی که توسط یک موتور الکتریکی میواحد بردارنده تشکیل

های ها در داخل کیسهکند. در انتهای کار، این وشش هوا و لوله انتقال به مخزن منتقل میکشد؛ سپس توسط مکانیزم مکش و دهمی

ر مکانیزه پنبه قابل استفاده دشود.وی با بیان اینکه دستگاه کوچک نیمهشده، در انتهای مزرعه تخلیه میآوریبزرگی )خالل( جمع

ریز و کشت ردیفی اقدام به برداشت محصول پنبه در چندین چین کند، رگتواند بدون نیاز به بمزارع یک تا پنج هکتاری بوده و می

 یادآور شد: با این دستگاه کیفیت الیاف برداشت شده بهتر از برداشت دستی است و میزان تلفات و ریزش محصول از بین خواهد رفت.

یابد و امکان برداشت غوزه نارس رصد افزایش مید 22نوروزیه بیان کرد: با استفاده از این دستگاه همچنین سرعت برداشت کارگر تا 

دو تا شش  تواندرود.به گفته عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور، این دستگاه میو مواد خارجی مانند کلوخ نیز از بین می

پنبه را دستگاهی خودگردان  مکانیزهکیلوگرم وش را برداشت کند.وی ماشین برداشت نیمه 822واحد بردارنده داشته باشد و روزانه تا 

کند، بدون اینکه به تراکتور و ادوات جانبی نیاز داشته باشد.نوروزیه با اشاره به هزینه ساخت ماشین دانست که داخل زمین حرکت می

پنبه میلیون تومان صرف شده است که از سوی مؤسسه تحقیقات  12مکانیزه پنبه عنوان کرد: برای ساخت این دستگاه برداشت نیمه

اکنون یک نمونه از ماشین برداشت کشور و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تأمین شده است.وی با بیان اینکه هم

مکانیزه پنبه طراحی و ساخته شده است، گفت: برای تولید انبوه این دستگاه در حال معرفی مزایای استفاده از آن نزد کشاورزان نیمه

مکانیزه پنبه در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اشاره کرد و ادامه داد: روزیه به ثبت اختراع ماشین برداشت نیمهکار هستیم.نوپنبه

ثبت این دستگاه در تاریخ هشتم اسفند ماه پارسال در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور صورت گرفته است.به گفته سرپرست بخش 

و در حال  رودشمار میاشت پنبه یکی از ضروریات توسعه کشت این محصول در کشور بهبهزراعی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور، برد

درصد مزارع پنبه کشور نیز با دست  21درصد هزینه تولید پنبه شامل برداشت دستی این محصول می شود و  82تا  22حاضر 

 شود./برداشت می

http://www.iana.ir/fa/news/88137/%D4%B7%D4%B3%D4 
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 مکانیزاسیون
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

متر، کای با قیمت تمام شده بسیار عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان گفت: پیازکن تیغه 

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات .ساختمان ساده، هزینه تعمیر و نگهداری کمتر گزینه مناسب تری برای کشاورزان خرده مالک است

ای اخیر هکن گفت: در سال فنی و مهندسی کشاورزی، دکتر اردشیر اسدی با اشاره به ارزیابی فنی و اقتصادی سه نوع ماشین پیاز

 های کن عقب سوار موفق شدند که سوخ کن کنار سوار و نصب آن بر روی شاسی غدها ساخت یک واحد ردیف سازندگان ایرانی ب

سان کندن پیاز با ماشین های عقب سوار امکان پذیر شده  های تراکتور در تردد بعدی راکنده و کنار بزنند. بدین نوار محل عبور چرخ

ای( و نوع بدون کنندگی )زنجیر نقاله یازکن شامل: نوع مجهز به سیستم غربال وی افزود: در این خصوص دو نوع ماشین پ.است

ها  های بدون غربال یک تیغه یا میله سراسری از زیر عمق توسعه غده است. در ماشینکننده برای کندن پیاز ساخته شده  غربال

صورت فعال و یا غیر فعال عمل زیربر ورز به د. این عامل خاکشوها موجب باال راندن آنها نیز می  عبور کرده و ضمن زیربر کردن غده

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان با بیان اینکه در پیازکن .دهدها را انجام می کردن غده 

ادآور شد: یابند، ی و به روی زنجیر نقاله انتقال میها مثلثی کنده ای از خاک توسط تیغه های پیاز به همراه الیه  ای سوخزنجیر نقاله 

های پیاز ضمن جدا شدن از خاک در طول زنجیر نقاله در انتها با کم عرض شدن مسیر )به وسیله دو صفحه  در این نوع پیازکن سوخ

ار و دو نوع ماشین غربال شود. به گفته اسدی یکسان بودن افت کمی و کیفی در دراهنما( روی نوار باریکی روی خاک ریخته می 

ای در مزارع بزرگتر و در صورت وجود کن زنجیر نقاله دهد استفاده از پیازهای اقتصادی نشان می بدون غربال و تعیین شاخص 

هداری گای با قیمت تمام شده بسیار کمتر، ساختمان ساده، هزینه تعمیر و ناست. اما پیازکن تیغه تراکتورهای پر قدرت قابل توصیه 

 کمتر گزینه مناسب تری برای کشاورزان خرده مالک است.

http://www.iana.ir/fa/news/88482/%D4%A7%D2%41%D2%42%D4 
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 مکانیزاسیون
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

با استفاده از "زامبیا به کشاورزی به عنوان هسته اصلی اقتصاد نگاه می کند، کاترین کندا، کمیساریای منطقه چیتامبو زامبیا گفت: 

زامبیا به کشاورزی به عنوان هسته اصلی اقتصاد ".نطقه افزایش یافته استکشاورزی مکانیزه در چیتامبو در استان مرکزی تولیدات م

با استفاده از کشاورزی مکانیزه در چیتامبو در استان مرکزی "نگاه می کند، کاترین کندا، کمیساریای منطقه چیتامبو زامبیا گفت: 

)اخبار و اطالعات زامبیا را  ZANISبنا به گزارش  ،"لوساکا تایمز"به گزارش ایانا از سایت "تولیدات منطقه افزایش یافته است.

 در این منطقه صحبت کرد. Ox- drawn rippersو ماشین گزارش می دهد(، کمیساریای منطقه به تازگی در مراسم ارائه تراکتور 

 "بازی کند.دولت تاکید زیادی بر کشاورزی دارد و می خواهد که این بخش، نقش اصلی را در اقتصاد زامبیا "او گفت : 

 وی از کشاورزان خواست تا تجهیزات را به طور کامل به کار ببرند تا بهره وری آن ها افزایش یابد.

یه کمیساریای منطقه به کشاورزان توص"اکنون شما با داشتن تجهیزات باید به افزایش تولید دست یابید."این مقام مسئول گفت: 

از ماشین آالت مانند فرزندان "ازآن ها برای مدت طوالنی تری استفاده کنند.وی افزود: کرد که مراقب دستگاه ها باشند تا بتوانند 

تاندی، همچنین کاتوموا م"مان باید مراقبت کنیم ، چراکه با بهره بردن از این ماشین آالت می توانیم به تولید بیشتر دست یابیم .

ای سنتی استفاده کنیم. این تجهیزات می توانند به افزایش به جای این که از روش ه"مسئول هماهنگی کشاورزی منطقه گفت: 

ماشین آالت به سطح بهره وری کشاورزان کمک خواهد کرد، زیرا با تجهیزات "وی افزود:  "میزان کشت )برحسب هکتار( کمک کنند.

وکا ن ماشین آالت، آلفرد چیمهمچنین یکی از استفاده کنندگا"میزان کشت و کود با توجه به استاندارد توصیه شده انجام می شود.

این اقدام "( در راستای حمایت از کشاورزان در منطقه قدردانی کرد وگفت: 3از دولت و پروژه بهره وری کشاورزی و بهبود بازار )

د وباعث افزایش بهره وری و اعتماد به نفس کشاورزان می شود و با بهبود کشاورزی، کشاورزان آسیب پذیر بیشتری قادر خواهند ب

 "فرزندان شان را به مدرسه بفرستند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

3- Agriculture Productivity and Market Enhancement Project (APAMEP) 

http://www.iana.ir/fa/news/88822/%D2%41%DA% 4%A7% 
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 متفرقه
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

هزار نفر  31مراسم قرعه کشی جشنواره ستاره ها با حضور مدیران عالی بانک کشاورزی برگزار و برندگان جوایز این جشنواره از بین 

 .وان این بانک مشخص شدنداز اعضای واجد شرایط باشگاه کودک و نوج

به مناسبت میالد حضرت معصومه )س( و روز دختر، مراسم قرعه کشی جشنواره ستاره ها روز سه شنبه سوم مرداد سال جاری با 

هزار نفر از اعضای واجد شرایط باشگاه کودک و  31حضور مدیران عالی بانک کشاورزی برگزار و برندگان جوایز این جشنواره از بین 

به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، آیین قرعه کشی جشنواره ستاره ها برای انتخاب ان این بانک مشخص شدند.نوجو

هزار نفر شرکت کننده واجد شرایط برگزار شد و طی آن برندگان جوایز این جشنواره  31نفر برندگان جوایز این جشنواره از بین  222

میلیون ریال و  9فقره کمک هزینه خرید اسکوتر به ارزش  222میلیون ریال،  1تبلت به ارزش  فقره کمک هزینه خرید 922شامل 

میلیون ریال مشخص شدند.بر اساس این گزارش، در این مراسم محمد رضا  3فقره کمک هزینه خرید لوازم ورزشی به ارزش  822

بال کم سابقه کودکان و نوجوانان از باشگاه کودک و نوجوان غفوری مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی بانک کشاورزی ، از استق

هزار نفر افزایش یافته  327تا کنون خبر داد و گفت تعداد اعضای باشگاه در این بازه زمانی با رشد چشمگیر به  21از ابتدای سال 

 است.

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

 باشگاه اعضای تمامی  و داشت ادامه  3228تا پایان خرداد ماه سال  3221شایان ذکر است جشنواره ستاره ها از اول بهمن ماه سال 

 .اند داشته را جشنواره این جوایز کشی قرعه در شدن برنده شانس شده، کسب امتیاز اساس بر نوجوان و کودک

 .شد خواهد اعالم  www.bki.ir از طریق پایگاه اینترنتی بانک کشاورزی به آدرس این گزارش می افزاید اسامی برندگان به زودی

http://www.iana.ir/fa/news/88811/%D4%A4%D4%B3%DA%AF%D4 
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 متفرقه
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

ها اعالم مقاومتی در بخش کشاورزی را رویکرد اصلی پخش برنامهگانه اقتصاد 38رئیس گروه رادیویی و تلویزیونی جهاد محورهای 

های روغنی، توسعه پرورش ماهی در قفس کرد و یادآور شد: مباحثی نظیر آب، تولید و خوداتکایی محصوالت استراتژیک همچون دانه

د که در نشست با مدیر شبکه آموزش هایی بوهای نوین آبیاری کشاورزی و... ازجمله موضوعدر شمال و جنوب کشور، توسعه سامانه

وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به نحوه تداوم همکاری معاونت رئیس گروه رادیویی و تلویزیونی جهاد امروز در گفت.سیما مورد توجه قرار گرفت

های جمعی با هدف توسعه سانهبرداران از طریق رهای بهرهترویج کشاورزی با شبکه آموزش سیما گفت: در راستای توسعه و تحقق آموزش

های آموزشی و ترویجی با شبکه آموزش از ابتدای شهریورماه سال جاری یک مجموعه برنامه زنده برای ای در پخش برنامههای رسانههمکاری

 شود.شبکه پخش می های تولیدی و استودیویی، با رویکرد آموزش و ترویج از اینصورت پخش برنامهدقیقه به 22سه روز در هفته با زمان 

های گوناگون کشاورزی مجری و کارشناس موضوعی حضور خواهند داشت وحید هوشین افزود: در این برنامه زنده تولیدی با موضوع

گو با مدیران دولتی و غیردولتی در حوزه کشاورزی، کشاورزان برتر و... وها، گفتهای کشاورزی در سطح استانو گزارشی از فعالیت

ای متناسب با آموزش و ترویج کشاورزی است، بیان کرد: در دیدار معاون ترویج شود.وی با بیان اینکه شبکه آموزش، شبکهپخش می

های استانی در بخش کشاورزی با همکاری مشترک کشاورزی با مدیر شبکه آموزش سیما تفاهم شد با همکاری این شبکه گزارش

 ما تولید و پخش شود.ها و شبکه استانی سیجهاد کشاورزی استان

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

گانه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی را رویکرد اصلی 38رئیس گروه رادیویی و تلویزیونی جهاد معاونت ترویج کشاورزی محورهای 

ای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی مباحثی نظیر آب، تولید و خوداتکایی ها اعالم کرد و ادامه داد: توجه به محورهپخش برنامه

های نوین های روغنی، توسعه پرورش ماهی در قفس در شمال و جنوب کشور، توسعه سامانهمحصوالت استراتژیک همچون دانه

 جه و مطمح نظر قرار گرفت.آبیاری کشاورزی و... ازجمله موضوعاتی بود که در جلسه با مدیر شبکه آموزش سیما مورد تو

رای ریزی عملیاتی بنامه همکاری بین جهاد کشاورزی و شبکه آموزش سیما برنامههوشین با بیان اینکه تا زمان نهایی شدن تفاهم

حال  های تولیدی، دراندازی برنامههای مشترک ترویج کشاورزی و شبکه آموزش در جریان است، عنوان کرد: تا راهاندازی برنامهراه

های تأمین کشاورزی که از قبل موجود بود، در جدول پخش صبح و بعد از ظهر شبکه آموزش تداوم خواهد داشت. هم حاضر برنامه

شود.به گفته وی، همچنین در دیدار معاون ترویج کشاورزی با مدیرشبکه های کشاورزی از شبکه آموزش پخش میاکنون برنامه

 های ترویجی در قالب زیرنویس در ساعات پربیننده از این شبکه پخش شود./امآموزش سیما تفاهم شد روزانه پی

http://www.iana.ir/fa/news/88884/%D2%BE%D4%AE%D4 
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 متفرقه
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

 .منتشر و توزیع شد 28ماهنامه سنبله ویژه تیر ماه  912شماره 

که همچون گذشته به طراحی روی جلد اهمیت خاص  "سنبله"به گزارش خبرنگار ایانا، در بین مطالب خواندنی این شماره ماهنامه 

الب متنوعی در حوزه های کشاورزی، صنایع غذایی و چالش های زیست و متمایزی با بیشتر نشریات تخصصی بخش قائل است، مط

 .محیطی کشور به چشم می خورد

کش و اثرات آن بر کشاورزی؛ نانو حسگرهای تشخیص از جمله مطالب مهم این شماره سنبله، می توان به اپراکا در ایران؛ نانو آفت

های مدارس در برابر برنامه خرید هواپیما؛ تاثیر افزودن پودر سنجد بر ویژگیهای گیاهی در مواد غذایی؛ بودجه شیر دهنده پاتوژن

 های کیفی بستنی؛ حمایت از تولید ملی در گرو افزایش های ذرت بر روی ویژگی کننده کیفی نان همبرگر؛ تأثیر استفاده از شیرین

ن سرمایه و اعتبار؛ مصاحبه با مجید عشقی، قائم مقام کیفیت کاالی ایرانی، فرق ماشین با ماشین!، بازگشت یک محصول، هدر رفت

های شهری در آبیاری فضای سبز؛ گیاهان دارویی مرزنگوش و نعناع؛ مدیر عامل بورس کاالی ایران؛ سیستم های جمع آوری سیالب

اصی از آتلیه نشریه در ارتباط روی جلد این شماره سنبله، به طرحی اختص.اشاره کرد ... پدیده تغییر اقلیم و اثرات آن بر کشاورزی و

با سرمقاله این شماره به قلم مهندس محمد علی امین طاهری بر می گردد که موضوع تبعات تاخیر در اجرای الگوی کشت در 

 /.کشورمان را مورد توجه قرار داده است

a.ir/fa/news/http://www.ian88824/%D4%B2%D2%48%D4%A4 
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 متفرقه
 فودپرس ۶۹۳1مرداد ماه  1جمعه 

های مشهور فست فود به تازگی همبرگر عجیبی در شعب خود عرضه کرده که طرفداران زیادی پیدا کرده و کاربران یکی از برند

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، .کنندصفحات مجازی تصاویر این همبرگر عجیب را دست به دست میزیادی در 

های فست فود بوده که به دلیل طعم و شکل متفاوت در سراسر جهان یکی از اختراعات قرن اخیر به دنبال زندگی ماشینی، غذا

ها ها و برگرشامل انواع ساندویچ« غذای حاضری»ها یا فست فود.خود را داردمحبوبیت زیادی پیداکرده و طرفداران دو آتیشه خاص 

 مرغ، ناگت کرده، سرخ زمینیسیب مرغ، یا گوشت استیک ٔ  داگ، فیلهمثل همبرگر و چیزبرگر، ماهی، مرغ و میگو سوخاری، هات

امروزه هر کتاب .خورندمی چشم به فودیفست ایهرستوران غذای فهرست در ساالد انواع و پیتزا انواع ،(مکزیکی غذای نوعی) تاکو

ر ای مدام دهای زنجیرهها و رستورانکنید و بسیاری از سرآشپزها مشاهده میآشپزی را که ورق بزنید بخشی را با عنوان فست فود

ود را به طرفداران فست فتکاپو و تالش هستند تا پیتزا یا ساندویج جدید و حتی عجیبی را عرضه کنند تاهمیشه افراد تنوع طلب و 

های دنیا شعبه دارد و در ای مک دونالد است که در بسیاری از کشورهای زنجیرهیکی از مشهورترین رستوران.رستوران خود بکشند

به تازگی مک دونالد .شودها عرضه میهای این برند مشهور به منظور حفظ مشتری به طور مداوم نوع جدیدی از فست فودرستوران

ها شده و طرفداران فست فود عکس همبرگر جدید این رساند که مورد توجه برگر دوستهمبرگری را در شعب خود به فروش می

در این همبرگر عجیب، ساندویج بر روی درب نوشیدنی تعبیه شده و یک نی از .کنندبرند را در صفحات مجازی دست به دست می

ن این نوشیدنی و همبرگر بسیار عجیب و متفاوت با حالت عادی است و به همین دلیل سط نان همبرگر بیرون زده و به نوعی خورد

های این همبرگر این است که نه همبرگر سرد و نه نوشیدنی زیر آن گرم طرفداران زیادی پیدا کرده است همچنین یکی از جذابیت

 .شودمی

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=7b3c417bf3978899b879dd88fae8 
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 متفرقه
 فودپرس ۶۹۳1مرداد ماه  5پنج شنبه 

سردخانه دامپزشکی بود نگاه می کردند، می گفتند که اهالی محل که با تعجب به بسته های گوشت چرخ کرده فاسدی که در حال انتقال به 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ گشت مشترک تعزیرات حکومتی روز .شب ها صف انتظار طوالنی برای غذای این کبابی تشکیل می شود

در شرق تهران، پس از بازرسی از این  چهارشنبه به همراه نمایندگان دستگاه های نظارتی، براساس شکایت یکی از شهروندان از کبابی مشهوری

کیلویی حاوی گوشت های چرخ کرده ای که انتهای آن  12کیسه های پالستیکی .واحد صنفی متوجه تخلفات صنفی و بهداشتی متعددی شد

کارگران در صدد خونابه جمع شده بود و برخی قسمت های روی آن گوشت ها سیاه شده بود، جلوی در این کبابی توجه همه را جلب می کرد. 

 یمتفرق کردن جمعیت بودند و با نگرانی سعی داشتند که هرچه سریع تر کار انتقال گوشت ها به ماشین دامپزشکی را انجام دهند. یکی از اهال

ی توانند از وی با ابراز تاسف گفت: چطور م.محل به خبرنگار ایرنا گفت : هر شب مردم مدت زمانی طوالنی برای گرفتن غذا در صف می ایستند

یی که هااعتماد مردم سوء استفاده کنند و اینطور سالمت مردم را به خطر بیاندازند.اگر در منزل نان و پنیر خورده شود بهتر است تا از رستوران 

این کبابی مشتریان یکی دیگر از اهالی محل گفت: چند کبابی در این خیابان وجود دارد اما .اینطور با جان مردم بازی می کنند، غذا تهیه شود

 زیادی از نقاط مختلف تهران دارد و همیشه شلوغ است؛ ما فقط یک بار از آن غذا گرفتیم که به دلیل بوی چربی و خام بودن کباب ها، کیفیت

دارد غیراستان بر اساس این گزارش در بازدید از این کبابی، کاظم علی زاده نماینده دامپزشکی گفت: سردخانه این واحد صنفی.مطلوبی نداشت

وی یادآور شد: واحدهای .است و شرایط الزم برای نگهداری گوشت را ندارد و تغییر رنگ گوشت نشان می دهد که این گوشت ها فاسد است

ل علی زاده با بیان اینکه از ظاهر این گوشت ها مشخص است که فاسد شده و قاب.روز نگهداری کنند 9صنفی نباید گوشت چرخ کرده را بیش از 

این .استفاده نیست، افزود: همه گوشت های این واحد صنفی ضبط می شود و برای بررسی دقیق تر نمونه این گوشت به آزمایشگاه داده می شود

 دکارشناس دامپزشکی با تاکید بر اینکه در زمینه سالمت و امنیت مردم هیچگونه چشم پوشی نداریم، اظهار کرد: همه این گوشت ها معدوم خواه

ابوالفضل پوالدوند کارشناس بهداشت نیز درباره بهداشت .اما تا زمان دریافت نتیجه آزمایش به صورت امانت در سردخانه نگهداری می شودشد 

 محیط این کبابی ابراز تاسف کرد و گفت: در این واحد صنفی حداقل های موازین بهداشتی هم رعایت نشده است، کارگران کارت بهداشت ندارند،

الی است که همه افراد شاغل در مشاغلی که با سالمت مردم در ارتباط هستند از جمله اغذیه فروشی ها برای فعالیت باید کارت بهداشت این درح

وی گفت: یخچال این کبابی کامال غیربهداشتی است به طوری که گوشت های مانده در جداره این یخچال باعث بوی تعفن شده .داشته باشند

بهمن حسن بیگی رئیس گشت های ویژه تعزیرات تهران هم پس از بازدید از این کبابی و انتقال گوشت .ی میکروبی بسیار استاست و آلودگی ها

وی .ها گفت: براساس قانون ، نگهداری گوشت به صورت چرخ کرده در کبابی ها و رستوران ها غیرقانونی است و باید در زمان طبخ چرخ شود

تن گوشت کشف شده در آزمایشگاه اثبات شود، پرونده واحد صنفی به دادسرای جرائم پشودزشکی ارسال  9روبی این ادامه داد: اگر آلودگی میک

 خواهد شد و اگر آلودگی میکروبی اثبات نشود به علت نگهداری گوشت چرخ کرده پرونده ای تشکیل و به یکی از شعب اداره کل تعزیرات حکومتی

ساعت توسط وزارت بهداشت و  84یگی اضافه کرد: این واحد صنفی باتوجه به شرایط بحرانی ظرف مدت حسن ب.استان تهران ارسال می شود

سازمان تعزیرات حکومتی و  321رئیس گشت های ویژه تعزیرات تهران یادآور شد: شهروندان می توانند از طریق سامانه .شوددرمان پلمب می

ت را برای رسیدگی اعالم کنند تا گشت های مشترک تعزیرات حکومتی به همراه دستگاه سازمان صنعت، معدن و تجارت تخلفا 398یا سامانه 

بر اساس این گزارش در پایان این بازرسی همچنین حدود .های نظارتی در اسرع وقت و به صورت سرزده به تخلفات و شکایات رسیدگی شود

 .ت چرخ کرده با حضور نماینده سازمان دامپزشکی معدوم شدصد کیلوگرم انواع گوشت از قبیل شیشلیک، فیله مرغ، بال مرغ و گوش

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=1a4c9828ed2a89b2afad82 
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 مرکبات
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

دست هزار تن محصول تا پایان فصل برداشت به 122های لیموترش کشور هزار هکتار سطح زیر کشت باغ 29شود از بینی میپیش

د نگار ایانا میزان متوسط تولیوگو با خبرگرمسیری وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتهای گرمسیری و نیمهمدیرکل دفتر میوه.آید

هزار هکتار آن  97های لیموترش هزار هکتار سطح زیر کشت باغ 29تن عنوان کرد و گفت: از مجموع  92لیمو ترش در هر هکتار را 

شته، سال گذ پور با اشاره به خسارات آفت جاروک لیموترش درهزار هکتار آن نابارور یا در مرحله نهال است.ابوالقاسم حسنبارور و پنج

های ها با استفاده از ارقام مقاوم و حمایتها، اصالح باغهای آموزشی، انجام عملیات تغذیه مناسب در باغافزود: با توجه به برنامه

های لیموترش در شرایط مطلوب شده از سوی متولیان مربوطه این آفت در سال جاری مدیریت شده است و در حال حاضر باغانجام

فاده های لیموترش با استدلیل هجوم این آفت از دست رفته اند توسعه باغبرند.وی تأکید کرد: برای جبران درختانی که بهسر میبه

پور، در حال حاضر لیموترش نوبرانه استان هرمزگان و جنوب استان شده و مقام در حال انجام است.به گفته حسناز ارقام اصالح

 های فارس، سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر عرضه خواهد شد.از آن محصول استان کرمان وارد بازار شده است و پس

شود، ادامه داد: اوج تولید لیموترش در این بازه زمانی وی با بیان اینکه بیشتر عرضه این محصول در اواخر شهریور و مهرماه انجام می

های گرمسیری و گیرد.مدیرکل دفتر میوهکنندگان قرار میفافتد و محصول به میزان مورد نیاز در دسترس مصراتفاق می

گرمسیری از روند رو به رشد مصرف لیموترش در کشور خبر داد و بیان کرد: با توجه به افزایش آگاهی مردم نسبت به ارزش نیمه

ادآور شد: لیموترش دارای مواد پور در پایان یغذایی لیموترش و تأثیر آن بر سالمت، مصرف آن در جامعه در حال افزایش است.حسن

بهبود هضم غذا، تسکین یبوست،  توان به کاهش وزن،مغذی مهم و مؤثر برای سالمت است و از تأثیر مصرف لیموترش بر بدن می

 ها و پوست... نام برد./مراقبت از چشم، درمان اسکوربوت،زخم معده، اختالالت تنفسی، نقرس، درمان لثه

http://www.iana.ir/fa/news/88141/%D2%BE%DB%4C%D4%B 
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 مرکبات
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

های فارس و های هرمزگان و جنوب کرمان شدت بیشتری گرفته است و این بیماری در استانبیماری جاروک لیموترش در استان

 .ای قرار داردبوشهر در وضعیت قرنطیه

یرشیمیایی روش شیمیایی و غ وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه هیچمدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفت

تنها راهکار مبارزه با بیماری جاروک لیموترش امحاء درختان مبتال است اما سیاست  :برای مبارزه به این بیماری وجود ندارد، گفت

اد جهوزارت جهاد کشاورزی مدیریت بیماری و حفظ درختان آلوده تا زمان امکان برداشت است.اکبر آهنگران در توضیح دالیل وزارت 

ها نیاز به اعتبارات زیادی برای های آلوده بسیار زیاد است و امحاء این سطح از باغکشاورزی در اعمال این سیاست، افزود: سطح باغ

 رود.پرداخت خسارات دارد، ضمن با امحاء تمامی درختان آلوده بخش زیادی از تولیدات لیموترش کشور به ناگهان از دست می

های جارویی در یک قسمت از های بیماری جاروک لیموترش شامل ظهور شاخهی این بیماری، بیان کرد: نشانههاوی درباره نشانه

ها در ها است که با خشک شدن برگهای جارویی به سایر قسمتدرخت و سپس گسترش بیماری و افزایش تدریجی تعداد شاخه

 شود.و در نهایت مرگ درختان آلوده طی سه تا چهار سال می ها یکی پس از دیگریهای جارویی منجر به خشکیدگی شاخهشاخه

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه بیماری جاروک لیموترش یک دوره کمون )نهفته( دارد، ادامه داد: 

تواند بیماری به تمام باغ دهد و در این مدت میدرخت مبتالء به مدت سه تا چهار سال عالئم قابل تشخیصی را از خود نشان نمی

های همچون زنجرک است، همچنین این بیماری ترین عامل انتقال این بیماری از طریق آفتن، مهمسرایت کند.به گفته آهنگرا

تواند از طریق پیوندک آلوده به درختان سالم انتقال پیدا کند.وی تأکید کرد: از زمان بروز این بیماری در کشور تاکنون بیش از می

ایم.آهنگران در پاسخ به این پرسش که با توجه به شدت گسترش بیماری ادههای لیموترش کشور را از دست دهزار هکتار از باغ 31

های از دست رفته و جبران کسری تولید فکری شده است، خاطرنشان ساخت: وزارت جهاد کشاورزی با استفاده آیا برای جایگزینی باغ

های جدید برای تأمین و وزارتخانه ایجاد نهالستان های جدید پرداخته است، ضمن اینکه ایناز ارقام مقاوم به بیماری به احداث باغ

سوسک های سالم و با اصالت لیموترش را در دستور کار قرار دارد.وی در پایان با هشدار دوباره درباره افزایش آفت توزیع نهال

توجه باشند نسبت به هشدارهای سازمان حفظ نباتات درباره این آفت بی در کشور، اظهار کرد: اگر نخلداران سرخرطومی حنایی

 های لیموترش دچار خواهند شد./های کشور نیز در چند سال آینده به سرنوشت باغنخلستان

http://www.iana.ir/fa/news/88843/%D4%A7%D2%43%D4%B9% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://iana.ir/fa/news/45206
http://iana.ir/fa/news/45206
http://iana.ir/fa/news/45206
http://www.iana.ir/fa/news/46681/%D8%A7%D9%81%D8%B2%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6931اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

288 

 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸۱تاریخ: 

هزارتن  122مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت:مجموع تولید لیموترش سال گذشته 

 .هزارتن نسبت به این رقم افزایش می یابد 92پیش بینی ها، تولید امسال بود که بر اساس 

،تجارت صنعتابوالقاسم حسن پور مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

با اشاره به اینکه برداشت لیمو ترش از اوایل تیرماه آغاز و تا اواخر آبان ادامه دارد،  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

رهکتار نابارور و در مرحله هزا 1هزارهکتار آن بارور و  27 باغ های لیمو ترشهزارهکتار سطح زیر کشت  29اظهار داشت: از مجموع 

به گفته وی لیموترش در استان های فارس،بوشهر،سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خزوستان کشت می .نهال است

تن عنوان کرد و افزود: این درحالی است که وزارت جهاد با اقداماتی  92در هر هکتار را  تولید لیموترشحسن پور متوسط .شود

ر،ارائه راهکارهای فنی به باغداران ، انجام عملیات تغذیه مناسب در باغ ها و استفاده از ارقام سامانه آبیاری تحت فشاث نظیر احدا

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری با اشاره به .است تن افزایش داده  29الی  22به  را هکتار در عملکرد مقاوم، 

در باغات لیموترش بیان کرد: براین اساس برای جبران درختانی که به دلیل هجوم این آفت از  شیوع آفت جاروکآخرین وضعیت 

وی ادامه داد: مجموع تولید لیموترش سال .بین رفتند، توسعه باغ های لیمو ترش با استفاده از ارقام اصالح شده در حال انجام است

این مقام مسئول با اشاره .یابد افزایش هزارتن نسبت به این رقم  92ل هزارتن بود که پیش بینی می شود که تولید امسا 122گذشته 

هزارتن بود که به سبب شیوع  822تولید لیمو ترش حدود  48طی سال های اخیر افزود: در سال  کاهش تولید لیمو ترشبه 

درمان در جهت ارتقای سالمت جامعه  بیماری جاروک بسیاری از باغات از بین رفت از این رو انتظار می رود که وزارتخانه بهداشت و

حسن پور با اشاره به اینکه عرضه این محصول در اواخر شهریور و مهرماه انجام می .در این زمینه سرمایه گذاری الزم را داشته باشد

ف سترس مصرشود، گفت: اوج تولید این محصول در این بازه زمانی اتفاق می افتد به طوریکه لیموترش به میزان مورد نیاز در د

 ارزشوی با اشاره به روند روبه رشد مصرف لیمو ترش اظهار کرد: با توجه به افزایش آگاهی مردم نسبت به .کنندگان قرار می گیرد

 .است افزایش روبه جامعه در آن مصرف  و اهمیت آن در سالمتی انسان غذایی لیمو ترش

http://www.yjc.ir/fa/news/8372124/%D4%A7%D2%43%D4 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۳۱/۸8/۸۰ : تاریخ

  .سابقه استساله این صنعت بی 392رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دستیابی به رکورد قابل توجه در تولید شکر در تاریخ  

ورزی کشا ، غالمحسین شافعی امروز در مراسم جشن ملی شکر که با حضور وزیر جهادخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی 

و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: دستیابی به رکورد قابل توجه در تولید شکر در 

رییس اتاق بازرگانی ایرا با اشاره به نقش تولید شکر در راستای تحقق اهداف اقتصاد . ساله این صنعت بی سابقه است 392تاریخ 

های تولید کشاورزی و پیوند کارشناسان ود: در شرایط موجود و با وضعیت کم ابی این مهم با مشارکت تالش گران عرصهمقاومتی افز

شافعی گفت: این حرکت ارزشمند که موجب بهره وری در تولید شکر شده، نتیجه پیوند علم و عمل در .تحقق پذیر شده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: دستیابی به این موفقیت .عرصه بوجود آمده است ها و مشارکت فعاالن اینکشاورزی و اعمال سیاست

 .که با افزای تولید ثروت، درآمده و ایجاد اشتغال همراه است، اقدامی مهم و اساسی است که باید آن را به سایر صنایع نیز تسری داد

به ازای هر مترمکعب اب  43شکر، تولید این محصول که در سال وی بیان داشت: در نتیجه اقدامات انجام شده برای افزایش تولید 

گرم  822به ازای مصرف هر متر مکعب اب به  21گرم و در سال  827به ازای همان مقدار مصرف آب به  22گرم بوده در سال  392

 .رسیده است

/www.farsnews.com/newstext.php?nn=http:/32282124222182 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۳۱/۸8/۸۱ : تاریخ

های مصری بار گفت: به طور قطع جنس قاچاق در بازارهای ما امکان فروش ندارند و پرتقالو تره مدیرعامل سازمان میادین و میوه 

وگو با خبرنگار کشاورزی رحیمی در گفت .شود که به طور حتم ثبت سفارش شده استاز طریق ستاد تنظیم بازار به ما داده می

وه ای خرید میشود بر خالف قانون که باید هر سه ماه یکبار به صورت دوره، در پاسخ به این پرسش که گفته میخبرگزاری فارس

های باغداران خاصی سال است به طور مداوم میوه 32ها وجود دارد که سازمان میادین از یک باغدار انجام شود، اما ظاهراً برخی رانت

کنیم که بر اساس مصوبه شورای شود، با رد این موضوع گفت: طبق قانون ما بر اساس مزایده کار میبازار سازمان میادین می روانه

شود که حتماً وزارت جهاد کشاورزی باید این تولیدکنندگان را تأیید کرده و مهر ها به تولیدکنندگان واگذار میشهر برخی از غرفه

وی اضافه کرد: .کنیمها را واگذار میتأییدیه این افراد باشد و ما هم طبق لیست وزارت جهاد کشاورزی غرفهاین وزارتخانه پای برگه 

کنند که این افراد از طریق مزایده وارد کنندگانی است که میوه را تهیه و در بازار میادین عرضه مییک بخش دیگر مربوط به تأمین

های میادین و میوه و جایگاه در سازمان 312در جهت حمایت از تولیدکنندگان کوچک رحیمی به این نکته اشاره کرد: .شوندمی

وی در مورد جزئیات این طرح هم گفت: مثال باغداری  .بار در نظر گرفته شده که به تولیدکنندگان خرد اختصاص خواهد یافتتره

های ما یکساله است از این خواهد اما اجاره غرفهت خود میروز تا دو ماه مکانی برای عرضه تولیدا 81که یک هکتار باغ مرکبات دارد 

 .گیرد تا بدون واسطه محصولشان را عرضه کنندها در اختیار این تولیدکنندگان کوچک قرار میرو خارج از مزایده این غرفه

مت میوه در سازمان میادین و درصدی قی 322تا  12بار در پاسخ به اینکه برخی علت تفاوت و تره مدیرعامل سازمان میادین میوه

کنند با رد این موضوع تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت میوه های سطح شهر را کیفیت پایین محصوالت عنوان میفروشیخرده

دهد که باید کنترل شود چون اگر تمام سود به جیب تولیدکننده ها رخ میگردد و بخشی هم بدون تعارف توسط واسطهبه تولید برمی

وی همچنین به هماهنگی مناسبی  .برود، جای نگرانی نیست اما اگر قرار باشد واسطه سود اصلی را ببرد باید این موضوع مدیریت شود

که با سازمان جهاد کشاورزی استان وجود دارد اشاره کرد و گفت: هم در راستای کنترل میوه شب عید و هم تنظیم بازار گوشت و 

 فروش به کیلو هر در تومان 4122 تا 4 شهر سطح در اکنون که مرغی مثال عنوان به ایمکره کمک توزیع عامل عنوان مرغ همواره به 

 کنیممی مقاومت محصوالت نرخ افزایش برابر در ما که چرا رسدمی فروش به تومان 4922 بارتره و میوه سازمان بازارهای در رسدمی

رحیمی در پاسخ به اینکه در وسط تابستان شاهدیم که پرتقال مصری کیلویی  .دهیمبخش توزیع اجازه افزایش قیمت را نمی در و

 در قاچاق جنس قطعاً : گفت شده، وارد رسمی مجوز با هاپرتقال این آیا شودی عرضه میادین سازمان هایغرفه تومان در  9322

  .شود که حتماً ثبت سفارش شده استها از طریق ستاد تنظیم بازار به ما داده میین پرتقالا و ندارند فروش امکان ما بازارهای

زدگی که در باغات مرکبات شمال رخ داده بود ستاد تنظیم شب عید به دلیل سرما و یخوی در توضیح بیشتر موضوع خاطرنشان کرد:

به گزارش خبرنگار فارس،  .ها هم از همان مجاری وارد شده استپرتقالبازار اجازه واردات موقت مرکبات را صادر کرد که قطعاً این 

ه رسد بهای عرضه شده شکلی ظاهراً تازه دارند که به نظر میبار پرتقالهای سازمان میادین و ترهطبق مشاهدات انجام شده در غرفه

هزار تن پرتقال شب  42شود که د و این سوال مطرح میها از نوع مصری هستنتر اینکه این پرتقالاند و جالبتازگی وارد بازار شده

ماه پس از عید هم باقی  1ها هم نگهداری شوند چگونه ممکن است حتی از نظر حجم و کیفیت تا عید حتی اگر در بهترین سردخانه

  مانده باشند؟

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282128222224 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

در سازمان دامپزشکی به بررسی موضوع غذای حالل و همچنین مسئله حضور فقیه فعاالن اقتصادی در نشست مشترک با نماینده ولی

فقیه در سازمان دامپزشکی در نشستی به گزارش ایانا از اتاق ایران، نماینده ولی.ناظران شرعی در واحدهای صنایع غذایی پرداختند

بندی ن سازمان دامپزشکی در واحدهای فراوری و بستهبا جمعی از فعاالن صنایع غذایی به سؤاالت و ابهامات پیرامون لزوم حضور ناظرا

فقیه این سازمان طبق ماده چهار قانون نظارت شرعی بر ذبح و صیدباید بر واحدهای مواد پروتئینی پاسخ داد. به گفته نماینده ولی

و مدیر کل مرکز تحقیقات و الملل اتاق ایران در ابتدای این نشست معاون بین.بندی مواد پروتئینی نظارت کندفراوری و بسته

تاکنون گفت: از این سال با تصویب قانون صید و ذبح  3247رسانی اسالمی )ایکریک( با مروری بر اقدامات حوزه حالل از سال اطالع

 .در مجلس، اقدامات و همکاری خوبی میان نهادهای داخلی مرتبط با حالل در این حوزه شکل گرفت

جاد شورای راهبردی تجارت کاال و خدمات حالل اشاره کرد و گفت: این شورا، چهار کمیته دارد که محمدرضا کرباسی همچنین به ای

 .کندشود کهکمیته تجارت حالل را اتاق بازرگانی پیگیری میشامل کمیته فقهی، کمیته علمی، تجارت حالل و کمیته استاندارد می

میلیارد دالر کسری غذای حالل در  42جع به تجارت غذای حالل گفت: الملل اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش رامعاون بین

توانیم ساالنه حداقل یک درصد از این کسری را جبران ایم، با برندسازی میدیده 3828جهان است که ما در چارچوبی که در افق 

گذاران و فعاالن سیاست هی مجموعهدرصدی ایران را همکاری و همراکرباسی الزمه استفاده از این فرصت و تحقق سهم یک.کنیم

گفت: در این سال حجم واردات مواد غذایی  22وی همچنین با اشاره به حجم صادرات و واردات مواد غذایی در سال .اقتصاد دانست

 کنیم این حجممیلیارد دالر. با ظرفیت باالی ایران در تولید و عرضه کاال باید کمک  8تا  1میلیارد دالر بود و حجم صادرات 12تا 33

 .کسری تجارت جبران شده و تراز تجاری صنایع مواد غذایی در کشور به تعادل برسد

المللی حالل با حضور فعاالن و محققان عرصه حالل در سال جاری در کشور کرباسی همچنین از برگزاری نخستین کنفرانس بین

اهمیت موضوع حالل در صنعت غذای امروز گفت: موضوع حالل از  فقیه در سازمان دامپزشکی نیز با تأکید برنماینده ولی.خبر داد

جهات مختلفی اهمیت دارد که اهمیت اقتصادی آن بسیار زیاد است. این صنعت گردش پول باالیی دارد که ما هم اگر بخواهیم سهم 

نین بر برندسازی حالل تأکید االسالم والمسلمین حمزه کالنتری همچحجت.خود را از این صنعت بگیریم باید تالش زیادی بکنیم

 .کرد و گفت: برندسازی حالل خیلی مهم است که کشور مالزی در این زمینه بسیار پیشرو است

محمدحسین شجاعی، مشاور علمی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز با تأکید بر موضوع استانداردسازی در صنایع غذایی گفت: 

های استانداردسازی را فراهم کرده و در تولیدات هم یی دارد. همچنین باید بتوانیم زیرساختسازی استانداردها اهمیت باالیکسان

های شناسی برای تأیید کیفیت آزمایشگاههای اندازهاندازی آزمایشگاهکیفیت مناسبی را مدنظر قرار دهیم. وی همچنین بر لزوم راه

 هایمن صنایع غذایی فارس در مورد حضور ناظر سازمان دامپزشکی در کارخانهدر این نشست، دیداری، از انج.صنایع غذایی تأکید کرد

مواد غذایی گفت: در واحدهای تولید مواد اولیه مانند گوشت و مرغ نماینده و ناظر سازمان دامپزشکی حضور دارند اما دلیل حضور 

قانون نظارت شرعی  8مزه کالنتری اما بهماده بندی چیست؟حاین ناظران در همه واحدهای صنایع غذایی از جمله واحدهای بسته

گیرند.در  کارآوری و فراوری مواد پروتئینی موظفند ناظر شرعی را بهبر ذبح و صید استناد کرد و گفت: طبق این قانون همه مراکز عمل

آوری و فرآوری مواد عملها و مراکز صیادی و مراکز ماده چهار قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید آمده است که تمام کشتارگاه

 .کارگیری ناظر شرعی بر اساس مفاد این قانونهستندپروتئینی )مراکز بزرگ و کارخانجات( موظف به به
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کالنتری همچنین در مورد لزوم حضور این ناظران گفت: برخی واحدهای فراوری محصوالت پروتئینی در این زمینه تخلفاتی دارند. 

