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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmark"    عالمت روي اخبار سرخط  همشاهد براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 بهره مند فرمائید.

جوابگو خواهند بود 02188346720و فاکس   02188346726در این راستا تلفن    
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 آثار ورشکستگی آبی در یک انتخاب

های پیشنهادی او بیشتر وظایف ذاتی وزارت نیرو برنامه .برنامگی خیلی با وزرای پیشنهادی دیگر روحانی تفاوتی نداشتبیطرف در بی

 های مجازی وشوند و نقل و نبات محفلای بودند که امروز به عنوان اکابر مدیریت منابع آب ایران شناخته میشعارهایی کلیشهو 

 .تفاوت عمل نکردشوند. اما مجلس در مورد بیطرف به مانند سایر وزرای پیشنهادی، بیطرف و بیواقعی آب محسوب می

 لندن کاوه مدنی، استاد دانشگاه امپریال کالج

ها و فعاالن محیط زیستی مخالف بیطرف طی چند هفته اخیر شدت گرفته بود، بسیاری در حالی که میزان فعالیت و مطالبات سمن

های مختلف در حمایت از این وزیر سابق نیرو به عنوان تنها منجی ها و انتشار بیانیهاز متولیان دولتی آب با فراغ بال مشغول مصاحبه

بودند که از قافله جا نمانند و موقعیت کنونی خود را تثبیت کنند. گروه اول عدم رای اعتماد مجلس به این گزینه اصلح آب ایران 

دانند که نا امیدانه از همه راهکارهای موجود برای جلب نظر مجلس به نقاط اصالح طلب را به منزله پیروزی برای دغدغه مندانی می

تماد به شک، اعحتمالی عملکرد آینده وزیر پیشنهادی به شدت تالش کردند. این موفقیت، بیهای اتاریک کارنامه گذشته و نقصان

های های ناشنوا نسبت به فغانکند که سرانجام گوشبرد و این باور عمومی را تقویت میگران محیط زیستی را باال مینفس مطالبه

 اند.مظلومانه محیط زیست اندکی حساس شده

اق به منزله شوکی بزرگ برای گروه دوم یعنی جبهه حامیان وزیر پیشنهادی و فعاالن دولتی صنعت آب کشور به در مقابل، این اتف

آید که در کمال ناباوری گزینه مورد نظر خود را بازنده مسابقه دولت و فعاالن زیست محیطی دیدند. این گروه که در مورد حساب می

به  کنند و از این اتفاقد، پس از این اتفاق هم مجلس را به سیاسی کاری متهم میاحتمال عدم موفقیت بیطرف اندکی شک نداشتن

 کنند.عنوان فرصتی سوخته برای نجات ایران از بحران آب با سکانداری مدیری متخصص و توانا یاد می

زارت نیرو او بیشتر وظایف ذاتی وهای پیشنهادی برنامگی خیلی با وزرای پیشنهادی دیگر روحانی تفاوتی نداشت. برنامهبیطرف در بی

 های مجازی وشوند و نقل و نبات محفلای بودند که امروز به عنوان اکابر مدیریت منابع آب ایران شناخته میو شعارهایی کلیشه

 تفاوت عمل نکرد.شوند. اما مجلس در مورد بیطرف به مانند سایر وزرای پیشنهادی، بیطرف و بیواقعی آب محسوب می

ط ریزی نشده توسرویکرد متفاوت مجلس در مورد بیطرف نه خیلی سیاسی بود و نه خیلی محیط زیستی. این اتفاق برنامهاین 

های سیاسی تنها نشانگر فراگیر بودن دغدغه آب در کل کشور است. آثار ورشکستگی آبی بر معیشت مردم و فشارهای اقتصادی جناح

ها و ایرادهای دهد.سئوالگان را توسط رای دهندگان حوزه خود تحت فشار قرار میناشی از آن به حدی رسیده است که نمایند

شنویم و در فضاهای مجازی نمایندگان در خیلی از موارد غیر تخصصی و پوپولیستی و تکرار همان مطالبی بودند که هر روز می

رای شناختند و بها را به خوبی نمیآب کشور، این دغدغه خوانیم. اما روحانی، بیطرف و تیم او، همانند سایر متولیان دولتی منابعمی

های جدی عدم درک درست سیاسیون از شرایط مملکت و دغدغه.واکنش مناسب به آنان جوابی قانع کننده آماده نکرده بودند

االی دی نژاد، رای بمعیشتی و اقتصادی مردم اتفاق جدیدی نیست. رأی باالی احمد توکلی در مقابل هاشمی رفسنجانی، پیروزی احم

از  المللی اتفاقات سیاسی غیرمنتظره ناشیهای ایرانی و بینها، پیروزی ترامپ و برکزیت نمونهکاندیدای مورد حمایت رهبر تتلیتی

پذیر اقتصادی است که در رأی پایین حجتی، خصوص قشر آسیبهای معیشتی مردم، بهشکاف بین مردم و دولت و عدم درک دغدغه

زده در انتخاب سرپرست کنونی وزارت نیرو از میان هر چند که واکنش شتاب.اورزی و ربیعی، وزیر کار هم نمود پیدا کردوزیر کش

های تکراری و فاقد کارنامه موفق نشانی از جدی گرفتن مطالبات مردم و دغدغه فراگیر و ملی در مورد مشکالت آب کشور گزینه

یی او و متولیان دولتی صنعت آب کشور این زنگ خطر مردم و مجلس را جدی بگیرند و در ندارد، امید است که روحانی، تیم اجرا
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مورد انتخاب گزینه سکانداری وزارت نیرو با برنامه، وسواس و سلیقه عمل کنند. بدون تصمیم جدی برای حل مشکل آب کشور به 

 .امیدوار بود توان به اصالح وضعیت کنونیهای ملی، نمیترین چالشعنوان یکی از اصلی

 منبع: صفحه اینستاگرام کاوه مدنی

http://www.iana.ir/fa/news/47653/%D8%A2%D8%AB 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 96آب کشاورزی با اجرای عملیات آب و خاک در تیر ماه سال میلیون متر مکعب  102صرفه جویی 

هزار متر مکعب  280میلیون و  102جویی شده با اجرای عملیات آب و خاک در اراضی کشاورزی در تیر ماه امسال ظرفیت آب صرفه

و خاک این وزارت، در تیر ماه سال به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، براساس اعالم معاونت آب .بوده است

هزار متر مکعب و با احداث  890میلیون و  53هکتار  247هزار و  12های آبیاری تحت فشار در سطح جاری با اجرای سیستم

هزار متر مکعب آب در بخش کشاورزی صرفه  570میلیون و  14هکتار،  568هزار و  14های فرعی آبیاری و زهکشی در سطح شبکه

های آبیاری عمومی سه هزار کیلومتر و احداث و بهسازی کانال 1365سطح انتقال آب با لوله نیز در تیر ماه امسال .ده استجویی ش

هزار متر مکعب آب صرفه  850هزار متر مکعب و سه میلیون و  480میلیون و  20هکتار هکتار بوده که در نتیجه آن به ترتیب  850

هزار متر مکعب آب و  230میلیون و  6هکتار اراضی مدرن نیز  4447ر نتیجه تجهیز و نوسازی بنابراین گزارش، د