ایم که برای جلوگیری از این تخلفات الزم است نج واحد متخلف را شناسایی و به دادگاه معرفی کردهدر حال حاضر هم ما چهار یا پ

ناظر داریم.  722بندی با تنها وی افزود: ما در کشور بیش از دو تا سه هزار واحد بسته.ناظر سازمان در واحدها حضورداشته باشد

 .ایمگیرد، مستقر کردهفی صورت میدهیم تخلناظران را در واحدهای بزرگ که احتمال می

درصد در گمرکات و تعداد کمی هم در واحدهای  32ها هستند. تنها درصد ناظران در کشتارگاه 22به گفته کالنتری، بیش از 

های کالنتری در مورد الزام همچنین جعفری، از انجمن شیرینی و شکالت با اشاره به صحبت.بندی مواد غذایی حضور دارندبسته

ی های ابالغی اقتصاد مقاومتوکار بخش خصوصی بوده و یا با سیاستقانونی برای حضور ناظران شرعی گفت: قوانین که مخل کسب

شه درست وکار برای همیتوانند اصالح شوند. نباید فکر کنیم که یک قانون مخل کسبدر مورد تولید داخلی تناقض داشته باشند، می

شده، شده باال در کشور گفت: بسیاری از تولیدات ما به دلیل باالبودن قیمت تمامره به قیمت تماماین فعال اقتصادی با اشا.است

عنوان ناظر در کارخانجات حضور داشته باشد، هزینه اضافی بر واحدهای رقابتی نیستند و امکان صادرات ندارند. اگر قرار باشد فردی به

های جعفری همچنین با اشاره به پیشرفت دستگاه.زندشده دامن میش قیمت تمامشود و این مورد هم به افزایتولیدی تحمیل می

اند و حتی درصدهای خیلی پایین انواع گوشت و یا مواد غذایی ها پیشرفت زیادی کردهشناسی گفت: این دستگاههای اندازهآزمایشگاه

 ها که استفاده ازبرای تشخیص انواع دیگر گوشت در فراوردهتواند دهند. سازمان دامپزشکی هم میها نشان میرا در ترکیب فراورده

بر اساس این گزارش، پیش از .ها بهره ببردآن غیرقانونی و غیرشرعی استو ممکن است به تعداد خیلی کم رخ دهد، از این دستگاه

نامه صدور گواهی حالل رزی موافقتفقیه در سازمان جهاد کشاواردبیهشت سال جاری بین رئیس اتاق ایران و نماینده ولی 23این در 

و کاالهای صادراتی کشور امضا و زمینه همکاری مشترک داخلی و خارجی در حوزه حالل برای ایکریک و حوزه نمایندگی ولی فقیه 

 فراهم شد./

http://www.iana.ir/fa/news/88891/%DA%A2%D4%B2%D4% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درخصوص آخرین آمار میزان گندم خریداری شده از کشاورزان گفت: نزدیک به محمود حجتی در گفت

  .هزار تن تاکنون از کشاورزان گندم خریداری شده که این آمار در حال نزدیک شدن به هفت میلیون تن است 422میلیون و شش 

 12کرد: امسال قرار ما بر این اساس است که در هنگام خرید  اظهار است؟ شده پرداخت هاگندم این پول آیا که  او در پاسخ به این

درصد بعدی را پس از آنکه فشار خرید کاهش یافت،  12درصد پول میزان گندم خریداری شده را به صورت نقدی پرداخت کرده و 

هزار میلیارد تومان است که تا  2وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: میزان گندم خریداری شده کنونی حدود  .آرام آرام پرداخت کنیم

  .کاران پرداخت شده استلیارد تومان به گندممی 822این لحظه، چهار هزار و 

شود انصراف شما از تصدی مسئولیت شهرداری تهران به دلیل توصیه سیدمحمد خاتمی حجتی در پاسخ به این پرسش که گفته می

اب آقای جن گیری شما موثر بوده است؟ تصریح کرد: من درخدمتبرای تداوم حضور در کابینه بوده است. این مسئله چقدر در تصمیم

 .کنمجمهور هستم و هرگونه تصمیمی که ایشان بگیرند، به آن پایبند هستم و به نظر ایشان عمل میرییس

http://www.iana.ir/fa/news/88842/%D2%BE%D4%B3%D4 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

 اهای اولیه، جلسه کمیته ملی نهال کشور بهای مادری با منشاء هستهبا هدف تعیین تکلیف گردش کار مواد تکثیری تولیدی در باغ

های سردسیری و خشک معاونت  های ذی ربط در دفتر میوههای تحقیقاتی و دستگاهگذاران بخش خصوصی، مجموعهحضور سرمایه

وگو با ایانا های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتمدیرکل دفتر میوه.باغبانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد

یگر اهداف تشکیل این جلسه تعیین فرآیند اجرای کار و نحوه حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی از دبا اعالم این خبر، افزود: 

های موجود وند افزود: برگزاری همایش توسط مؤسسه تحقیقات باغبانی برای معرفی ارقام و ژنوتیپدر تولید نهال است.شکراهلل حاجی

لی نهال کشور بود.وی بیان کرد: همچنین در این جلسه موضوع لزوم تدوین و قابل ارائه از دیگر مباحث مطروحه در جلسه کمیته م

وند یکی از ارکان اساسی احداث باغ تجاری را های مربوطه مورد تأکید قرار گرفت.حاجیاجرایی نهال توسط دستگاه -نظام فنی 

ها از اهمیت بسیاری برخوردار احداث و اصالح باغاستفاده از نهال سالم و بااصالت برشمرد و ادامه داد: استفاده از نهال مطمئن در 

های سردسیری و خشک وزارت شود.مدیرکل دفتر میوههای نامرغوب باعث هدررفت سرمایه و زمان میاست، چرا که کاشت نهال

 بردن کیفیت جهاد کشاورزی یکی از شرایط حضور و پایداری در بازار جهانی صادرات میوه را افزایش عملکرد در واحد سطح و باال

های تولیدی مطابق استانداردهای جهانی دانست و تأکید کرد: برای بقاء در بازار جهانی و توان مقابله با دیگر کشورهای صادرکننده میوه

 را از دار نداریم.حاجی وند در پایان به باغدران توصیه کرد: نهالهای شناسهها با استفاده از نهالمیوه راهکاری جز تجاری سازی باغ

نهالستان های معتبر و دارای مجوز تهیه کنند و این نهال ها باید دارای شناسه یا لیبل باشند و تا زمان اولین باردهی باید لیبل را 

 / .حفظ کرد تا در صورت نیاز از اطالعات آن برای پیگری های قانونی استفاده شود

http://www.iana.ir/fa/news/4806۳/%DA%A2%D2%60%DB%6C% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

 .رسدبخشی به اهداف خود نمیعضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی گفت: با روند فعلی، طرح تعادل 

نادر حیدری در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: برای طرح تعادل بخشی یکسری اهداف منطقی تعریف شده و دسترسی به این 

 های تدوین شده به یکسری زیرساخت نیاز داریم که هنوز آماده نشده است.اهداف، بلندپروازانه نیست اما برای دستیابی به برنامه

 ها آبههایی که در طرح تعادل بخشی باید فراهم شود، بحث نظارت بر توزیع آب، کنتورهای حجمی و حقوی افزود: مهمترین زیرساخت

است. عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی ادامه داد: طرح تعادل بخشی بودجه اختصاصی و مصوب ندارد و این طرح 

د دانند چگونه با این طرح برخورای هم بالتکلیف هستند و نمیهای آب منطقهایم شرکتما شنیده صرفا روی کاغذ است. تا جایی که

 کنند.وی گفت: برای به نتیجه رسیدن طرح تعادل بخشی باید بر روی فروش آب مازاد به کشاورزان کار شود. 

ا مکانیزم بازار آب تعریف نشده است. نظارتی هم توانند آب اضافه بخرند امحیدری در تشریح نظر خود، گفت: ظاهرا کشاورزان می

رویم وضع منابع آب ما ها فروخته نشود.وی افزود: با این روندی که پیش میوجود ندارد که آب مازاد یک کشاورز، به سایر بخش

یجه ظارت مناسب، به نتآید که باید با نیابد اما طرح تعادل بخشی به عنوان یک قدم اولیه ، یک طرح خوب به حساب میبهبود نمی

های کشور، وزارت نیرو با تعریف طرح تعادل اندیشی برای کنترل افت و کسری مخزن ایجاد شده در آبخوانرسید.در راستای چاره

های خود درزمینه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را آغاز کرد. به دلیل برنامه 48بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیالب در سال 

میلیارد متر مکعب کسری در مخازن آب زیرزمینی کشور ایجاد شده است.  332بیش از حد از منابع آب زیرزمینی تا کنون  برداشت

های طرح دشت ایران ممنوعه اعالم شده و برداشت از منابع آب زیرزمینی آن متوقف شده است. بر اساس برنامه 822دشت از  232

پروژه که سه پروژه آن در وزارت جهاد کشاورزی اجرایی خواهد شد، طی  31یریت و اجرای تعادل بخشی قرار است وزارت نیرو با مد

 سال، کسری مخزن آب زیرزمینی را جبران کند. 92

http://www.iana.ir/fa/news/88122/%D4%B7%D4%B3%D4% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

 هایای به حسن روحانی دوره چهارساله پیش رو را یک فرصت تاریخی برای عبور از چالشاقتصاددان کشور در نامه 73دنیای اقتصاد: 

ها داشتن تیم اقتصادی کارآمد و هماهنگ است. نامه یکی از الزامات عبور از چالشاقتصادی عنوان کردند. به اعتقاد امضاکنندگان این 

ماسی دیپل»، «های کنونیگذاری مناسب برای چالشسیاست»، «تخصص در امور اقتصادی»اقتصاددانان امضاکننده نامه اعتقاد دارند 

های مسووالن اقتصادی دولت دوازدهم است. آنان مله ویژگیو... از ج«مقبولیت در میان اقتصاددانان و مردم»، «رسانی صحیحو اطالع

 .اند در انتخاب تیم اقتصادی به این نکات توجه کنداز روحانی خواسته

های اقتصادی کنونی، از جمهوری با تشریح چالشهای کشور، در یک نامه خطاب به رئیسجمعی از اقتصاددانان و استادان دانشگاه

اقتصادی  های مطلوب برای تیمهای مختلف در انتخاب تیم اقتصادی ابراز نگرانی کردند و به تشریح ویژگییزنفشارهای سیاسی و چانه

رسانی دیپلماسی و اطالع»، «های کنونیگذاری مناسب برای چالشسیاست»، «تخصص در امور اقتصادی»مناسب پرداختند. 

های ناهمسوی های صحیح در سطح دولت و مقابله با درخواستسیاست اعمال»، «چهره مقبول در میان اقتصاددانان و مردم»، «صحیح

 .ها هستندترین این ویژگیاز مهم« های پولی، ارزی، تجاری، مالی و مالیاتیهماهنگی در سیاست»و « های اجراییدستگاه

 :متن این نامه به شرح زیر است

 باسمه تعالی

 جناب آقای دکتر حسن روحانی

 منتخب دوازدهم دولت جمهوری اسالمی ایرانرئیس محترم جمهور 

 با سالم و احترام،

جمهور اسالمی ایران را تبریک گفته و امید است با توجه به تجربه اندوخته شده در دوره عنوان رئیسانتخاب مجدد جنابعالی به

ا استفاده قرار گیرد. اقتصاد ایران بعنوان یک فرصت تاریخی برای حل مسائل اقتصادی کشور مورد یازدهم، فرصت چهار ساله آتی به

ها بسیار جدی است. بحران عدم کارآمدی ساختار اداری، کمبود و تخصیص های جدی مواجه است. بحران بدهی دولت و بانکچالش

لکردگان، حصیهای سنگین و ناکارآمد، تداوم نظام چندنرخی قیمت ارز، نرخ باالی بیکاری در بین جوانان و تنامناسب منابع آب، یارانه

ریزی غیرعملیاتی، فساد اداری، تضعیف بدنه گری، بودجههای صنعتی، مداخله نهادهای عمومی در تصدیوری بنگاهکاهش بهره

کننده هستند. امضاکنندگان این هایی به شدت نگرانهای روزمره و متناقض، هر یک چالشنامهها و تصویبکارشناسی دولت و الیحه

تر از آن، ایرانیان نگران سرنوشت کشور در این برهه حساس تاریخی آموختگان اقتصاد، مدرسان دانشگاه و مهمنشعنوان دانامه به

های مختلف در نهایت منجر به انتخابی شود که موجب عملکرد ناموفق اقتصاد کشور زنیبیم آن دارند که فشارهای سیاسی و چانه

دستیابی به رشد اقتصادی باالی غیرتورمی تعیین تیم اقتصادی کارآمد و متخصص است. های گردد. بر این باوریم که یکی از ضرورت

 :گیری خطیر مدنظر باشدامیدواریم در نظر گرفتن مالحظات زیر در این تصمیم

ه جای است. در عمل، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودای، شغلی تخصصی و حرفهگذاری پولی و بودجهسیاست •

شرایط الزم  کند؛ بنابراین یکی ازباید به اتکای دانش اقتصادی خود تصمیماتی بگیرند که مسیر اقتصادی آینده کشور را تعیین می

 نظرهای اقتصادی، سابقه تحقیقاحراز این دو پست تخصص در امور اقتصادی است. همانند دیگر علوم، جایگاه تخصصی و علمی، اظهار

 .ن نشانه برای شناسایی متخصصان خبره استو پژوهش ایشان بهتری
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گذاری یکی از وظایف این دو شغل حساس است، ضروری است این دو مقام مسوول عالوه بر تجربه با عنایت به آنکه سیاست •

ثر وهای مشخص، سازنده و مگذاری نیز آشنا بوده و سوابق روشنی در زمینه پیشنهاد سیاستمدیریت دولتی، با اصول علم سیاست

الی های بحران بانکی، نرخ بااقتصادی داشته باشند. بهترین ابزار برای محک کارآمدی یک مدیر، سابقه عملکردی ایشان است. زمزمه

های های اقتصادی دولت، انباشت بدهیهای بانکی، کسری بودجه مزمن دولت، عدم انسجام فکری در الیحهسود تسهیالت و سپرده

 .دهندگیری، تصویر مناسبی از آینده اقتصادی ایران به دست نمیی قرضدولت همراه با نرخ باال

 روند و معموالشمار میای کشور عالئم مهمی برای فعاالن اقتصادی بهگذاران پولی و بودجهرسانی سیاستپاسخگویی و اطالع •

یی دولت که باید از مواضع دولت در شود. به همین دلیل ضروری است مسوولیت سخنگوموجب حرکت بازارهای مالی و حقیقی می

گذاری اقتصادی جدا باشد. این مقامات باید کم ولی پخته سخن بگویند تا موجب ها دفاع کند از مناصب متولی امر سیاستکلیه بخش

 .آرامش و اطمینان در بازار شوند

ولت را های اقتصادی دداشته باشند سیاستگذاران اقتصادی دولت باید در محافل علمی اقتصاد خوشنام باشند تا فرصت سیاست •

ها ارائه وضوح برای اقتصاددانان تشریح کنند. ایشان باید بتوانند با تحلیل دقیق شرایط، توصیفی نزدیک به واقع از نتایج سیاستبه

 .های دولت کسب کنندکنند و همراهی مردم و کارشناسان را با سیاست

های صحیح در سطح کل دولت اعمال کنند؛ به این س کل بانک مرکزی باید بتوانند سیاسترئیس سازمان برنامه و بودجه و رئی •

های کالن اقتصادی تدوین شده های اجرایی که در راستای سیاستهای دستگاهمنظور الزم است قادر باشند تا در مقابل درخواست

 .بودجه، مقاومت کنندبرداشت و تخصیص و در سطح دولت نیست از جمله اعطای اعتبارات، اضافه

های پولی، ارزی، تجاری، مالی و مالیاتی هماهنگ و منطبق و نهایتا آنکه الزم است اعضای تیم اقتصادی دولت قادر باشند سیاست •

 .بر یک الگوی فکری منسجم را ساماندهی و اجرا کنند

ها مطرح است، واجد این شرایط نیستند. انههای کلیدی اقتصادی که این روزها نامشان در رسمتاسفانه برخی نامزدهای پست

امضاکنندگان این نامه بدون هرگونه حمایت از گروه یا فرد خاصی، درخواست دارند تیم اقتصادی کارآمد و هماهنگی در دولت 

ستای های اقتصادی سهمگین موجود و آتی و کسب دستاوردهای درخور ملت بزرگ ایران و در رادوازدهم، برای مقابله با چالش

 .های اقتصاد مقاومتی شکل گیردسیاست

http://www.iana.ir/fa/news/88822/%D2%48%D4%A7%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

های زیستی و غیرزیستی تقسیم های زیر نظر مروجان کشاورزی به داراییمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: بخش

شود. مروجان مسئولیت دارند در منطقه خدمت خود ت عظیم محسوب میها تمام سرمایه روستاییان و یک ثروشود که این داراییمی

 .وری داشته باشندهای با کیفیت برای تولید خوب در اختیار کشاورزان قرار دهند تا سرمایه آنان هدر نرود و بهرهنهاده

ملی تربیت مروج متخصص موضوعی ویژه به گزارش خبرنگار ایانا، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی امروز در نخستین دوره 

های زیر نظر مروجان های تولیدی با موضوع مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه افزود: بخشمروجان مسئول پهنه

ها تمام سرمایه روستاییان و یک ثروت عظیم محسوب شود که این داراییهای زیستی و غیرزیستی تقسیم میکشاورزی به دارایی

های با کیفیت برای یک تولید خوب در اختیار کشاورزان قرار دهند تا شود. مروجان مسئولیت دارند در منطقه خدمت خود نهادهمی

 های ذیربطوری داشته باشند.محمدعلی طهماسبی بیان کرد: از دیگر وظایف مروجان ارتباط با سازمانسرمایه آنان هدر نرود و بهره

ک و آب است.وی با اشاره به ترویج نوآوری ادامه داد: مسئولیت دیگر مروجان کشاورزی نوآوری است که و پایش نیروهای انسانی، خا

باید بهترین وسیله و بهترین محصول را به مناطق خود ببرند. ترویج نوآوری و دانش فنی به مناطق تولیدی زکات علمی است که در 

 ترین دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی است.دانش سنتی کشاورزان از مهماختیار مسئوالن قرار گرفته است. تطبیق دانش نو با 

افزایی باعث ارزان تمام شدن مواد خام و های مروجان کشاورزی دانست و عنوان کرد: همافزایی را از دیگر مسئولیتطهماسبی هم

وی یادآور شد: هر جا به تغذیه گیاه توجه شده شود.افزایی همچنین باعث تولید ثروت و گردش سرمایه میشود. همایجاد رقابت می

محصول خوبی نیز تولید شده است. امروز ضعف امور باغبانی در کشور تغذیه گیاه است، از این رو مروجان کشاورزی به موضوع 

های تهحاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه بیشتر اهمیت بدهند.معاون وزیر جهاد کشاورزی به مروجان کشاورزی توصیه کرد از یاف

های تحقیقاتی کمال استفاده را ببرند و الگوی خود را تولید کشاورزان نمونه قرار دهند.طهماسبی در حاشیه این دوره آموزشی مؤسسه

همچنین تأکید کرد: استفاده از سدها و بندها برای ذخیره آب از دیربار در کشور وجود داشته است که آثار آن مشهود است. آب 

های مروجان باید تقدیس آب در مناطق تحت نظارت خود باشد.وی خاطرنشان های بشر است. محور تمام فعالیتتمحور تمام فعالی

ر های تشویقی خوبی در نظای نیز بستهساخت: در شالیزارها اقدامات بسیاری توسط دولت انجام شده و برای آبیاری مکانیزه و قطره

هزار هکتار را در برگرفته که شامل انجیر و انگور دیم، گل  122دار تاکنون ی شیبگرفته شده است.طهماسبی اضافه کرد: طرح اراض

هزار هکتار تخصیص یافته و  39ها هم عملکرد باالیی خواهد داشت. تاکنون حدود شود. طرح گلخانهمحمدی و گیاهان دارویی می

ها طرح .وی در پایان اظهار کرد: اصالح و بازسازی باغهزار گل خانه افزایش یابد 284شود در برنامه ششم توسعه به بینی میپیش

ر رود که بشمار میدیگری است که در دستور کار قرار گرفته است. تغذیه گیاهان و درختان از موارد بسیار مهم در امور کشاورزی به

های هنهمروجان مسئول پ روی آن تحقیقات گسترده صورت گرفته است.گفتنی است، نخستین دوره ملی تربیت مروج متخصص ویژه

تولیدی با موضوع مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه صبح امروز با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی درامور باغبانی، 

نفر از مروجان منتخب  322رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب، معاون ترویج کشاورزی و 

 ر سالن اجتماعات مؤسسه علوم باغبانی در کرج برگزار شد./استانی د

http://www.iana.ir/fa/news/88173/%D2%41%D4%AD%D2% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

رقم زراعی و باغی جدید را حرکتی ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: با کمک بخش خصوصی  94وزیر جهاد کشاورزی رونمایی از 

های شتابان و با توجه به اینکه مشارکت بخش خصوصی و شرکتبرداری شده است، امیدواریم با روند رقم جدید زراعی و باغی پرده 94

به گزارش ایانا، محمود حجتی .بنیان که در حال گسترش است، به دستاوردهای جدیدی در بخش کشاورزی دست پیدا کنیمدانش

های موسسه تحقیقات اصالح همایشدر حاشیه بازدید از نمایشگاه دومین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی که صبح امروز در مرکز 

وی افزود: رسیدن .و تهیه نهال و بذر برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این دستاوردها تأثیر بسزایی در خودکفایی ملی دارد

اورزی تصریح وزیر جهاد کش.پایانی است که خداوند در اختیار بشر قرار داده استهای بیبه ارقام جدید، رسیدن به بخش کوچک گنج

وری و راندمان تولید بخش ها با سازگاری با مناطق مختلف نهفته که افزایش بهرهای در دل بذرها و نهالهای نهفتهکرد: ظرفیت

ای عمل کنیم که تولید محصوالت کشاورزی رقابتی شود، تصریح گونهحجتی با تأکید بر اینکه باید به.کندکشاورزی را محقق می

رقم زراعی و باغی جدید را  94وی رونمایی از .سمت خودکفایی در تولید برخی از محصوالت کشاورزی حرکت کنیمکرد: باید به 

برداری شده است، امیدواریم با رقم جدید زراعی و باغی پرده 94حرکتی ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: با کمک بخش خصوصی 

بنیان که در حال گسترش است، به دستاوردهای جدیدی های دانشی و شرکتروند شتابان و با توجه به اینکه مشارکت بخش خصوص

 در بخش کشاورزی دست پیدا کنیم.

http://www.iana.ir/fa/news/88828/%D4%B3%D2%44%D2%48% 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

ا و هجزیره آشوراده از ظرفیت»عنوان یکی از امتیازات استان گلستان نام برد و گفت: جمهوری از جزیره آشوراده بهاول رئیسمعاون

محیطی به یکی از مناطق گردشگری و خارجی برخوردار است و باید با رعایت مسائل زیست امتیازات مهمی در جذب گردشگران داخلی

رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در نشست با استاندار و مجمع نمایندگان مجلس استان گزارش پایگاه اطالعبه «.کشور تبدیل شود

در  های مهم گردشگریتواند یکی از جاذبهستان گلستان میهمچنین دیوار دفاعی اسکندر در ا»گلستان، با بیان این مطلب افزود: 

حسن  «ای این موضوع را پیگیری کند.دستی و گردشگری با نگاه ویژهفرهنگی، صنایعاین استان باشد که الزم است سازمان میراث

تان جمهوری به این اسی رئیسصادقلو، استاندار گلستان نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت استان و میزان اجرای مصوبات سفرها

ت زیستر مجوز برای ایجاد منطقه گردشگری در جزیره آشوراده از سوی سازمان حفاظت محیطارائه کرد و خواستار صدور هر چه سریع

 .شد

http://www.iana.ir/fa/news/88819/%D4%AF%D4%B2%D4%AA 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸6تاریخ: 

با آید. درست در جایی که ایران بیشترین مرز زمینی را ونقل بخش مهمی از صادرات یا حتی ترانزیت کاال به حساب میحمل

 .تواند بیشترین بهره را از منطقه هوایی خود ببردهمسایگان خودش دارد، به آب های آزاد راه دارد و در میانه راهی واقع شده که می

 شیرین سعیدی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

بیشترین مرز زمینی را با  آید. درست در جایی که ایرانونقل بخش مهمی از صادرات یا حتی ترانزیت کاال به حساب میحمل

تواند بیشترین بهره را از منطقه هوایی خود ببرد. همسایگان خودش دارد، به آب های آزاد راه دارد و در میانه راهی واقع شده که می

توسعه  ه برایای است کگونهتواند برای کشور ارزآوری داشته باشد، شرایط فعلی ایران بهونقل تا چه اندازه میگذشته از اینکه حمل

ها دارد.هم مرز بودن و نزدیکی به اروپا و از طرف های دیگر از جمله زیرساختپایدار نیاز به توسعه اقتصادی هم زمان با توسعه بخش

قل ونها، صنعت حملونقل در ایران باشد. اما با همه مزیتهای صنعت حملترین مزیتتواند از مهمدیگر نزدیک بودن به شرق دور می

ویژه درباره صادرات خرد در بخش خصوصی و رو کند. بهتواند صادارت ایران را با مشکل روبههای بزرگی دارد که به آسانی میعفض

دلیل نوع کاالها و اینکه بخش دولتی شود. از طرف دیگر صادرات در بخش خصوصی بهخوبی نمایان میکاالهای خاص این مشکل به

ین ترهای اخیر کماکان باقی مانده است.اصلیصادرات نفت خام( را دارد، این مشکالت در طول سالبیشترین سهم در کل صادرات )

تواند با توجه به میزان و مقدار شود. کاالیی که میونقل در صادرات محصوالت کشاورزی دیده میهای حملو بارزترین نمود چالش

اما محصوالت کشاورزی به خصوص برای صادرات به کشورهای غیرهمجوار تولید آن، ارزآوری قابل توجهی برای کشور داشته باشد؛ 

رسد.صادرات محصوالت وگو و گزارش ژورنالیستی کار آن به سرانجام نمیای است که با یک گفتوخم و پرغصهداستان پر پیچ

ست. صادرات محصوالت خام کشاورزی، چه محصوالت خام و چه فراوری شده و صنعتی در هر دو بخش با مشکالت بسیاری همراه ا

شود. این ونقل با مشکالت زیادی روبرو میاگر از استانداردهای ریز و درشت خارجی و داخلی به سالمت گذر کند، در بخش حمل

مشکالت هم در بخش حمل وجود دارد و هم در بخش گمرک که بخش گمرکی تا حدود زیادی به تعامالت متقابل ایران با کشورهای 

 رانزیت بستگی دارد.همسایه و ت

 وقتی پشتیبانی وجود ندارد

به حمل  بندی نوبتونقل کاال را گام به گام دنبال کنیم. پس از مراحل تولید، انتخاب، گذراندن استاندارد و بستهاجازه بدهید که حمل

کاالها باید با وسایل  رسد و این تازه خودش آغاز یک ماجرای جدید برای بخش صادرات است.برای رسیدن به مقصد نهایی می

ونقل مخصوص به خود به سمت مقاصد حمل شود. از آنجایی که محصوالت کشاورزی هر کدام به طور جداگانه نیازهای مخصوص حمل

ی جات به اروپای شرقونقل تخصصی طراحی و تولید شود.امیر محمدی، صادرکننده صیفیبه خود را دارند، برای این بخش باید حمل

 هایکند. او هر کانتینر حمل بار را با مصیبماه اقدام به خرید هندوانه برای صادرات میماه تا اواسط فروردیناواخر بهمن است. او از

تنی هندوانه، حداقل شش  92تا  92گوید: هر کانتینر کند. او درباره حمل کاالهایش به خبرنگار ایانا میفراوان پیدا کرده و راهی می

برد که به مقصدی مانند بلغارستان یا رومانی برسد. دلیل آن هم این است که کشور ترکیه برای حفظ منافع یتا هفت روز زمان م

دهد که حمل بار زودتر از چهار روز از خاک آن کشور تمام شود. در حالی که هر کامیون ونقل خودش اجازه نمیهای حملشرکت

 هایی که بین گمرکات ایران وکند: ناهماهنگیبلغارستان و رومانی برود.او اضافه میتواند در نهایت دو روزه از مرز ترکیه به سمت می

دهد، بسیار زیاد است. از طرف دیگر در ایران هم ترکیه و قوانینی که هر کشور برای محدود کردن سود طرف مقابل انجام می

 دار هم بسیار گران است. در نتیجهز کانتینرهای یخچالجات وجود ندارد و استفاده اکانتینرهای حمل تخصصی برای هندوانه و صیفی

http://awnrc.com/index.php
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برد. در تر شدن و مقرون به صرفه شدن باید با کانتینرهای بدون یخچال انجام شود که تلفات کاال را بسیار باال میحمل برای ارزان

 ونقل داخلی برای حمل محصوالت کشاورزی پشتیبانی ندارند.های حملعمل هیچ کدام از شرکت

 ونقل تخصصی و غیرتخصصی نداریم!لحم

هایی است که آهسته آهسته در حال تبدیل ونقل برای محصوالت کشاورزی، گوشه کوچکی از چالشرسد موضوع حملنظر میبه

به شدت  رسد که این بخشتواند تمام سرمایه تولیدکنندگان بخش کشاورزی را ببلعد. به نظر میشدن به بحران است. بحرانی که می

 ونقل تخصصی محصوالت کشاورزی است. گذاری برای احداث و شروع حملیازمند سرمایهن

ونقل محصوالت کشاورزی به منصور پوریان رئیس مجمع صادرکنندگان دام زنده )سبک و سنگین( دل پر دردی در مورد حمل

داند. رشد بخش مختلف اقتصاد می هایهای توسعه را رشد بخشترین شاخصخصوص به مقاصد صادراتی دارد. او یکی از مهم

ونقل و صادرات در بخش کشاورزی گوید: حملداند و به خبرنگار ایانا میهای مختلف میکشاورزی هم را مستلزم رشد و توسعه بخش

ود دلیل وجونقل آن است. بهترین چالش در تولید محصوالت کشاورزی حملشود. مهمهای اداری و غیره خالصه نمیفقط در بخش

 ونقل در بخش کشاورزی توان رقابت به ویژه در صنایع تبدیلی را نداریم.های حملنداشتن زیرساخت

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

رقابت  با منطقه هم قدرتویژه محصوالت پروتئینی به هیچ وجه، نه فقط با دنیا بلکه کند: در بخش صنایع تبدیلی بهاو اضافه می

ونقل هم ناوگان ای نداریم. در حملونقل درست است که در آن هم هیچ سررشتهنداریم. اصل اساسی در رقابت و صادرات حمل

: کندرو هستیم.پوریان یادآوری میهای بزرگ و کوچکی روبهونقل بسیار اهمیت دارد و ما از این جنبه هم با مشکالت و چالشحمل

گردد که ناگهان قیمت یک کاال کم و الساعه باز میهای خلقبخش مهمی از این مشکالت ریز و درشت به وضع قوانین و اتفاقالبته 

یامد شود که صادرات و پگیرند که صادرات فالن کاال متوقف یا محدود شود. همین نکته باعث میشود و مسئوالن تصمیم میزیاد می

ها نباشد.رئیس مجمع صادرکنندگان دام زنده به نباشد و کسی به فکر این کار و بهبود زیر ساختونقل صادراتی سودآور آن حمل

ترین مشکل را کند. او مهمویژه در بخش حمل دام زنده اشاره میونقل محصوالت کشاورزی بهترین چالش حملترین و اصلیمهم

ونقل محصوالت کشاورزی و به طور خاص در گوید: در بخش حملونقل تخصصی برای دام زنده عنوان کرده و مینبود وسایل حمل

های ونقل تخصصی نداریم. در حال حاضر دام زنده با وسایلی غیرتخصصی مانند لنجبخش حمل دام زنده به هیچ عنوان ناوگان حمل

ام استرس وارد کرده و وزن دام ونقل دام با وسایل غیرتخصصی به دکند: حملشود.او اضافه میچوبی یا قطار و این چیزها حمل می

برای  اند. لنج بیشتردهد. درباره حمل با لنج نیز بارها اتفاق افتاده که لنج شکسته شاید یک سوم تعداد دام تلف شدهرا کاهش می

 ه وسایلها گذشته ما با چالش دیگری روبرو هستیم کهای کوتاه است، نه برای حمل دام. حال از اینحمل کاالهای خشک در مسافت

های ذبح شده هم نداریم. یعنی اگر دام را بخواهیم برای جلوگیری از تلف شدن ذبح و ذخیره کنیم امکانات سازی برای دامذخیره

دهد که بهترین سیستم شود.پوریان توضیح میای برای ذخیره داریم که آن هم باعث تلف شدن محصول میبسیار محدود و اولیه

محصوالت کشاورزی در منطقه متعلق به ترکیه است. بخش خصوصی با استفاده از حمایت دولت شبکه  ونقل به خصوص برایحمل

ونقل تخصصی برای کشور ترکیه تدارک دیده که بخش مهمی از صادرات و ترانزیت کاالهای کشاورزی منطقه را برعهده ناوگان حمل

 زند.داشته و حرف نخست را می

 زنجیره تولید کشاورزی در خطر

تواند بخش کشاورزی را متحول طور کلی میهای مهمی پیش و پس از تولید محصول است که بهوکار کشاورزی شامل بخشسبک

 گیر کند.تواند به طور کلی بخش کشاورزی را زمینکند. مشکالت کوچکی که امروز تبدیل به یک بحران شده و می
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ای به داند و از اینکه سرانجام رسانهتخصصی کاالی کشاورزی را یک ضرورت می ونقلمقام خانه کشاورز حملاهلل بیایانی، قائمعنایت

کند که مسئوالن هم برای حل این چالش و بحران فکر فکر پیگیری این موضوع افتاده، ابراز خشنودی کرده و اظهار امیدواری می

د، ونقل تخصصی داردر بخش کشاورزی که نیاز به یک حملونقل گوید: اوضاع حملای کنند. او در این باره به خبرنگار ایانا میچاره

ویژه روز سال محصولی را برای حمل و به 281ویژه اینکه محصوالت کشاورزی بسیار متنوع است و ما در بسیار بحرانی است؛ به

قل ونحمل"شد به نام کیل میای در وزارت راه و مسکن تشکند: در زمان شروع به کار دولت یازدهم کمیتهصادرات داریم.او اضافه می

هایی حلکردم. در این کمیته نظرات و راهعنوان نماینده کشاورزان در این کمیته شرکت میکه من به "کاالی کشاورزی و روستایی

های بسیاری را باز کند. اما طبق روال توانست گرهها میشد. این چالشونقل محصوالت کشاورزی مطرح میبرای مشکالت حمل

مقام خانه کشاورز مشکل اساسی را در استفاده ماند.قائمآوری شده هم بیعمول پس از مدتی این جلسات رها شد و نظرات جمعم

ونقل دهد: غیر از حملداند و توضیح میهای دیگری را هم در بحرانی شدن این موضوع مؤثر میداند اما چالشونقل میبخش حمل

های بزرگی داریم که باعث شده تلفات سنگینی در این بخش به وجود ونقل نیز چالشبرای حمل بندی و نگهداریما در بخش بسته

ای کار هها وجود ندارد. با توجه به تنوع آب و هوایی ایران این یکی از الزامبندیبیاید. انبارهای مکانیزه هم برای نگهداری این بسته

ونقل کشاورزی حمل دخانه یا انبار خوب هم محروم هستیم. مشکالت در بخشدر بخش کشاورزی است، اما ما از داشتن حتی یک سر

 ها به کنار،کند: همه این چالشبسیار فراوان است و هرکدام از آن ها خودش سرمنشا مشکالت ریز و درشت دیگری است.او اضافه می

حمل، انبار داری یا بسته بندی وجود ندارد. موضوع اینجاست که هیچ رقم دقیق و مشخصی از هدررفت محصوالت کشاورزی در روند 

 ایم اگر بگوییم اصال هیچ آماری در این باره وجود ندارد!/البته اغراق نکرده

http://www.iana.ir/fa/news/88783/%D4%AD%D2%41%D2% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

معاون اشتغال وزارت کار رفاه و امو اجتماعی گفت: با توجه به روند فعلی، رسیدن به هدف گذاری ستاد اقتصاد مقاومتی برای 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .جاری انجام نخواهد شد ر سالهزار نفری د 272اشتغالزایی 

فرض بر این است  :رفاه و امو اجتماعی در دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار داشت وزارت کارعیسی منصوری معاون اشتغال ،جوان

 .هزار وجود خواهد داشت 122تا  812طبق روال جاری ساالنه ظرفیت برای تولید اشتغال 

ار نفری در سال جاری هز 272برای اشتغالزایی  ستاد اقتصاد مقاومتیوی افزود: با توجه به روند فعلی رسیدن به هدف گذاری 

گفت: در طرح اشتغال فراگیر برنامه هایی با بازدهی  اشتغالزاییمنصوری با بیان سیاست های وزارت کار برای .امکان پذیر نیست

درصدد باالبردن ظرفیت اشتغال و کاهش "کاج"کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد و بخش دیگری تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان

معاون وزیر کار ضمن بیان طرح های کارورزی در ذیل برنامه اشتغال فراگیر عنوان کرد: کسانی که .ی ایجاد آن استهزینه ها

 .درچارچوب هماهنگ شده با سازمان آموزش فنی و خرفه ای اقدام به جذب نیرو کار می کنند، مشمول بیمه مسؤلیت خواهند شد

هزار نفر برای کار است و حمایت  312گان دانشگاهی ظرفیت ساالنه جذب وی تصریح کرد: در بخش اشتغال برای دانش آموخت

 .دولتی هم به این گونه خواهد بود که حدود یک سوم دستمزد فرد توسط دولت پرداخت خواهد شد

سهم معاون وزیر کار رفاه و اموراجتماعی با اشاره به مشوق های بیمه ای کارفرمایی گفت:هرفردی که توسط کارگاهی جذب شود 

 .بیمه توسط دولت به صورت نقدی به سازمان تامین اجتماعی واریز خواهد شد و کارفرما نباید هزینه ای پرداخت کند

منصوری تاکید کرد: واحدهای صنفی دارای بیشترین ظرفیت تولید اشتغال محسوب می شوند و باید حمایت ها از این بخش بیشتر 

وی در پایان گفت: بر اساس هماهنگی که با نظام بانکی انجام شده یارانه سود .باشیم لافزایش اشتغاشود تا شاهد رونق تولید و 

 .تامین خواهد کرد که جزئیات این طرح بیان خواهد شد وزارت کار تسهیالت را

http://www.yjc.ir/fa/news/8378142/%D4%A7%D4%B8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۶۹۳1مرداد ماه  6شنبه 

 .کننداز اقدامات محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، تقدیر می« جشن ملی تولید شکر»فعاالن بخش خصوصی در 

هزار تنی تولید شکر و  812یکشنبه هشتم مردادماه به مناسبت دستیابی به رکورد تاریخی یک میلیون و جشن ملی تولید شکر روز 

خصوصی به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و انجمن صنایع قند ایران با حضور مسئوالن دولتی و فعاالن بخش

جمهور، در ساختمان اتاق ایران برگزار محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس در این مراسم که صبح یکشنبه با حضور.برگزار می شود

می شود، غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران، علیرضا اشرف دبیرکل اتاق ایران و رئیس هیات مدیره انجمن صنایع قند ایران، عباس 

 گذشته سال 392 در جاری سال طی کشور در رشک میزان تولید .کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی سخنرانی خواهند کرد

 را رکوردی چنین به رسیدن خصوصی بخش فعاالن. است کرده تامین را داخلی نیاز از درصد 71 تولید، میزان این و بوده سابقهبی

 .دانندکشاورزی در دوره محمود حجتی می جهاد وزارت اقدامات و یازدهم دولت حمایتی هایسیاست از ناشی

 .مراسم جشن ملی تولید شکر از پیشکسوتان صنایع قند و شکر کشور نیز تجلیل خواهد شددر 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=ebe28c2e78d28329b2cb88 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۳۱/۸8/۸۶ : تاریخ

میلیون نفر سوری همچنان از داشتن  8.2نمایندگی فائو در ایران اعالم کرد: بر اثر جنگ داخلی و نابودی زیرساختهای کشاورزی،  

کشاورزی ملل متحد به نقل از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و  خبرگزاری فارسبه گزارش  .وعده غذایی بعدی مطمئن نیستند

که توسط فائو و برنامه جهانی غذا انجام شده، « مأموریت ارزیابی امنیتی غذایی و محصوالت کشاورزی»)فائو( در ایران، جدیدترین 

برآورده کرده  (درصد بیشتر از سال گذشته که کمترین میزان تولید را داشت 39میلیون تن )  3.4مجموع تولید گندم در سوریه را 

در این گزارش مشترک برآورد شده .ساله پیش از آغاز جنگ است 32درصد کمتر از میانگین  12این میزان تولید هنوز هم است. 

میلیون نفر دیگر نیز در صورت عدم دسترسی ماهانه به  1.8برند و میلیون سوری هنوز هم از ناامنی غذایی رنج می 8.2که در حدود 

های برای برخی خانواده»گوید: آدام یائو، نماینده موقت فائو در سوریه، می.نی غذایی شوندهای غذایی ممکن است دچار ناامکمک

دهد. با بهبود های عظیم، کشاورزی به تأمین غذای کشور ادامه میرغم چالشسوری کورسوی کوچکی در تاریکی وجود دارد. علی

اکنون زمان آن فرا  .دسترسی داشته و دوباره در آنها کشت کنندهایشان رود کشاورزان بیشتری به زمینوضعیت امنیتی، انتظار می

 «.ها اهمیت یافته استرسیده که حمایتمان را افزایش دهیم زیرا کشاورزی بیش از هر زمان دیگری برای معیشت بسیاری از سوری

به غذا امیدوار کننده بوده، اما هنوز  هابهبود اندک در دسترسی سوری»جاکوب کرن، نماینده برنامه جهانی غذا در سوریه، نیز گفت: 

هایی که تحت تأثیر بحران قرار دارند کارهای بیشتری باید انجام بگیرد. برنامه هم سطح نیازها باال است. برای تأمین غذای خانواده

 «.دکنند تا امنیت غذایی را تبدیل به واقعیت زندگی مردم سوریه سازنجهانی غذا و فائو با یکدیگر همکاری می

های بشردوستانه به برخی مناطق تحت محاصره نسبت به سال قبل بهتر شده است. با این حال، در دیرالزور، که دسترسی سازمان

ارسال کمک و غذا از طریق هوایی ادامه دارد، و نیز در الرقه، شهری که وضعیت به دلیل تداوم جنگ بحرانی است، هنوز هم دسترسی 

درصد  89های مه و ژوئن سال جاری ها در رقه ویران شده و هزینه سبد غذایی استاندارد بین ماهمغازهگیرد. به سختی انجام می

بارش بیشتر در حوضه آبریز رود فرات به معنای جریان آب بیشتر و سطح آب باالتر در بسیاری از مخازن کشور .افزایش داشته است

های کشاورزی در برخی مناطق، اندکی ی بیشتر و بهبود دسترسی به زمینهابه دلیل بارش 9237است. تولید گندم و جو در سال 

های افزایش داشته است. مهمترین موانع هنوز هم هزینه باال و کمبود دسترسی به اقالمی به مانند بذر و کود و نیز تخریب زیرساخت

اهش فشار بر بهای باالی علوفه شده، بهتر شده ها نیز به دلیل افزایش بارش که منجر به کوضعیت چرای دام.آبیاری و انبار است

ها اگرچه بسیار کوچک مانده اما به ثبات رسیده است. مهمترین موانع پیش رو نیز قیمت باالی علوفه، پوشش ناکافی است. اندازه گله

 .خته استها در برخی مناطق کشور را با مشکل مواجه ساخدمات دامپزشکی و نیز ناامنی است که دسترسی به چراگاه

بهبود تدریجی امنیت و نیز بازگشایی برخی مسیرهای تدارکاتی کلیدی منجر به بهبود اندک تجارت و فعالیت بازارهای شهری در 

اند، بازسازی ها و بازارها به شدت تخریب شدههای شرقی حلب، جایی که تمام زیرساختچندین منطقه کشور شده است. در بخش

های دیرالزور، الحسکه و نیز حومه مواد غذایی در سراسر کشور به استثنای فرمانداری ز شده است. قیمتبا سرعت بسیار پایین آغا

تیم مشترک فائو و برنامه جهانی غذای در ماه مه سال جاری از سوریه دیدار .دمشق هنوز هم نزدیک به باالترین حد خود قرار دارد

آوری شده از و امنیت غذایی با مشاهدات مستقیم میدانی و نیز اطالعات جمع کرد. اطالعات منابع رسمی درباره تولید محصوالت

ها و دیگر مردمان در مناطق روستایی و شهری مقایسه های آواره، بازگشتهها با کشاورزان، آسیابانان، تجار، دامداران، خانوادهمصاحبه

ی بردارابزار تحلیل و نقشه»های های حاصل از پیمایشی و دادهای، اطالعات سوابق بارندگو تطبیق داده شده است. تصاویر ماهواره

بازدید مشترک فائو و برنامه جهانی غذا چهارمین .اندمتحرک سازمان تجارت جهانی، نیز مورد استفاده قرار گرفته« پذیریآسیب

http://awnrc.com/index.php
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ازن طرفانه و متوها یک ارزیابی بین مأموریتمأموریت از این نوع بود که از زمان آغاز جنگ در این کشور انجام گرفته است. در تمام ای

 .از وضعیت کشاورزی و امنیت غذایی سوریه انجام گرفته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282123222717 
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 گزارشات جهان
 فارس - ۳۱/۸8/۸۰ : تاریخ

وزیر هند از سوی دولت این کشور ماموریت یافته تا بحران آب در این کشور را برطرف کند در این میان کارشناسان چند راه نخست 

ه و همه کشورها ، امروزه مسأله آب در جهان بسیار جدی شدخبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین .کنندپیشنهاد می

حلی برای مقابله با این بحران هستند، بحران آب به حدی جدی است که ارزش آن در آینده بسیار بیشتر از نفت و غذا به دنبال راه

وزیر این هایی برای این معضل دارند. به تازگی در هند هم مودی نخستحلها و راهخواهد بود. هم اکنون کشورهای جهان برنامه

 3322بر اساس گزارش دهیندو، اگر چه متوسط بارش ساالنه در هند  .موریت یافته تا مسأله بحران آب در هند را تمام کندکشور مأ

های نامناسب، اتالف بیش از اندازه آب در بخش کشاورزی، ریزیبرابر ایران( اما در این کشور هم به دالیل برنامه 1متر )حدود میلی

 .بیش از اندازه بحران آب در اکثر شهرهای بزرگ این کشور اتفاق افتاده استنبودن پوشش گیاهی و تبخیر 

شود. ها استفاده میرود، کمتر از یک پنجم بارشدهد که یک چهارم آب این کشور از طریق تبخیر از دست میمطالعات نشان می

شهرنشینی در این کشور فشار کمبود آب بیشتر شده با افزایش  .شودها به دریاها سرازیر میها از طریق سیالبحدود نصفی از بارش

شهر  8بر اساس آمارهای وزارت توسعه شهری هند در این کشور،  .اندهای تأمین آب به همان نسبت رشد نکردهچرا که زیرساخت

طور میانگین  بزرگ این کشور میزان ذخیره آن کمتر از نصف ساعت در روز است. اگر چه مصرف آب در این شهرها بسیار کم و به

 شهرها این از بسیاری در شهر بزرگ هند با کمبود شدید آب مواجه هستند.  29شهر از  99لیتر در روز است حداقل  338تا  74

توان حل میاند که با چند راهوزیر این کشور پیشنهاد کردهکارشناسان هندی، به نخست .است درصد 72 ذخیره و تقاضا بین شکاف

ود ریزی شهایی که ناکارآمد هستند برنامهرا برطرف کرد؛ یکی از راهکارها این است که به جای تأکید بر سدسازی بحران آب در هند

ها از دسترس خارج نشوند و قبل از اینکه تبدیل طوری که این بارش .های آسمانی به نحو مطلوب و بهتری استفاده شودتا از بارش

  .سرازیر شوند از آنها استفاده شود یا به عنوان آب زیرزمینی ذخیره شودآب شده و به دریاها به سیالب و روان

درصد به بازدهی مصرف  32راهکار دوم این است که بازدهی مصرف آب کشاورزی افزایش یابد به طوری که اگر در هند بتوانند تنها 

هایی درباره ها و فناوریارشناسان تکنولوژیبه گفته این ک .آب کشاورزی اضافه کنند مسأله آب شرب در شهرها برطرف خواهد شد

ای از آن جمله است که به های قطرههای میکرو و آبیاریافزایش بازدهی مصرف آب در بخش کشاورزی وجود دارد استفاده از روش

درصد  22تواند بازدهی و کارآیی مصرف آب کشاورزی را تا هایی که مجهز به سنسورهای حساس هستند میکارگیری تکنولوژی

گذاری مناسبی بر روی آب انجام شود. قیمت آب در هند بسیار نامناسب است، در در کنار این مسأله نیاز دارد که قیمت.افزایش دهد

پردازند. اینها مسائلی است کنندگان شهری قیمت واقعی آب را نمیهای کشاورزی، صنعت و یا مصرفحالی که هیچ کدام از بخش

 .هند باید در مأموریت خود به آن توجه داشته باشدوزیر که مودی نخست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=32282124222481 
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 گزارشات جهانی
 آیانا- ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

دختر و پسر جوان کشاورز در مناطق روستایی مانتسرادو و مارگیبی لیبریا راه اندازی می  3122پروژه ای با کمک مالی فائو برای 

کشاورزی لیبریا با همکاری سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو( چندی پیش، ، وزارت "ال آفریکا"به گزارش ایانا از سایت شود.

 دالر امریکا، در خارج مونروویا )پایتخت لیبریا( راه اندازی کرد. 824222پروژه تولید سبزی و طیور را به ارزش 

مناطق روستایی مانتسرادو و مارگیبی از دختر و پسر کشاورز در  3122بودجه این پروژه توسط سازمان فائو تامین می شود و هزارو 

آن سود خواهند برد.این تالش برای تولید سبزیجات با ارزش و پرداختن به مسائل مربوط به ذخیره سازی و آبیاری است که مانع 

وراک ختولید حداکثر سود برای تولید کنندگان سبزی در فصل خشک می شود. همچنین در این پروژه سالمت مرغداری ها و تولید 

ابتکار فائو از زنان کشاورز برای تهیه سبزیجات تازه و با ارزش محلی برای کاهش مرگ و میر جوجه ها مورد توجه قرار می گیرد.

پشتیبانی و همچنین در دسترس بودن جوجه های محلی و تخم مرغ های تازه را تضمین می کند.این درحالی است که در سال 

سازمان فائو درخواست کمک مالی کرد تا بخش کشاورزی شهری و نیمه شهری وزارتخانه را در  وزارت کشاورزی لیبریا از 9238

نماینده لیبریا در فائو، مارک عبدال، در مراسم راه اندازی این زمینه پروژه سبزی های خانگی پایدار برای زنان و جوانان حمایت کند.

ود می بخشد و زنان و جوانان را قادر می سازد تا به تولید کنندگان پایدار خوش بین هستم که این پروژه تولید را بهب"پروژه، گفت: 

وزارت کشاورزی حمایت از کشاورزان در بخش تولید سبزیجات و طیور "وی افزود:"در زنجیره ارزش سبزیجات و طیور تبدیل شوند.

ت چراکه باعث بهبود تغذیه، ایجاد شغل و کاهش را به عنوان اولویت هایش پذیرفته است. در عین حال این پروژه از ان جهت مهم اس

مارک عبدال از ذی نفعان خواست تا برای ."سوء تغذیه می شود. اما برای موفقیت پروژه، ذینفعان باید حق مالکیت داشته باشند.

انه از وزارتخ"ی، گفت: آتی. فیلومنا ویلیامز ، معاون وزیر در بخش راهبردی در وزارتخانه کشاورزپایداری پروژه بیشتر تالش کنند.

ه این ما امیدواریم ک"وی افزود: "پشتیبانی سازمان ملل متحد در زمینه کمک به لیبریا برای از بین بردن گرسنگی خشنود است.

برنامه به ایجاد شغل های پایدار برای افراد ذی نفع و کاهش فقر و تولید غذای کافی کمک کند. درحالی که هدف پایان دادن به 

مای یوان، هماهنگ گننده ملی برنامه های شهری و نیمه شهری در "ی، هم از سوی دولت و هم فائو پشتیبانی می شود.گرسنگ

 "وزارتخانه به دنبال تقویت بیشتر کشاورزان شهری برای تولید سبزیجات برای تامین معیشت شان است."وزارتخانه، گفت : 

ی فراوانی برای کشاورزی شهری وجود دارد، اما ما مطمئن هستیم که این پروژه به در لیبریا چالش ها"وی به این نکته اشاره کرد: 

حل این چالش ها کمک کند. با اجرای این پروژه، کشاورزان با فروشگاه ها، سوپر مارکت ها و رستوران ها ارتباط برقرار می کنند تا 

ین پروژه، به منظور بهبود وضعیت تغذیه ذی نفعان، با افزایش بتوانند محصوالت شان را با قیمت های بهتری به فروش برسانند. همچن

 "جوجه ها اقدام می کند که می تواند برای مصرف خانوار مورد استفاده قرار گیرد.

http://www.iana.ir/fa/news/88878/%D2%44%D4%B9%D4% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

 (Barbados) کشوری که تحت تنش آبی قرار دارند، باربادوس 28کشور اول جهان در میان  7بر اساس گزارش های کارآئیبی ها از 

 .در رده دهم قرار دارد -ای میان دریای کارآئیب، اقیانوس اطلس شمالی و شمال شرق ونزوئالکشوری جزیره –

و  (Antigua)، کشورهایی مانند باربادوس، آنتیگوا (FAO)، سازمان فائو "آی. پی. اس نیوز"به گزارش ایانا از سایت 

که همگی جزایری در دریای کارآئیب اند، جزو مناطقی می -را  (Nevis)نویس  و (St. Kitts)، سنت کیتس (Barbuda)باربودا

 داند که با کمبود آب مواجه اند و سرانه منابع آب شیرین آن ها کمتر از هزار متر مکعب است. 

یشترین بمتخصصان می گویند با خشکسالی هایی که اغلب فصلی اند و در طبیعت کارآئیب رخ می دهد، کشاورزی بخشی است که 

تأثیر را می بیند و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی را به همراه دارد. این مسئله به خصوص از زمانی مهم شده است که بخش 

عمده کشاورزی کارآئیب با بارندگی تغذیه می شود. با گسترش بیشتر آبیاری در کارآئیب، ذخایر آب شیرین این کشورها بسیار حائز 

، پروژه کشاورزی مبتنی بر آب و هوای (CPDC)3توجه به معضالت این منطقه، مرکز توسعه سیاست کارآئیب اهمیت می شود. با

 ماه آینده به اجرا در می آورد.  34کشاورز در سه کشور این منطقه از جمله باربادوس، در طول  22هوشمند را به کمک 

گفت هدف از این پروژه آن است که کشاورزان گرنادا  ، مدیر اجرایی سی پی دی سی،(Gordon Bispham)گُردُن بیسفام 

(Grenada) سنت وینسنت ،(St Vincent)  و گرنادینس(Grenadines)  را نیز در برگیرد و از معیشت پایدار آن ها حمایت و

ی نیست. سرگرم کشاورزی"کشاورزی را به عنوان کسب و کار آنان تقویت کند. بیسفام، هفته گذشته در مراسم افتتاح پروژه گفت: 

کسب و کاری است که ما می توانیم آن را با استفاده از علم اصول و فنّاوری، پایدار و سودمند کنیم. این موضوع در برنامه ما بسیار 

اگر ما موفق شویم، به این معنا است که توانسته ایم ایجاد مشارکت کنیم و با شبکه سازی اطالعاتی را که از "او گفت:  "مهم است.

جرای پروژه آموختیم به اشتراک گذاریم. ما نباید کشاورزی را فقط در مقیاس سه کشور شناسایی شده به اجرا درآوریم و باید بیشتر ا

طبق اعالم فائو، خشکسالی به چند طریق بر کشاورزی تأثیر می گذارد؛ کاهش حاصلخیزی  "کشورهای منطقه را وارد این گروه کنیم.

روزه تولید را کاهش می دهد و بر معیشت کشاورزان  7-32زودرس دام ها و ماکیان. حتی یک دوره خشک و بازده محصول و تلفات 

تأثیر می گذارد. همچنین فائو بیان می کند که به خصوص خرده کشاورزان نسبت به خشکسالی آسیب پذیرترند، زیرا معیشت آنان 

اران اند تهدید می شود؛ چرا که سطح آب پایین می آید و هزینه های با کاهش بارندگی در جایی که محصوالت کشاورزی وابسته به ب

تولید به دلیل افزایش میزان آبیاری باال می رود. نکته دیگر آن است که ارزش غذایی چراگاه ها تغییر می کند و کیفیت آن ها بسیار 

سلط می یابد و سبب افزایش آسیب پذیری پایین می آید، گونه های مقاوم به خشکی در طول خشکسالی های گسترده بر منطقه ت

، نماینده منطقه ای (Deep Ford)دام ها می شود. همچنین به طور بالقوه ای بیماری های دام ها نیز افزایش می یابد.دیپ فورد 

ئله مسخشکسالی عامل اصلی و رایج کمبود غذایی شدید در کشورهای در حال توسعه است و بنابراین، "فائو در کارآئیب، گفت: 

او اضافه می کند که فقرا از افزایش قیمت موادغذایی که اغلب به علت خشکسالی  "اساسی در امنیت غذایی حوزه کارآئیب است.

است، آسیب می بینند و شوری منابع آب در منطقه کارآئیب نیز مسئله مهمی است و محاسبه شده است که این دو عامل بیش از 

تأثیر گذارند. سازمان فائو به طور رسمی اعالم می کند جوامع روستایی از زمانی که حجم شبکه های  درصد بر آنتیگوا و باربودا 72

آب آشامیدنی کاهش یافته است، بسیار آسیب پذیر شده اند و بنابراین، سخت ترین تأثیرات در طول خشکسالی است و کودکان در 

گفت که جوانان و زنان باید بر پروژه کشاورزی مبتنی بر آب و هوای  معرض باالترین خطر ناشی از کمبود ذخایر آبی اند. بیسفام

http://awnrc.com/index.php
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هوشمند تمرکز کنند و با اضافه کردن نتایج حاصله به این بخش، کشورهای وابسته به کشاورزی سهم قابل توجهی در تولید ناخالص 

 خواهند داشت.  (GDP)9داخلی

 در تلگرام بپیوندیدبه کانال ایانا 

(، رئیس بخش سیاسی، اطالعاتی Silvia Koflerدر حالی که پروژه کشاورزی حمایت هایی را پشت سر می گذارد، سیلویا کوفلر )

 و مطبوعاتی نمایندگی اتحادیه اروپا در باربادوس و شرق کارآئیب، تهدید گرمایش زمین را نیز خاطر نشان کرد. 

هیچ کسی در این سیاره نیست که اثرات تغییرات آب و هوایی را لمس نکند. این یک تهدید تمام عیار است و طبیعیت و "او گفت:

او به سیاستگذاران باربادوس اطمینان داد که  "مقیاس چنین چالش جهانی که با آن روبرو ایم، خواستار هماهنگی همه ماست.

طقه و ایجاد تحوالتی در زمینه پایداری و هوشمندی در جوامع و بخش های مختلف از جمله اتحادیه اروپا مایل است به این من

کشاورزی و سایر موارد کمک کند. سازمان فائو گفت که انتظار می رود تغییرات آب و هوایی، شدت و فراوانی خشکسالی در کارآئیب 

حل این مسئله و سایر چالش های مرتبط با آن افزایش دهند و از  را افزایش بدهد؛ بنابراین کشورها باید توانایی های خود را برای

امنیت غذایی و ریشه کن کردن گرسنگی اطمینان یابند. جدیدترین مطالعه انجام شده فائو می گوید که کارآئیب با چالش های بسیار 

و اغلب دسترسی به آب کاهش می یابد مهمی در بحث خشکسالی روبه روست. این منطقه، هر ساله تجربیاتی را در این زمینه دارد 

 که برکشاورزی و میزان منابع آب تأثیر می گذارد و آتش سوزی های فراوان بوته ها را نیز به همراه دارد. 

رخ داده، تجربه کرده  (El Nino)2همچنین منطقه کارآئیب فصول خشک شدیدی را به خصوص در سال هایی که پدیده ال نینو

الً با آمدن فصل مرطوب بعدی خنثی می شود، اما فصول مرطوب خیلی زود تمام می شود و فصول خشک است. این اثرات معمو

، مدیر اجرایی ارشد جامعه کشاورزی باربادوس، گفت (James Paul)طوالنی تر با بارندگی های کمتر ادامه می یابد. جیمز پاول 

ش بارندگی ها بر میزان کاشت و برداشت محصوالت زراعی تأثیر ، سال بسیار سختی برای کشاورزان بود؛ زیرا کاه9238که سال 

 گذاشت. اما او خوشحال است که بر خالف سال گذشته، ادامه خشکسالی در باربادوس پیش بینی نشده است. 

الی منشانه خوبی است اگر در برخی مناطق گاه بارندگی داشته باشیم. خوشبختانه ما هیچ هشداری برای خشکسالی احت"او گفت: 

، معاون مدیر هواشناسی باربادوس، توضیح (Sonia Nurse)سونیا نرس  "نداشتیم و امیدواریم که این حالت همچنان باقی بماند.

با میزان بارندگی کمتر از حد معمول آغاز شد. به هر حال در پایان سال، کل میزان بارندگی که در  9238داد که نیمه ابتدایی سال 

میلی متر  972میلی متر بود و از میانگین ساالنه یکهزارو 899به ثبت رسید، یکهزارو (Grantley Adams)ز ایستگاه گرنتلی آدام

میلی متر بود که پایین تر از میانگین دوره  742، 9231ساله، بیشتر شد. همچنین، کل میزان بارندگی در سال  22در طول دوره 

درصد یا یکهزارو  74 ان بارندگی سال گذشته در طول فصل مرطوب )ژوئن تا نوامبر(ساله بود. تصاویر نشان داد که تقریباً کل میز 22

 متفاوت بود.  9231میلی متر بارندگی در طول دوره مشابه در سال  883میلی متر اندازه گیری شده که با  22

اینچ  2را میزان بارندگی بیش از بود، زی 9238بسیار بهتر از سال  9231به هر حال، داده های بارندگی نشان داد که شروع سال 

میلی متر( بارندگی است که در دوره مشابه در سال  397اینچ ) 1میلی متر( در ماه های ژانویه تا آوریل بود که متفاوت از تنها  992)

 ثبت شد.  9238

 پانوشت:

3 .Caribbean Policy Development Centre 

9 .Gross Domestic Product 
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های بزرگی در آب و هوای سراسر کره بار ناهنجاری سال یک  7تا  9ای مشهور آب و هوایی جهان است که هر هیکی از چرخه. 2

 های ناگهانی، خشکسالی، قحطی و اپیدمی اشاره کرد. توان به سیالبزمین ایجاد می کند که از آن جمله می 

http://www.iana.ir/fa/news/88889/%D2%43%D4%A7%D4%A8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

میلیون دالر امریکا، به دست آورده است. در مقایسه با میزان  488هزار تن قهوه ،  993در طی سال مالی گذشته، اتیوپی از صادرات 

 است.درصد رشد داشته  33.1، 9237 -9238، صادرات قهوه در سال مالی 9231/38صادرات قهوه در سال 

درصد از اهداف این کشور در  29،طبق گزارش سازمان توسعه و بازاریابی قهوه و چای اتیوپی، "ال افریکا"به گزارش ایانا از سایت 

زمینه افزایش صادرات قهوه تحقق یافته است که یک دستاورد بسیار عالی در زمینه صادرات قهوه این کشور در مقایسه با سال های 

 33.1،  9237 -9238، صادرات قهوه در سال مالی 9231/38در مقایسه با میزان صادرات قهوه در سال رود.گذشته به شمار می 

 درصد افزایش یافته است. 92درصد رشد داشته است. عالوه بر این، درآمد خارجی از قهوه به دلیل افزایش قیمت جهانی قهوه ، 

فت: انجام داد،گ "د هرالد اتیوپی"مصاحبه اختصاصی که چندی پیش با روزنامه داسا دنیزو، مدیر بخش توسعه و ترویج بازار، در یک 

درصد  48کشور به واردات قهوه اتیوپی اقدام کرده اند به طوری که  17کشور صادر می شود، اما امسال  82قهوه اتیوپی به بیش از "

 "مریکا، بلژیک، سودان، کره جنوبی انجام شده است.از کل صادرات قهوه به مقصد آلمان، عربستان سعودی، ژاپن، ایاالت متحده ا

قهوه سیداما، ییرگاچف و "وی ادامه داد: درصد از قهوه این کشور را طی دوره گزارش شده وارد کرده است. 34به گفته وی، آلمان 

رای دولت برای ایجاد نام تجاری ب"داسا دنیزو خاطر نشان کرد: "هرار، به عنوان قهوه اتیویی با نام تجاری بین المللی شناخته شده اند.

سایر انواع دانه های قهوه در کشور سخت کار می کند. این درحالی است که کشور تاکنون به اندازه کافی، ارزش افزوده مناسب را 

ادرات قهوه ص برای صادرات قهوه به دست نیاورده و با توجه به قوانین پیشین در زمینه کنترل کیفیت قهوه و مسایل بازاریابی، اجازه

اما با قوانین جدید در زمینه بهبود کیفیت قهوه و بازاریابی که اخیرا تایید شده، می توان به "این مدیر گفت : "بو داده را نداده است.

وی اشاره کرد، دولت در جذب سرمایه گذاران قهوه از طریق ایجاد "زودی شاهد باشیم تا کشور صادرات قهوه بو داده را آغاز کند.

سال معافیت مالیاتی یا کاهش میزان  32نگیزه های مختلف مانند دسترسی به زمین با قیمت پایین، تسهیل وام های کم بهره بانکی، ا

به گفته دنیزو ، با این حال، روند زنجیره بازاریابی طوالنی ،  مالیات، واردات ماشین آالت بدون پرداخت مالیات اقدام کرده است.

 ه همچنان از جمله چالش های صادرات قهوه به شمار می روند.تجارت غیرقانونی قهو

http://www.iana.ir/fa/news/88182/%D4%AA%D4%AD%D2 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

هایی از سوریه به دلیل وضعیت امنیتی بهتر و افزایش دسترسی دو نهاد سازمان ملل اعالم کردند با وجود اینکه امنیت غذایی در بخش

 .ته اما وضعیت کلی هنوز هم بسیار بدتر از دوران پیش از جنگ استهای بشردوستانه نسبت به سال قبل بهبود یافبه کمک

 های کمک به دسترسی و  ، وضعیت امنیتی  سوریه از بخشی در غذایی امنیت ، متحد ملل  سازمان آژانس  دو  اعالم  براساس

 .است جنگ از قبل از بدتر  همچنان کلی وضعیت اما ، شده  گذشته سال از بهتر بشردوستانه،

گزارش ایانا از سایت فائو، بر اساس بیانیه مطبوعاتی که توسط نمایندگی فائو در ایران منتشر شد، تازه ترین ارزیابی مأموریت  به

انجام ( (WFP) غذا جهانی برنامه و  ، که توسط سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو((1)( (CFSAM) غذایی و امنیت غذایی

ی که کمترین تولید را داشت، برآورد کرده است، اما زمان ، گذشته سال از بیشتر درصد 39–میلیون تن  3.4شده ، کل تولید گندم 

جوالی( منتشر  92گزارش ماموریت امروز).ساله پیش از آغاز جنگ است 32درصد کمتر از میانگین  12این میزان تولید هنوز هم 

میلیون نفر دیگر نیز در  1.8 که حالی در هستند، رو به رو غذایی ناامنی با  هم هنوز سوری میلیون 8.2 که کند می برآورد  شد،

آدام یئو، نماینده فائو در سوریه، گفت: .های غذایی ممکن است دچار ناامنی غذایی شوندصورت عدم دسترسی ماهانه به کمک

 غذای همچنان کشاورزی فراوان، مشکالت وجود با اما  .دارد وجود  تاریکی در نوری سوسوی سوری، های خانواده از  برخی برای"

 و نندک پیدا دسترسی خود های زمین به بیشتری کشاورزان رود می انتظار ، امنیتی وضعیت به توجه با. کند می فراهم  ار  کشور

جاکوب کرن، ".است کشاورزی به وابسته مردم از بسیاری معاش  زیرا  کنیم، تقویت را مان حمایت  باید که است زمانی اکنون

 اه نیازمندی اما است، کننده امیدوار سوریه مردم برای غذا دسترسی بهبود"ر سوریه ، گفت: د  غذا جهانی برنامه ومدیر   نماینده

 برای  فائو و غذا جهانی برنامه که است درحالی این  شود تامین غذا دیده آسیب های خانواده برای باید و است باال همچنان

همچنین دسترسی به سازمان های بشردوستانه در بعضی مناطق ".هستند همکاری درحال سوریه مردم غذایی امنیت  تامین

محاصره شده نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. با این حال، دسترسی به اینترنت در دیرززور بسیار محدود است، جایی 

 مغازه  ارد، در رقه،د ادامه جنگ دلیل به بحرانی  وضعیت رقه، در و دارد، ادامه همچنان مواد سایر و غذایی مواد ذخایر ارسال  که

باید به این نکته اشاره  .است یافته افزایش درصد 89 امسال ژوئن تا مه ماه بین استاندارد غذایی مواد سبد هزینه و شده تخریب ها

افزایش جریان آب و افزایش سطح آب در بسیاری از مخازن کشور شده است. در کرد، بارندگی در حوضه رودخانه فرات موجب 

تولید گندم و جو در مقایسه با سال گذشته به دلیل بارندگی بهتر و دسترسی به زمین های کشاورزی در برخی مناطق  9237سال 

، مانند بذر و کود، و (ها نهاده) ها رودیو دسترسی عدم یا باال های هزینه مانند  ها محدودیت که درحالی  بهبود یافته است.

به دلیل بارندگی های بهتر ، شرایط مراتع بهبود یافته ، که .دارد وجود همچنان  تخریب زیرساخت ها برای آبیاری و ذخیره سازی

 نهمچو صلیا های  تا حدودی باعث کاهش قیمت علوفه می شود . اندازه گله ها در سطح بسیار پایین تثبیت شده اند. چالشهای

 در  چراگاه به دسترسی محدودیت  ناامنی،  به دلیل و دارد ادامه  دامپزشکی خدمات ناکافی پوشش خوراک، باالی های قیمت

 کند می کمک تجارت بهبود به  بهبود مداوم در امنیت و باز شدن برخی از مسیرهای اصلی عرضه،.دارد وجود  کشور نقاط  برخی

در آن کل  که شرقی حلب از هایی بخش در. کنند می فعالیت کشور از  منطقه چندین در شهری بازارهای که طوری به  و

زیرساخت ها و بازارها به شدت تخریب شده اند، بازسازی آغاز شده است. در سراسر کشور، قیمت مواد غذایی همچنان باال است، به 

این تیم کاری)تیم مشترک فائو و برنامه جهانی غذا(، در ماه مه سال جاری از .استثنای بخش های دیرززور، الحسکه و حومه دمشق
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مشاهده از مزارع و   با غذایی امنیت و کشاورزی محصوالت تولید به مربوط رسمی منابع از اطالعات طوریکه به  کشور بازدید کرد.

مناطق روستایی و شهری مطابقت داده شد.  گفت و گو با کشاورزان، معامله گران، دامداران، آوارگان و سایر افراد در

 نتلف تحلیل و تجزیه ابزار از استفاده با هایی داده نیز و بارندگی  ت میزانثب  و ای ماهواره تصاویر طریق از اطالعات  همچنین

مأموریت غذایی ارزیابی ) CFSAM گفتنی است ، این چهارمین.، مورد استفاده قرار گرفت(2) (  (mVAM) برداری نقشه و همراه

 یغذای امنیت وضعیت از  و امنیت غذایی ( از زمان آغاز بحران سوریه است و به طوری که هر ماموریت ارزیابی بیطرفانه و متعادل را

 .کند می فراهم کشور در کشاورزی و

 
events/en/c/1025632/-rg/iran/news/detailhttp://www.fao.o 

 ترجمه: فرحناز سپهری

http://www.iana.ir/fa/news/88134/%D2%43%D4%A7%D4 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

و دولت ویتنام موافقت نامه مالی را در زمینه افزایش درآمد و استانداردهای زندگی  (IFAD)صندوق بین المللی توسعه کشاورزی 

میلیون دالر از  82هزار خانوار روستایی در شمال شرق این کشور امضاء کردند.به گزارش ایانا از سایت ایفاد، آی اف ای دی مبلغ 2

 میلیون دالر( فراهم کرد.  32.7میلیون دالر( و ذی نفعان خودشان ) 92.8میلیون دالری را با همکاری مالی دولت ویتنام ) 78.2وامی 

، (Thien Cao Chinh) ، رئیس آی اف ای دی، و تین کائو چینه(Kanayo F. Nwanze)این موافقتنامه را کانایو اف نوآنز 

 Båc Kan & Cao)و کائو بانگ سفیر ویتنام در ایتالیا، امضاء کردند. اهداف پروژه حمایت تجاری از خرده مالکان در باک کان 

Bång)  بهبود دسترسی کشاورزان و نیروی کار روستایی به بازارهای کاال و کار و همچنین افزایش ظرفیت روستائیان فقیر برای ،

 انطباق با اثرات تغییرات اقلیمی است. استان های باک کان و کائو بانگ از فقیرترین بخش های کشور ویتنام اند. هنینگ پدرسن

(Henning Pedersen)  :امرار معاش اغلب مردم ساکن در این مناطق به "، مدیر برنامه های آی اف ای دی در ویتنام، گفت

درصد از هزینه های کل هر نفر روستایی برای رفع نیازهای اولیه است. این  22پدرسن اضافه کرد که تقریباً "کشاورزی وابسته است.

 ینی نشده، تغییرات آب و هوایی ناگهانی، تخریب منابع زمین و آب آسیب پذیرند. افراد نسبت به هزینه های پیش ب

میلیون نفر از فقر خارج شده اند. به هرحال، توسعه  22ویتنام، در طول دو دهه گذشته، رشد اقتصادی قابل توجهی داشته و تقریباً 

ت. مناطق روستایی کمتر از نصف سرانه درآمد شهری را اقتصادی در این کشور با بی عدالتی و تخریب محیط زیست در ارتباط اس

درصد میزان اشتغال پروژه های استان های باک کان و کائو  72دارند اما نرخ فقر در آن جا بیش از سه برابر است. کشاورزی بیش از 

ری و مالی حمایت می کند و بانگ را تشکیل می دهد. این پروژه ها کشاورزان روستایی را در دستیابی به آموزش های فنّی، تجا

همچنین زیرساخت هایی نظیر راه های روستایی را بهبود می بخشد که برای دسترسی به بازارها و زنجیره های کاالیی و افزایش 

ارزش کاالهای کشاورزی ضروری است. تقاضای قابل توجه بازار و فرصت های تجاری برای بهبود کیفیت و تولید طیف وسیعی از 

کشاورزی شامل جنگلداری و محصوالت غیر جنگلی، گوشت، تخم مرغ و لبنیات، میوه، زنجبیل، منهوت، بادام زمینی و به محصوالت 

برنامه و پروژه به مبلغ کل  31، آی اف ای دی وام هایی را به شکل 3222عالوه فرصت هایی برای توسعه گردشگری است. از سال 

 نفر از فقیرترین خانوارهای روستایی را در برگرفته است.  72هزارو  722ز میلیون دالر پرداخت کرده که بیش ا 277.1

http://www.iana.ir/fa/news/88439/%D4%A9%DB%4%D-C4%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

به گفته کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری استرالیا در چنگدو )شهری در چین(، فرصت برای بخش کشاورزی استرالیا در چین بسیار 

ادشده ن از کمیسیون ی، کریستینا گودم"بلونوتس"به گزارش ایانا از سایت زیاد است و تنها به بازار خرده فروشی محدود نمی شود.

فرصت های زیادی در کل زنجیره عرضه برای صنایع کشاورزی استرالیا در "گفت : ( bluenotesدر گفت و گو با سایت بلونوتس) 

اگر چه ]استرالیا[ به عنوان ارائه دهنده "وی گفت: "چین وجود دارد که شامل همکاری با فعاالن چینی در این بخش می شود.

 "ناخته شده است، در عین حال فرصت هایی در پرورش و ژنتیک، تغذیه حیوانات، تحقیق و توسعه مشترک دارد.محصوالت برتر ش

ی از یک فشار بزرگ"وی افزود: "چین، با افزایش درآمدشان خواستار غذا با کیفیت بهتر هستند.افراد طبقه متوسط "گودمن گفت: 

چین به منظور بهبود بهره وری، پایداری و کیفیت تولیدات چین، در تالش  سوی بخش مصرفی وجود دارد، همچنین سیاست گزاران

 کریستینا گودمن همچنین به راه های مناسب برای ورود به بازار چین و اهمیت داشتن نام تجاری اشاره کرد. "هستند.

http://www.iana.ir/fa/news/88727/%D2%43%D4%B3%D4%B1% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸6تاریخ: 

کشور آسیایی در یک کارگاه آموزشی که توسط سازمان ملل متحد در مانیل سازماندهی شده بود، گردهم  99نماینده از  82به تازگی 

(، برسند که می تواند نیرویی اصلی national adaptation plan) NAPsآمدند تا به نقشه مسیری برای طرح انطباق ملی یا 

، این موضوع "اوپینیون اینکوایرر"به گزارش ایانا از  آب و هوا دسترسی به بودجه در این زمینه باشد.کشورها برای انطباق با تغییرات 

می تواند پس از خروج رئیس جمهوری ایاالت متحده دونالد ترامپ از توافقنامه پاریس قابل توجه باشد، توافقنامه ای که در آن 

با اثرات آن، همچنین با افزایش پشتیبانی برای کمک به کشورهای در حال توسعه  کشورها برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و انطباق

( در اینجا آورده شده  Dr. Rex L. Navarroبه انجام این کار اقدام می کنند.در همین راستار نوشتاری از دکتر رکس. ال. ناوارو )

ل به شمار می روند؛ از این رو، کشاورزی به طور مستقیم است:نور خورشید، درجه حرارت و بارندگی از چالش های اصلی تولید محصو

تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار دارد اما از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که بخش کشاورزی عاملی است که روی 

د می کند، و علت عمده در گرم تغییرات آب و هوایی تاثیر گذار است، چراکه در حدود یک سوم از انتشار گازهای گلخانه ای را تولی

درصد انتشار دی اکسیدکربن توسط شیوه های انسانی تولید می شود که به  91همچنین حدود  شدن کره زمین محسوب می شود.

طور عمده ناشی از جنگل زدایی، استفاده از کود مبتنی بر سوخت های فسیلی و سوزاندن مواد گیاهی است. همچنین، متان در 

رین مبارزه با تغییرات اقلیمی یکی از بزرگتاین در حالی است که ام، آتش سوزی جنگل، کشت برنج، زباله به وجود می آید.اتمسفر از د

( پیش بینی می کند که در طی  IPCCاست. پنل بین دولتی در مورد تغییرات اقلیمی ) 93چالش های پیش روی بشریت در قرن 

 ادی را کند و کاهش فقر و تامین امنیت غذایی را مشکل تر می کند .قرن، اثرات تغییرات آب و هوا و رشد اقتص

 9برای محصوالت عمده ای مانند برنج، ذرت و گندم، بدون انطباق با تغییرات آب و هوایی کاهش تولید با افزایش درجه حرارت تا 

دسترسی به غذا، مصرف، و ثبات قیمت درجه سانتی گراد پیش بینی شده است. در حالی که همه جنبه های امنیت غذایی از جمله 

گزارش می دهد که با توجه به افزایش سطح  IPCCبه طور بالقوه تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی، قرار می گیرد.به همین ترتیب، 

امطلوب ت نآب دریا پیش بینی می شود در طی قرن و فراتر از آن، سیستم های ساحلی و مناطق کم ارتفاع به طور فزاینده ای با اثرا

سازمان ملل اخیرا به دلیل تاثیر ترکیبی از تغییرات آب و مانند خطر غرق شدن، سیل های ساحلی، و فرسایش ساحلی مواجه شوند.

از دست برود. همچنین،  9212هوا، فرسایش زمین و کمبود آب پیش بینی کرده که تا یک چهارم از تولید جهانی غذا ممکن است تا 

میلیارد نفر افزایش می یابد.از جمله مناطقی که با اثرات عمده تغییرات  2.1جمعیت جهان به حدود  9212ا پیش بینی شده است ت

آب و هوایی رو به رو است، فیلیپین است که می توان به برخی از این اثرات همچون افزایش سطح دریا به دلیل افزایش دما؛ سیل 

ث رانش زمین و جاری شدن سیل درمناطق ساحلی و خشکسالی طوالنی تر و شدید های مکرر و شدید؛ توفان قوی تر و بیشتر که باع

تر با پدیده ال نینو می شود، اشاره کرد.درهمین راستا، به منظور تضمین امنیت غذایی، کشاورزی باید با تغییر آب و هوا سازگار شود. 

شیمیایی الزم برای رشد محصوالت دارد، همچنین کارخانه شیوه های کشاورزی کنونی نیاز به مقدار زیادی نفت برای تولید کودهای 

هایی که پردازش دانه و تولید غذاهای بسته بندی شده را برعهده دارند، به همراه کامیون های سوخت و هواپیما برای حمل و نقل 

 گرفت. بهره "کشاورزی هوشمند مبتنی بر آب و هوا"مواد غذایی در سراسر جهان، عواملی هستند که باید از 

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو(، کشاورزی هوشمند مبتنی بر آب و هوا را به عنوان یک رویکرد برای تغییر جهت سیستم 

های کشاورزی در راستای توسعه و تضمین امنیت غذایی در برابر تغییرات آب و هوا تعریف می کند. به گفته بانک جهانی، کشاورزی 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6931اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

321 

و هوا به افزایش بهره وری پایدار، انعطاف پذیری کشاورزان، کاهش انتشار گازهای گلخانه کشاورزی و افزایش هوشمند مبتنی بر آب 

ترسیب کربن کمک می کند که تقویت امنیت غذایی و مزایای زیست محیطی را دنبال خواهد داشت.کشاورزی هوشمند مبتنی بر 

 دام، جنگل-ظتی، کشت مخلوط، تناوب زراعی، مدیریت یکپارچه محصولآب و هوا شامل شیوه های اثبات شده مانند کشاورزی حفا

زراعی، مدیریت آب، پیش بینی وضع هوا، محصوالت غذایی انعطاف پذیرتر و بیمه کشاورزی است.در کشورهایی مانند فیلیپین که 

رای کاهش فقر به شمار می اقتصادشان به شدت به بخش کشاورزی وابسته است، مدرن سازی کشاورزی از کارآمدترین روش ها ب

رود. با این حال توسعه کشاورزی برای تولید مواد غذایی و توسعه اقتصادی با هزینه خاک، آب و تنوع زیستی همراه است که با اهداف 

زایش فمنطقه ای و جهانی در تضاد خواهد بود.همچنین باید به این نکته اشاره کرد که ناامنی غذایی ترکیبی از عوامل است که از ا

شدید قیمت مواد غذایی و کمبود مواد غذایی ناشی می شود. البته علل ناامنی غذایی متعدد هستند، اما یک عامل مهم تغییرات آب 

 و هوایی است که مهمترین آن ها حوادث آب و هوایی است که عملکرد دانه را کاهش داده و منجر به افزایش قیمت می شود.

به روند کنونی، هیچ نشانه ای از فروکش کردن این پدیده وجود ندارد، و به نظر می رسد به احتمال این درحالی است که با توجه 

 بسیار زیاد در آینده، تغییرات آب و هوایی به طور فزاینده ای باعث کاهش امنیت غذایی و گسترش شکاف بین فقیر و غنی شود.

سیاسی، نیاز به اقدام سریع و اراده سیاسی قوی برای کاهش انتشار برای جلوگیری از بحران غذایی و کاهش ناآرامی اجتماعی و 

گازهای گلخانه ای است. همچنین به سیاست هایی برای محافظت از میلیون ها نفر دربرابر فقر و گرسنگی، و ایجاد تحول در شیوه 

به گونه ای که با فعالیت های بشر  های کشاورزی در سراسر جهان نیاز است.تغییرات آب و هوا، وضعیت اضطراری پیش آورده است

اتمسفر با گازهای گلخانه ای پر شده است. اخالل در سیستم آب و هوایی سیاره می تواند آسیب های جدی به انسان، حیوان، آبزیان 

و زندگی گیاهان تحمیل کند. همچنین موج گرما، آتش سوزی جنگل ها، و سیل بیش از پیش روی دهد.همچنین سطح دریا در 

ال افزایش است و این روند در آینده ادامه خواهد داشت. فیلیپین و جهان نیاز به اقدام هماهنگ برای گسترش مسیر برای انطباق ح

تغییرات آب و هوایی و امنیت غذایی پایدار دارند.گفتنی است نویسنده این نوشتار، دکتر رکس. ال. ناوارو ، عضو ائتالف نوسازی 

سابق بازاریابی و ارتباطات استراتژیک ، موسسه تحقیقات بین المللی محصوالت منطقه استوایی نیمه خشک کشاورزی فیلیپین و مدیر 

 آندرا پرادش، هند است.

http://www.iana.ir/fa/news/88789/%D4%AA%D4%A7%D4%AB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱ مرداد ۸6تاریخ: 

گسترش تولید کشاورزی سالم برای عرضه به بازار و همچنین بهبود دسترسی به بازار بین المللی می تواند به افزایش رشد در بخش "

نیشن "به گزارش ایانا از  .گفت الئوس جنگلداری و کشاورزی وزیر را مطلب این "( کمک کند.3تولید محصوالت ارگانیک الئوس )

، این درحالی است که دپارتمان کشاورزی، وزارت کشاورزی و جنگلداری با پشتیبانی از گروه های کشاورزان محلی به "مولتی مدیا

ن ها به دنبال گسترش دامنه و حجم تولید انتقال از روش های تولید محصوالت غیر آلی به گزینه های ارگانیک کمک می کند.آ

ا قصد دارد این نهاد نه تنهارگانیک با درک بیشتر در مورد کشاورزی ارگانیک در میان کشاورزان الئوس و ارائه پشتیبانی فنی هستند.

اهای یه و تحلیل تقاضتولید محصوالت سالم کشاورزی را گسترش دهد، بلکه در نظر دارد برنامه ریزی های بازاریابی را براساس تجز

بازار در سطح داخل و خارج از کشور انجام دهد و استانداردهای کمیت، کیفیت و قیمت را تامین کند.آن ها قصد دارند که به ایجاد 

و توسعه سیستم بازار محلی با ایجاد گروه های خریداران برای دسترسی مناسب کشاورزان به منظور ارائه محصوالت خود به رستوران 

 ا، هتل های محلی و بازار های کوچک برای کاالهایی مانند برنج، قهوه، چای، سبزیجات و سایر محصوالت اقدام کنند.ه

این اداره همچنین به دنبال گسترش بازار های دائمی برای فروش محصوالت ارگانیک در استان های هدف و ایجاد یک سیستم 

، مدیرکل دپارتمان کشاورزی وزارت کشاورزی و جنگلداری گفت: کیناونگ ویالسویکتضمین برای مدیریت تولید و قیمت است.

 "خانواده تحت طرح کشاورزی ارگانیک انجام شده است. 741شرکت و گروه های کشاورزان به همراه دو هزارو  22ثبت نام "

تظار می رود عملکردی در هکتار است که ان 248منطقه کنونی اختصاص داده شده به رشد کشاورزی ارگانیک حدود هفت هزارو 

این درحالی است که اکنون گروه کشاورزی ارگانیک وین تیان )پایتخت الئوس( دارای تن در سال داشته باشد. 771حدود سه هزارو 

سالن های توزیع مختلف در سراسر شهر است. همچنین در روستای لوانگ در منطقه زیستا هر هفته چهارشنبه و شنبه ، صبح ها 

والت ارگانیک برگزار می شود. در عین حال طیف وسیعی از محصوالت مشابه را می توان در منطقه سیختبونگ در روزهای بازار محص

 دوشنبه و پنجشنبه بعد از ظهر و در بازار هوایهونگ در منطقه چانتابولی در هر شنبه صبح پیدا کرد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

ن، غربی با میانمار و چیتیان پایتخت این کشور، واحد پول آنکیپاست. الئوس از شمالو وینالئوس، کشوری محصور در خشکی  -3

مرز است. کشور الئوس در حالی که یکی از فقیرترین کشورهای جنوب از شرق باویتنام، از جنوب با کامبوج و از غرب با تایلند هم

های سرسبز استوایی الئوس کشوری کوهستانی است که جنگل ها نیز هست.ترین آنحال یکی از جذابشرق آسیا است، درعین

برنج، ذرت، سبزی  .های سنگین موسمی دارای آب و هوایی استوایی و گرمسیری استسراسر آن را پوشانده است. این کشور با باران

 کنندکشاورزی گذران زندگی میدرصد از مردم این کشور از راه  42های کشاورزی الئوس به شمار می روند. همچنینحدود از فرآورده

http://www.iana.ir/fa/news/88717/%D2%48%D4%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸6تاریخ: 

ورد هایش، گوشت کمتری به خصورت تدریجی و پیوسته با اضافه کردن قارچ به همبرگرهای تولیدشده در رستورانبهشرکت گوگل 

، کاهش مصرف گوشت در کافه تریاهای شرکت گوگل بر اساس Siliconbeat.comبه گزارش ایانا به نقل از .دهدکارمندان خود می

صورت تدریجی به سبک غذاهای گیاهی گیرد و منوی غذاها را بهای صورت میهای تغذیهمنظور بهبود عادتها بهآخرین گزارش

های رسیده حاکی از آن است درصد آغاز شد.گزارش 12به  92دهد. این تغییر ابتدا با افزایش میزان قارچ در همبرگرها از تغییر می

از مواد غذایی تغذیه کند که پایه گیاهی داشته و  صورت مخفیانه در تالش است تا کارمندان خود را با آن دستهکه این شرکت به

 نباید انتظار داشت که تمام پرسنل از"گوید: کمتر حاوی گوشت است.اسکات گامباستیانی، سرآشپز جهانی گوگل در این باره می

ان خوردن تواند و نمیردههمان روز نخست، تغذیه با حبوبات و گیاهان را بپذیرند؛ زیرا این مردم بیشتر به مصرف گوشت قرمز عادت ک

اهی جایگزین های گیگوشت سفید یا حتی ماهی بیشتر را به آنها تحمیل کرد، چه برسد به اینکه پروتئین موجود در غذا را با پروتئین

)یک مجله مربوط به کسب و کار ماهرانه در آمریکا( از کافه تریاهای گوگل بازدید  Fast companyهنگامی که عوامل مجله "کنیم.

طور ناگریزی پرسنل را مجبور به رحمانه در تنظیم فهرست غذاها شدند. این غذاها بهصورت بیگیری گوگل بهکردند، متوجه جهت

 کرد.مصرف کمتر گوشت هدایت می

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

ل کرد و گزینه انتخاب سوپ ویتنامی قبای تنظیم شده بود که برگرهای گیاهی در ابتدای منوی روزانه خودنمایی میگونهفهرست به

مطرح شده  "زابشقاب انرژی"عنوان صورت اختصاصی بهاز سوپ گوشت قرار داده شده بود. همچنین یک نمونه از غذاهای گیاهی به

کند.طبق گزارش این مجله، گوگل برای این طرز رفتار، دالیل و اهدافی را و هرچه بیشتر گوشتخواران را به سمت آن متمایل می

کند که همگی در راستای پایداری محیط خواهد بود. این شرکت پذیرفته که سهم قابل توجهی از کربن تولیدشده در جهان دنبال می

ر داده مرغ را در اولویت قراهای حیوانی است؛ بنابراین سیاست، گوگل کاهش مصرف گوشت، لبنیات و تخمتئینواسطه تولید پروبه

است.شرکت گوگل اعالم کرد که در سال گذشته پروژه خرید میوه و سبزیجات برای کارمندان ناکارآمد بود؛ زیرا از این طریق شرکت 

جهی از این محصوالت یا به سطل زباله رفت یا تبدیل به کمپوست شد. البته شاید هزار پوند ضرر کرد و بخش قابل تو 222بیش از 

های پایانه"این موضوع به اعتراض کارمندان عصبانی از شرکت نیز مربوط باشد که آن داستان دیگری است.بنابراین گوگل به طرح 

ن ها به تعییتولید ضایعات کمک کند، زیرا این پایانه وارد شده و قصد دارد از این طریق به کاهش "های مواد غذاییردیابی زباله

 812های گوگل در یک منطقه تنها بین خود اعالم کرد که کافه 9231های غذایی مجهز هستند. این شرکت در گزارش سال مقیاس

یا اهدای آنها به نیازمندان در های مختلفی مانند ساخت غذاهای ترکیبی ها نجات داده و از راهپوند غذا را از رفتن به زباله 112تا 

به یک میلیون پوند خواهد رسید.البته ابتکار  9238جویی کرده است. مسئوالن گوگل معتقدند که این مقدار در سال این مسیر صرفه

ها جویی در هزینهتنها برای محیط زیست و سالمت کارمندان مفید است، بلکه این موضوع به صرفهعمل غول تکنولوژی جهان نه

کند؛ زیرا آنها معتقدند که هزینه برای کاهش ضایعات و تأمین غذای هزاران کارمند با پایه گیاهی بسیار برای شرکت نیز کمک می

 تر از تأمین گوشت برای آنها است./صرفهبه

http://www.iana.ir/fa/news/88789/%DA%AF%D2%44%DA% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۱تاریخ: 

گروهی از پژوهشگران به رهبری پروفسور سی. ریچارد تریسی، از دانشگاه نوادا موفق به کشف سه گونه جدید وزغ در منطقه بزرگی 

 .این بخش استشدند که یکی از نواحی شمالی 

 Railroad(، ریل رود والی )Dixie Valleyسه گونه شناسایی شده عبارتند از: دیکسی والی ) sci-news.comبه گزارش ایانا از 

Valley( و هات کریک )Hot Creekهای فیزیکی هرکدام دارای مشخصات منحصر (. اینها اندازه کوچکی دارند، اما از نظر ویژگی

 های دیگر وزغ که با هم متفاوتند.کند؛ درست مانند گونههای دیگر جدا مین را از گونهبه فردی هستند که آ

ها بعد از تجزیه و کند. این گونههای مشخصی دارند. طول آنها در نهایت از دو اینچ تجاوز نمیها رنگبه طور کلی هرکدام از وزغ

ای که هزاران سال قبل در دوره چهارم ای از نوادا شناسایی شدند؛ منطقههای دیگر در منطقهتحلیل ژنتیکی و مقایسه آنها با نمونه

های بزرگ بود، اما امروز با در اختیار داشتن تنها یک درصد از حجم آب ها و دریاچه( پوشیده از مردابPleistoceneشناسی )زمین

های مرطوب کوچکی ها را در زیستگاه: ما وزغشود.پروفسور تریسی گفتترین مناطق آمریکا محسوب میایاالت متحده، جزو خشک

 ود.ها به کلی قطع کرده بهای وسیع احاطه شده و ارتباط این جمعیت کوچک را با دیگر گونهپیدا کردیم که آن ناحیه توسط بیابان

 اند.کردهها زندگی میغهزار سال پیش جدا از دیگر انواع وز 812های تازه کشف شده از وی افزود: این کامال حقیقت دارد که گونه

مایل دورتر  21 "هات کریک"های نوادا یافت شد. در حالی که گونه ، در حوضه باتالق تونوپا در بخش مرکزی بیابان"رود والیریل"

 رود والی نداشت.کشی آب، ارتباطی با ریلکرد که به واسطه زهای کوهستانی زندگی میاز نوع قبلی در محدوده

ای مسطح و البته بیابانی که شدت تبخیر آب در ای به همین نام محصور شده بود؛ منطقهدر امتداد لبه غربی منطقه "دیکسی والی"

توان آن را همراه با رود و میهای منطقه غرب آمریکا به شمار میترین گونه شناسایی شده از وزغآن بسیار باالست. این کوچک

 ها تفکیک کرد. عالوه بر آن رنگ این وزغ نیز منحصر به فرد است.گونههایی در پاهایش به راحتی از دیگر غده

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

ای زیتونی. به طوری که تریسی معتقد زمینههایی به رنگ طال در پسشود؛ با رگهها محسوب میدیکسی والی، جزو زیباترین وزغ

اند، نیست. زیرا دیکسی های غرب آمریکا دیدهها یا رودخانهها که مردم در اطراف باتالقن گونه شبیه انواع معمول و رایج وزغاست ای

شش های کم عمق با پوتواند در آبوالی، غالبا پوست شبرنگی دارد و هنگام غروب آفتاب به وضوح قابل تشخیص است. این گونه می

نه نامبرده به احتمال قوی در فصل پاییز به خواب زمستانی رفته و در فصل بهار بین مارس تا ژوئن، به گیاهی اندک زندگی کند.گو

شمار ای که زیستگاه دیکسی والی بهزاد و ولد خواهد پرداخت. البته تعداد جمعیت موجود از این نوع هنوز مشخص نیست، اما منطقه

 ت حیات این جانور را تهدید کند./رود در معرض خطر خشکی قرار داشته و ممکن اسمی

http://www.iana.ir/fa/news/88722/%DA%A2%D4%B8%D2%43-2%- 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

ها نامیده شد و در آن کمبود آب سالم را در ی بحران آب کشورای منتشر کرد که نقشهسازمان منابع جهانی نقشه 9238 سال در 

ی های آسیای مرکزعربی که شامل کشور-دهد کمربند مغلیکرد. این نقشه به روشنی نشان میکشورهای مختلف جهان مقایسه می

رخی رو هستند. با توجه به بشود، با بحران شدید آب روبهی عربستان میو شبه جزیره از جمله مغولستان، افغانستان، ایران، پاکستان

 شوند.ای تعلق دارند که به زودی با بحران کمبود آب سالم مواجه میتوان استدالل کرد که این کشورها به ناحیهاز عوامل می

ان متحد انجام شد نشوهوایی، زیر نظر سازمان مللللی تغییرات آبالمای که توسط مجمع بینبه گزارش ایانا از سایت هاروارد، مطالعه

های آینده توان انتظار داشت که در دههدرصد افزایش داشته است و می 9تا  3دهد که از آغاز قرن بیستم دمای هوا در این ناحیه می

درصدی تولید ناخالص ملی در این  33اعث کاهش سال آینده ب 92درصد دیگر نیز افزایش پیدا کند. این روند ممکن است در  8تا  9

 یهای دریاچهی اصلی آمودریا و سیردریا هستند که هر دو از شاخهی دو روخانهمنطقه شود.منابع اصلی آب در آسیای مرکزی حوضه

ط یا در مقایسه با متوسی آمودرهای کوهستانی، آب رودخانهها و با توجه به ذوب شدن یخچالبینیشوند. بنابر پیشآرال محسوب می

شود آب رودخانه در فصل بهار میدرصد کاهش پیدا خواهد کرد. این موضوع منجر به افزایش روان 22سال گذشته به میزان  32آب 

ها سالییابد که باعث افزایش خشکافتد و نیز در فصل تابستان میزان آب به شدت کاهش میهای بیشتری اتفاق میو در نتیجه سیل

ترین بخش کشاورزی در ازبکستان، ترکمنستان و جنوب قزاقستان شود. نیازی به گفتن نیست که این روند کشاورزی را که مهممی

ی ی آن ها به اندازهاند؟ آیا همههای این منطقه برای مقابله با این سناریو آماده شدهدهد.آیا کشوراست، به شدت تحت تاثیر قرار می

 ای از بحث در خصوص این موضوع وجود ندارد. ی عمومی هیچ نشانهگاه هستند؟ دست کم در حوزهکافی از این مسئله آ

ی نزدیک تنها بخشی از مشکالت در آسیای مرکزی است. این مشکالت شامل کمبود آب برای کشاورزی و نیز کمبود آب در آینده

شود. در نتیجه ما ایی ناشی از آب مصرفی در کشاورزی میآلودگی آب آمودریا و سیردریا به خاطر سطح باالی نمک و مواد شیمی

ای که در پایین دست این دو رود قرار دارند و نیز کاهش کیفیت زندگی در این شاهد یک بحران اجتماعی و اقتصادی در منطقه

 نمک زیادی دارد. شود آبی را مصرف کند که شود و مجبور میرو مینواحی خواهیم بود. چرا که جمعیت با کمبود آب روبه

 ها در سطح ملیراه حل

های منطقه در سطح ملی بستگی دارد. در ی آب در آسیای مرکزی تا حد زیادی به رویکرد دولتهای دراز مدت برای مسئلهراه حل

رات ثیرات تغییهای داخلی، به ویژه در پرتوی تااین مورد سه عامل بنیادین وجود دارد:نخستین عامل رویکردهای دولت برای حفظ آب

هایی که به آمودریا ای وجود ندارد که کشوروهوایی بر روی در دسترس بودن آب برای مصرف خانگی و اقتصادی است. هیچ نشانهآب

بندی منابع آب کرده باشند. هیچ تالشی برای یادگیری از دیگر کشورهایی با کمبود آب و سیردریا متکی هستند تالشی برای جیره

صصان ی یکی از متخگیرد. در عوض کشاورزی محلی اتالف منابع آب را افزایش داده است. به گفتهاند صورت نمیرم کردهوپنجه ندست

 شود.ی آبیاری ازبکستان اتالف میدرصد منابع آب در شبکه 12محلی در ازبکستان، آروستان ژولداسوف، بیش از 

به  ی پروفسور اولی واریس، ترکمنستانهای این منطقه است. به گفتهای کشورهی نامناسب و اتالف منابع آب یکی از ویژگیاستفاده

کند که باالترین نرخ در جهان را دارا است. این رقم چهار برابر بیشتر از سرآنه مصرف هزار متر مکعب آب مصرف می 1٫1ازای هر نفر 

کنند و النه دو هزار متر مکعب آب به ازای هر نفر مصرف میبرابر بیشتر از چین است. ازبکستان و قرقیزستان سا 32آب در آمریکا و 

های ترین کشورها در جهان قرار دارند. تاجیکستان و قزاقستان نیز به ترتیب در رتبهی چهارم و پنجم پرمصرفبه ترتیب در رتبه
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رای آب سالم را افزایش داده است. با هفتم و یازدهم قرار دارند. عامل دوم نرخ باالی زادولد در این منطقه است که تقاضای کلی ب

وجود این که بارداری در منطقه به طور مرتب در حال کاهش است، اما رشد کلی جمعیت در حال افزایش است. برای مثال در 

یت کاهش داشته است، اما جمع 9231نفر در سال  92-32به  3223نفر در سال  21نفر، از  322ها به ازای هر ازبکستان تعداد تولد

هزار نفر 882هزار تا 832 سال اخیر نرخ رشد جمعیت ساالنه در این کشور 8یا  1درصد رشد داشته است. در طول  3٫1ازبکستان 

بوده است. بیشترین مشارکت در نرخ باالی تولد مربوط به جمعیت بزرگ مناطق روستایی در هر منطقه است. برای مثال در ازبکستان 

درصد  23٫2کنند. این جمعیت روستایی به شدت به کشاورزی وابسته هستند و اطق روستایی زندگی میدرصد شهروندان در من 88

درصد مصرف  8٫8و  8٫2شوند. در مقایسه با این رقم بخش صنعتی و خانگی به ترتیب تقاضای آب در این منطقه را شامل می

سازی یکند. شهراست که در مشکل کمبود آب نقش ایفا میکنند. ماهیت ملکی کشورهای آسیای مرکزی سومین عامل بنیادینی می

های بیشتری در بخش صنعت و خدمات تواند یک راه حل برای مقابله یا کمبود آب این منطقه باشد. اما این کار نیازمند شغلمی

ه مات محور در این منطقدهد که یک اقتصاد خدهای اقتصادی معیوب در ازبکستان و ترکمنستان اجازه نمیاست. متاسفانه سیاست

د. در شووکارها میی کسباند که با فساد باال همراه است و مانع توسعهرشد کند. هر دو کشور عناصر اقتصاد دستوری را حفظ کرده

کند که باعث کاهش انگیزه برای ها را مشخص میرو هستند و دولت قیمتازبکستان نیز کشاورزان با مقررات اجباری تولید روبه

 جویی در مصرف آب شده است.های صرفهگذاری در تکنولوژیرمایهس

 ایمشکل همکاری منطقه

 المللیای برای مبارزه با بحران آب تاسیس شده است. برای مثال صندوق بینی اخیر تعدادی موسسات ملی و منطقهدر چند دهه

ها و نیز برای تعدادی تحقیقات و اطالعات؛ این سازمان ی آرال، کمیسیون هماهنگی آب در آسیای مرکزی و مرکزبرای حفظ دریاچه

ی توسعه یالمللی امریکایی، برنامهی بینهای توسعهالمللی از آلمان، سوئیس، آژانسها و خیرین بینهای مدیریت آب از آژانساز پروژه

ودی اند. به بیان دیگر کمبنیکی دریافت کردههای مالی و تکاروپا کمکی آسیایی و اتحادیهسازمان ملل، بانک جهانی، بانک توسعه

های در منابع مالی و فکر برای حل این مشکل وجود ندارد.اکنون زمان مطرح کردن این پرسش است که آیا این اقدامات خروجی

ز یکی ای آرال صرف جلوگیری از کاهش بیشتر سطح این دریاچه شد که اند یا خیر. کمک مالی برای حفظ دریاچهموثری داشته

درصد سطح آب این دریاچه از  22به دست آمدند بیش از  9238چهار منبع بزرگ آب در جهان است. اما بنابر اطالعاتی که در سال 

هایی ی اول کشورتوان گفت منابع آب این منطقه بین دو دسته از کشورها تقسیم شده است. دستهبین رفته است. در نتیجه می

ی دوم کشورهایی کنند و دستهدهای اصلی منطقه قرار دارند و به همین دلیل کمبود آب را تجربه نمیهستند که در باال دست رو

که در پایین دست این رودها قرار دارند. گروه اول کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان هستند که بخش زیادی از قلمروشان در 

های ابانها و بیشود که اقلیمی خشک و دشتترکمنستان و ازبکستان می های مرتفع قرار دارد. گروه دوم که شامل قزاقستان،سرزمین

ی آرال را ی آبریز دریاچهها و مخارن آب حوضهی آب رودخانهدرصد گردش ساالنه 41فراوان دارند. قرقیزستان و تاجیکستان با هم 

را به صورت منابع آب ساالنه برای هر نفر تعریف  ماند. اگر اعداددرصد آن برای سه کشور دیگر باقی می 31شوند و تنها شامل می

 92متر مکعب، یعنی  228کنند در حالی که گروه دوم تنها متر مکعب از آب رودخانه استفاده می 8222کنیم، گروه کشورهای اول 

قه به ی آب در این منطسئلهرسد که با توجه به توزیع نامتناسب منابع آب میان این دو گروه از کشورها، حل متر.به نظر میبرابر کم

های ای به شدت پایین بوده است. تعارضهای منطقهسال گذشته سطح همکاری 91تری نیاز دارد. اما در طول مشارکت نزدیک

ردن اند. برای مثال مسدود کتری شدههای گستردهگاه درگیر تعارضکه کشورها گهطوریتر کرده است، بهای مسئله را پیچیدهمنطقه

های برقابی. در زمان شوروی، مسکو بر تناسب توزیع منابع آب و انرژی در این های نیروگاهنابع گاز در مرزها و دعوا بر سر پروژهم
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ندی بکرد که این سهممی کرد. از یک سو برای هر کشوری سهمی از آب در نظر گرفته شده بود و مسکو تضمینمنطقه نظارت می

را  کرد که نیاز این دو کشور به برقزبکستان برای کشورهایی که در باال دست قرار داشتند گاز تهیه میرعایت شود. از سوی دیگر ا

کرد و در نتیجه نیازی به جاری شدن حجم زیادی از منابع آب را در زمستان برای تامین برق نبود. با فروپاشی در زمستان رفع می

کشورها منافع خودشان را در پیش گرفتند و در نتیجه تعادل پیشین بر هم  های مستقل هر یک از اینگیری کشورشوروی و شکل

 خورد.

 نتیجه

ای از ی پیچیدهی عقالنی از منابع آب وجود دارد مستلزم مجموعههمچنان که مشاهده کردیم راه حلی که برای حفظ و استفاده

گیری موسسات در سطح ملی موفق نباشد، د است. اگر شکلتر از آن ایجاد موسسات قدرتمنای و مهماقدامات در سطح ملی و منطقه

های محلی و مردم این مناطق برای رسد که دولتای باشیم. به نظر میتوانیم شاهد ظهور موسسات توانا در سطح منطقهاحتماال نمی

د امیدی به حل مشکل کمبود آب رسمقابله با این چالش و جلوگیری از بحران آب آماده نیستند. با توجه به وضع موجود به نظر می

ها را متقاعد کنند که در این منطقه نیست؛ مگر این که اگر مردم این منطقه واقعا مشکل کمبود آب را تجربه و بتوانند دولت

 تری اتخاد کرده و به دنبال تغییر وضعیت باشند.های قویسیاست

http://www.iana.ir/fa/news/88848/%D2%48%D4%A7%D4%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

را در  (FCM)3نوع بید مرکبات 1در ماه ژوئن امسال، اتحادیه اروپا با وجود پروتکل های قوی صنعت و اقدامات فصلی، مداخالت 

 Deon)دون ژوبرت  "producebusinessuk "محموله های مرکبات آفریقای جنوبی شناسایی کرد.به گزارش ایانا از سایت 

Joubert) 9تولیدکنندگان مرکبات، نماینده ویژه انجمن(CGA) ؛ دسترسی به بازار و مسائل اتحادیه اروپا در جنوب آفریقا، بیانیه

بسیار  9237ما می دانستیم که شرایط تولید مرکبات در سال "ای صادر کرد که همه این موارد در فرانسه اتفاق افتاده است. او گفت: 

مامی ذی نفعان ما باید مراقب مدیریت محصوالت اتحادیه اروپا در سال بود. این به معنای آن است که ت 9238سخت تر از سال 

  "حفظ کنند. (CBS)2جاری باشیم و آن ها را از ابتال به مداخالتی مانند بید مرکبات و لکه های سیاه مرکبات

ی ام و سی بی اس نشان همچنان سوابق عدم انطباق مرکبات آفریقای جنوبی را بدون اف س 9237گزارش یوروفیت در پایان ماه می 

نوع اف سی ام را در مرکبات آفریقای جنوبی  1گزارش ها مداخالت  9237می داد که بسیار مهم بود، اما متأسفانه در پایان ماه ژوئن 

دقیق و  ردر فرانسه شناسایی کرد. گروه های متمرکز بر کاالها اظهار داشته اند که این مسئله، به ویژه با در نظر گرفتن اقدامات بسیا

از سوی انجمن تولیدکنندگان مرکبات، بسیار ناامیدکننده است. ژوبرت گفت که این پروتکل ها در  9237اجرای پروتکل های سال 

اکثریت بزرگی از موارد پیشگیری از اف سی ام دنبال نشده است. او به روشنی بیان کرد که جدا از نگرانی های کم و ارزیابی های 

یار خوبی است و از سوی همه انجام شده است، هنوز هیچ نوع نشانه ای برای سی بی اس در این فصل به ثبت برجسته، که کار بس

نرسیده است. او اشاره کرد که معموالً دوره خطر این نوع بیماری های قارچی در طول ماه های آگوست تا اکتبر است؛ زمانی که 

د که بسته بندی آن ها از چند هفته پیش آغاز شده است. بنابراین، لطفا در وارد بازار می شو (Valencias)مرکبات نوع والنسیا 

انجام تمامی اقداماتی که خطر را کاهش می دهد کوشا باشید. ما نمی خواهیم موقعیت عالی سالمت گیاه را که طی سه فصل گذشته 

 به دست آورده ایم با بیماری قارچی سی بی اس از بین ببریم. 

 در پروتکل شکاف های احتمالی

طبق گفته ژوبرت، در طول بخش اولیه مبارزه اروپا با اف سی ام هشدارها و نگرانی هایی وجود داشت، اما در اغلب موارد چندین 

 نمونه تشخیص اشتباه و یا الروهای مرده دیده شد که به معنای موفقیت اقدام های صورت گرفته بود. 

 مات سختگیرانه برای اف سی ام در اکثر موارد در صنعت پذیرفته شده است. او توضیح داد که این بدان معناست که اقدا

نوع اف سی ام را در محصوالت موجود در فرانسه داشته ایم و تجزیه و تحلیل آن ها  1متأسفانه در حال حاضر مداخالت "او گفت: 

جمن تولیدکنندگان مرکبات تیم کاری را با ان "برای بستن حلقه شکاف های احتمالی در اقدامات و پروتکل های ما ضروری است.

راه اندازی کرده که مداخالت تمامی انواع اف سی ام را در اتحادیه اروپا با کمک  (CRI)8کمک گروه بین المللی تحقیقات مرکبات

شتباهات تجزیه و تحلیل می کند. ما به یادگیری بیشتر درباره الگوبرداری، ا (DAFF’s)1بخش کشاورزی، جنگلداری و شیالت

احتمالی و موفقیت ها نیازمندیم در حالی که هم اکنون تمامی اقدامات شناخته شده برای اف سی ام را اعمال و برخی از آن ها را در 

آزمایش می کنیم. این کار برای راه اندازی یک سیستم مدیریت خطر معتبر برای اف سی ام در سال جاری از سوی  9237طول فصل 

لداری و شیالت به کمیسیون اتحادیه اروپا تا قبل از پایان امسال است. از آن جایی که اخطارهای اخیر نگران بخش کشاورزی، جنگ

 کننده است، ژوبرت درخواست کرد که تمامی اقدامات تا پایان فصل همچنان ادامه داشته باشد.

 افق تهدید

 در اتحادیه اروپا باشد.  ژوبرت انتظار دارد که اف سی ام در فصل آینده بیماری اعالم شده ای
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این کار فرآیند بسیار فّراری بود و آفریقای جنوبی مجبور شد که تمامی منابع خود را تا پایان سال گذشته بکشاند تا در "او گفت: 

ه کمک بما توانستیم "او می گوید:  "صادرات مرکبات خود را حفظ کند. "تعطیلی"طول این مدت قوانین اتحادیه اروپا و جلوگیری از 

برنامه ریزی دقیق؛ همکاری با تمامی گروه های عالقه مند؛ سازمان دهی دستورات سیاسی و قانونی سازمان تجارت جهانی؛ پیشنهاد 

گزینه های کارآمد و در نهایت پشتیبانی بسیار قوی از دوستان و مخاطبان در اتحادیه اروپا، متن قانونی را برای اف سی ام به ثبت 

بنابراین او گفت که پشتیبانی کامل از کلیه صنایع مرکبات "ای آفریقای جنوبی راحت نخواهد بود اما قابل اجراست.برسانیم که بر

ضروری است. در حالی که اخبار منتشر  9234آفریقای جنوبی برای نهایی کردن سیستم مدیریت خطر معتبر اف سی ام ها در سال 

م بر روی صنعت مرکبات آفریقای جنوبی است، احتماالً فشار سیاسی و موذی گری شده فقط حاکی از ثبت رکورد مداخالت اف سی ا

درمان "هایی نیز به آن افزوده شده است. همچنین شاید این کار فرصت مناسبی برای یادآوری اصرار اسپانیایی ها بر اجباری شدن 

هزینه ها و الزامات لجستیکی، "وبرت در نهایت گفت: برای تمام انواع مرکبات آفریقای جنوبی است که وارد اروپا می شود.ژ "8سرد

فاجعه کاملی برای صنعت مرکبات آفریقای جنوبی است )بنابراین ما مجبوریم که برنامه های کنونی را برای اف سی ام به اجرا 

 "درآوریم(. اگر ما در روند فعلی مان شکست بخوریم، این تهدید در افق این مسئله باقی خواهد ماند.

 وشت:پان

3 .False Codling Moth 

9 .Citrus Growers Association 

2 .citrus black spot )که نوعی بیماری قارچی است( 

8 .Citrus Research International 

1 .Department of Agriculture, Forestry and Fisheries 

8 .Cold Treatment روز که حشرات آفت در این  38تا  38درجه سانتی گراد به مدت  2تا  9: ذخیره سازی مرکبات در دمای

شده که ماده ای سمّی است و  (Methyl Bromide)میوه ها را از بین می برد. این روش جایگزین استفاده از بخار برومید متیل 

 طول عمر مرکبات را کاهش می دهد. 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/88419/%D4%A7%D4%AA%D4%AD% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

ساله ، همانند بسیاری از هم سن و ساالن و همسایگان خود در روستای اگامین در دره فیوم مصر، کشاورزی را از  89عبدل نبی 

هکتاری  12برای چند دهه، وی گندم، برنج، پنبه و ذرت در مزرعه  xinhuanetاجداد خود به ارث برده است.به گزارش ایانا از سایت 

یش، تصمیم گرفت تا برای کسب درآمد بیشتر گیاهان دارویی ارگانیک پرورش دهد به طوری که این سال پ 32اش کشت کرده، اما 

گونه گیاهان دارویی و ادویه جات به اروپا، امریکا و چین  92مرد میانسال روند و صادرات گیاهان دارویی را آغاز کرد و در حال حاضر 

گانیک زمانی به ذهنم رسید که برخی از کشاورزان در روستا این نوع کشت را ایده رشد گیاهان دارویی ار "صادر می کند.وی گفت: 

آغاز کرده بودند. آن ها به من گفتند که شرکت های اروپایی با شناسایی خاک و آب و هوای این جا، براین باور بودند که مکان 

ایستگاه جمع آوری نزدیک به مزرعه بسته بندی درحالی که کارگران علف لیمو خشک را در "مناسبی برای رشد گیاهان دارویی است.

گیاهان و ادویه جات به خوبی در مناطق دره ای و خشک رشد می کنند چراکه این نوع گیاهان به آب "می کنند، عبدل نبی گفت: 

ن نایی برای رشد ایو هوای گرم و مقدار کمی آب نیاز دارند. این مزارع حاصلخیز توسط بیابان احاطه شده اند در حالی که مکان استث

مصر به عنوان کشوری برای انواع گیاهان طی هزاران سال شناخته شده است به طوری که این موضوع ."نوع گیاهان به شمار می روند

 را می توان در آثار باستانی مصر، معابد و مقبره ها و نسخه های پزشکی گیاهان دارویی این کشور مشاهده کرد.

( ادامه می دهد. این 3اهان، در منطقه فیوم به عنوان تنها تولید کننده گیاهان دارویی و معطر ارگانیک )مصر همچنان به تولید گی

 محصوالت به طور عمده در استان منیا، بنی سویف، اسیوط و فیوم پرورش می یابند.

ین محصوالت در کل کشور جریب در فیوم از این نوع گیاهان کشت می شود ، در حالی که مساحت زیر کشت ا 122حدود هزارو 

برداشت محصوالت زراعی با دست انجام می شود ، سپس با نور خورشید خشک و تمیز شده و  "او گفت:  هزار جریب است. 322

سپس محصوالت کشاورزی در کارخانه بسته بندی و برای صادرات آماده می شود و هدف من این است که صادرات گیاهان با کیفیت 

، هزینه کشاورزی گیاهان ارگانیک و ادویه جات، نسبتا باالست"عبدل نبی افزود :"انم مشتریان بیشتری داشته باشم.باال باشد تا بتو

 "اما ما سود خوبی داریم چرا که بسیاری از تولیدات مان صادر می شودو فیوم دو فصل کشاورزی دارد زمستان و تابستان.

 در. کاریم می مرزنجوش و ریحان مورینگا، کنجد، نعناع، لیمو، علف ما تابستان، فصل در"این صادرکننده مصری خاطر نشان کرد: 

  "ه، پیاز، سیر، رازیانه، زیره، بادیان و گشنیز کشت می کنیم.بابون بهار، همیشه زمستان

تواند این میزان تن از این گیاهان شد. به گفته وی چنانچه مشتریان بیشتر شود می  72سال گذشته، عبدل نبی موفق به صادرات 

سال پیش به صادرات علف لیمو به چین اقدام کرده و امیدوار است بتواند گیاهان و ادویه جات بیشتری  9را به دو برابر برساند.وی از 

در آینده ای نزدیک به چین صادر کند.اگر چه گیاهان دارویی و معطر مصر شهرت خوبی در بازارهای جهانی پیدا کرده اند اما این 

 ش روی میزان حجم مبادالت تجارت جهانی این نوع گیاهان تاثیر آن چنانی نداشته است.بخ

میلیون دالر امریکا  322با توجه به سرویس اطالعات دولتی مصر سال گذشته، ارزش صادرات مصر از گیاهان، دانه و ادویه جات به 

 برآورده شده است. 9238دالر امریکا در سال  میلیارد 82رسید، در حالی که میزان کل صادرات در سطح جهان بیش از 

همه ما به یک سیستم بازاریابی خوب و همراه با تکیه بر کشاورزی ارگانیک نیاز داریم زیرا این چیزی است که "عبدل نبی گفت: 

برای  تانسیل مناسبیواردکنندگان خارجی به دنبال آن هستند. من انتظار دارم که این کسب و کار به سرعت رشد کند چرا که ما از پ

او معتقد است که دولت باید به شدت در این راه از کشاورزان حمایت کند که این کار با ارایه "این نوع کشاورزی برخوردار هستیم.

http://awnrc.com/index.php
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آگاهی و بازاریابی و عمدتا برای صادرات انجام شود و درعین حال این اقدام می تواند به اقتصاد کشور هم کمک کند. به طوری که 

 "ن بخش به رکن اصلی اقتصاد مصر تبدیل شود.ای

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

3- Medicinal and Aromatic Plants (MAPs) 

http://www.iana.ir/fa/news/88482/%DA%A2%D 
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 جهانی گزارشات
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

توانند به تولید بخشی از شیر مورد نیاز بز در کلرادوی آمریکا کمک کنند، اما برخی معتقدند که این بیشتر به اگرچه زندانیان می

، جیم اسکات بعد از رها کردن تحصیل یک هدف داشت؛ تأسیس npr.orgبه گزارش ایانا به نقل از .استثمار نزدیک است تا شفقت

که بهترین پنیر بز را در آمریکا تولید کند. در ابتدای کار، او پنیرهای تولیدی خود را  Haystach mountainای به نام کارخانه

د، اما گرفتنکرد تا بلکه بتواند آنها را به فروش برساند. برخی کاسبان او را جدی میها معرفی میهصورت کاماًل سنتی به مغازبه

 صگوید: مسئوالن این شرکت وقتی این پنیر مخصوتوانایی او را کشف کرد. اسکات در این باره می Wholefoodsای به نام کمپانی

پرسیدند که این پنیر را چه کسی ساخته و از کدام خواستند از دستورالعمل تولید آن سر درآورند. آنها مدام میرا امتحان کردند، می

اه رها های ررسد. او تحصیل در دانشگاه را در نیمهانگیز به نظر میمحل آمده است؟داستان زندگی جیم اسکات عجیب و البته هیجان

تکه هام را تکخواستم زندگیکند: من نمیآوری بزها در پنج هکتار زمینی که در اختیار داشت، پرداخت. خودش بیان میکرد و به جمع

اند. ام و کسانی که هر روز کنارم بودهببینم. بلکه قصد داشتم در جایی مشغول به کار باشم که دوست دارم؛ یعنی در کنار خانواده

 بینانه به آنها نگریست.سری مسائل دیگر مرتبط بود که باید واقع. این به زمین و یکها اجزایی از یک کل هستنداین

Wholefoods کم شرکتی که اسکات موسس آن بود، خاطر همین کمپنیرهای تولیدشده توسط این کارآفرین را دوست داشت. به

آورد که این خاطر نمیای در یک زندان را آغاز کرد. اسکات بهسال پیش خرید شیر بز از مزرعه 32رشد کرد و این کمپانی از حدود 

شتریان دیگرش، اما هرچه هست او اعتقاد دارد که این موضوعی انسانی و درست بوده یا م Wholefoodsپیشنهاد از طرف شرکت 

کی، ای خطاب به جان مکیکی از فعاالن اصالح زندان به نام میشل آلن نامه 9231شود. این در حالی است که در سال محسوب می

( Haystach mountainاسکات ) ارسال کرد و از وی خواست تا از خرید پنیرهای شرکت Wholefoodsمدیرعامل شرکت 

دست برداشته و پنیر مورد نیاز خود را از داخل زندان تأمین کند، زیرا بخشی از شیر بز تولیدشده در روز در همین زندان به پنیر 

ند و رسرمایه شرکت اسکات حاصل دسترنج افراد ضعیف و ناتوانی است که قدرتی از خود ندا"شود.در این نامه آمده بود: تبدیل می

 "تر از این تجارت فاصله بگیرید.آورند؛ بنابراین خواهش من )آلن( این است که هرچه سریعدست نمیپول چندانی به

ها هزار زندانی در کشورهای مختلف کارهای شود. دهها ساخته میاما واقعیت این است که بسیاری از کاالها در کنار پنیر در زندان

کنند، اما اغلب کمتر توجه شود. آنها پرچم و مبلمان تولید میدر چارچوب دیوارهای زندان خالصه می دهند کهگوناگونی انجام می

هاست و قرار است خورده شود، کنند؛ بنابراین ممکن است مردم نسبت به آنچه که ساخته دست زندانیمشتریان را به خود جلب می

 بز در یک بقالی کوچک و معمولی نیز قابل عرضه است. ویژه اگر مانند پنیراحساس متفاوتی داشته باشند. به

شده توسط زندانیان راحت در یک بیانیه اعالم کرد که برخی مشتریان با محصوالت ساخته Wholefoodsبه همین دلیل شرکت 

 د.کوشنی توسعه آن میسادگی آنها را فروخت. با این حال هنوز زندانیان تولید شیر بز را ادامه داده و براتوان بهنیستند و نمی

من )نگارنده آمریکایی گزارش( درباره وضعیت این مزرعه در زندان کنجکاو بودم و از آن بازدید کردم. مزرعه مربوطه پنج دقیقه با 

ها زمانی که در این مزرعه مشغول به کار هستند احساس زندانی بودن ندارند. ماشین از زندان فاصله داشته و در حقیقت زندانی

های ذرت قرار دارد، کار را برای پرورش این حیوان ای وسیع که در یک طرف آن رودخانه آرکانزاس و در طرف دیگر زمیننطقهم

کند؛ سازمانی دولتی که مسئول اداره سهل کرده است.جری گریسنتی، مدیر این مزرعه است. او برای صنایع اصالحی کلرادو کار می

های کسب و کار زندانیان را فراهم کرده و از این طریق برای کمک به است. این شرکت، فرصتهکسب و کارهای مربوط به زندان

رأس بز در این مزرعه روزی دو بار  382هزار و گوید: اکنون حدود یککند.گریسنتی میها تأمین بودجه میسیستم اداره زندان

http://awnrc.com/index.php
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اند رسد. جالب اینجاست که تقریباً تمام آنها نازپرورده بار آمدهرأس می 122کنند، البته جمیعت کل گله به دوهزار و شیردوشی می

 آیند.و بیشترشان اسم دارند؛ بنابراین اگر آنها را صدا کنید، به سمت شما می

گذرانند، اما هنوز اینجا هم جزو زندان مسحوب کنند روزهای آخر محکومیت خود را میبیشتر زندانیانی که در این مزرعه کار می

صورت روزانه بازرسی شده و اگر مواد مخدر یا داروی ممنوعه با خود به همراه کنند، بهد. کارگرانی که در این مزرعه کار میشومی

تنها شغل خود را از دست خواهند داد، بلکه ممکن است آزادی آنها به تأخیر بیفتد. داشته باشند یا در طول کار با هم نزاع کنند، نه

شود، اما بیشتر آنها روزانه چند دالر دریافت گیرد، دستمزد وی نیز مشخص میی که هر کارگر بر عهده میابسته به نوع وظیفه

گیرند. با این حال هنوز هم ها است که روزانه تنها یک دالر میکنند. این موقعیت بهتری نسبت به برخی مشاغل دیگر زندانیمی

ترین مشکالت وی تهیه شیر بز از منبعی یکی از بزرگ "جیم اسکات"نیر توسط ها پایین است.چند سال پس از آغاز تولید پحقوق

قابل اعتماد بود، زیرا مزرعه کوچک او توانایی تأمین حجم بیشتر شیر را نداشت؛ بنابراین تصمیم گرفت از منابع دیگری در این زمینه 

در پی از دست دادن  Haystach mountainشرکت  9227استفاده کند که البته تعدادشان بسیار اندک بود. در سال 

نیامد. هایش بررو شد. حتی در طول چند هفته این شرکت از عهده تأمین پنیر مورد نیاز مشتریکنندگان شیر، با بحران روبهتأمین

 کند.اندازی پرورش بز در داخل زندان به فکر مدیران برتر صنایع اصالحی کلرادو خطور همین موضوع باعث شد که فکر راه

گذاری کند، اما ما آن را انجام دادیم. این مزرعه با کس حاضر نبود در پرورش بز شیری سرمایهدر آن زمان هیچ"گوید: گریسنتی می

تواند به بقای خود ادامه دهد. آن هم در شرایطی که بسیاری از مزارع قادر به تأمین آن نخواهند بود. البته هزینه میکارگران کم

 "را نیز ناراحت کرده است. Wholefoodsارزان، همان چیزی است که مدیران ارشد شرکت نیروی کاری 

کنند، چه نظری دارند؟ وقتی از یکی از کارگران درباره نوع احساسی که به این کار هایی که در این مزرعه کار میبه راستی زندانی

توان انگیز است. حداقل میاین شغل بسیار شگفت"رد، گفت: کزمان که شیردوش را به پستان بز متصل میدارد پرسیدیم، او هم

 ".های دلگیر به این کار نگریستالعاده در مقایسه با نشستن در سلولعنوان جایگزینی خارقبه

 یتکه به محکوم "جیسون رول"دادند. تقریباً تمام کارگران همین نظر را داشتند و کار در مزرعه را بر ماندن در زندان ترجیح می

کرد. یک روز به سرم ضربه خورد و سالگی یک رأس بز داشتم که احساس مرا درک می 38در سن "گوید: ساله دچار شده، می 98

ای حرکت کرد تا من گونهام برد و بهاش را زیر چانهمن از شدت درد، سر خود را پایین گرفته بودم. آن بز به سمت من آمد و کله

اه مدت تنها چهار میکی از زندانیانی که پنج سال پیش به"پرسید: حالت خوب است؟. انگار که از من میدوباره سرم را باال بگیرم

محکومیت خود را در این مزرعه سپری کرد، بعد از آزادی پرورش بز را ادامه داد. او اکنون به همراه همسر و دو دختر جوان خود در 

دهد که به هر حال بخشی شوند. او توضیح میبز دارند که در حیاط خانه نگهداری می 39کند. آنها یکی از شهرهای کلرادو زندگی می

از زمان زندانیان باید با کار کردن سپری شود؛ بنابراین اگر فرصت خوبی مانند پرورش بز از دست برود، زندانی مجبور است به کارهای 

 Haystachهمان کسی که با خرید پنیر بز از شرکت  -میشل آلنهای مخصوص رو بیاورد.دیگری مانند شست و شوی دیوارها با فرچه

mountain شود که چرا زندانیان این شغل را دوست دارند، اما قصد دارم تا زمانی که گوید: من متوجه نمیمی -مخالفت کرده بود

 ها از این راه افزایش پیدا نکرده، مبارزه را ادامه دهم.درآمد زندانی

فروشد. رؤیایی که سه دهه پنیر بز می Wholefoodsدهد و به کمپانی ت هنوز به کسب و کار خود ادامه میبا این حال این شرک

ای چند بار کامیون قدیمی این شرکت برای هاست که هفتهقبل جیم اسکات در سر داشت به واقعیت تبدیل شد و اکنون سال

 انجامد./ش سه ساعت به طول میرود. مسیری که رفت و آمدآوری شیر به مزرعه زندان میجمع

http://www.iana.ir/fa/news/88148/%D4%B9%D2%48%D4%AF%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

با دیدن خرابه های باستان، سواحل شاعرانه، و صخره های گسترده گره خورده است؛ اما این مفهوم برای عکاس حرفه سفر به یونان 

 به گزارش ایانا( این گونه نیست، چراکه وی به قصد عکسبرداری ازمزارع پرورش ماهی به یونان سفر کرده است.3ای برنهارد النگ )

پایی عکس جالب هوایی از یک مزرعه دریایی در یونان را گرفت.  9222اس حرفه ای از ارتفاع ، ماه گذشته، النگ، عک"وایرد"از سایت 

او عاشق ساختار تکرار گونه قفس های مربع، دایره ای شکل شده که مجموعه ای بی نظیر را در آب های نیلگون مدیترانه پدید آورده 

مزرعه آبزی پروری دریایی دارد  222یونان دارای بیش از  "ستند.آن ها مشابه طرح های انتزاعی و هندسی ه"است. وی می گوید: 

 seaهزار تن ماهی از نوع  393، این صنعت حداقل 9231که عمدتا در نزدیکی جزایر دودکانیز، ایونی و وابیه قرار دارند. در سال 

bream( باس اروپایی ،European bass  ).انتقال ماهیان به قفس های اقیانوس  کشاورزان در شیالت ، به و صدف تولید کرده است

تن ماهی اقدام می کنند. این ماهیان برای یک یا دو سال بالغ شده و به کشورهایی مانند  222فوت قطر و ظرفیت  822با دارابودن 

زباله  ورد رهاسازیایتالیا، فرانسه و ایاالت متحده آمریکا صادر می شوند.این درحالی است که انتقادهایی به عملیات آبزی پروری در م

در محیط زیست و درمان ماهیان با آنتی بیوتیک که با ظهور باکتری های مقاوم به دارو مرتبط است، وارد شده است. النگ معتقد 

است، کشاورزی در مقیاس بزرگ برای حیوانات رفاه فراهم نمی کند، این مجموعه چشم انداز زیبایی تشکیل داده و از نگاهی دیگر 

النگ پس از دیدن عکس های زمینی دوستی در نروژ ، با آبزی پروری آشنا شد. این عکاس "مساله آن قدرها هم زیبا نیست. شاید این

هوایی طی چند سال گذشته مستنداتی درباره چگونگی عکسبراری هوایی جمع کرد. همچنین با جستجوی گوگل وی دانست که 

ان را دارد، به طوری که پس از بررسی دقیق برخی تصاویر ماهواره ای، یک بلیط یونان یکی از بزرگترین صنایع آبزی پروری در جه

( در 9ساعته انجام داد. وی با دوربین پنتاکس ) 2وی در ماه گذشته در آتن به منظور عکسبرداری، یک پرواز به مقصد آتن رزرو کرد.

 مزرعه پرورش ماهی گرفت . 91عکس از  122حدود هزار و 

 پهریترجمه: فرحناز س

 پی نوشت:

3- Bernhard Lang  عکاسی حرفه ای، که در مونیخ آلمان مستقر است. تخصص وی در عکاسی هوایی است. همچنین وی کار:

 آغاز کرده است. 9232را از سال  "چشم انداز های هوایی  "بر روی پروژه ای به نام 

http://www.iana.ir/fa/news/88489/%DA%48%D4%B8%D2%41%E9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

 .برای حمایت از خانواده، به پرورش و تولید عسل به عنوان منبع درآمد روی آورده اندکارآفرینان زن افغان 

، با پشتیبانی شماری از سازمان های غیردولتی و کمک های خارجی، چهار تعاونی "د مایگرینت پروجکت"به گزارش ایانا از سایت 

فرصت شغلی ایجاد کرده که  822ی که این اقدام بیش از پرورش زنبور عسل در والیت بامیان افغانستان ایجاد شده است؛ به طور

وزارت کشاورزی، ترویج پرورش زنبورداری را آغاز کرد و به منظور احیای  9239در سال تقریبا نیمی از افراد را زنان تشکیل می دهند.

ید می کنند.جمیال، مادربزرگی تن عسل در سال تول 38این بخش پروژه هایی انجام شده، به طوری که در حال حاضر چهار تعاونی 

که تنها زندگی می کند و فرزندانش خانه را ترک کرده اند، یک سال پیش پرورش زنبور عسل را آغاز کرد و اولین کلنی اش را از 

( در افغانی )واحد پول افغانستان 422برای خودم درآمد ایجاد کرده ام. هر کیلو عسل، "همسایه اش گرفت. وی با افتخار می گوید: 

 جمیال با داشتن یک کندو، اکنون می تواند از خودش حمایت کند. "افغانی در کابل برای من درآمد دارد. 3222بامیان و 

 "من برای دیدن دخترم ، می توانم پول اتوبوس را بپردازم و یا برای دخترم شکالت بخرم."جمیال اضافه می کند: 

توسط طالبان کشته شد، تولید عسل را به عنوان منبع درآمد برگزید،  9222در سال  زنبوردار زن دیگر، مارزیا، هنگامی که شوهرش

 "با عسل می توانم از خانواده ام حمایت کنم، من رئیس خودم هستم."او اکنون چهار کندو دارد.مارزیا توضیح می دهد: 

عین حال کاری جذاب برای زنان افغان به شمار  پرورش زنبورداری یک راه حل کسب و کار پایدار برای افغان ها فراهم می کند و در

این باور که زنان می تواننداز خانواده حمایت کنند، در جامعه "می رود. عبدالوهاب محمدی، یکی از مقامات کشاورزی استان گفت: 

 "پذیرفته شده است و با مشاهده موفقیت ها ، افراد بیشتری مشتاق خواهند شد.

http://www.iana.ir/fa/news/88189/%D4%B9%D2%48%D4% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

رای کارهای جایگزینی ببرانگیخته است، اما محققانی هستند که راههای کارشناسان را های زنبور عسل، نگرانیاگرچه کاهش کلونی

، امروزه کاهش جمعیت زنبورعسل در جهان بر کسی پوشیده goshennews.comبه گزارش ایانا از .انداین منظور ابداع کرده

ا آنا هالدوانگ، یکی از محققانی کارهای اساسی برای جلوگیری از این روند هستند، اماندرکاران این بخش به فکر راهنیست و دست

های آمریکا به شکلی دیگر دنبال کرد. این پژوهشگر دستگاهی ابداع کرده که است که پروژه تحقیقاتی خود را در یکی از دانشگاه

 این طراحی" گوید:ای جایگزین به کار رود.هالدوانگ میعنوان مقولهتواند تا حدودی خطر افت جمعیت زنبورها را کاهش داده و بهمی

 افشانی را انجام دهد. این دستگاه قابلیتتواند به کمک طبیعت آمده و کار گردهکه از هواپیماهای بدون سرنشین الگوبرداری شده، می

اء ردستگاه مورد نظر که به اندازه کف دست است، با استفاده از نور ماو "گیرد.انتقال گرده گل از یک گیاه به گیاه دیگر را بر عهده می

کند و بعد از شناسایی، با مکیدن گرده گل، به سمت گیاه دیگر رفته و گرده را روی بنفش در دوربین خود، گیاهان را شناسایی می

توانند موقعیت خود را تغییر دهند. طرح مورد نظر توانست ریزد. این زنبورهای کوچک مکانیکی، با انتقال هوا و تنظیم آن میآن می

 توجهی در این زمینه کسب کند و همین امر توجه فعاالن کشاورزی و محیط زیست را به سوی خود جلب کرد. های قابلموفقیت

قریباً تمام کند؛ زیرا تافشانی مرتفع میای است که باعث رشد گیاهان شده و نیاز آنها را به گردهزنبور مکانیکی وسیله"افزاید: وی می

 "بورهاناپدید شدن زن"به گفته این محقق، تماشای مستند "افشانی متقابل نیز نیاز دارند.ردهگیاهان به غیر از آب، خاک و نور به گ

ای خالء جمعیت گونهای در ذهن وی ایجاد کرد تا بهپخش شد، جرقه 9222که در سال  )لینک تیزر معرفی و تبلیغ مستند(

 زنبورها را جبران کند؛ زیرا حتی تصور دنیایی که در آن میوه و سبزیجات نباشد، سخت است.

استفاده سموم خطرناک و متأسفانه این واقعیت دارد که زنبورها در جهان به دالیل مختلف ازجمله "کند: هالدوانگ تأکید می

روند؛ بنابراین ایده ساخت دستگاهی کوچک که تا حد امکان به مقیاس زنبورها یکی رو به نابودی میهای محیط زیستی یکیتخریب

وی با روش آزمون و خطا در طول چهار هفته "رسید.نظر مینزدیک باشد و بتواند توازن موجود در اکوسیستم را حفظ کند، جالب به

وان تزمان انجام کار، میگرفته و مدتهای صورتنمونه اولیه سرانجام به طراحی نهایی رسید. البته با توجه به آزمایش 12متحان و ا

 ای قلمداد کرد که بسیار سریع اجرا شده و از ایده تا محصول، زمان کمی برده است.آن را پروژه

این ابزار مکانیکی تنها در مواقع جنگ و برای   رد به جهان نشان دهد کهاین محقق با طراحی این هواپیمای بدون سرنشین قصد دا

توان از این علم برای بهبود طبیعت و تولید محصوالت کشاورزی با الهام گرفتن از رفتار زنبورها های نظامی نیست، بلکه میاستفاده

 بت به هواپیماهای بدون سرنشین را داشته باشد!بهره برد؛ بنابراین شاید چنین دستگاه کوچکی توانایی تغییر نگرش مردم نس

برای  بخشد، تلنگری باشدها را نسبت به کشاورزی بهبود میهالدوانگ امیدوار است که ابداع چنین دستگاهی عالوه بر اینکه دیدگاه

های د که دستگاههای زنبورعسل.وی قصد دارد این پروژه را تا حدی گسترش دهآمیز کاهش جمعیتاندیشیدن به خطرات فاجعه

 سادگی در دسترس عموم کشاورزان قرار گیرد./افشان مکانیکی بهگرده

http://www.iana.ir/fa/news/88123/%D4%B9%D2%48% 
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 گزارشات جهانی
 ۸6:8۸ - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

 .پلیس والیت قندهار از انفجار یک سد کشاورزی در این والیت توسط گروه طالبان خبر داد

به گزارش مهر از اسپوتنیک، گروه طالبان امروز در اقدامی خرابکارانه اقدام به انفجار یک سد کشاورزی در والیت قندهار واقع در 

این گزارش، بر اثر انفجار این سد، بخش زیادی از زمین های کشاورزی در این منطقه بی آب شده بر اساس .جنوب این کشور کرد

این والیت که متحمل بی آبی ناشی از انفجار این سد شده اند، از تلف شدن « شورابک»به گفته پلیس قندهار، کشاورزان منطقه .اند

گفتنی است از زمان ظهور داعش در .ب این سد وحشت زده شده انداحتمالی محصوالت کشاورزی خود در پی بی آبی ناشی از تخری

افغانستان و قدرت گرفتن این گروه تروریستی، طالبان نیز با هدف رقابت با این گروه بار دیگر حمالت خرابکارانه خود در این کشور 

سرباز ارتش افغانستان بر اثر حمالت طالبان در والیت قندهار جان خود را از  98روز چهارشنبه هفته گذشته نیز .را افزایش داده اند

 دست دادند

http://www.iana.ir/fa/news/88772/%D4%A7%D2%48%D2%43 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸6تاریخ: 

به اعتقاد مدرس دانشگاه امپریال کالج لندن، عدم شناخت سیستم، نداشتن حسابداری آب و صبر سه دلیل اصلی برای حل نشدن 

د بحران آب تا تهدی"های استراتژیک کشور با عنوان و دومین نشست مرکز بررسیبه گزارش خبرنگار ایانا، چهل .مشکالت آب در ایران هستند

با سخنرانی کاوه مدنی استاد امپریال کالج لندن، کارشناسان آب و فعاالن  "امنیت ملی؛ روایت سرزمینی ورشکسته در تکاپو برای انکار واقعیت

ر واقعیت هستیم و دچار خود بزرگ بینی در حل مسئله آب هستیم. در کشوری محیط زیست برگزار شد.مدنی در این نشست بیان کرد: ما درانکا

نیم که کهستیم که توزیع بارندگی از نظر جغرافیایی و مکانی مطلوبیت چندانی برای کشاورزی که ما دنبال آن هستیم، ندارد اما افتخار می

ای از ایران شرایط مناسب برای سفر و کشت و کار دارد اما طبیعی کشوری چهار فصل داریم.وی افزود: درست است که هر زمان از سال گوشه

میلیمتر در سال است اما توزیع این بارش متفاوت  912است که این عمل توام با هزینه خواهد بود.به گفته مدنی متوسط بارش در کشور ایران 

د اگر تصمیم بگیریم در برخی مناطق کشاورزی یا زندگی دهدهد. این نشان میدرصد مساحت کشور رخ می 12ها در درصد بارش 72بوده و 

دهد که ما ها در فصولی رخ میدرصد بارش 71کنیم، به نوعی باید آب مورد نیاز را تامین کنیم.وی گفت: ما در فصل مورد نیاز بارندگی نداریم و 

 س امپریال کالج لندن، سدسازی را یکی از ابزارهای تنظیم آببه آن نیازی نداریم. بنابراین ناگزیریم که تصمیم بگیریم آب را تنظیم کنیم.مدر

کنیم.وی عنوان کردد: از نظر دمایی نیز وضعیت کشور ما متفاوت دانست و افزود: ما در مناطق گرم و خشک از منابع آب زیرزمینی استفاده می

و کار در هر منطقه باید الگوی کشت متناسب با آن را تعریف است. نیازهای گیاهان در نقاط مختلف کشور نیز متفاوت است. بنابراین برای کشت 

شویم.مدنی اضافه کرد: ما برای تامین آب در ایران کرد. یعنی ما اگر در هر نقطه کشور هر چیزی دلمان خواست کاشتیم، قطعا دچار مشکل می

کل گرفته است اما باید گفت که از هر تکنولوژی که ها هستیم. در حال حاضر یک فضای منفی بر علیه سدسازی شنیازمند ساخت یکسری سازه

ریزی میلیارد متر مکعب حجم آب تجدیدپذیر برنامه 322های طوالنی بر مبنای عدد تواند مخرب باشد.وی ادامه داد: سالبد استفاده شود، می

دانیم د متر مکعب آب تجدیدپذیر است. ما هنوز نمیمیلیار 72میلیارد متر مکعب رسید و امروز صحبت از حدود  322کردیم. بعد این عدد به زیر 

رسند که ما سیستم آیند به این نتیجه میهای خارجی که به ایران میدر کشور چقدر آب داریم. مدرس امپریال کالج لندن ادامه داد: همواره طرف

 شکل نیز در کشور وجود ندارد.شناسیم. متاسفانه ما هنوز حسابداری آب نداریم و صبوری الزم برای حل مخود را نمی

ایم ترین کارها در این وزارتخانه دانست و افزود: همواره با تغییر مدیران سعی کردهوی تخصیص آب در وزارت نیرو را یکی از پرچالش

 مشکالت آب را حل کنیم. اما برای حل مشکل، نیاز به صحبت کردن با مردم و متقاعد ساختن آنها داریم.

 ستفاده از شاخص فالکن مارک برای تعیین وضعیت بحران آب در ایران را نادرست دانست.مدنی همچنین ا

ها تنها نشان دهنده یک وضعیت هستند در حالی که برای حل مسایل باید فرآیندهایی که منجر به بروز وی عنوان کرد: شاخص

 مشکل شده است را شناخت.

 متوسط آب ایران بیش از منطقه

یال کالج لندن، ایران از نظر وضعیت آب در منطقه شرایط مناسبی داشته و بعد از لبنان بیشترین آب منطقه به گفته مدرس امپر

خاورمیانه را دارد. دریافتی آب در ایران از متوسط منطقه بیشتر است اما در مقایسه با خیلی از کشورهای جهان آب کمتری داریم. 

 دهد را در ایران انجام دهیم.های آمریکا انجام میوپایی یا یکی از ایالتتوانیم کارهایی که یک کشور اربنابراین نمی

 وی با اشاره به استانداردهای سختگیرانه آب شرب، از افت کیفیت منابع آب کشور به دلیل تکیه بیشتر بر منابع آب زیرزمینی خبرداد.

ا ناشی از ضعف مدیریت در سیستم آب کشور اعالم مدنی همچنین آبرسانی با تانکر در مناطق روستایی که چندان خشک نیست ر

کرد.وی بر استفاده مجدد از آب و طراحی سیستم فاضالب در کشور تاکید کرد و افزود: جامعه نیز پذیرفته است که از آب تلفیق شده 

 با فاضالب برای مصارف خود استفاده کند.
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 گرام بپیوندیدبه کانال ایانا در تل

این کارشناس آب با اشاره به برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی عنوان کرد: آب سطحی حساب جاری ماست که اگر بخشی 

انداز ماست که بیش از حد از آن برداشت کردیم. ماند. آب زیرزمینی همان حساب پسانداز کنیم برای آینده باقی میاز آن را پس

های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انجامد. نظامدل بخشی طرحی جدی است اما به دالیل متعدد به موفقیت نمیطرح احیا و تعا

 های زیرزمینی بسیار جدی است.قابلیت تنظیم کردن برداشت و نظارت بر منابع آب زیرزمینی را ندارند اما بحث افت سطح سفره

 تر است.ریاچه ارومیه به مراتب جدیهای زیرزمینی از دبه گفته مدنی بحث افت سطح سفره

وی فضای آب کشور را پر از آمار غیر دقیق دانست و مطالب درج شده در روزنامه تایمز درباره خشک شدن ایران هفت هزار ساله طی 

ایران  ساله برای 22بینی خشکسالی سال را غیر علمی اعالم کرد.مدرس امپریال کالج لندن همچنین ناسا را ناتوان در پیش 92

 کرد.بینی میهای کالیفرنیا را پیشدانست و گفت: اگر ناسا چنین توانی داشت، خشکسالی

یعت به های تلفیقی انسان و طبوی تاکید کرد: وزارت نیرو باید درباره وضعیت تخصیص برای مردم توضیح بدهد.مدنی افزود: سیستم

توان حل کرد. ما ارائه داد. یک پدیده پیچیده را با یک راه حل نمیتوان برای آن راه حل قدری پیچیده است که به راحتی نمی

 خواهیم مسایل را جلو ببریم.کنیم با یک راه حل میمدیریت تلفیقی را فراموش می

وی اضافه کرد: ما بلد نیستیم خیلی مواقع راه حل عرضه کنیم. طرح نکاشت شاید خوب باشد. بازار آب دنبال نکاشت است اما چون 

 رسیم.کنیم و به نتیجه مطلوب نمیایم یک مسئله خوب را خراب میبسته کاملی فکر نکردهبه 

شود فشارها و این کارشناس آب همچنین از امنیتی کردن مسئله آب در ایران انتقاد کرد و آن را عاملی دانست که سبب می

تغییر ساختار وزارت نیرو و ادغام بخش آب با محیط زیست و  ها به افراد افزایش یابد.به اعتقاد مدرس امپریال کالج لندنزنیبرچسب

ایم. با کند.وی گفت: ما در سسیستم کارشناسی به روایت مشترک و درست از مشکل نرسیدهکشاورزی مشکلی از ایران را حل نمی

م ایم. حتی مردشکل نقش داشتهتوان این روایت مشترک را ایجاد کرد. باید همه بپذیریم که در ایجاد مگفتمان داده و مطالعه می

اند و باید سهم خود را در حل مشکل بپذیرند اما نباید امید مردم درباره تاثیرگذاریشان در هم در پیدایش این مشکل نقش داشته

سال  32ایم طی سال یک اکوسیستم آبی را نابود کرده 22حل مسئله آب را نباید از آنها گرفت.مدنی تاکید کرد: در شرایطی که طی 

 رود.توان آن را احیا کرد. حتی در برخی موارد اصال امکان احیای یک اکوسیستم از دست مینمی

توان به تنهایی توسط بخش آب آن را حل به اعتقاد این کارشناس آب ریشه مسایل آب ایران در خارج از حوزه آب قرار داشته و نمی

چه  رسیم. باید بدانیم آب را برایکنیم به نتیجه نمیین و توزیع و غیره آب فکر میکرد.وی ادامه داد: تا زمانی که متر مکعبی به تام

خواهیم. خیلی از مشکالت ما ممکن است با تنوع بخشی به اقتصاد؛ حل شود.مدرس امپریال کالج لندن گفت: بخش کشاورزی می

نکنیم به شهر مهاجرت کرده و مشکالت امنیتی برای کند، اگر برای کشاورزان اشتغال ایجاد درصد اشتغال کشور را تامین می 92

توانیم از کاهش مصرف آب حرف بزنیم. وی بهبود معیشت کشاورزان شود. اگر برای کشاورزان شغل ایجاد کردیم، میآنها ایجاد می

الزم در  بتوانیم تغییرایم تا را عاملی برای بهبود مصرف معرفی کرد.به اعتقاد مدنی باید بپذیریم که در بخش آب ورشکسته شده

سیستم مدیریتی خود را ایجاد کنیم.وی همچنین جنبش میانرودان را عاملی برای معرفی یک دشمن بیرونی در بخش آب معرفی 

 یم.دهکنیم و بعد به ترکیه فحش میاندازد. در حالی که ما در ایران آب زاب را منتقل میکرد که تقصیرها را به گردن ترکیه می

 توانیم ترکیه را وادار به تغییر رفتار کنیم.ریال کالج لندن افزود: ما در کوتاه مدت نمیمدرس امپ

 شهرها وقت داریمفقط پنج سال برای حل مشکل تامین آب شرب کالن
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وسط هدایت فهمی معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو در واکنش به ارائه چهار راه حل برای مسایل آب ایران ت

 کاوه مدنی بیان کرد: بحث آب بسیار پیچیده است و بسنده کردن به چهار راه حل مختصر کم توجهی به آب بوده است.

های آبخیزداری کشور و توجه به مدیریت های کشور، بر تجدیدنظر در سیاستوی با اشاره به وجود حکمرانی ناپایدار در تمام عرصه

افزود: درباره برداشت از منابع آب زیرزمینی کارشناسان دو سال بعد از تصویب قانون ملی شدن  تلفیقی حوضه آبریز تاکید کرد.فهمی

 تصویب شد، نسبت به کاهش سطح منابع آب زیرزمینی تا سه دهه آینده هشدار داده بودند. 87ها که در سال آب

هکتار و تحویل آب با لوله به کشاورزان معرفی  322هر وی ادامه داد: این کارشناسان راه حل مشکل را نیز ایجاد چاه توسط دولت در 

 شود.اند اما نظر کارشناسی آنها با مخالفت مجموعه برنامه و بودجه وقت مواجه میکرده

د. کنای خاص مشکل را حل نمیمعاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا تاکید کرد: دراز کردن انگشت اتهام به سمت وزارتخانه

بعاد مسئله نیز مشکالت را حل نخواهد کرد.وی گفت: فرصت ما در بخش آب تمام شده است. زنگ نهایی به صدا درآمده فروکاستن ا

 است و پنج سال دیگر امکان تامین آب کالنشهرها را نخواهیم داشت.

ews/http://www.iana.ir/fa/n88788/%D4%B2%D4%AF%D2%4 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸8تاریخ: 

دمای  وبینی وضعیت آب و هوا به تازگی گروهی از محققان مرکز تحقیقاتی وزارت کشاورزی آمریکا، اپلیکیشن مفیدی را برای پیش

پایگاه اینترنتی انجمن علوم خاک ایاالت به گزارش ایانا از .داران باشدتواند کمک بزرگی برای کشاورزان و گلهاند که میخاک طراحی کرده

اند. ز محققان مرکز تحقیقاتی وزارت کشاورزی آمریکا، اپلیکیشن کاربردی مفیدی مبتنی بر اینترنت را معرفی کردهبه تازگی گروهی ا متحده،

تواند دهد به اطالعات مهم تاریخی درباره وضعیت آب و هوایی منطقه خود دسترسی پیدا کنند که این امر میافزار به کاربران امکان میاین نرم

 ما قصد داشتیم اپلیکیشنی بسازیم که به برخی از مهمترین"رای سال زراعی جاری به آنها کمک کند.استیو ماگت می گوید: ریزی بهتر بدر برنامه

سواالتی که ممکن است برای تولید کنندگان درباره وضع آب و هوا در سال جاری پیش بیاید پاسخ دهد: وضعیت بارندگی یا افزایش دما در 

ونه خواهد بود؟ آیا دمای خاک به اندازه کافی برای گیاه گرم هست؟ در منطقه من معموال نخستین یخبندان چه های اخیر چگمقایسه با سال

شود. شبکه پایش مجموعه چند ایستگاه هواشناسی های پایش آب و هوا تهیه میافزار از ایستگاهافتد؟اطالعات موجود در این نرمزمانی اتفاق می

های شدید های آب و هوایی محلی همچون توفانها، پدیدهمایل( از یکدیگر قرار دارند. این ایستگاه 92وال حدود است که در فاصله معینی )معم

 توانند از اینمی -مانند کشاورزان و مشاوران مجاز کشاورزی -کنند.تمام کسانی که به این اطالعات عالقمند هستند و تندبادها را مشخص می

افتند و چیزی بین رخدادهای آب و هوایی این رخدادهای آب و هوایی در مقیاس متوسط اتفاق می"گوید: گت میاپلیکیشن استفاده کنند. مو

های پر فشار یا کم فشار هستند که ممکن است در های جوی در مقیاس بزرگ مانند سیستممحلی مانند گردبادها و ابرهای توفانی و پدیده

های رایج هواشناسی بسیار دورتر از آن است که ها در شبکهدر بیشتر مناطق، فاصله مکانی ایستگاه"گوید: .او می"چندین ایالت حاکم باشند

 ."داران مهم هستند را کشف کنندهای آب و هوایی که برای کشاورزان و گلهبتوانند این پدیده

سنتی مردم وضعیت آب و هوا در دراز مدت  طورگوید بهکند. موگت میاین اپلیکیشن اطالعات مربوط به ده سال گذشته را ارائه می

توان آن را در کنند. اما اخیرا از آنجا که آب و هوا در بسیاری از مناطق در حال تغییر است، میسال اخیر را مطالعه می 22مثال در 

 ساله مشخص کرد. 32های کوتاهتر فاصله

 تلگرام بپیوندیدبه کانال ایانا در 

گذارد. همچنین اطالعات دیگری از جمله این ابزار جدید، اطالعات مهمی همچون دمای خاک و بارندگی کلی را در اختیار می

 .دهدهای یخبندان را در اختیار کاربر قرار میهای یخبندان و کل ساعتنخستین تاریخ

را قبل از آنکه خاک به اندازه کافی گرم شد، کاشت. این امر، مشخص  توان آندر غرب تگزاس مهمترین محصول، پنبه است که نمی

کند که رشد محصول را کند. تعیین روزهای مناسب رشد، به تولیدکنندگان کمک میکردن دمای خاک را به امری مهم تبدیل می

رزانی ر صفر خواهد بود نیز برای کشاودهد یا دمای هوا چند ساعت زیبینی کنند.دانستن اینکه چه موقع نخستین یخبندان رخ میپیش

سال اخیر را نیز در  32که قصد برداشت محصول خود را دارند مهم است. این اپلیکیشن، اطالعات مربوط به مسائل ذکر شده در 

بتوانند با  نتواند یک کار تجربی باشد. طرح کلی ما این بود که تولید کنندگاکشاورزیِ ساالنه می"گوید: گذارد.موگت میاختیار می

انداز بهتری نسبت به اینکه وضعیت آب و هوا سال گذشته، چشم 32مقایسه تحوالت آب و هوایی سال جاری با شرایط آب و هوایی 

بینی . با آنکه این اطالعات از نظر فنی، آب و هوای پیش رو را پیش"و محصوالت در سال جاری ممکن است چگونه باشد، داشته باشند

اپلیکیشن طراحی شده تا بتواند به طور بالقوه در طول یک فصل زراعی مفید باشد. این اپلیکیشن امکان مقایسه بین  کند، ایننمی

کند. تولید کنندگان از طریق یک جستجوگر امن بر روی یک کامپیوتر به اطالعات دسترسی پیدا های مختلف را فراهم میسال

ای توسعه دهند که مناطق بیشتری از این ایالت و کشور را در بر ای خود را به گونههکنند.این محققان امیدوارند اپلیکیشن شبکمی

 تواند هزینه بر باشد.آوری این گونه اطالعات میبگیرد. اما مشکالت مالی، محدودیت بزرگی است زیرا جمع
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هواشناسی به عنوان یک منبع کاربردی  هایهای استفاده از اطالعات ایستگاهکنم این کار یکی از راهمن فکر می"گوید: او می

ه ها وابستهای زیر زمینی تگزاس، کشاورزان، بیشتر به بارندگیدهد. با کاهش یافتن سطح آب در سفرههواشناسی را نشان می

 ."ندشوند؛ از این روی برای آنها مهم است که درباره آب و هوای روزهای پیش رو در منطقه خود اطالعات بیشتری داشته باشمی

 ترجمه: محسن حدادی

http://www.iana.ir/fa/news/88842/%D4%A7%D4%B7%D2%48% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

در  "میلیارد نفر  2آب و  "( با شعار 9237نوامبر  2اکتبر لغایت  22آبان ماه امسال ) 4-39المللی آب آمستردام در تاریخ هفته بین

آن روبرو  چالش اصلی آب که در آینده شهرها و صنایع با 8به گزارش ایانا، در این هفته پیرامون .شودآمستردام هلند برگزار می

های کلیدی: زنجیره ارزش، رشد، هبازده و ارزش آب ) واژ-چالش اصلی عبارتند از:  8خواهند شد، بحث و گفتگو خواهد شد. این 

، مدیریت دارایی،  FIIGبازده آبی، آبرانه آب، مدیریت و نظارت کارآمد بر آب، انطباق، سرمایه گذاری قابل اعتماد ، اقتصاد مقیاس، 

 های کلیدی: تغییرپذیری )واژهمدیریت آب و انعطاف-های کسب و کار انعطاف پذیر(.لی و پیاده سازی، اقتصاد آبی و مدلراهبرد ما

های شهری انعطاف پذیر آب، سازگاری مشترک و تحول پذیر، انتقال زیرساخت و طراحی مجدد با آب، تخصیص آب اقلیم و سازه

های کلیدی: حکمرانی انعطاف پذیر، ظرفیت انتقال و حکمرانی سازمانی )واژه-ی و عمومی(.های زیربنایتطبیقی و صنایع مقاوم، مدل

: های کلیدیهای آبی ) واژههای نوآورانه سیستمپیاده سازی -سازمانی، مشارکت آب، حکمرانی آب، مشارکت و گفتگوهای فرامرزی(.

بیعی، آلژینات و کودهای شیمیایی، انرژی و مواد مغذی، آمونیاک بهبود مواد اولیه ارزشمند شبیه پلت های کلسیم، پالستیک های ط

های بزرگ، نمک زدایی، ناشی از هضم، آب شور خشک جامد ناشی از نمک زدایی، آلژینات ناشی از لجن دانه ای، مدیریت آالینده

 تصفیه غیرمتمرکز(.

 ای مربوط به آن به سایت زیر مراجعه کنند.مندان برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه نحوه ثبت نام و هزینه هعالقه

http://www.iana.ir/fa/news/88129/%D4%AB%D4%A4%D4%%-AA 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸6تاریخ: 

کنند کمک کند تا ضمن های رسی کشت میتواند به کشاورزانی که در خاکای که در دانشگاه میسوری انجام شده میتحقیق تازه

 .ها، بازدهی محصول خود را افزایش دهندکاهش هزینه

های غنی لومی، مهمترین مناطق ها مثل هم نیستند. خاک، همه خاکپایگاه اینترنتی انجمن علوم خاک آمریکابه گزارش ایانا از 

های میدوست از جمله مناطقی در میسوری دهند. اما در بعضی بخشحاصلخیز جهان از جمله باریکه میدوست آمریکا را تشکیل می

شگاه ای در دانشود. تحقیق تازهغلبه دارند. جایی که خاک، رسی باشد مشکالت تولیدکنندگان زیاد میهای رسی و ایلینویز، خاک

ها، محصول خود را کنند، کمک کند تا ضمن کاهش هزینهتواند به کشاورزانی که در خاک رس کشت میمیسوری انجام شده که می

ای ههای نرم، الیای از خاکهای رسی در زیر الیهدانشگاه میسوری، کفهشناسی افزایش دهند.به گفته لنس کانوی از دپارتمان گیاه

ند اهای رسی واقعا جالبخاک"گوید: آورد.کانوی میوجود میاز خاک رس دارند. این الیه رسی برای تولیدکنندگان مشکالتی را به

های با شیب کم به ها حتی در زمیناین نوع خاک آورند که یکی از آنها فرسایش است.اما مشکالت منحصر به فردی را هم پدید می

ایش تواند منجر به فرسکند که این امر میشوند. این بدان سبب است که آب به سرعت ازالیه رسی عبور نمیراحتی دچار فرسایش می

نیاز دارند تا از  های رسی اغلب به این شخمها، اغلب شدیدتر است. اما خاکسطحی شود. فرسایش بهاره پس از شخم زنی زمین

شود در بهار مرطوب و از آنجا که خاک رس، خوب زهکشی نمی"گوید: مرطوب بودن بیش از حد خاک جلوگیری شود.کانوی می

شوید. شما در یک فصل شود و شما با مشکل خشکی خاک مواجه میماند. بر عکس در تابستان به راحتی خشک میسرد باقی می

های رسی، مساله مدیریت مواد مغذی .به گفته کانوی چالش دیگر مربوط به خاک"ت مواجه خواهید شدزراعی با هر دوی این مشکال

شوند، از بین رفتن نیتروژن که های سرد و نمناک در فصل بهار گرم میخاک است. کمبود نیتروژن، مشکل اصلی است. وقتی خاک

های دیگری دارند که بتوان با کمک آنها تولید های رسی، ویژگیخاکخواست بداند آیا یک گاز است، اجتناب ناپذیر است.کانوی می

محصول را افزایش و از دست رفتن مواد مغذی را کاهش داد. او و تیم محققان همکارش موفق شدند به درک بهتری از وضعیت عنصر 

 اند اما اگر بیش از حدمحصوالت ضروریهای رسی دست یابند. این دو ماده مغذی، مانند نیتروژن برای رشد فسفر و پتاسیم در خاک

 در خاک وجود داشته باشند، احتماال شسته خواهند شد.

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

های رسی خاک دانشگاه میسوری برای کل این ایالت تنها یک توصیه کلی درباره مصرف فسفر و پتاسیم دارد اما"گوید: کانوی می

 . "گذاردخواستیم ببینیم چگونه عمق خاک سطحی بر مدیریت فسفر و پتاسیم تاثیر میها دارند. ما میرفتاری متفاوت با سایر خاک

های مختلف زیر الیه باالیی های کوچک رسی با عمقاو آزمایشی را طراحی کرد که در آن ذرت و سویا را به طور متناوب در زمین

آغازشد و خاک، تحت  9222شد. در برخی جاها گیاه چند ساله ارزن وحشی هم کاشته شد. این آزمایش در سال خاک کاشته 

خاک را آزمایش کرد و مجددا کود داده شد.  9231آزمایش قرار گرفت و برای نخستین بار کود استفاده شد. کانوی بار دیگر در سال 

خواست دریابد که در جریان این سه آزمایش واکنش فسفر و کرد. کانوی میبرای آخرین بار خاک را آزمایش  9238او در سال 

های رسی احتماال نسبت به آنچه معموال توصیه پتاسیم در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه است. کانوی دریافت که کشاورزان خاک

ویژه تی از نظر پتاسیم غنی هستند. این امر بهطور ذاهای رسی بهشود به پتاسیم کمتری نیاز دارند. این بدان خاطر است که خاکمی

رسد این مناطق دارای خاک کند. از سوی دیگر، به نظر میتر است، بیشتر صدق میدر جایی که الیه رسی به سطح خاک نزدیک

 چسبد.های عمقی، نیاز به فسفر بیشتری دارند. زیرا فسفر به الیه اسیدی رس میتر نسبت به خاکرس سطحی
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ی را به های کانوتوانند توصیهکند، میهایی دسترسی دارند که عمق خاک سطحی را مشخص میکنندگانی که به تکنولوژیتولید 

های های سطحی کم عمق نسبت به خاکهای کلی برای همه کشاورزان و باغداران قابل اجراست: خاکدقت اجرا کنند. اما توصیه

اما هر زمین با "گوید: ر بیشتر )با دفعات استفاده متعدد به مقدار کم ( دارند.کانوی میتر، نیاز به پتاسیم کمتر و فسفسطحی عمیق

های .توصیه"توانیم با کود پتاسیم کمتری کار را شروع کنیمزمین دیگر متفاوت است. این امر بستگی به مدیریت قبلی دارد. در کل، می

باید در زمین، آزمایش و تایید شوند. او در حال اجرای تجربه مشابهی کانوی مبتنی بر یک تجربه کوچک است. این تجربیات هنوز 

کند. او قصد دارد تا ورزی را با روش کم خاک ورزی مقایسه میهای مبتنی بر خاکهای بزرگتر است و روشدرباره مدیریت زمین

 این تجربه را در نهایت به یک زمین بزرگتر منتقل کند.

 ترجمه: محسن حدادی

http://www.iana.ir/fa/news/88724/%DA%A2%D4%B8%D2% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

هشدار داد که بیش از دو سوم زمین های کشاورزی ایتالیا تحت تأثیر خشکسالی طوالنی  (Coldiretti)انجمن کشاورزان کولدیرتی 

میلیارد یورو برای صنعت کشاورزی این کشور هزینه داشته است.به گزارش ایانا از سایت بی بی سی ، این  9ود مدت قرارگفته و حد

گروه اعالم کرده است که تولیدکنندگان زیتون، گوجه فرنگی و انگور بیشترین تأثیر را دیده اند. پیش از این وضعیت اضطراری در دو 

یتخت این کشور، هشت ساعت از روز را بدون جریان آب می گذرانند. همچنین دستور داده ایالت شمالی اعالن شده بود و در رم، پا

درصد زمین  82شده که پمپاژ آب از دریاچه اطراف متوقف شود. طبق اعالم بی بی سی، انجمن کولدیرتی هشدار داده که حدود 

 ش موج گرما این وضعیت بدتر می شود. های کشاورزی در اثر خشکسالی ناشی از کاهش سطح بارندگی تهدید و با افزای

منطقه در ایتالیا درخواستی را به وزارت کشاورزی این کشور ارائه کرده که در رابطه با تهدیدهای  32گزارش شده که در نهایت 

ای میلیون یورو بر 722طبیعی ناشی از خشکسالی است. وزرات کشاورزی ایتالیا اعالم کرد که کمک های مالی اضطراری حدود 

، وزیر (Maurizio Martina)تقویت و افزایش بهره وری سیستم های آبیاری این کشور اختصاص داده است. مااوریزیو مارتینا 

کشاورزی ایتالیا گفت که مجلس سنا صندوق همبستگی ملی را برای حمایت از کشاورزان فعال کرده و همچنین از اتحادیه اروپا 

اثرات "و اضافه کرد که  "این کار اقدامی ضروری در میان مدت است"ت کرده است. او گفت: حمایت های مالی بیشتری را درخواس

  "تغییرات اقلیمی، به طور فزاینده ای بر کشاورزی ایتالیا ظاهر شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/88418/%D4%AF%D2 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

ها کند. آنافقنامه های تجارت آزاد، کشاورزان کوچک سراسر جهان را تهدید مییک گروه جامعه مدنی استدالل کرده است که تو

المللی توافق شده است و توانایی کشاورزان کوچک در ها فراتر از الزمات قوانین مالکیت معنوی بینگویند که این توافقنامهمی

، آخرین بخش نظراتش (GRAIN)3، گرِین"آی پی واچ"سایت به گزارش ایانا از .اندازدجویی، تولید و تبادل بذر را به خطر میصرفه

، منتشر کرد. آن مقاله، بر توان بالقوه تهدید توافقنامه های تجارت "در برابر دانه"در این باره را، در بخشی از مجموعه ای با عنوان 

 متمرکز شده است.  (RCEP)2و مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای در آسیا (TPP)9 آرام آزاد از جمله پیمان تجاری اقیانوس

مذاکره شده و فراتر از الزامات  (WTO)8طبق اعالم گرِین، تعدادی از توافقنامه های تجارت آزاد خارج از سازمان تجارت جهانی

است. به ویژه، آن بخش از مقاله که می  (TRIPS)1توافقنامه های این سازمان از جنبه های مربوط به تجارت حقوق مالکیت معنوی

شرکت های امریکایی و اتحادیه اروپا در تالشند مقرراتی را وضع کنند که به آن ها اجازه ثبت اختراع گیاهان و جانوران را می "گوید 

را پذیرفته  8OV)(UPاتحادیه بین المللی حفاظت از ارقام جدید گیاهی 3223دهد و برای کشورهایی است که قوانین کنوانسیون 

  "اند و به پیمان بوداپست درباره شناسایی باقی مانده های میکروارگانیزم ها به منظور حفاظت از ثبت اختراع آنها پیوسته اند.

این اقدامات قدرت های انحصاری را برای صنایع کشاورزی و هزینه های جوامع کشاورزی کوچک و بومی به ارمغان می "گرِین گفت: 

ها گفتند که ایجاد موانعی برای کشاورزان در صرفه جویی، تبادل و یا اصالح بذرهای ارقام گیاهی به اصطالح محافظت شده آن "آورد.

است، زیرا کشاورزان و مردم بومی منبع اصلی این بذرها هستند. گرِین اظهار می دارد که بزرگترین تهدیدهای  "بی عدالتی فاحشی"

وافقنامه های تی پی پی و آر سی ایی پی است و توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای کنترل بذرهای کشاورزان کوچک، ت

در آسیا )آر سی ایی پی( از لحاظ تعداد افراد تحت تأثیر بزرگتر از تی پی پی است. انواع شرکت ها تنوع مزارع کشاورزان را عوض و 

 ی کنند. یکنواختی ژنتیکی ذخایر غذایی جهان را به شدت آسیب پذیر م

 پانوشت: 

سازمان غیردولتی بین المللی است که در راستای حمایت از کشاورزان کوچک و جنبش های اجتماعی که در برابر سیستم های . 3

 غذایی مبتنی بر تنوع زیستی و کنترل کننده جوامع مبارزه می کنند، فعالیت می کند.

9 .Trans-Pacific Partnership کشور حاشیه اقیانوس آرام به جز چین است که  39گذاری بین رمایه)پیمان وضع مقررات و س

 سال مذاکره نهایی شد.( 7بعد از  9238فوریه  8در 

2 .Regional Comprehensive Economic Partnership  کشور عضو اتحادیه کشورهای  32)پیمان تجارت آزاد میان

 جنوب شرق آسیاست.(

8 .World Trade Organization 

1 .Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

8 .Union for the Protection of New Plant Varieties 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/88892/%D4%A4%DB%4C%E9% 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46623/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6931اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

348 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

است که ارزش  هکتار 312واقع شده است؛ بخش زراعی به وسعت  (Lusaka) خارج از لوزاکا (AGCO) مزرعه آینده آگکو

آگکو. "به گزارش ایانا از سایت .مکانیزاسیون، سیستم های فنّاوری و بهترین شیوه های زراعت را با تجربه زندگی واقعی نشان می دهد

، شرکت کشاورزی اگکو، تولیدکننده و توزیع کننده تجهیزات و راه حل های کشاورزی در سراسر جهان، از حضور نمایندگانی "آفریکا

کشور در انجمن کارآفرینان جوان کنفدراسیون اتحادیه های کشاورزی جنوب آفریقا در مزرعه آینده شان در زامبیا و برنامه  33از 

، متعهد به دستور کار تحول  (SACAU)3پرمحتوای سه روزه در زمینه مکانیزاسیون و کسب و کار کشاورزی استقبال کرد. ساکایو

بر رشد و متمرکز بر توسعه سازمانی شده است. تأکید اصلی آنان کارکردن با کشاورزان جوان گرایانه برای توسعه کشاورزی مبتنی 

، هر ساله این اتحادیه، جلسات انجمن منطقه ای کشاورزان جوان را برگزار می کند. هدف این انجمن خلق 9238است و از سال 

این بخش است. با کمک اگکو، کارآفرینان جوان در کالس تصویر مثبتی از کشاورزی میان نسل های آینده و توسعه الگوهایی در 

های درس و کارگاه های آموزشی در مزارع شرکت کردند. موضوعات آموزشی در زمینه نقش مکانیزاسیون در تولید اولیه، چگونگی 

و در برندهای اصلی و مهم اگکتغییر کشاورزی از طریق فنّاوری، به همراه مهارت های شغلی و کارآفرینی بود. نمایندگان توانستند با 

، و والترا (Massey Frguson)، مسی فرگوسن (Fendt)، فندت (Challenger)بخش ماشین آالت کشاورزی مانند چلنجر 

(Valtra)  و محصوالت و خدمات آن ها که هدفشان به طور خاص حمایت از کشاورزی آفریقاست، آشنا شوند. از این رو تجربیات

شامل تراکتورها، ماشین آالت برداشت، ابزارهای علوفه خشک، مواد و تجهیزات  طیفی از تجهیزات مسی فرگوسنعملی و کاربردی در 

( واقع شده ، مزرعه مرکز توسعه کشاورزی پیشرفته در Lusakaنگهدارنده برجسته شد. مزرعه آینده آگکو که در خارج از لوزاکا )

ما خوشحالیم که میزبان "اون رئیس و مدیر کل اگکو در آفریقا، می گوید: ، مع(Nuradin Osman)آفریقاست. نورالدین عثمان 

انجمن جوانان در مزرعه آینده اگکو هستیم. این دقیقاً نوعی نقش آموزشی مزرعه است. در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری، 

شرفت کشاورزی دارند. کشاورزان، بدون تشویق نسل جدید کشاورزان آفریقایی حائز اهمیت است، زیرا نقش حیاتی در آینده و پی

توجه به آن که در کجای فرآیند توسعه قرار دارند، مکانیزاسیون و فنّاوری را لمس می کنند. این انجمن برای کسانی فعالیت می کند 

ایل به نانی که تمکه اولین بار مکانیزاسیون را آغاز می کنند. شرکت های کشاورزی حرفه ای نیز برای افزایش نقش خود به کارآفری

، (Ishmael Sunga)اسماعیل سانگا  "توسعه خدمات ارائه شده به کشاورزان مانند قراردادهای مکانیزاسیون را دارند، عمل می کنند.

مدیر ارشد اجرایی ساکایو می گوید که جوانان تغییر جدیدی را در کشاورزی آفریقا سرعت بخشیده اند. قهرمانان جوانی که با آن ها 

ر می کنیم در واقع رهبران جوامع خود هستند و قادرند افکار عمومی منفی درباره کشاورزی را به چالش بکشند و نشان دهند کا

 کشاورزی پویاست و از همه مهمتر، دنبال کردن این حرفه سودآور است. 

 :(AGCO)درباره اگکو 

و حامی کشاورزی حاصلخیزتر با خطوط کاملی از تجهیزات  شرکت اگکو، رهبر جهانی طراحی، تولید و توزیع راه حل های کشاورزی

و خدمات است. محصوالت این شرکت پنج برند اصلی به نام های چلنجر، فندت، جی اس آی، مسی فرگوسن و والتر را دارد که با 

هزار نمایندگی مجاز و مستقل 2و خدمات بهینه سازی مزرعه در سراسر جهان، با ترکیبی از  (Fuse)حمایت فنّاوری های دقیق فیوز 

ایالت جورجیا  (Duluth)تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در شهر دولوث  3222کشور، توزیع می شود. اگکو در سال  382در 

(Georgia)  رد دالر بود. میلیا 4.8، مبلغ 9238واقع شده است. فروش خالص این شرکت در سال 
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 پانوشت:

3 .Southern African Confederation of Agricultural Unions 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/88893/%D2%44%D4%B3%D2%44% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

های در ماالوی را با هدف ارائه برنامه کاری برای سازمان ، نخستین سمپوزیوم بازار(FAO) سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد

 .ها سازماندهی کردها و فروشندگان ورودیکشاورزان برای ارتباط با دیگر فعاالن زنجیره ارزش ازجمله خریداران، پردازنده

و  (Kasungu)سازمان کشاورزی، در مناطق کاسونگو  29، نمایندگانی از "ماروی اکسپرس"به گزارش ایانا از سایت 

، جایی که سازمان فائو با دولت ماالوی برای انجام پروژه ظرفیت سازی بازار برای خرده مالکان کشاورز همکاری (Mzimba)امزیبا

 در کاسونگو گردهم آمدند.  (Lisasadzi)( در مرکز آموزشی محلی لیساسادزی 9237ن ژوئ 98-94می کند، در رویداد سه روزه ای )

هشت تاجر کشاورز و تأمین کننده ورودی ها از جمله ارائه دهنده خدمات فنّاوری ارتباطات و اطالعات در این سمپوزیوم شرکت 

کننده ذخایر و تقاضاهای تأثیرگذار بر قیمت ها به بحث و کردند و با ارائه اطالعاتی درباره فرصت های بازار از جمله عوامل تعیین 

ایجاد "، نماینده فائو در ماالوی، در سخنان خود بر اهمیت (Florence Rolle)گفت وگو با کشاورزان پرداختند. فلورانس رول 

ین روابط ماندگاری به افزایش چن"تأکید کرد. او گفت که امیدوار است  "همکاری های راهبردی بین خرده مالکان کشاورز و خریداران

همکاری مستحکم با خریداران برای کشاورزان بسیار حائز اهمیت  "محسوس درآمد خانواده ها و بهبود رژیم غذایی مغذی بینجامد.

 اواست تا بتوانند اطالعات مهمی درباره قیمت ها و گنجایش بار مورد نظر خریداران را به دست آورند. همچنین، توسعه مهم است. 

زی کشور ماالوی، بزرگترین اقتصاد مبتنی بر کشاور "بدون سیستم توسعه قوی، تحول در بخش کشاورزی بسیار مشکل است."گفت: 

درصد از کل  72درصد از روستائیان آن ها با کشاورزی مبتنی بر بارندگی معیشت خود را می گذرانند. زنان،  42را دارد و بیش از 

هکتار برای هر خانواده در  2.1اها را تشکیل می دهند و ظرفیت زمینداری آن ها به ندرت به بیش از نیروی کار کشاورزی در روست

اغلب بخش های این کشور می رسد. به هر حال، اکثریت خرده مالکان کشاورز با وجود مشکالتی که پشت سر گذاشته اند، با موانعی 

ار، حفظ سوابق ضعیف، ظرفیت ذخیره سازی نامناسب و شکست کارهای گروهی نظیر قیمت پایین در بازار به دلیل فقدان اطالعات باز

 روبه رو شده اند. 

 بازاریابی جمعی برای افزایش درآمد و رژیم غذایی مغذی

بنابراین، برای اطمینان کشاورزان از داشتن قیمت های خوب در بازار، رول اصرار دارد که خرده مالکان کشاورز عالوه بر درنظر گرفتن 

ارزش افزوده محصوالت خود، گروه هایی را برای بازاریابی جمعی و مشارکت سازنده خریداران برای رسیدن به درآمدهای باال و 

آنچه برای کشاورزان مهم است تنوع در اطمینان از درآمدهای افزایش یافته و پایدار و "پیامدهای تغذیه ای تشکیل دهند.او گفت: 

، مدیر خدمات توسعه کشاورزی در وزارت کشاورزی، (Jerome Nkhoma)ژروم نخوما  "است. همچنین رژیم های غذایی مغذی

آبیاری و توسعه آب، سمپوزیوم بازار را گام مهمی برای مشارکت بحث های صادقانه با خریداران می داند که چگونه مشکل پایین 

ید این سمپوزیوم را فرصتی برای یافتن بازارهای بهتر بدانیم بودن قیمت برای کشاورزان در بازارها را کاهش دهند. او گفت که ما با

و خودمان را برای رفتن به سمت فرآیندهای پردازش و ارزش افزوده تشویق کنیم. درگروه ها باشیم و اطمینان یابیم که گروهایمان 

قرارداد کشاورزی برای توافق قیمت، به "با خریداران بالقوه در تماس اند تا قیمت های پایین را محدود کنند. نخوما اضافه کرد: 

  "خصوص در ابتدای فصل زراعی بسیار مهم است.

 درس های کشاورزان درباره قیمت گذاری
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در  (Takondwera)ساله و مادر سه فرزند که عضو مدرسه مزرعه کشاورزی تاکوندورا  28، زن (Thandiw Banda)ثاندیو باندا 

منطقه کاسونگو است، نشان داد که سمپوزیوم بازار چشمهایش را بر اهمیت بازاریابی جمعی و همچنین نیاز به پیوند با کشاورزان و 

من باور کردم هنگامی که در گروهی هستی می توانی با قیمت باالتری محصوالت خود را بفروشی، "خریداران بالقوه باز کرد. او گفت: 

، کشاورز ارشدی از روستای بلوکاپوسکا (Lloyd Misiska)تمایالت او از سوی لوید میسیسکا  "زنی بیشتری داری.زیرا قدرت چانه 

(Blokaposka)  در منطقه امزیمبا، تکرار شد و او دیگر کشاورزان منطقه اش را به راه اندازی گروهی و انجام کارهای ارزش افزوده

، هماهنگ کننده خرید کاال در (Joseph Mseteka).جوزف مستکا و حفظ سوابق تفاوت های ناخالص تشویق کرد

و یکی از سازمان های شرکت کننده در این سمپوزیوم؛ بر  -انجمن ملی خرده مالکان کشاورز در ماالوی- (NASFAM)3ناسفام

ن بازارها برای اطمینان از داشتاهمیت تشکیل گروه برای کشاورزان، شناخت عوامل تأثیرگذار بر کاالها و ارائه کاالهای با کیفیت در 

 قیمت های باالتر تأکید کرد. 

 سابقه سمپوزیوم بازار:

، منطقه ای در شمال بلژیک، سازمان فائو و همکاری با دولت ماالوی برای اجرای (Flandewrs)با حمایت های مالی دولت فالندرز 

اطق کاسونگا و امزیمبا، این سمپوزیوم تحت چارچوبی برگزار پروژه پنج ساله ظرفیت سازی بازار برای خرده مالکان کشاورز در من

شد. این پروژه در راستای تمایل دولت ماالوی برای دستیابی به تحول در بخش کشاورزی به رهبری کشاورزان و تجاری سازی آن 

لید محصول و ارائه به بازارها، به کمک آن ها به عنوان شغل است. این طرح به حمایت از خانواده های خرده مالکان کشاورز برای تو

 افزایش درآمد آن ها و دستیابی به رژیم های غذایی مغذی می پردازد. 

 پانوشت:

3 .National Smallholder Farmers' Association of Malawi 

 مترجم: مهشید جاللیان

na.ir/fa/news/http://www.ia88829/%D2%43%D4%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

ر شهرستان بهاباد با همکاری مشترک سازمان فائو و دفتبرای زنان روستایی عضو تعاونی در  "تجهیز کارگاه تولید صنایع لبنی"پروژه 

 .تصویب و راه اندازی شد 21هزار دالر در سال  32معادل  Telefood امور زنان روستایی و عشایری از محل منابع مالی برنامه

 یت از فرآوری تولیدات لبنیبه گزارش ایانا، این پروژه با هدف توانمندسازی زنان روستایی و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی و حما

 به عنوان کسب و کار مناسب برای گروه های زنان روستایی شهرستان بهاباد توسط شرکت تعاونی زنان طوبی اجرا شده است.

بر اساس این گزارش، این طرح در پی بازدید خانم دکتر قوچانی کارشناس مسوول امور زنان روستایی وقت از فعالیت های زنان 

به دفتر امور زنان روستایی ارسال شد. با همت و پیگیری  3222منطقه در شهرستان بهاباد پیشنهاد و طرح آن در سال روستایی 

میلیون ریال معادل  221به تصویب رسید و اعتبارات آن به مبلغ  3228فود دیگر در سال طرح تله 8های دفتر، این طرح به همراه 

عدد مخزن  9استان پرداخت شد که از محل این کمک برخی تجهیزات کارگاه مانند  تخصیص و به 3221هزار دالر در سال  32

استیل یک تنی، آسیاب، دستگاه کره گیر و غیره خریداری شد.مدیرعامل کنونی کارگاه از سالیان قبل به همراه زنان روستایی منطقه 

 در بزرگان انجام می شده، مشغول بوده اند.به کار تولید سنتی کشک و انواع فرآورده های لبنی که توسط مادران و ما

با تجهیز این کارگاه با استفاده از منابع مالی بالعوض فائو این کارگاه  "خانم محبوبه محمدی در گفت و گویی به خبرنگار ما گفت: 

رد، واع کشک، کره تازه، روغن زبه یک کارگاه بهداشتی دارای مجوز بهداشت برای تولید انواع فرآورده های لبنی از قبیل : شیر تازه، ان

نفر از زنان کم درآمد را که سه نفرشان سرپرست خانوار نیز هستند به  1"او افزود: "دوغ، پنیر، ماست و قره قوروت تبدیل شده است.

ه دارای محصوالت کارگا"محمدی در ادامه با اشاره به این که "صورت دائم و تحت پوشش بیمه در کارگاه مشغول به کار کرده ایم.

عرضه و "و شناسه بهداشت و عالمت سیب سالمت است، در باره نحوه فروش محصوالت این کارگاه گفت:  "اسبال"نشان تجاری 

فروش محصوالت به صورت فروش در فروشگاه مستقر در کارگاه و همچنین به صورت سفارش گیری از سطح استان یزد و نیز کرمان 

به معنای نوعی کشک محلی « اسبال» "."شکل عرضه و بازاریابی برای محصوالت خود نداردانجام می شود و کارگاه هیچگونه م

کیلو شیر گاو با کیفیت و بهداشتی توسط زنان فرآوری و به انواع فرآورده  122تن و روزانه  2روز از هفته،  8در این کارگاه در "است.

 تر است. ایستگاه جمع آوری شیر در خود شهر بهاباد وجود ندارد.کیلوم 922ها تبدیل می شود. فاصله یزد تا شهر بهاباد حدود 

ترویجی برای سایر تشکل ها و گروه های زنان روستایی منطقه خواهد بود و در آینده با توسعه فعالیت -این پروژه، یک پروژه الگویی

 های کارگاه تعداد زنان بیشتری تحت پوشش اشتغال کارگاه قرار خواهد گرفت./

http://www.iana.ir/fa/news/88182/%D2%43%D4%A7%D4%A8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

 .کندشود، آغاز میای برای بخش باغبانی خود را که توسط صندوق توسعه اروپا تأمین میدولت کامرون به زودی برنامه توسعه

در راستای حمایت از بخش های باغبانی در Fit For Market” (FFM)"، این برنامه به نام "فرش پالزا"به گزارش ایانا از سایت 

انجام می شود، چراکه محصوالت باغبانی این مناطق در کشورهای اتحادیه اروپا  ACP) اقیانوس آرام )-کارائیب-آفریقاییکشورهای 

هزار  92با تقاضای فزاینده ای رو به رو شده است.در این میان به ویژه می توان به موز اشاره کرد، کامرون پیش از کاهش تولیدش تا 

این مسئولیت به ساحل  9238به شمار می رفت، درحالی که در سال  9231در سال  ACPی عضو تن، تولید کننده اصلی کشورها

اقیانوس آرام -کارائیب-آفریقا-منتقل شد.اما به گفته جرمی ناپز، مدیر برنامه در کمیته همکاری اروپا 9238عاج در سال 

COLEACP) ین، کاساوا، (، عالوه بر موز، کامرون محصوالت دیگری مانند سیب زمینی شیرplantains  نوعی موز(، پاپایا و انبه(

 دارد که می توانند به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شوند.

http://www.iana.ir/fa/news/88843/%D4%A4%D4%B3%D2 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

( پایلوتی برای بیمه خرد 3) Farm Africaدر راستای کمک به چوپان ها در زمین های پست اتیوپی به منظور محافظت دام شان، 

ایانا از سایت آفریکن فارمینگ،هدف از این طرح برای کمک به جوامع آسیب پذیر است که در کشاورزان ایجاد کرده است.به گزارش 

اتیوپی و مناطق شمالی و جنوبی امو )در جنوب اتیوپی ( در معرض خشکسالی و ( در Somali regionsمناطق افار و سومالی )

، (Nyala Insuranceکت پیشرو بیمه اتیوپی به نام نیاال )شوک های آب و هوا قرار دارند.کار بر روی محصوالت بیمه با سرپرستی شر

 Farmانجام می شود و ( Pula Advisersو شرکت مشاوره پوال ادوایزر )(  Mercy Corpsسازمان غیر دولتی مرسی کورپس )

Africa  ، در حال حاضر در حال ارزیابی دو مدل مختلف بیمه خشکسالی استاین درحالی است که مدلA بیمه خرد است  در زمینه

از  Bکه مشتریان را دربرابر از دست دادن حیوانات شان به دلیل بیماری، سرقت، حوادث، و غیره بیمه می کند. همچنین تحت مدل 

 دارایی های آن ها مانند چراگاه وخرده فروشان عرضه محصوالت دامپزشکی برای خرید واکسن حیوانات حمایت می کند.

ید است که کشاورزان با فاجعه قریب الوقوع مواجه می شوند، و دسترسی به بیمه می تواند به مردم در این ابتکار برای زمانی مف

سرمایه گذاری مناسب کمک کند. در عین حال، دسترسی به بیمه می تواند به طور بالقوه به سرمایه گذاری در بخش دام در مناطق 

تن به خدمات مالی در میان مناطق آسیب پذیر است ، که در کنار آسیب پذیر کمک کند. بیمه های خرد راهکاری برای پرداخ

است که بخشی از برنامه ایجاد  MARبانکداری تلفن همراه و طرح های دیگرمی تواند تاثیر گذار باشد.این ابتکار بخشی از پروژه 

بودجه این طرح توسط دپارتمان توسعه ( به شمار می رود و BRACED( )9انعطاف پذیری و انطباق با تغییرات آب و هوا و بالیا )

 بین المللی بریتانیا تامین می شود.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

3- Farm Africa  یک موسسه خیریه است که با توانمند سازی کشاورزان آفریقایی به کاهش فقر و همچنین به رشد درآمدشان :

 از راه سازگاری با محیط زیست کمک می کند.

9- Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and Disasters (BRACED) 

http://www.iana.ir/fa/news/88488/%D4%A7%D4%B3%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

پژوهشگران دانشگاه آرهوس دانمارک دقیق تر از هر وقت دیگری، روشی را برای هماهنگ کردن نیاز گیاه به نیتروژن پیدا کرده اند. 

 .دهد و همزمان بازده محصول را بهبود بخشد این روش می تواند انتشار نیتروژن در کشاورزی را کاهش

نه خیلی زیاد و نه خیلی کم، هیچ کدام بهترین راه نیستند. این مسئله در مورد دادن کود نیتروژنی به خاک نیز صدق می کند اما از 

 نیتروژن نیاز دارد؟ کجا می توان فهمید که یک محصول در هر مرحله از رشد خود برای به حداکثر رسیدن بازده دقیقا چه میزان 

، پژوهشگران دانشگاه آرهوس روشی را یافته اند که می تواند به این سوال پاسخ دهد. این "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار تعیین کند. این روش با تهیه یک منحنی مرجع  32-92روش می تواند نیاز گیاه به نیتروژن را با دقت 

ی تعیین زمانی که گیاه دچار کمبود نیتروژن می شود کار می کند. این منحنی مرجع بر مبنای مقایسه داده های به دست آمده برا

 از سطح برگ و داده های بازتاب برگ در نور با طول موج های مختلف قرار دارد.

 از سیب زمینی به عنوان نمونه استفاده شد

سیب زمینی به عنوان نمونه آزمایشی استفاده کردند. به کاربردن تمام دوز کامل نیتروژن در برای توسعه این روش، پژوهشگران از 

یک مرحله استفاده، زمانی که سیب زمینی ها کاشته شوند، آسان ترین و نه لزوما بهترین روش است.پروفسور ماتیاس نیومن آندرسون 

است زمانی که سیب زمینی ها را می کارید مقدار کل نیتروژن را  بسیار آسان"از دپارتمان کشاورزی بوم شناسی توضیح می دهد: 

قابل توجه ترین این ضررها این است که نیتروژن می تواند به محیط "به آنها بدهید. با این حال، این روش ضرر و زیان هایی نیز دارد.

ا موفق به جذب نیتروژن شوند باران بسیار ببارد. آبزی وارد شود. این مسئله می تواند اتفاق افتد؛ اگر قبل از این که سیب زمینی ه

این مسئله می تواند منجر به کمبود نیتروژن در سیب زمینی ها و در نتیجه رشد و بازده کمتر آن ها و هم چنین ورود نیتروژن 

روژن داد زیرا شما نمی فراوان به محیط های آبزی و آسیب به آن ها شود.از طرف دیگر، می توان به سیب زمینی ها مقدار زیادی نیت

 ادانید و نمی توانید اندازه بگیرید که در فصل بهار و اوایل تابستان به چه میزان باید کانی رسانی شود. اگر این مسئله اتفاق افتد، شم

ل خطری را ایجاد می کنید که در آن غلظت نیتروژن در برگ های در حال رشد گیاه زیاد می شود و در سیب زمینی های در حا

 رشد میزان آن کافی نخواهد بود. 

 کاربرد نیتروژن بیش از میزان تجویز شده

یافتن تعادل بین خیلی زیاد و خیلی کم می تواند دشوار باشد. یک راه حل برای این مشکل می تواند گسترش کاربرد نیتروژن به 

را در طول فصل رشد دریافت کند. چالش در شکلی باشد که گیاه در اوایل فصل تنها بخش کمی دریافت کند و بقیه جیره خود 

 تعیین میزان و زمان بندی دوز نیتروژن مکمل نهفته است، و اینجا جایی است که این روش جدید کمک کننده است.

با ترکیب اندازه گیری های سطح برگ و بازتاب نور، این امکان وجود دارد که به تعیین زمانی که گیاهان نیاز به نیتروژن بیشتری 

نتایج ما حاکی از آن است که اگر "کیلوگرم در هکتار بسیار نزدیک شویم.ماتیاس نیومن آندرسون می گوید:  32-92دارند، با دقت 

 "کیلوگرم. 92کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشتر نزدیک است تا  32شما اندازه گیری های مکرر انجام دهید سطح دقت احتماال به 

 جبران خسارت محصول

رچه اگ"هگاهی نیتروژن در گیاهان سیب زمینی به نظر نمی رسد مشکل ایجاد کند.ماتیاس نیومن آندرسون می گوید: کمبود گ

گیاهان به دلیل کمبود نیتروژن از زمانی به زمان دیگر متحمل فشار می شوند، زمانی که نیتروژن دریافت کنند به سرعت بهبود می 

ازه گیری های هفتگی و به کار بردن نیتروژن، برای گیاهان کافی است تا کمبود نیتروژن یابند. یافته های ما نشان می دهد که اند

http://awnrc.com/index.php
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یک مزیت بزرگ این روش جدید این است که مستقل از سال و گونه سیب زمینی "گاه و بیگاه خود را به طور کامل جبران کنند.

پژوهشگران دانشگاه آرهوس بر این مسئله نیز کار می عمل می کند. گام بعدی این است که دوز مصرف نیتروژن دقیق تر شود. این 

کنند. آن ها به تازگی بودجه ای برای پروژه بعدی خود دریافت کردند که در آن از این روش جدید برای کوددهی دقیق در مکان 

 ه می کنند.های مختلف زمین کشاورزی با استفاده از هواپیمای بدون سرنشین، فناوری های ماهواره ای و سنسور استفاد

http://www.iana.ir/fa/news/88188/%D4%B9%D4% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸6تاریخ: 

و جلبک را برای برخی صنایع  -تنها در چند روز -پژوهشگران دانشگاه واشینگتن راهی برای رشد کارآمدتر جلبک ها ایجاد کرده اند

یست ، به دلیل وجود پتانسیل مزایای ز"نس دیلیسای"به گزارش ایانا از وبسایت از جمله سوخت های زیستی، قابل استفاده تر کردند.

محیطی در جلبک، پژوهشگران به تولید موثرتر آن عالقه مند شدند. روغن جلبک می تواند به عنوان سوخت جایگزین استفاده شود 

رشد و جمع آوری آن  و از خود جلبک نیز می توان به عنوان غذای انسان، خوراک حیوانات، فیبر، کود، رنگدانه و دارو استفاده کرد.

 در جریان های فاضالبی نیز می تواند اثرات زیست محیطی بسیاری از فرآیندهای تولیدی را کاهش دهد. 

اما استفاده آن در صنعت در درجه ی اول مد نظر نبود زیرا برای رشد به زمان و آب زیاد نیاز دارد. به طور کلی، این کار نیازمند 

حوض های بزرگ است و برداشت آن کار سختی است. پژوهشگران شروع به توسعه رآکتورهای زیست الیه ای کردند تا جلبک پرورش 

 یا تغییرات دما و یا منابع محدود گاز دی اکسید کربن.  PHمد نبودند؛ به دلیل میزان دهند اما این رآکتورها کارا

پژوهشگران به سرپرستی دانشجوی فارغ التحصیل ساندرا رینکون و مشاور او هالوک بینال استاد دانشکده مهندسی شیمی و مهندسی 

کرده اند که گازها را بازیافت می کند و نسبت به رآکتورهای زیستی لیندا وویلند، یک رآکتور زیست الیه ای منحصر به فرد تولید 

معمول، از آب و نور کمتری استفاده می کند.جلبکی که با این روش تولید شد پر از روغن هایی بود که آن را برای تولید زیست دیزل 

کرده بودند. به دلیل وجود غشاء قابل از آن هایی بود که رآکتورهای زیست الیه ای پیش از آن تولید  "چرب تر"مناسب می کرد و 

کندن آن، برداشت آن آسان تر از سیستم های معمول بود.بینال می گوید این سیستم منحصر به فرد است زیرا به جلبک اجازه می 

ا ب دهد تا همزمان مانند یک گیاه فتوسنتز و هم چنین کربن مصرف کند و مانند یک حیوان نفس بکشد. این پژوهشگران جلبک را

گلیسرول که یک محصول ضایعاتی ارزان قیمت تولید زیست دیزل است و اوره که یک ماده شیمیایی غیر گران دیگر است، که منابع 

نیتروژن هستند، تغذیه می کنند. طراحی این سیستم به این معناست که دی اکسید کربن و اکسیژن در این سیستم به هم تبدیل 

حقیقت این سلول، تبدیل به یک کارخانه کارآمد شده است که در آن مواد غذایی در حد متوسط در "می شوند.رینکون می گوید: 

 "تامین می شود اما متابولیسم سلول، دی اکسید کربن مورد نیاز خود را از درون دریافت می کند.

 او برای تالش های مستمر رینکونبینال می گوید مانند بسیاری از تالش های پژوهشی جدید، این پروژه چالش برانگیز بوده است. 

 با وجود برخی شکست ها که ممکن بود دیگران را به دست کشیدن از کار وادار کند، اعتبار قائل است. 

 "این ایده جدید است و رینکون نشان داد که این کار در مقیاس آزمایشگاهی موفقیت آمیز بوده است."بینال می گوید: 

در زمینه تکنولوژی را ثبت کردند و در حال تالش بر روی بهینه سازی این روند هستند.این پژوهش  این پژوهشگران این اختراع خود

، مجموعه ای از طرح های WSU( تامین مالی می شود در راستای چالش های بزرگ Fulbrightکه با کمک هزیه فول برایت )

به چالش نیاز به انرژی و در عین حال محافظت از محیط زیست پژوهشی با هدف مسائل اجتماعی بزرگ، ادامه دارد. این کار به ویژه 

 مربوط است.

http://www.iana.ir/fa/news/88783/%D4%AA%DA%A2% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸6تاریخ: 

ریزی، مدیریت رت برنامهو وزا (IFAD) المللی توسعه کشاورزیجانبه روستایی با مشارکت صندوق بینسمینار تحول پایدار و همه

،  (Dyogo Oliveira)، دیوگو اُلیویرا "ایفاد"به گزارش ایانا از وبسایت .ژوئیه امسال برگزار شد 91شنبه و توسعه برزیل روز سه

، وزیر امور خارجه، در این مراسم سخنرانی (Jorge Arbache)معاون وزیر برنامه ریزی، مدیریت و توسعه برزیل و جورج آرباک 

و نشریه پرچمدار آی اف اِی دی، درخواستشان از سیاستگزاران و متخصصان  9238( سال RDR)9ردند. گزارش توسعه روستاییک

توسعه برای پیروزی در جنگ جهانی علیه فقر را مجدداً به کار انداختند. این گزارش می گوید که تحول روستایی همه جانبه، رکن 

 بردن فقر و گرسنگی و ایجاد جوامعی یکپارچه و پایدار برای همگان است. مرکزی تالش های جهانی برای از بین 

این گزارش درمی یابد که رشد اقتصادی به تنهایی برای نابودی فقر کافی نیست. دولت ها به سیاست های مناسب و سرمایه گذاری 

 تائیان را به جریان اصلی اقتصادی وارد کنند. بر روی مناطق روستایی و فقیر، که اغلب حاشیه نشینان اند، نیازمندند و باید روس

هدف این سمینار، اشتراک دانش و بحث های گسترده درباره موضوعات مرتبط با تحول روستایی همه جانبه و پایدار در برزیل، 

انس ریادگیری از تجارب و مشخص کردن چالش های پیشرو است. همچنین فرصتی برای برجسته کردن موضوعاتی است که در کنف

جنوب بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت. آن کنفرانس را آی اف ای  -برنامه ریزی شده بین المللی همکاری های سه گانه و جنوب

برگزار خواهند کرد. پیشرفت قابل مالحظه برزیل برای کاهش فقر در طول  (Brasilia)دی و برزیل در ماه نوامبر امسال در برزیلیا 
کاهش یافت و در  9229درصد در سال  98.1به  3222درصد در سال  21.4گسترده ای شناخته شده است. نرخ فقر از  سال گذشته به طور 92

 9232میلیون نفر در سال  34کاهش داشت. با وجود چنین دستاوردهای قابل توجهی، همچنان  9232درصد تا سال  2طول دهه بعدی بیش از 

دالر امریکا زندگی می کردند. بنابراین،  3.22فرشان بسیار فقیر بودند و به عنوان مثال با درآمد روزانه میلیون ن 2.7در فقر زندگی می کردند که 

 فقر همچنان در مناطق روستایی به شدت ریشه دارد؛ جایی که خرده کشاورزان، مهاجران اصالحات ارضی، مردم بومی، زنان، جوانان و مارون ها

ل پناه آوردند( با چالش های شدید، اقتصادی، اجتماعی و مدنی روبه رو هستند. در طول دهه های گذشته، دولت )مردمی از نژاد آفریقا که به برزی

برزیل اقدامات مختلفی را برای ارتقاء تحول روستایی و کاهش فقر و رسیدن به گرسنگی صفر در این مناطق انجام داده است که از آن جمله 

به اجرا درآمد و عالوه بر آن برنامه های رفاه مشروط و قابل انتقال به صورت  9233تا  9229ه در سال های بود ک "برزیل بدون فقر"برنامه های 

که در سطح  -برنامه های رفاه اجتماعی- (Bolsa Familia)و بولسا فامیلیا  (Bolsa Eskola)نقدی از جمله برنامه هایی مانند بولسا اسکوال 

به اجرا درآمد. آن ها نمونه های موفقی بودند که نحوه غلبه این کشور بر چالش های بلند مدت و حتی ادغام مشکالت  9223فدرال در سال 

ی اف اِی دی، یافته های اساسی ، اقتصاددان بخش تحقیقات و ارزیابی اثرات آ(Rui Benfica)جدید با یکدیگر را نشان می دهد. رویی بنفیکا 

، پژوهشگر ارشد (Francisco Reifschneider)این گزارش را ارائه کرد و مراسم با بحث های متعادل در پنلی توسط فرانسیسکو ریفشنیدر 

 ، دنبال شد. (EMBRAPA)2شرکت دولتی تحقیقات کشاورزی برزیل

 پانوشت:

3 .International Fund for Agricultural Development 

9 .Rural Development Report 

2 .Brazilian Agricultural Research Corporation 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/88723/%D4%AA%D4%AD%D2% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

پژوهشگران در دانشگاه کارولینای شمالی یک ژن خاص در ذرت کشف کرده اند که به نظر می آید با مقاومت در مقابل دو یا احتماال 

 .سه بیماری در برگ گیاه مرتبط باشد

منتشر شده  Nature Genetics)) ژنتیک طبیعتمقاله ای که در این هفته در مجله در  "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت 

است، پژوهشگران این دانشگاه، ژنی را مشخص کرده اند که به نظر می آید مقاومتی نسبی در مقابل بیماری های آفت زدگی برگ 

و احتماال آفت زدگی برگ شمالی  gray leaf spot)و نقاط خاکستری بر روی برگ ها ) southern leaf blight)جنوبی )

(northern leaf blight .به گیاه می بخشد؛ سه بیماری که گیاهان ذرت در سراسر جهان را معلول می کند ) 

( یک محقق بیماری گیاه و وراثت در دپارتمان خدمات Peter Baliant-Kurtiکورتی )-نویسنده متناظر این مقاله، پیتر بیلینت

در امریکا که در دانشگاه کارولینای شمالی واقع شده است می گوید که بیشتر فهمیدن در مورد مکانیزم های تحقیقات کشاورزی 

پشت این ویژگی های پیچیده مانند مقاومت در مقابل بیماری، پتانسیل کمک به پرورش دهندگان گیاه برای ایجاد بهترین ویژگی 

رتی و همکارانش چندین منطقه ژنومی را که تنوع ژنتیک در آن جا تاثیر مهمی بر کو -ها در گیاهان ذرت آینده را دارد. تیم بیلینت

 تنوع در نوع مقاومت در مقابل بیماری های مختلف دارد شناسایی کرده اند. 

هزاران ژن در این منطقه وجود داشت و شناسایی ژن های خاصی که بر مقاومت در مقابل بیماری تاثیر "کورتی می گوید:  -بیلینت

این کار شبیه جستجو کردن یک رستوران خاص در شهر است، بدون این که بتوانید از گوگل کمک ". "می گذارند یک چالش بود

( پژوهشگر دوره پسا دکتری در دانشگاه کارولینای شمالی، با استفاده از روشی به نام نگاشت خوب Qin Yangکین یانگ )"بگیرید.

(fine mapping این منطقه را به ،) ژن بود تقلیل داد و آن را غربال کرد و سپس با  8بخش کوچکی از دی ان ای که تنها حامل

ی اتعدادی از همکاران خود در دانشگاه کارولینای شمالی، دانشگاه ایالت لووا، دانشگاه دالور، دانشگاه ای اند ام تگزاس، دانشگاه کارولین

ژن به  8ت تحقیقات کشاورزی، آزمایشات بیشتری را برای محدود کردن این شمالی در چپل هیل، دانشگاه کورنل و دپارتمان خدما

این مسئله بسیار جالب است که این ژن به نظر می آید در تولید لیگنین )ماده ى سلولز مانند و "ژن انجام دادند. یانگ می گوید:  3

 به نظر می آید تولید لیگنین بیشتر به مقاومت قویبه طور کلی، ". "آلی که لیف هاى سلولز را به هم وصل می کند( نیز دخیل است

به نظر می آید این ژن تاثیر کوچک اما مهمی در ایجاد "کورتی می گوید:  -بیلینت"تر گیاهان در مقابل بیماری ها مربوط است.

اما  سیار سخت استدیدن این تاثیرات کوچک ب"کورتی می گوید:  -بیلینت "مقاومت در مقابل بیماری در گیاه برجای می گذارد.

برای عوامل بیماری زا نیز به همان میزان تطبیق پذیری برای مقابله با آن ها دشوار است. بسیاری از مقاومت ها در مقابل بیماری 

 "آفت زدگی برگ جنوبی و نقاط خاکستری بر روی برگ توسط تعدادی ژن که هرکدام تاثیرات کمی دارند ایجاد می شود.

گوید که آفت زدگی برگ جنوبی ذرت در جنوب غربی امریکا یک مشکل کوچک است و در آسیای جنوب شرقی، کورتی می  -بیلینت

اروپای جنوبی و بخش هایی از آفریقا می تواند یک مشکل سخت باشد. در آب و هواهای گرم و مرطوب در سراسر دنیا این مشکل 

اهان می شود. این لکه ها مدام بزرگتر می شوند و در نهایت در سراسر رایج است و باعث ایجاد لکه های قهوه ای بر روی برگ های گی

گیاه گسترش می یابند. برخی عفونت ها می توانند تلفات عمده ای در بازده محصول ذرت ایجاد کنند. نقاط خاکستری بر روی برگ 

قا محسوب می شود. آفت زدگی برگ ها هم در مرکز امریکا و هم جنوب غربی آن یافت می شود و یک بیماری مهم ذرت در آفری

شمالی می تواند در کمربند مرکز غربی و شمال شرقی یافت می شود؛ این بیماری موجب ضایعات سیگار مانندی بر روی برگ ها می 

ن نامیده می شوند که بیشتر تغذیه آن ها از بافت میزبا necrotrophic)شود. هرسه بیماری به اصطالح پاتوژن های نکروتروفیک )

http://awnrc.com/index.php
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که شاید "، "این ژن هم چنین در سرکوب و مرگ برنامه ریزی شده سلول ها دخیل است"کورتی می گوید:  -مرده است. بیلینت

 "بتواند مکانیزم دفاعی خوبی در مقابل قارچ نکروتروفیک، مانند این سه بیماری باشد.

http://www.iana.ir/fa/news/88848/%DA%24%D2%48%D-4%B2%D4% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

بیوچار )ماده زیستی نیم سوز( که از زباله های بازیافتی به دست می آید ممکن  Rice)رایس )طبق تحقیقات پژوهشگران دانشگاه 

 است بتواند هم رشد محصول را افزایش دهد و هم هزینه های سالمتی را با کمک به پاکسازی هوا از آلودگی ها کاهش دهد.

لوم زمین، اقتصاد و مهندسی محیط زیست نشان داده اند ، پژوهشگران دانشگاه رایس در ع"ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت 

که استفاده گسترده از بیوچار در کشاورزی می تواند هزینه های حفظ سالمتی را کاهش دهد، به ویژه برای آن هایی که در مناطق 

، کود یا برگ تولید شهری نزدیک به زمین های کشاورزی زندگی می کنند. بیوچار یک زغال چوب زمینی است که از ضایعات غذا

می شود. نشان داده شده است که عالوه بر خاک، کربن متخلخل نیز بازده محصوالت را افزایش داده، نیاز به کود را کاهش می دهد 

و آلودگی های ناشی از نیتروژن ذخیره شده را که در غیر این صورت در اتمسفر آزاد می شود، کاهش می دهد.این مطالعه به 

ده پورهاشم، دانشجوی دوره پسا دکتری در موسسه سیاست های عمومی بیکر رایس، در مجله انجمن شیمی امریکا سرپرستی قصی

منتشر شده است. پورهاشم به همراه قاضی رسول، دانشجوی فارغ التحصیل مهندسی محیط  علوم و تکنولوژی محیط زیستبه نام 

دانشمند زمین شناسی این دانشگاه، کن مدالک اقتصاد دان انرژی و زیست و روی ژانگ دانشجوی پسا دکتری، کارولین ماسیلو 

دانشمند محیط زیست و دانیل کوهان تالش می کنند تا نشان دهند که ساکنان شهری در قسمت غرب مرکزی و جنوب غربی 

ت د ایالت هایی که در صوربیشترین نفع را از استفاده بیشتر از بیوچار در زمینه کیفیت هوا و سالمت خواهند برد.آن ها می گوین

 استفاده از بیوچار بیشترین کاهش هزینه در زمینه حفظ سالمتی را خواهند داشت ایلینویز، سن دیگو کالیفرنیا و آریزونا خواهند بود.

پیش بینی مدل ما نشان می دهد که کاهش هزینه حفظ سالمتی در بعضی ایالت های نزدیک به زمین های "پورهاشم می گوید: 

این نتایج اکنون با اندازه گیری تغییرات در آالینده های هوا در مناطق ". "ورزی می تواند در حدود میلیون ها دالر در سال باشدکشا

پورهاشم متذکر شد که اندازه گیری کلیدی مورد نیاز در این رابطه، تعیین نرخ انتشار  "خاص کشاورزی، آماده آزمایش شدن هستند.

از این است که بیوچار در زمین های کشاورزی اعمال می شود. بسیاری از مطالعاتی که تاکنون انجام شده  اکسید نیتریک خاک بعد

نشان داده اند که بیوچار انتشار ترکیبات مرتبط با اکسید نیتروس را کاهش می دهد ولی تعداد کمی از آن ها میزان اکسید نیتریک 

ن ما می دانیم که بیوچار بر چرخه نیتروژ"ناسی، محیط زیست و علوم گیاهی می گوید: را اندازه گیری کرده اند.ماسیلو استاد زمین ش

بیوچار احتماال میزان اکسید نیتریک را ". "خاک تاثیر می گذارد و این روشی است که از طریق آن اکسید نیتروژن را کاهش می ده

هش اکسید نیتریک ناشی از بیوچار می تواند بسیار مهم نیز به همین طریق کاهش می دهد. ما فکر می کنیم که تاثیرات محلی کا

اکسید نیتریک به دود و غبار شهری و باران اسیدی مربوط است. اکسید نیتریک همچنین توسط ماشین ها و نیروگاه ها نیز "باشد.
 تولید می شود اما مطالعه این دانشگاه بر انتشار آن ها از طریق خاک کوددهی شده تمرکز دارد.

 یم پژوهشی از داده ها ی سه مطالعه در زمینه انتشار اکسید نیتریک خاک در اندونزی و زامبیا، اروپا و چین استفاده کردند. این داده هااین ت

به نوع خاک، شرایط هواشناسی و خواص شیمیایی بیوچار  -درصد 87تا  2از  -نشان می دهد که طیف وسیعی از انقطاع در انتشار اکسید نیتریک 

درصد کاهش در انتشار اکسید نیتریک در ایاالت  87استفاده بستگی دارد.آن ها با استفاده از ارقام باالتر در محاسبات، مشخص کردند که  مورد

میلیون دالر کاهش دهد. آن ها نوشته اند که کاهش  882متحده می تواند ساالنه تاثیرات آلودگی هوای ناشی از کشاورزی بر سالمت را بیش از 

مرتبه بیشتر از کاهش آن ها در زمانی باشد که میزان اوزون کم شود. کوهان،  32می تواند  -اکسید نیتریک –ه ها از طریق کاهش ذرات هوا هزین

ار ک". "کشاورزی به ندرت مورد توجه استراتژی های کنترل آالینده های هوا قرار می گیرد"استادیار مهندسی عمران و محیط زیست می گوید: 

 "ن می دهد که تغییرات متعادل در روش های کشاورزی می تواند برای هوا و هچنین خاک مفید باشد.ما نشا

http://www.iana.ir/fa/news/88422/%D4%A4%DB%4C%D2%44%D 

http://awnrc.com/index.php
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸2تاریخ: 

 انتاراکسید در یک مطالعه مشترک توسط دانشگاه الپینسلولی با استفاده از الکتریسیته و کربن دیهای تکای از پروتئیندسته

(LUT) و مرکز تحقیقاتی فنی VTT ذای عنوان غتواند بهاند. پروتئینی که از این طریق تولید شده است میدر فنالند تولید شده

 .ها و خوراک حیوانات استفاده شودانسان

مواد اولیه در هوا در عمل، تمام " :می گوید VTTجوها پکا پیکانن، دانشمند اصلی در  "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت 

موجود است. در آینده این تکنولوژی برای مثال می تواند در صحراها و سایر مکان هایی که با خشکسالی رو به رو هستند استفاده 

شود. یک جانشین محتمل، رآکتور خانگی است، یک نوع دستگاه خانگی که مصرف کننده می تواند از آن برای تولید پروتئین مورد 

در کنار غذا، این پژوهشگران در حال توسعه این پروتئین برای استفاده به عنوان تغذیه حیوانات هستند. این "اده کند.نیاز استف

پروتئین که با الکتریسیته تولید می شود می تواند به عنوان جایگزین علوفه مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین زمین های کشاورزی را 

 مانند جنگل کاری آزاد می کند. این روش اجازه می دهد تا هرجایی که نیاز است غذا تولید شود. به منظور استفاده های دیگر

در مقایسه با کشاورزی سنتی، این روش تولید که در حال حاضر درحال توسعه "می گوید:  LUTپروفسور جرو آهورا از دانشگاه 

بت یا نوع خاصی خاک نیاز ندارد. این روش به ما اجازه می دهد است به مکانی با شرایط مناسب کشاورزی مانند دمای مناسب، رطو

که از یک فرآیند کامال اتوماتیک برای تولید خوراک مورد نیاز حیوانات در کانتینرهای قابل جابه جایی در مزرعه استفاده کنیم. این 

است که در فرایندهای بسته، مورد استفاده قرار روش نیازی به مواد کنترل آفات ندارد. تنها نیازمند میزانی کود مانند مواد مغذی 

می گیرد. این به ما اجازه می دهد تا از اثرات زیست محیطی مانند جاری شدن در سیستم آبی و انتشار گازهای قوی گلخانه ای 

 "جلوگیری کنیم.

 بهره وری ده برابر انرژی

برابر فتوسنتز، بهره وری انرژی  32الکتریسیته می تواند نزدیک  بر اساس تخمین های پژوهشگران، فرایند تولید مواد غذایی از طریق

داشته باشد که می تواند برای کاشت سویا و محصوالت دیگر استفاده شود. اگر قرار باشد محصوالت وارد حوزه رقابت شوند، فرایند 

هوه ت آزمایشگاهی که تقریبا اندازه یک فنجان قتولید باید کارآمدتر شود. در حال حاضر، تولید یک گرم پروتئین با استفاده از تجهیزا

است دو هفته زمان می برد. گام بعدی که دانشمندان به دنبال آن هستند شروع تولید آزمایشی است. در مرحله آزمایشی، مواد در 

کار تجارتی را فراهم  مقادیر کافی برای توسعه و آزمایش علوفه و محصوالت غذایی تولید خواهند شد. این امر همچنین امکان انجام

ما در حال حاضر بر توسعه این تکنولوژی تمرکز داریم: مفهوم رآکتور، تکنولوژی، بهبود کارآیی و کنترل "می کند.آهوال می گوید: 

این فرایند. کنترل کردن این فرایند شامل تنظیم و مدل سازی انرژی های تجدید پذیر است. ایده این است که این مفهوم را به یک 

محصول عمده توسعه دهیم با قیمتی که با پیشرفت تکنولوژی پایین تر می آید. این برنامه تجاری کردن به وضعیت اقتصاد بستگی 

 "دارد.

 درصد پروتئین 0۳

در طوالنی مدت، پروتئین تولید شده توسط الکتریسیته قرار است در پخت و پز و محصوالت آن استفاده "پیکانن توضیح می دهد: 

درصد کربوهیدرات بسیار مغذی است. بقیه آن چربی و اسید نوکلئیک است. انسجام محصول  91درصد پروتئین و  12رکیب شود. ت

ربن این مطالعه بخشی از پروژه پژوهشی گسترده انرژی نئوک "نهایی می تواند با تغییر ارگانیسم های مورد استفاده در تولید تغییر کند.

http://awnrc.com/index.php
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مشترک انجام شد. هدف این پروژه توسعه یک سیستم انرژی است که کامال تجدید پذیر و  به طور VTTو  LUTاست که توسط 

بدون انتشار گاز باشد. مطالعه در مورد غذای تولید شده توسط الکتریسیته توسط آکادمی فنالند تامین مالی می شود و برای چندین 

 سال ادامه خواهد داشت.

http://www.iana.ir/fa/news/88182/%D2%BE%D4%B3%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱تیر  2۸تاریخ: 

کارآموزان "به گزارش ایانا از وبسایت دیلی پست، پروفسور محمد عثمان، مدیر بخش ملی خدمات تحقیقات و توسعه کشاورزی گفت: 

به گفته وی، این برنامه بخشی از برنامه توسعه کشاورزی دولت فدرال "از تمام مناطق کشور در این برنامه آموزشی شرکت کردند.

نفر از کارکنان آموزش بدهد تا بتوانند به  778کشاورزی و توسعه روستایی فدرال اجرا شده و توانست به است، که توسط وزارت 

بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم در مرحله "هراز جوان تحت این برنامه کار کنند.عثمان گفت:  22عنوان مربی کشاورزی با 

ابلیت این را دارد تا بیش از نیمی از فارغ التحصیالن بیکار این کشور به شمار می رود چراکه این بخش ق N-Powerنخست برنامه 

بسیاری از شرکت کنندگان در "وی افزود: "را در زمینه کشاورزی، دام و شیالت، محصوالت لبنی و خدمات مشاوره ای به کار گیرد.

، نه تنها می توانند فرصت های شغلی ایجاد کنند، بلکه در آماده سازی جوانان نیجریه ای برای صادرات محصوالت  N-Powerبرنامه 

این آموزش ها نه تنها در ایجاد اشتغالزایی فارغ "عثمان یادآور شد: "و جذب سرمایه گذاری خارجی و کمک به اقتصاد هم نقش دارد.

مات پشتیبانی برای ترویج کشاورزی نقش دارد، بلکه در زمینه توانمندسازی کارکنان ارشد التحصیالن بیکار و در زمینه آموزش خد

هزار فارغ التحصیل بیکار در زمینه خدمات گسترده مشاوره  322و آموزش روش های موثر به آن ها ، که قادر می سازد تا به آموزش 

 "کشاورزی اقدام کنند، نیز تاثیر دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/88228/778%D-2%48%DB%4C%D4 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱تیر  ۸1تاریخ: 

 .کندجدید در انگلستان پیوند میان سرگرمی با جهان طبیعی را برای نوجوانان و جوانان فراهم میای پروژه

من از زمانی کودکی به فضای بیرون از خانه عالقه "به گزارش ایانا از سایت گاردین، کیم استودارت )نویسنده این گزارش( می نویسد:

تماشای عنکبوت ها می پرداختم و یا می خواستم سبزی پروش بدهم اما بستگانم در داشتم. من می توانم به یاد بیاورم زمانی که به 

 سالگی، پرورش سبزی در باغ پشتی منزل را آغاز کردم. 92این زمینه آگاهی نداشتند تا این که اواخر 

و من  "ر جوان نیستید؟ کا شما یک باغبان هستید؟ آیا شما خیلی برای این"سالگی ، مردم می گویند  82حتی در حال حاضر، در 

از شنیدن این سخنان لذت می برم.این درحالی است که طرحی برای جوانان برای ایجاد آگاهی بیشتر و پرورش و پیوند دادن هنر با 

 (3جهان طبیعی ارایه و با تعداد فزاینده ای از طرح های طراحی شده رو به رو شد؛ به طوری که به برپایی نمایشگاه آثار جوانان )

در ادینبورگ ادامه دارد. گفتنی است این طرح بخشی از  Summerhallجوالی در  2ژوئن( آغاز و تا تا  98انجامید که از شنبه )

 ،بزرگترین کمپین گیاهان وحشی انگلستان است. Grow Wildابتکار توسعه ملی باغ کیو ، به نام کمپین 

ساله خواسته شد تا طرح های هنری خود را در زمینه گل های وحشی و بومی ، زیستگاه  91تا  39رحالی بود از هنرمندان جوان این د

از دست رفته است(، زنبورها، پروانه ها، و دیگر حشرات و غذای آن ها ارایه دهند. در  3222درصد از آن ها ، از دهه  27علفزار )

 گلدوزی وقالب دوزی گرفته تا مجسمه سازی و موسیقی را پوشش می دهد.نتیجه آثار هنری، از شعر و 

  پوند برای آثار هنری شان داده می شود. 122نمایش داده شود، به هرکدام  Summerhallهنرمند که کارشان در  39همچنین 

خلق کرده است . وی می گوید: این درحالی است که فریا کوهن، یکی از هنرمندان ، یک طرح برجسته ای از حشرات گرده افشان 

من برای انجام کاری سرگرم کننده در این پروژه شرکت کردم، اما در نهایت تجربه ای که به دست آوردم چیزی متفاوت بود، چراکه "

 "با افراد درباره مشکالت پیش روی این حشرات گرده افشان و دلیل اهمیت محافظت از آن ها صحبت کردم.

 عکس: کیم استودارت، از فریا کوهن:Grow Wildافشان برای  آثار هنری حشره گرده

به همین دلیل من زنبور عسل را برای طرح خود انتخاب کردم. چراکه بسیاری از مردم در مورد این حشره اگاهی "وی توضیح داد: 

 "زیبایی این حشرات را نشان دهم و در نتیجه طرحی از زنبور عسل ارایه دادم . کمی دارند ، بنابراین من می خواستم تنوع و 

جوانان  برای تشویق"وی می گوید:کیم معتقد است ، که باغبانی و تولید میوه و سبزی باید در برنامه درسی مدرسه ها گنجانده شود.

د ، البته من به تازگی از دیدن یکی از این گونه فضاها در های باغبانی مدارس و کالج ها افزایش یاب باید تعداد فضاهای و باشگاه

در برایتون، بسیار لذت بردم.واقعیت این است باغبانی یک کار سرگرم کننده است، به خصوص اگر شما  Varndenمدرسه قدیمی ام 

 آن را به جای توصیه های سنتی ، از طریق شیوه خود یاد بگیرید .

 ترجمه: فرحناز سپهری

3-Grow Wild’s Youth Takeover exhibition 

http://www.iana.ir/fa/news/81883/%D2%47%D2%48%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

تنها ارگانیسم نیتروژن آور برای ریشه های حبوبات است. با این حال، تنوع  "ریزوبیا"برای سال های بسیار تصور می شد که 

که از خاک جذب می شوند و بر روی گره های ریشه که در جذب نیتروژن  "غیرریزوبیایی"چشمگیری از جمعیت باکتری های 

روبیوم )ریزاندامگان همزیست با گیاه( پیچیده را نشان می دهد که تعامل با آن احتماال رفتار و موثرند یافت می شوند، یک فیتومیک

د ، تا امروز، مطالعات نسبتا کمی بر عملکر"ساینس دیلی"به گزارش ایانا از وبسایت سالمت گیاه میزبان را تحت تاثیر قرار می دهد.

بیوم ریزو"نجام شده است. اما آیا آن ها به هر شکلی سودی برای همزیستی با این دیگر باکتری های وابسته به گره های ریشه ای ا

نیتروژن آور حبوبات دارند؟ یا این که آن ها انگل، آلوده کننده یا همکار هستند؟ این سواالت و سواالت شبیه به آن هستند  "های

( از دانشگاه کالیفرنیا لس Ann M. Hirschهیرش )و دکتر آن ام.  Pilar Martine-Hidalgo)هیدالگو )-که دکتر پیالر مارتینز

یزاندامگان ر"را برآن داشتند تا یک بررسی تحقیقی راه اندازی کنند.نتیجه نهایی، یک مقاله بازبینی جامع با نام  UCLA)آنجلس )

ت کامل در دسترس عموم اس بود.این مقاله که به طور "همزیست با گره های ریشه: ریزوبیوم های نیتروژن آور تنها زندگی نمی کنند

، یک مجله جدید در انجمن فیتوپاتولوژی آمریکا منتشر شده است، مطالعات مختلف در سراسر phytobiomes)) فیتوبیوم هاو در 

دنیا را که بر روی این باکتری کمتر شناخته شده که در گره های نیتروژن آور ریشه زندگی می کنند برجسته می کند. این مقاله 

ن شامل یک گفت وگوی جامع در مورد نقش احتمالی آن ها در جامعه باکتری ها و مزایای احتمالی آن ها برای گیاه میزبان همچنی

ساکن در گره ریشه ها نیز می شود. به طور خالصه، این بررسی یک مرکز بحث و تحقیق در مورد باکتری های غیر  "ریزوبیاهای"یا 

گره ریشه ها است که تحقیقات کشورهای مختلف را که در ایاالت متحده امریکا اغلب دیده نشده  ریزوبیایی و تعامالت آن ها بر روی

یا در مورد ان ها چیزی ذکر نشده، برجسته می کند. هیرش انتظار دارد که اطالعات به دست آمده از این بررسی روزی منجر به 

ای غیر ریزوبیایی نه تنها به عنوان نخبه های تثبیت کننده های استراتژی های مدیریت محصول از جمله استفاده از این باکتری ه

نیتروژن بلکه هم چنین مهمتر از آن در ترکیب با ریزوبیاهای مطلوب شود. این رویکرد می تواند عملکرد ریزوبیاها یا مقاومت آن ها 

ترش می دهد و استفاده از کودها و آفت را افزایش دهد و منجر به شیوه های کشت جدیدی شود که تولید محصوالت ارگانیک را گس

این یک تغییر "کش های شیمیایی را کاهش می دهد و خاک این سیاره را از بیشتر خراب شدن حفظ می کند.هیرش می گوید: 

. "پارادایم است که در آن اکثر مردم در مورد همزیستی نیتروژن آورها به عنوان یک چیز پدیده چند ارگانیسمی نگاه نمی کنند

اگرچه بسیاری از این ساکنان گره ها قادر به نیتروژن آوری نیستند، آن ها پتانسیل افزایش دادن میزان بقای حبوبات به ویژه تحت "

عالوه بر این، هیرش امیدوار است که این مقاله پژوهشگران را تشویق کند تا زمانی که تعامل "شرایط فشار زیست محیطی را دارند.

ن ارگانیسم تعامل بی"ون میکروبیوم یک گیاه را بررسی می کنند تعصبات خود را کنار گذارند. هیرش می گوید: بین ارگانیسم های در

با ظهور دانش در مورد ژنوم انسان، زیست شناسان مولکولی، نسل شناسان، میکروب ". "ها معموال قلمرو بوم شناس محسوب می شود

در مورد این مفهوم از وابستگی "زی می آموزند که همه چیز به هم وابسته است.شناسان سایر دانشمندان در حوزه پزشکی و کشاور

نوشته نقل می  3241این جمله را که در سال  D.H. (Janssenمتقابل، هیرش از یک بوم شناس گیاه معروف دی. اچ. جانسن )

بنابراین اگر ریشه ". "ریشه اشاره کرده است او به"هیرش می گوید:  "گیاهان دل و روده خود را در بیرون از خود می پوشند."کند: 

دل و روده گیاه است، ما فکر می کنیم که گره های ریشه شبیه آپاندیس است. مانند آپاندیس، گره ها باکتری های خود را دوباره پر 

ها می کند، این گره ها  دوباره آغاز به شکل دادن به گره های ریشه "ریزوبیا"می کنند، مثال در طول رشد در سال بعدی زمانی که 

محل سکنی همان باکتری ها می شوند. این استراتژی شبیه احشاء درون انسان است که باکتری ها پس از یک دوره مصرف آنتی 
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با این حال، این را در "بیوتیک شدید از بدن پاک می شوند؛ باکتری های درون آپاندیس دوباره آن ها را وارد دل و روده می کنند.

ه وارد گره های ریشه می شوند و نه اینک "ریزوبیایی"شته باشید که هنوز نه در مورد اینکه چگونه این دیگر باکتری های غیر ذهن دا

 "آن ها تا چه زمانی داخل خاک باقی می مانند اطمینان حاصل نکرده ایم.

 مترجم: بهاران پدرام

http://www.iana.ir/fa/news/88139/%D2%48%D2% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۳تاریخ: 

جمع آوری کرده که منبع اطالعاتی بی هزار داده هواشناسی  39طی بیش از چهار دهه فعالیت، بیش از  (Billy Barr) بیلی بار

به گزارش خبرآنالین به نقل از سیناپرس،اگر قصد دارید اطالعات کاملی .نظیری برای دانشمندان و محققان حوزه های مختلف است

ته موخدر کلرادو داشته باشید، بیلی بار بهترین گزینه است. بیلی، دانش آ (Gothic) در مورد وضعیت آب و هوایی منطقه گوتیک

علوم محیط زیست در شهر گوتیک، برای شروع تحقیقاتش به یک معدن قدیمی رفت و خانه تمام خورشیدی خود را در این منطقه 

دانشمند در این منطقه ساکن شده و به صورت روزانه، مشاهدات خود از محیط اطراف  -، این شهروند3278از زمستان .احداث کرد

ترین و بیشترین درجه حرارت، میزان بارش برف، عمق برف، مقدار آب، تراکم آب، زمان ظاهر شدن، ثبت کرد؛ این داده ها شامل: کم

ناپدید شدن و مهاجرت حیوانات است.کاری که در ابتدا، ترکیبی از کنجکاوی شخصی و یک عادت قدیمی برای ثبت اطالعات بود، 

در بسیاری از تحقیقات .و پژوهشگران علوم آب و هوایی شده استتبدیل به یکی از باارزش ترین منابع اطالعاتی برای دانشمندان 

علمی و دانشگاهی، به اطالعات جمع آوری شده توسط بیلی استناد شده است و این داده ها، یکی از مفیدترین اطالعات برای بررسی 

ت واالتی مختلفی درباره زندگی و فعالیبیلی بار در گفتگو با نشنال جئوگرافیک، به س.تأثیرات تغییرات آب و هوایی محسوب می شوند

 :هایش پاسخ داد

 چرا تصمیم گرفتید در گوتیک بمانید؟

خارج از این شهر بسیار استرس داشتم و فرد خوشحالی نبودم؛ البته اینطور نبود که در این شهر همه چیز عالی باشد، اما در اینجا 

چه عاملی این انگیزه را در شما ایجاد کرد که به جمع .این شهر بمانماحساس آرامش بیشتری می کردم، بنابراین تصمیم گرفتم در 

آوری داده های هواشناسی بپردازید؟زمانی که در شهر زندگی می کنید، یاد می گیرد که چگونه از خیابان عبور کنید. گاهی برخالف 

ال عبور از خیابان نیست. شما در هر محیطی قرمز بودن چراغ، از عرض خیابان عبور می کنید، تنها به این دلیل که خودرویی درح

 .که زندگی کنید، نحوه زندگی در آن را فرا می گیرید و اینجا هم محل زندگی من است و برف، بر کل زندگی من تأثیر گذاشته است

 

می دیدم و از دیدن  در طول این سال ها هر آنچه را می دیدم، ثبت می کردم؛ از پرندگانی که مشاهده می کردم، از پستاندارانی که

 .همه چیز لذت می بردم. تمام آنچه طی این چند دهه ثبت کرده ام، اکنون به اطالعات مفیدی برای دیگران تبدیل شده اند

 کارتان را چگونه ادامه دادید؟

رسی قرار داده و با آغاز فصل تابستان، فنولوژی گیاهان منطقه را مورد بر (David Inouye) میالدی، دیوید اینوی 3222در دهه 

هر سال، روند فعالیت گلها را ارزیابی می کرد. او این اطالعات را با یک روش علمی انجام داده و در اختیار سایر افراد در حوزه های 

چند سال قبل، بررسی داده هایی که جمع آوری کرده بودم را آغاز کردم و روند آب و .مرتبط با گیاهان و پستانداران قرار می داد

 .هوایی طی هر ماه از فصل زمستان را ترسیم کردم؛ سپس این اطالعات را در وب سایت شخصی ام قرار دادم

 زمانی که درحال جمع آوری این داده ها بودید، متوجه تغییر خاصی در مبحث تغییرات آب و هوایی شدید؟

با تغییرات خاصی مواجه نشدم. تغییرات آب و هوایی  هزار داده هواشناسی در اختیار دارم. در شروع کارم، 39درحال حاضر بیش از 

درصد  84زمستان گذشته هستند و  2رکورد باال داریم که تنها مربوط به  87سال شکل جدی به خود گرفتند.  31یا  32تقریبا از 

 .یت من هستندسال نخست فعال 32رکورد پایین، مربوط به  87به بعد هستند.  9232از رکوردهای باال نیز مربوط به سال 
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حقیقت این است که شرایط آب و هوایی درحال تغییر است، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه آن را قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم. 

 .سال 822سال شاهد این تغییرات بوده ایم، نه  82این یک خط مستقیم نیست. در طی  -به داده های من نگاه کنید 

 سط شما بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. آیا این مسأله تغییر در زندگی شما ایجاد کرده است؟داده های جمع آوری شده تو

فکر نمی کنم. اما جالب است که نتایج تحقیقات خود را بویژه در مورد دوره های بارش برف سنگین در اینترنت مشاهده کنید. بیشتر 

 .هالیوود یا بالیوود قرار بگیرم که اینطور نشد فکر می کردم که سبک زندگی من مورد توجه )کارگردانان(

کار و در ادامه چه برنامه ای دارید؟ابتدا کار جمع آوری داده ها را آغاز کردم. با ورود کامپیوتر، این داده ها را در اکسل وارد کردم که 

د توجه مردم قرار می گیرند و بسیاری از آنها، را بسیار ساده تر کرد. این کار را هر روز انجام می دهم. داده های زیادی هستند که مور

در سالمت .به صورت آنالین از این داده ها استفاده می کنند. داده های خام زیادی در اختیار دارم که آماده سازی آنها زمان بر است

نم گذشته است و ممکن سال از س 88کیلومتر اسکی کردم؛ اما به هرحال اکنون  282کامل بسر می برم و زمستان گذشته بیش از 

سال  12سال آینده، در اینجا بمانم و اطالعات مربوط به  1است هر اتفاقی برایم پیش بیاید. قصد دارم تا زمانی که می توانم، شاید تا 

 .زمستان این منطقه را ثبت کنم

http://www.iana.ir/fa/news/88491/%DA%AF%D2%43%D4%%-AA 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

( به تازگی یک مطالعه جهانی بر روی بده بستان بین منفعتی که جنگل های NUSتیمی از پژوهشگران دانشگاه ملی سنگاپور )

 9239تا  9222استوایی ایجاد می کنند، و حفاظت از آن ها برای استفاده در کشاورزی را تکمیل کردند. این تیم بین سال های 

مناطقی را که بیشترین میزان جنگل زدایی و  کشور در مناطق استوایی را بررسی کردند و 12فعالیت های جنگل زدایی در بیش از 

کمترین منفعت کشاورزی را دارد شناسایی کردند.به گزارش ساینس دیلی، تیم پژوهشی این دانشگاه، به سرپرستی دانشیار رومن 

، وس اطلساز دپارتمان علوم زیستی در دانشکده علوم این دانشگاه، دریافتند که جنگل های اقیان Roman Carrasco)کاراسکو )

مناطق اطراف خلیج گینه و تایلند مناطقی هستند که منفعت حفظ زمین های کشاورزی بیشتر از هزینه های زیست محیطی است. 

این نشان می دهد که پیاده سازی و ایجاد انگیزه کردن برای استراتژی های حفاظت از تنوع زیستی که در این مناطق بر مبنای 

ت مشکل خواهد بود.در مقابل، امریکای التین، جزایر آسیای جنوب شرقی و ماداگاسکار به عنوان محیط پرداخت وجه به کشاورزان اس

های قابل حفاظت در نظر گرفته شده اند، به دلیل اینکه جنگل زدایی در این مناطق منافع کشاورزی کمتر و هزینه های زیست 

العه هم چنین بتواند در جهت افزایش کارایی و پایداری سیاست های محیطی بیشتری دارد.این تیم پژوهشی امیدوار است که این مط

منتشر شده  9237جوالی  93در  PLOSزیست شناسی استفاده از زمین در این مناطق کمک کند. یافته های آنها در مجله علمی 

 است.

 فهم بده بستان بین جنگل و کشاورزی
وجب از بین رفتن جنگل های استوایی برای ایجاد زمین های کشاورزی در جهت چنین تقاضای جهانی برای تولیدات کشاورزی و جنگلی اغلب م

د؛ واهدافی می شود. با این حال، بیشتر این جنگل زدایی ها به دلیل کمبود اطالعات درباره توزیع مکانی منافع و هزینه های جنگل زدایی می ش

ی شود و منافع بیشتری برای درآمد کشاورزی دارد. به عالوه، اطالعات محدودی جایی که جنگل زدایی منجر به تلفات بیشتری در محیط زیست م

 ردر این زمینه وجود دارد که چگونه منافع و هزینه های اقتصادی جنگل زدایی، در مقیاس های جهانی با توجه به اینکه مطالعات موجود به طو

ه کدام دانستن این ک"توضیح اهمیت این مطالعه، استادیار کاراسکو می گوید: گسترده در سطح محلی و ملی محدود شده اند، تفاوت می یابد. در 

زمین جنگلی، روزی به زمین کشاورزی تبدیل می شود، بزرگترین منفعت در زمینه کشاورزی و پایین ترین هزینه های زیست محیطی را ایجاد 

مواجهه با تقاضای کشاورزی جهانی بدون این که به جنگل های استوایی می کند و این مسئله مهم است، به دلیل اینکه به ما اجازه می دهد در 

رای بو تنوع زیستی ضرر و زیان غیر الزم وارد شود موثر تر عمل کنیم. فهم بهتر از توزیع منافع و هزینه ها به انتخاب بهتر مناطقی که تالش 

حلیلی از جنگل زدایی و داده های توزیع محصوالت کشاورزی انجام این تیم، ت"حفاظت منابع طبیعی در آنجا تمرکز دارد نیز کمک می کند.

دادند و بده بستان بین منافع کشاورزی، انتشار کربن و از دست دادن خدمات محتلف زیست بوم را مطالعه کردند. خدمات زیست بوم مزایایی 

بوم هایی چون جنگل ها دریافت می کنند.این یافته  چون جداسازی کربن، جلوگیری از جاری شدن سیل و پاالیش آب است که مردم از زیست

بیلیون دالر در سال است، آسیب رسیدن به محیط زیست بر اثر جنگل زدایی استوایی  12تا  29ها نشان می دهد با این که درآمد کشاورزی از 

که این مطالعه تفاوت بزرگی بین هزینه ها و منافع  بیلیون دالر در سال خواهد شد. با وجود این 321تا  327در طول این دوره در آینده بالغ بر 

 ودر سطح جهان نشان می دهد، این تیم دریافت که به طور کلی، جنگل زدایی استوایی زیان های اقتصادی زیادی ایجاد می کند.استادیار کاراسک

گل های استوایی ایجاد می کنند، به دنبال یکپارچه با درست کردن این نقشه جهانی از بده بستان بین کشاورزی و مزایایی که جن "اضافه کرد: 

صرف م کردن این نقشه ها با مدل های بازار هستیم تا بفهمیم چگونه تغیییرات در استفاده از زمین می تواند منجر به تغییرات در قیمت ها شود و

 "د.کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد و تاثیرات غیر مستقیم دیگری بر جنگل زدایی می گذار

http://www.iana.ir/fa/news/88438/%D4%AF%D4%A7%D2%48% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۹تاریخ: 

سنت  92هر کس با این ابتکار همراه شود بیسکوئیتی مجانی یا  .ای را رقم زده استمحیطی تازهزیستشهر برلین کمپین کالن

 .تخفیف دریافت خواهد کرد

ای را آغاز کرده بار مصرف روبروست مبارزههای یکشهر برلین که با کوهی از پسماندهای لیوانبه گزارش ایانا از دویچه وله، کالن

ار مصرف همراه بهای یککنندگانی که با تغییر در شیوه استفاده از لیوانبرای مصرف "جام جهانی بهتر"با شعار است: ابتکاری فراگیر 

 .شوندمی

فروشگاه این شهر با پیوستن به این طرح مشارکت  322به گفته توبیاس وبر، معاون اتاق بازرگانی و صنایع برلین، تاکنون بیش از 

  .اندخود را اعالم داشته

 "تان را همیشه همراه داشته باشیدبار مصرفیوان یکل"

های وانتوانند لیها میای به چشم خورد، مشتریخانهتریا یا قهوهبر سردر یا ویترین کافه "جام جهانی بهتر"در آینده هر جا که لوگوی 

تی یا برای مثال یک بیسکوئیت در کنار سن 92ها تخفیفی آنبار مصرف تمیز خود را تحویل داده و قهوه دریافت کنند. پاداش یک

 .شان استقهوه

 بار مصرف یکمیلیون لیوان  372دورریز ساالنه 

 372شود که برابر است با دورریز بار مصرف استفاده میهزار لیوان یک92به گفته مبتکران این طرح، در برلین در هر ساعت حدود 

زمان استفاده از این شود. و مدتدقیقه یک لیوان مصرف می 31بار مصرف در سال. یعنی به طور متوسط در هر میلیون لیوان یک

خواند در همان مدت که یک خواننده پارگرافی کوچک از این متن را می.زمان استفاده از یک کیسه پالستیکی استلیوان کمتر از مدت

پسماندهای حاصل از مصرف این ظروف، منابعی عظیم  صرف نظر از کوه.شودبار مصرف به زباله تبدیل میکلیوان ی 322در برلین تا 

تن ماده خام و  3292درخت،  9142شود به چوب بار مصرفی که ساالنه دور انداخته میرود. برای تولید ظروف یکنیز به هدر می

شده است. هدف اصلی اما فراتر از این ین در این مسیر نخستین گام برداشته حمایت مجلس ایالتی برل.میلیون لیتر آب نیاز است 41

 .بارمصرف پول گرویی خود را دریافت کنندهای یکها با پس دادن لیوانباید روزی برسد که مشتری :رودمی

دیه سراها، اتحاینیهایی مانند نظافت شهری برلین، صنف شیرمحیطی از حمایت مجلس ایالتی برلین و تشکلاین طرح زیست

ای محیطی منطقههای زیستها، اتحادیه تجاری برلین ـ براندنبورگ، اتاق صنایع دستی و بسیاری از اتحادیهها و هتلخانهمهمان

های هشتها و نوخواهند با این پروژه همکاری کنند، ابزار تبلیغی الزم مانند پالکارتهایی که میخانهها و قهوهفروشگاه.برخوردار است

ا، سراهها، شیرینیفروشیها، اغذیهخانهها و قهوهتبلیغی را به صورت رایگان از طریق پست دریافت خواهند کرد. عالوه بر چایخانه

 .توانند در این طرح سهیم شوندشود نیز میهایی که در آن نوشیدنی و ساندویچ عرضه میبنزینها و پمپرستوران

او « بارمصرف رویارو هستند.های یکرفتگرهای ما روزانه با سیلی از لیوان»گوید: افت شهری برلین میتانیا ویلگوس از تشکل نظ

 .دهد که این طرح به جنبشی گسترده برای داشتن برلینی پاکیزه و آگاه به محیط زیست تبدیل شودپیشنهاد می

 «.شوند نباید با اهداف پایدار در تعارض قرار گیردمیبارمصرف فروخته های یکهایی که در لیواننوشیدنی»گوید: ویلگوس می

http://www.iana.ir/fa/news/88884/%D2%44%D4%AF%D4%A7 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸1تاریخ: 

های خود را های شهری، سطح آلودگی دریاچهگذاری چند میلیارد دالری در بهبود تصفیه فاضالبچین در یک دهه اخیر با سرمایه

غلظت فسفر از به چاپ رسیده،  Nature Geoscience، بر اساس تحقیقی که به تازگی در مجله رویترزبه گزارش ایانا از .کاهش داده است

دریاچه آب شیرین چین به یک سوم کاهش یافته است؛ هر چند که هنوز این میزان باالتر از سطح استاندارد  489در  9238تا سال  9228سال 

ها های سمی را در آب تسریع کند که این امر، باعث خفه شدن ماهیتواند رشد جلبکی آن میاست.فسفر برای حیات ضروری است اما غلظت باال

 ها، کشاورزی، دامداری، کشت آبی و مواد شیمیایی.شود. منابع انسانی تولید فسفر عبارتند از فاضالبو سایر موجودات زنده آب می

طق ها در مناکاهش فعلی میزان فسفر در آب دریاچه "گوید: ترز مییان لین یکی از محققان در موسسه نروژی تحقیقات آب به روی

 ."تهای پیشرفته روستایی اسها و توالتخانههای آب، تصفیهبیشتر شناخته شده چین، حاصل ارتقای کیفیت امکاناتی همچون لوله

شد که در جستجوی یافتن منابع تازه آب شیرین ای باتواند راهگشای دیگر کشورهای در حال توسعهها میاین یافته"کند: او اضافه می

میلیارد نفر، )در حدود یک سوم از جمعیت جهان(، در دسترسی به خدمات بهداشتی با مشکل  9.1گوید: .سازمان ملل می"هستند

 دهند.ت میمواجهند. تقریبا هر روز، هزار کودک به خاطر اسهال ناشی از مصرف آب آلوده و مشکالت بهداشتی جان خود را از دس

های چین انجام شده نشان داد که گیری است و در دریاچهاین مطالعه که نخستین تحقیق با استفاده از معیارهای استاندارد اندازه

 کاهش یافته است.  9238میکروگرم در  13به  9228میکروگرم در یک لیتر در سال  42متوسط سطح فسفر از 

 رود.میکروگرم در لیتر، میزان مناسب برای آب باکیفیت به شمار می 91قوانین اروپا،  اما این میزان هنوز باالست: بر اساس

های چین بتوانند به کیفیت هنوز زمان زیادی الزم است که دریاچه"بر اساس گزارش تیمی از دانشمندان در چین، کانادا و نروژ، 

ها ودگی خشک شده است، در رسوبات و مواد باقی مانده دریاچهها پس از اینکه منبع آل.فسفر مدت"زیست محیطی قابل قبولی برسند

های چین، سطح فسفر در مناطق ضعیف و پرجمعیت شمال شرق چین در یابد. با وجود کاهش کلی فسفر در بیشتر بخشتجمع می

یشتر رندگی و فرسایش بتواند مربوط به تغییرات اقلیمی باشد که باعث کاهش بااین افزایش می"گوید: حال افزایش است.لین می

های ایاالت متحده انجام شد، نشان دهنده افزایش سطح ها و رودخانهای که سال گذشته بر روی دریاچه. مطالعه"خاک شده است

 کند.ها میفسفر است که شاید ناشی از تغییر در بارندگی باشد که فسفر بیشتری را وارد آب

 ترجمه: محسن حدادی

http://www.iana.ir/fa/news/88818/%D4%A4%D2%47 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

ای ارائه کرد که جایگاه ویژه "نظام پایش ملی جنگل"هدف کمک به کشورها برای توسعه های داوطلبانه جدیدی با فائو دستورالعمل

 .های توسعه پایدار دارددر سنجش پیشرفت آرمان

ان هایشبه گزارش ایانا از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در ایران، کشورهای جهان با هدف عمل به وعده

ها تنها نهاند. این دادهها شدهتری درباره جنگلهای مشروحیمی پاریس و برنامه توسعه پایدار متعهد به جمع آوری دادهدر توافق اقل

در  هاها همچون نقش جنگلها بلکه دربرگیرنده ابعاد کلیدی مدیریت پایدار جنگلشامل اطالعات اندازه و رشد یا تخریب جنگل

ها با تغییرات اقلیمی و نیز ارائه دیگر خدمات اکوسیستمی است.عالوه بر این، اطالعات جنگلحفظ تنوع زیستی، کاهش تأثیرات 

ریزی ملی ها به معیشت و کاهش فقر نیز اهمیت بسیاری در برنامهاجتماعی شامل کمک جنگل-های اقتصادیمحوریت جنبه

های مرتبط با آوری، انباشت و تحلیل دادهها در جمعحمایت از کشور "های داوطلبانه پایش ملی جنگلدستورالعمل"دارد.هدف از 

 ها پیاده کرده و به مدیریت پایدار منابع جنگلیها و اقداماتی بر اساس مدارک و دادهمنابع جنگلی است تا این کشورها بتوانند سیاست

قاضا های اخیر تدر سال"گوید: فائو، می ها و منابع جنگلیهای توسعه پایدار دست یابند.اوا مولر، مدیر بخش سیاستمطابق با آرمان

های تحلیلی قوی در سطح ملی رشد چشمگیری داشته است. ها و نیز ظرفیتدرباره جنگل های قابل اعتماد، جدید و متنوعبرای داده

کلیدی  ار نقشیهای توسعه پایدشناخت منابع جنگلی و چگونگی تغییر آنها در مقابله با تغییرات اقلیمی و حرکت به سمت آرمان

ها های ملی پایش جنگلها و تجربیات کشورهای عضو فائو و نیز پروژهاموختهها که بر اساس درساین دستورالعمل"وی افزود: "دارند.

 "کند.ها ارائه میسازی پایش ملی جنگلریزی و پیادهاند، اقداماتی مناسب و یک چارچوب و ابزار الزم برای برنامهتدوین شده

هایی پیچیده بوده و پایش آنها وابسته به طیف گوناگونی از منابع اطالعاتی و داده است. معموال در اطالعات مرتبط با ها نظامجنگل

برداری کشور جهان قادر بودند از طریق فهرست 81، تنها 9232شوند.در سال آوری میمتغیر جمع 322های بیش از ها دادهجنگل

های آن دسترسی داشتند. این امر نشان دهنده یک خال بزرگ اطالعاتس است. مناطق جنگلی و شاخصه ها به تغییرات دراز جنگل

ها برطرف کردن این خال با آوری شده ناقص باشند.هدف از دستورالعملهای جمععالوه بر این، این احتمال نیز وجود دارد که داده

اندازی در بخش جنگلی درباره مسائل مربوطه به تر و بهتر و نیز تدوین چشمهای بیشآوری دادههایی درباره جمعارائه اصول و روش

سازد مانند تقاضا برای غذا، انرژی و چوب و نیز مسائل حوزه اشتغال و توسعه روستایی است. این اطالعات سیاستگذاران را قادر می

دهند.شایان ذکر است که دفتر نمایندگی فائو در ایران ها به منظور نیل به انرژی پایدار و امنیت غذایی را افزایش کمک به جنگل

های خزری در مقابل بیماری های زاگرس در مقابل خشکیدگی بلوط و جنگلتقویت سازگاری جنگل"ای با عنوان اکنون پروژههم

شور در حال اجرا ها، مراتع و آبخیزداری کرا با همکاری سازمان جنگل "آتشک شمشاد و همچنین ایجاد سیستم ملی پایش جنگل

های کنترل زوال و با هدف شناسایی روش 3228هزار دالر از محل منابع فائو از آبان ماه  282دارد. پروژه فوق با اعتباری به میزان 

 اندازی سیستم ملی پایش جنگل است، شروع شده است./بلوط و آتشک شمشاد و راه

http://www.iana.ir/fa/news/88437/%D2%43%D4%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۶تاریخ: 

 افزایش بهره وری کشاورزی کمک می کند. در همین راستا مرکز توسعه و مکانیزاسیون فیلیپینکشاورزی مکانیزه نشان داده که به 

PhilMech)) از نسل جوان کشاورزان برای افزایش سواد فنی کشاورزان سالخورده و تشویق به استفاده از تکنولوژی های کشاورزی ،

، برای توسعه دانش فنی در زمینه کشاورزی مدرن / مکانیزه، "سنترالکانسپت نیوز "به گزارش ایانا از وبسایت .مکانیزه بهره می برد

PhilMech  با سازمان هایی مانند وزارت اطالعات و ارتباطاتDICT) ( موسسه تحقیقات برنج فیلیپین ،)PhilRice و اداره )

های الکترونیکی برای راهنمای (، در راستای توسعه اپلیکیشن ها برای جوانان، دانلود کتاب  (TESDAآموزش فنی و حرفه ای 

، PhilMechدکتر رودولفو استگیوی، رئیس بخش ارتباطات کاربردی  مکانیزاسیون و دوره های گواهینامه ملی همکاری کرده است.

 آن، آن ها این کار را انجام می دهند تا جوانان به افراد مسن تر کشاورزی مدرن و تکنولوژی مکانیزه آموزش دهند. مهم تر از"گفت: 

در حالی که کشاورزان مسن تر از سواد "اپلیکیشن های جدید به تشویق جوانان برای روی آوردن به بخش کشاورزی کمک می کند.

استیگوی، همچنان امیدوار است که جوانان با استفاده از فناوری های مکانیکی به بخش کشاورزی کمک  ،فنی بی بهره هستند

 Nueva) وا اکیجا رد بومی سازی فنون مکانیزاسیون پس از برداشت و مزرعه در شهر نوئهکنند.در طی یادداشت آموزشی در مو

Ecija  :است و چنانچه در آینده کسی جایگزین آن ها نباشد چه باید  17سن کشاورزان در حال حاضر متوسط "(، استگیوی گفت

 "ن به مشارکت در کشاورزی و رقابت است.استفاده از ماشین آالت تنها روشی برای تشویق جوانا"وی افزود: "کرد.

PhilMech  عالوه بر بهره برداری از جوانان به عنوان واسطه، مکانیزاسیون را به عنوان یکی از نوآوری هایی برای حل این شکاف

اورزی کش ، وابسته به وزارت کشاورزی فیلیپین است و به عنوان مرکز توسعه پس از برداشت و مکانیزاسیونPhilMechمی بیند. 

 کشور به شمار می رود به طوری که این فناوری ها، شیوه ها و سیستم ها را برای بخش کشاورزی و شیالت فراهم می کند.

در میان فناوری ها برای دانه ها، می توان به تجهیزانی مانند دستگاه جذب رطوبت دانه، کوره با حرارت باال برای تغذیه زیست توده، 

در فضای باز، ماشین کاشت دانه ذرت، دستگاه پوست کنی ذرت، سیستم کنترل آفالتوکسین )سموم قارچی( فناوری ذخیره سازی 

برای محصوالت با ارزش باال، تونل  PhilMechهمچنین ذرت، سیستم مدیریت یکپارچه آفات و آسیاب فشرده ذرت اشاره کرد.

(، سیستم فرآوری قهوه و 3سیستم ترامیلن کشاورزی) خشک کن خورشیدی چند منظوره ، پوست کنی کاشو، ، سورتینگ سویا،

 سیستم پس از برداشت قهوه و سیستم فرآوری سویا را توسعه داده است.

 بهره وری بیشتر

استگیوی بر اهمیت تغییر رویکرد به کشاورزی مکانیکی تاکید کرد زیرا این کار باعث بهبود بهره وری در استفاده از منابع، افزایش 

اهش تلفات و افزودن ارزش محصوالت می شود.وی به میزان زیاد ضایعات و سهم میانگین ضایعات در مرحله آسیاب به بهره وری، ک

البته کشاورزی مکانیزه با محدودیت هایی  "درصد نسبت به کل ضایعات اشاره کرد.استیگووی گفت:  28درصد و خشک کردن  28

شین آالت و فقدان وام و اعتبار برای حمایت از کشاورزان. همچنین از عوامل دیگر نیز مواجه است مانند سرمایه گذاری باال برای ما

می توان به نیروی کار ارزان و فراوان در کشور و نبود برنامه های معیشتی برای ایجاد کارآفزینان کوچک و خود اشتغالی نیز اشاره 

ارائه امکانات مانند تجهیزات چند منظوره خشک کردن، سیستم  وی، با این حال، تاکید کرد که با کمک دولت می توان از طریق"کرد.

استیگووی یادآور شد، دولت در حال تهیه راه حلی برای پمپاژ بخش ترامالین و خشک کن های مکانیکی در این زمینه کمک کرد.

http://awnrc.com/index.php
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مجوز تولید  PhilMechکشاورزی با مشارکت بخش خصوصی و تشویق به سرمایه گذاری بیشتر در تولید ماشین آالت است چراکه 

 انبوه ماشین آالت را ندارد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

3- agricultural tramline system به عنوان یکی از امن ترین، ارزان ترین سیستم حمل و نقل محصوالت و ورودی های :

 کند. کشاورزی است که محصوالت را از مناطق کوهستانی به نزدیکترین شبکه جاده منتقل می

http://www.iana.ir/fa/news/88848/%D2%41%DA%A2%D4% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

درصد از کشاورزان دارای هیچ  29بوده و  11ه برابر گذشت سال تا کانادا کشاورزان سنمطالعه آماری کانادا نشان داد که متوسط 

د "سال بودند.به گزارش ایانا از سایت  21سال سن، بیش از افراد زیر  72طرح جانشینی نبودند. همچنین کشاورزان با بیش از 

رزانی که در این منطقه به سن بازنشستگی نزدیک می شوند، در راستای اطمینان از این صنعت، باید ، برای کشاو"کرونیکل هرالد

درصد  82تقریبا این در حالی است که هزینه زمین های کشاورزی به طور متوسط برنامه ریزی برای آینده کسب و کار انجام شود.

که کشاورزان با توجه به ارزش بازار و به منظور تامین دوران بازنشستگی در هر هکتار طی پنج سال افزایش یافته است، بدین معنا 

زمین های شان را به فروش می رسانند، اما از سویی این میزان قیمت برای بسیاری از کشاورزان جوان که ممکن است عالقمند 

زمین ها اقدام می کنند، تا چندی بعد باشند، گران است.در عین حال، شرکت های بزرگ کشاورزی برای تصاحب زمین ها، به خرید 

به یک مرکز یا بازار فروش تبدیل کنند.با این وجود نشانه های مثبتی هم وجود دارد: آژانس آمار همچنین دریافت، که شمار کشاورزان 

این رده سنی  هزار نفر افزایش یافته، که نشان دهنده نخستین افزایش در 91در حدود  9238تا  9233سال بین سال های  21زیر 

طی سه دهه است.این آمار نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از مزارع توسط زنان جوان اداره می شود. همچنین افزایش عالقه 

بین جوانان در جنبش های غذایی ارگانیک و محلی باعث رشد این بخش می شود، اما این احتماال به اندازه کافی برای نجات مزارع 

اهد بود.البته به این نکته باید اشاره کرد که این موضوع نیز کمک چندانی به بهبود هزینه های راه اندازی مزارع و کوچک، کافی نخو

)دپارتمان مواد غذایی و کشاورزی(  Agri-Food Canadaیا توانایی جوان تر ها برای خرید زمین از یک کشاورز بازنشسته نمی کند.

برای کشاورزان جوان فراهم می کند. این اقدام می تواند یک آغاز خوب به شمار رود، اما نیاز  اخیرا اعالم کرد که کمک مالی و وام

است تا دولت از جوانان کشاورز ، حمایت بیشتری کند، در عین حال این استراتژی به جای حفظ زمین در میان جوامع محلی و 

ی دیگر، کمک های نقدی به شبکه های محلی، می تواند باعث از سوخانواده ها، به تثبیت زمین در مقیاس بزرگ تر کمک می کند.

شود تا کشاورزان سالخورده در کنار همتایان جوان خود کار کنند.همچنین باید پیوند و شراکت میان کشاورزان قدیمی تر با جوان 

ثر ویر کلی کشاورزی و نقش موترها فراهم شود ، از سویی اختصاص بودجه بیشتر برای طرح های کارآفرینی می تواند به بهبود تص

 آن در اقتصاد محلی کمک کند.

http://www.iana.ir/fa/news/88428/%D2%48%D2%4 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

آمازون که از بزرگترین خرده فروشِی های آنالین است، تایید کرده که سهام و فروش مواد غذایی خود را در هند به طور بالقوه 

 (قرار می گیرد.3گسترش و کسب و کار خود را در اقتصاد رشد می دهد، جایی که در یک نبرد دشوار با رقیب خانگی فلیپکارت )

، بنا به گفته آمازون ، دولت فروش برنامه های غذایی اش را تائید کرده، اما این خرده فروش بزرگ "رویترز"ز سایت به گزارش ایانا ا

میلیون دالر عالوه بر  122آنالین، در مورد جزئیات، مطلبی اعالم نکرده است.اما به گفته منبعی در این مورد ، آمازون در نظر دارد تا 

ر در بخش مواد غذایی در هند سرمایه گذاری کرده بود، در این کار هزینه کند. البته ناگفته نماند که پنج میلیارد دالری که پیشت

گوشی های هوشمند ارزان قیمت، افزایش نفوذ اینترنت و تخفیف ها باعث افزایش خرید داخلی آنالین برای اغلب کاالها از جمله 

ده است.در حال حاضر آمازون محصوالت غذایی را در هند از طریق آمازون وسایل الکترونیکی و لباس ها و مواد غذایی در هند ش

(ارائه می دهد، جایی که خرده فروشان از جمله با سرمایه گذاری مشترک شرکت کلود تیل)  Amazon Pantryپنتری )

Cloudtail نامه آمازون در حال حاضر از (محصوالت مختلفی را به فروش می رسانند. همچنین ارائه تحویل مواد غذایی روزانه در بر

 انجام می شود . Hypercity و Big Bazaar, Star Bazaarطریق اتصال با خرده فروشان هندی همچون 

همچنین آمازون در باره این که آیا سرمایه گذاری های جدید بر روی هر یک از توافقات فعلی و یا سرمایه گذاری مشترک با 

Cloudtail ر، اظهار نظری نکرده است.تاثیر می گذارد یا خی 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

3- Flipkart  تاسیس شد. 9227:شرکت تجارت الکترونیک که مقر آن در بنگلور، کارناتاکا هند است. این شرکت در اکتبر 

http://www.iana.ir/fa/news/88422/%D4%A9%D % 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸۰تاریخ: 

صورت پرداخت نشدن یارانه، نرخ رشد تولید ماشین آالت کشاورزی روسیه کاهش خواهد یافت به طوری که گفته می شود که در 

، اگر بودجه "اگرو اینفو"درصد کاهش می یابد.به گزارش ایانا از سایت  22،  9234میزان تولید ماشین آالت کشاورزی روسیه درسال 

اختصاص داده نشود، تا پایان سال میزان خروجی ماشین آالت  Program No. 1432 میلیارد روبل به برنامه 8.8اضافی در حدود 

درصد افزایش مواجه می شود.این درحالی است که به گفته انجمن تولید کنندگان تجهیزات تخصصی  39در کشور روسیه تنها با 

کشاورزی روسی بیش از یک سوم و با ، تولید کارخانه های ماشین آالت 9237، تا نیمه نخست سال  "Rosspetsmash "روسی 

واحد تراکتور با محرک چهار  3272میلیارد روبل افزایش داشته که به طور خاص، می توان به این موارد اشاره کرد:  82ارزش بالغ بر 

هزار 1822درصد(،  33واحد خاک کش)چنگک زمین( )+  9192درصد(، 2واحد ماشین شخم زنی )+ 3812درصد(،  81چرخ )+

 32واحد کودپاش )+  928درصد(،  92واحد سم پاش )+  828درصد(،  34)+  -واحد کمباین2382درصد(، 39بذرپاش )+ واحد

درصد(همچنین سطح ناکافی حمایت دولت، باعث شده تا فروش ماشین آالت کشاورزی با کاهش 4( )+3واحد بیلر) 3212درصد(، 

تنها دلیل به وجود آمدن این موقعیت در صنعت یاد شده نیست بلکه البته این  -درصد متوقف شود 92-31ارزش پول در حدود 

پیش بینی می شود که وضعیت صنعت به میزان ارزش روبل و درآمد بخش کشاورزی که البته با کاهش قیمت محصوالت کشاورزی 

، هیچ بودجه ای 9292-9234ی در سال جاری کاهش می یابد، هم وابسته باشد.به این نکته اشاره باید کرد که در بودجه فدرال برا

برای پرداخت یارانه به شرکت های تجهیزات کشاورزی در نظر گرفته نشده است و چنانچه به این صورت ادامه یابد، میزان تولید 

 31درصد کاهش می یابد. در حالی که به منظور نوسازی این صنعت، باید حدود 22،  9234ماشین آالت کشاورزی روسیه درسال 

 روبل در سال به عنوان یارانه به این صنعت اختصاص داده شود. میلیارد

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

 ماشینی که به منظور برداشت، پرس و بسته بندی کاه و علوفه استفاده می شود -3

http://www.iana.ir/fa/news/98872/%D4%B1%D2%48% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۶۹۳۱مرداد  ۸6تاریخ: 

 .شرکت های بزرگ تکنولوژی از بزرگ ترین سرمایه گذاری شرکت پیشگام در کشاورزی دیجیتال پشتیبانی می کنند

( اعالم کرد 9237جوالی Prospera ( )91، شرکت کشاورزی دیجیتال پراسپرا ) "innovatorsmag "از وبسایت  به گزارش ایانا

( Qualcomm Venturesمیلیون دالر در آخرین گردش مالی خود جذب کرده و با سرمایه گذاری شرکت کوالکام ونچرز )  31که 

افزایش یافته است.این شرکت، هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل داده ها و  میلیون دالر 99(، کل سرمایه گذاری شرکت پراسپرا، تا 3)

بینایی رایانه ای را در یک سیستم برای کشاورزان فراهم می کند به طوری که آن ها بتوانند با استفاده از ابزارهای دیجیتالی به رشد 

لید مزرعه از زراعت گرفته تا کل عملیات را به شیوه تو"محصوالت سالم تر و سودآورتر دست یابند. پراسپرا ادعا می کند که شرکت 

این می تواند هیجان انگیز باشد "(، موسس و مدیر عامل پراسپرا گفت:  Daniel Koppelدانیل کاپل )"دیجیتال انجام می دهد.

این در حالی است ": وی افزود"چراکه راه حل های تجزیه و تحلیل داده ها، به همراه صنعت کشاورزی تحول بزرگی ایجاد می کند.

که صنعت کشاورزی تا حدودی در زمینه بهره بردن از فناوری اطالعات آهسته عمل کرده اما در حال حاضر این شکاف با ابزارهای 

ما تحت "بوئاز پیر، مسئولی از شرکت کوالکام گفت: "( ُپر می شود.9پردازش داده های پیشرفته، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین )

(، یادگیری ماشین و فناوری های 2یکرد نوآورانه پراسپرا، برای دیجیتالی کردن کشاورزی با استفاده از بینایی کامپیوتری )تاثیر رو

بی سیم قرار گرفتیم. ما از این که یک سرمایه گذار باشیم و از آن ها حمایت می کنیم بسیار هیجان زده هستیم، زیرا آن ها نوآوری 

پراسپرا، دنیای ما را به ساده "(، گفت: 8) Bessem Venture Partnersآدام فیشر از "ت می کنند.را در صنعت کشاورزی هدای

ترین حالت تغییر و تغذیه غذایی ما رشد می دهد. دیجیتالی کردن تولید مزرعه برای رسیدگی به چالش های تغذیه جمعیت رو به 
زیرا آن ها همچنان  مسائل ضروری است. ما از کار با تیم پراسپرا هیجان زده هستیمرشد، به همراه افزایش تقاضا برای مواد غذایی باکیفیت، از 

ما هیجان زده هستیم که این تغییر را هدایت کنیم. ما به مشتریان مان کمک می "دانیل کاپل گفت: "به توسعه در این بخش ادامه می دهند.

ه تحوالت بازار ا توجه بکنیم تا به آسانی بتوانند با دیجیتالیزه شدن کسب و کار و مبتنی بر داده ها و به طور موثر بر تقاضای روزافزون تولید و ب

 روبه رو شوند. ما از این که منابع در اختیار تولیدکنندگان بیشتر در سراسر جهان قرار بگیرد، خشنودیم و سپاسگزاریم که شرکت های بزرگ

کامپیوتر در سال  پراسپرا توسط گروهی از دانشمندان"به عنوان سرمایه گذار به ما اعتماد کرده اند. Bessemerهمچون کوالکام، سیسکو و 

با  اتاسیس شد ودر ادامه کار آن ها به این فکر افتادند که می توانند راهکارهای عملی و نوآورانه ای را برای کشاورزان ارائه دهندو پراسپر 9238

به گونه  ابزارهای دیجیتالیبهره بردن از تجزیه و تحلیل داده های پیشرفته، بینایی کامپیوتری و هوش مصنوعی به کشاورزان کمک می کند تا از 

(در سال 1) AgFunderای آسان برای دستیابی به محصوالت سالم و سودآوری بیشتر استفاده کنند. پراسپرا یکی از برندگان جوایز نوآوری 

  نیز معرفی شد. 9238

 ترجمه: فرحناز سپهری

 ارائه دهنده تجهیزات مخابراتی که در ساندیه گو کالیفرنیا قرار دارد. -3

9- Machine learningه پردازد کهایی میها و الگوریتمهای وسیع و پرکاربرد هوش مصنوعی،به تنظیم و ایجاد شیوه: به عنوان یکی از شاخه

 .کنندها توانایی یادگیری پیدا میها و سامانهبر اساس آن ها رایانه

های مربوط به دستیابی تصاویر، پردازش، پیوتر است که شامل روشهای علوم کام(: یکی از شاخه (Computer visionبینایی کامپیوتر -2

تأسیس شد. این شرکت دارای دفاتر در منلو پارک  3233این شرکت سرمایه گذاری است که در سال  -8ها است.آنالیز و درک محتوای آن
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	ممنوعیت استفاده از آنتیبیوتیک برای پیشگیری در دامپروری/ فروش داروهای انسانی جهت مصرف در واحدهای دامی، قاچاق است
	چرایی بازی کودکان با غذا
	این خوراکی عمرتان را طولانی می کند

	سیب زمینی
	شیلات
	صيادان مسلح در آبهاي ايران
	هرمزگان رتبه اول تولید شیلات در سال 95
	انجام پروژه های مشترک برای بازسازی و بهسازی زیستگاه نوزادان آبزیان و رهاسازی گونه های ارزشمند؛ مرحمی بر زخم توده زنده آبزی خلیج فارس/ سرمایه گذاری ناچیز ایران در توسعه آبزی پروری
	ممنوعیت تولید قانونی و حفاظت شده ماهی تیلاپیا، عامل افزایش تولید غیرقانونی
	6 سند ملی برای جلبک و گیاهان آبزی تدوین شد/ تولید صدف خوراکی با همکاری متخصصان ایتالیایی
	بزرگترین بندر ماهیگیری خاورمیانه در عمان راهاندازی میشود/ عمان 20 بندر دارد/ عمان امیدوار است به 10 تا 15 هزار فرصت شغلی جدید تا سال 2020 دست یابد
	استفاده از وبکنفرانس (وبینار) ویژه مروجان پهنههای تولیدی برای نخستینبار/ ساخت 20 فیلم و انیمیشن ترویجی در حوزههای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

	شکر
	شوق شیرین تولید ملی شکر با تدبیر بهرهوری و انتقال فناوریهای نو به مزارع/ کار نیمهتمامی که حجتی تمام کرد
	انعکاس بهرهوری در رشد تولید شکر
	رشد 10 درصدی بهره وری در تولید شکر/ موفقیت در رشد تولید شکر، به سایر صنایع تسری پیدا کند
	خودکفایی در تولید شکر با شروطی همراه است/ کمبود کارخانه فرآوری چغندر قند تا کی ادامه دارد؟
	خودکفایی شکر در راه است

	دستیابی به تولید ملی شکر در وضعیت نامتعارف اقتصادی
	یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن شکر در سال جاری تولید میشود
	خودکفایی در تولید شکر طی ۴ سال آینده/ سیبزمینیها روی زمین مانده حاصل صفر شدن واردات تعرفه شکر بود
	برنامهریزی 4 ساله برای تولید 4 میلیون تن چغندر پاییزه/ رکورد بیسابقه 1.6 میلیون تنی تولید شکر در 120 سال اخیر
	خودکفایی ایران در تولید شکر تا سال 1400/ افزایش ضریب خوداتکایی روغن کشور با رشد 3 برابری تولید کلزا
	جشن ملی تولید شکر در اتاق ایران برگزار میشود

	شیر و فرآورده ها
	تولید سالانه 700 هزار تن شیر بز تا پایان برنامه ششم/ تسهیل سرمایهگذاری در پرورش بز

	صادرات و واردات
	صادرکنندگان نمونه انجمن دار شدند/ فراز جبلی دبیر کل شد
	رشد 38 درصدی ارزش صادرات محصولات غذایی ایران به روسیه/ برخی محصولات صادراتی آمریکای جنوبی 10 درصد از قیمت تمام شده کالاهای ایرانی ارزانتر است
	حنای ایران بر دستان مردم کدام کشورها نقش می بندد؟

	صنایع غذایی
	معرفی قطبهای صنایع تبدیلی
	تسهیلات ویژه برای ادامه تحصیل خانواده بزرگ صنایع غذایی
	کارخانه های خوراک دام شناسنامه مخصوص می گیرند/ تولید 13 میلیون تن خوراک دام در سال گذشته/ سهم 34 هزار میلیارد تومانی خوراک در تولید محصولات دامی
	نان به زودی گران می شود
	کمبود نقدینگی معضل اصلی پیش روی کارخانجات خوراک دام/تشکیل صندوق حمایت از طیور راه به جایی نبرد
	ضرورت تشکیل صندوق حمایت از کارخانجات خوراک دام

	مشتریان سس گوجه ایران را بشناسید!
	اصرار نانوایان قیمت نان را افزایش می دهد/وزن چانهها آب رفت
	نان گران می شود
	ضروت آزاد سازی قیمت آرد و نان

	نان گران میشود؟

	عسل
	تولید عسل در هرات افزایش یافت
	کمک به لانهسازی، مزارع کشاورزی را برای زنبورها جذاب میکند
	برداشت عسل آغاز شد/ نرخ عسل طبیعی به شرایط بستگی دارد

	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	عرضه ۴۱ هزار تن گندم خوراکی در قالب طرح قیمت تضمینی
	خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از مرز ۷ میلیون تن گذشت/ پرداخت ۵۰ درصد پول کشاورزان
	کاهش ۵۸۰ هزار هکتار سطح زیرکشت گندم آبی/ امسال ۱۰ میلیون تن گندم تولید میکنیم
	ممنوعیت فروش گندمهای سال جاری پیش از اتمام گندمهای سال 95 و 94

	گوجه فرنگی
	لامپ های ال ای دی بازده محصول گوجه فرنگی را افزایش می دهد

	گوشت قرمز
	مزاج و سلیقه مردم در ارتباط با مصرف گوشت قرمز، تغییر کرده است/ آمادگی توزیع گوشت و مرغ در فروشگاههای معتبر
	وزارت جهاد کشاورزی ادعای افزایش قیمت گوشت گوسفندی به خاطر صادرات را رد کرد/ صدور مجوز صادرات دام سبک کشور از اواخر سال 95 متوقف شده است
	مذاکره با3 کشور اروپایی برای واردات گوشت
	کاهش نرخ گوشت، رویایی در دور دست/از کنترل و نظارت خبری نيست!
	کیفیت گوشت ایرانی در دنیا بی نظیر است
	عرضه گوشت با نرخ 50 هزارتومان عادلانه نیست

	قیمت گوشت در قصابیها همچنان بالاست/نرخ هر کیلو دام زنده ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان

	گوشت مرغ
	کاهش قیمت مرغ تا هفته آینده/ مرغ منجمد ۵۷۰۰ تومانی عرضه میشود

	گوشت مرغ
	تدوین قانون اساسی برای صنعت تولید گوشت مرغ/ مرغداران کشور وارث بیبرنامگیها و سیاستگزاریهای اشتباه گذشته
	نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار/تعزیرات حکومتی وارد میدان شد
	نرخ مرغ به کمتر از 8 هزار تومان نخواهد رسید

	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	تدوین برنامه 12 ساله تولید و تامین ماشین آلات کشاورزی آب محور با مشارکت دانشگاهیان و بخش خصوصی
	طراحی و ساخت ماشین برداشت نیمهمکانیزه پنبه در کشور
	امكان ماشینی شدن عملیات پیازكنی در كشت پخشی
	مکانیزاسیون کشاورزی در زامبیا تقویت شد/ زامبیا به کشاورزی بهعنوان هسته اصلی اقتصاد نگاه میکند

	متفرقه
	برگزاری مراسم قرعهکشی جشنواره ستارهها در بانک کشاورزی
	پخش برنامه زنده کشاورزی از شبکه آموزش سیما از ابتدای شهریورماه/ محورهای 14گانه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی رویکرد اصلی پخش برنامهها
	سنبله با بسته ای متنوع از مطالب کشاورزی و صنایع غذایی منتشر شد
	تصاویر همبرگری عجیب در صفحات مجازی
	کشف گوشت فاسد از کبابی معروف شرق تهران

	مرکبات
	پیشبینی تولید 500 هزار تن لیموترش تا پایان فصل برداشت/ بیماری جاروک لیموترش مدیریت شده است
	افزایش شدت بیماری جاروک لیموترش در هرمزگان و جنوب کرمان/ فارس و بوشهر در وضعیت قرنطینه/ سطح خسارات به 15 هزار هکتار رسید
	افزایش تولید لیمو ترش در راه است/ ضرورت مقابله جدی با آفت جاروک

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	جشن تولید شکر در اتاق ایران رکورد ۱۲۰ ساله در تولید شکر شکسته شد
	پرتقالهای مصری در غرفههای سازمان میادین قاچاق نیست/ ایجاد 150 غرفه موقت برای تولیدکنندگان کوچک میوه
	کسری 80 میلیارد دلاری غذای حلال در جهان/ جبران یک درصد از کسری غذای حلال تا سال 1404 توسط ایران
	پرسش دیپلماتیک حجتی به پرسش سیاسی یک خبرنگار
	کمیته ملی نهال کشور تشکیل جلسه داد/ گردش کار مواد تکثیری در باغهای مادری تعیین تکلیف میشود
	طرح تعادلبخشی به اهداف خود نمیرسد
	نامه اقتصاددانان به رئیسجمهور
	محور فعالیتهای مروجان کشاورزی مسئله آب در مناطق تحت نظارت خود باشد/ بستههای تشویقی دولت برای آبیاری مکانیزه و قطرهای
	رونمایی از ۲۸ رقم زراعی و باغی جدید/ تاثیر بسزای تولید ارقام زراعی و باغی جدید در خودکفایی ملی
	دستور جهانگیری برای تبدیل «آشوراده» به منطقه گردشگری
	حملونقل محصولات کشاورزی، در بنبست زیرساختهای معیوب
	اشتغالزایی ٩٧٠ هزار نفری در سال جاری امكانپذیر نیست
	وزیر جهاد کشاورزی در جشن ملی تولید شکر تجلیل میشود

	نهاده
	نوغان
	گزارشات جهانی
	فائو: 6.9 میلیون سوری همچنان از داشتن وعده غذایی بعدی مطمئن نیستند
	ماموریت نخستوزیر هند برای پایان دادن به بحران آب/ راهکار کارشناسان برای معضل آب در هند
	وزارت کشاورزی لیبریا، پروژه تولید سبزیجات و طیور را راهاندازی کرد/ پروژهای برای بهرهمندی 1500 جوان کشاورز در مناطق روستایی
	فائو کشورهای دچار تنش آبی را معرفی کرد/ جوامع روستایی با کاهش حجم شبکه های آب آشامیدنی آسیب پذیر تر شده اند
	تحقق 92 درصدی اهداف/ 57 کشور قهوه اتیوپی را خریدند/ اقدامات حمایتی دولت: زمین ارزان، وامهای کمبهره، 10 سال معافیت مالیاتی، واردات ماشینآلات بدون پرداخت مالیات
	فائو: 6.9 میلیون سوری همچنان از داشتن وعده غذایی بعدی مطمئن نیستند/ افزایش اهمیت کشاورزی برای معیشت بسیاری از سوریها
	آی اف ای دی 43 میلیون دلار به ویتنام کمک کرد
	فرصت چند جانبه کشاورزی چین برای کشاورزی استرالیا
	تاثیر تغییرات آب و هوا، روی کشاورزی و امنیت غذایی در نشست کشورهای آسیایی بررسی شد/22 کشور آسیایی برای طرح انطباق ملی گردهم آمدند
	لائوس بر ایجاد کشاورزی سالم و ارگانیک تمرکز می کند
	گوگل کارمندان خود را از تغذیه با گوشت گاو دور میکند
	کشف 3 گونه جدید وزغ در ایالت نوادای آمریکا
	ناتوانی آسیای مرکزی در مقابله با بحران آب/ کشاورزی محلی اتلاف منابع آب را افزایش داده است/ از تجربه کشورها درس نمی گیرند/ بحران اجتماعی و اقتصادی در پایین دست دو رود آمودریا و سیردریا
	اتحادیه اروپا در طول ماه ژوئن، 5 نوع آفت در مرکبات آفریقای جنوبی یافت
	کشاورز مصری گیاهان دارویی صادر می کند
	زندانیانی که بز پرورش میدهند/ استثمار یا شفقت؟
	چشمانداز فوقالعاده از مزارع ماهی در یونان
	زنبورداری به زنان افغان و خانواده هایشان کمک کرده است/ مارزیا: رییس خودم هستم/ برای دخترم می توانم شکلات بخرم
	زنبورهای مکانیکی به کمک گردهافشانی میآیند
	انفجار یک سد کشاورزی در قندهار توسط طالبان
	عدم شناخت سیستم، نداشتن حسابداری آب و صبر سه دلیل اصلی حل نشدن مشکلات آب
	اطلاعات آنلاین آب و هوایی در خدمت تولیدکنندگان
	ثبت نام هفته بینالمللی آب 2017 آمستردام هلند آغاز شد
	کشف ویژگیهای زراعتی خاکهای رسی
	دوسوم زمینهای کشاورزی ایتالیا تحت تأثیر خشکسالی طولانیمدت/ مجلس سنا صندوق همبستگی ملی را برای حمایت از کشاورزان فعال کرد/ ایتالیا از اتحادیه اروپا حمایتهای مالی بیشتری را درخواست کرد
	بیعدالتی فاحش "در برابر دانه"/ توافقنامه تجارت آزاد، حقوق کشاورزان و امنیت غذایی را تهدید میکند/ بر اساس این توافقنامهها کشاورزان کوچک به خطر میافتند
	ورود نهادهای مدنی جنوب آفریقا به حوزه کشاورزی و مکانیزاسیون/ آگکو ارزش سیستمهای فناوری و بهترین شیوه زراعت را آموزش میدهد
	ورود نهادهای مدنی جنوب آفریقا به حوزه کشاورزی و مکانیزاسیون/ آگکو ارزش سیستمهای فناوری و بهترین شیوه زراعت را آموزش میدهد
	ورود نهادهای مدنی جنوب آفریقا به حوزه کشاورزی و مکانیزاسیون/ آگکو ارزش سیستمهای فناوری و بهترین شیوه زراعت را آموزش میدهد
	فائو خردهمالکان کشاورز را در سمپوزیوم بازار زنان با فرآیندهای کشاورزی پیوند داد/ زنان باور کردند در گروه محصولات خود را با قیمت بالاتری میفروشند
	فائو خردهمالکان کشاورز را در سمپوزیوم بازار زنان با فرآیندهای کشاورزی پیوند داد/ زنان باور کردند در گروه محصولات خود را با قیمت بالاتری میفروشند
	فائو خردهمالکان کشاورز را در سمپوزیوم بازار زنان با فرآیندهای کشاورزی پیوند داد/ زنان باور کردند در گروه محصولات خود را با قیمت بالاتری میفروشند
	فائو در "تجهیز کارگاه تولید صنایع لبنی" زنان روستایی ایران منابع مالی بلاعوض اختصاص داد
	برنامه توسعه محصولات باغبانی در کامرون آغاز میشود/ صندوق توسعه اروپا، تأمینکننده منابع مالی
	ارائه بیمههای خرد برای کمک به کشاورزان اتیوپی در برابر خشکسالی
	زدن به هدف، در زمینه نیاز محصول به مواد مغذی/ یافتن تعادل بین خیلی زیاد و خیلی کم نیتروژن در گیاهان
	تکنیک کشت جلبک در سوختهای زیستی پیشرفت ایجاد میکند/ روغن جلبک میتواند سوخت جایگزین باشد/ جلبک غذای انسان و حیوانات
	تحول روستایی، رکن مرکزی تلاشهای جهانی برای از بین بردن فقر و گرسنگی/ رشد اقتصادی بهتنهایی برای نابودی فقر کافی نیست/ نرخ فقر برزیل از 35.8 درصد در سال 93 به 9 درصد تا سال 2013 کاهش یافت
	ژن ذرت در مقابل بیماری های مختلف در برگ ها مقاوم است
	بیوچار میتواند از طریق چندین روش زمین کشاورزی را تقویت و هوا را تمیز کند
	پروتئین با الکتریسیته تولید میشود تا گرسنگی جهانی را کاهش دهد/ فرایند تولید مواد غذایی با الکتریسیته 10 برابر فتوسنتز بیشتر بهرهوری انرژی دارد
	774 نیجریهای آموزش جامع کشاورزی دیدند/ بخش کشاورزی قابلیت جذب بیش از نیمی از دانشآموختگان بیکار را دارد
	هنر جوانان با طبیعت گره می خورد/ طبیعت در قاب هنر مینشیند
	نقش بالقوه و مزایای باکتریهای غیرریزوبیایی موجود در ریشههای حبوبات
	گفت و گو با مردی که تارزان آب وهوای جهان است!
	دانشمندان بهترین مناطق برای حفظ منابع طبیعی و کشاورزی در مناطق استوایی را شناسایی می کنند
	وداع با لیوانهای یکبار مصرف؛ ابتکار فعالان محیط زیست برلین
	بهبود کیفت آب دریاچههای چین با سرمایهگذاری چند میلیارد دلاری
	فائو دستورالعملهای جدیدی به کشورهای عضو برای پایش ملی جنگلها ارائه کرد
	مکانیزاسیون کشاورزی راهکاری برای کمک به کشاورزان سالخورده/ فیلیپین در فکر نیروی جایگزین برای کشاورزان سالمند است
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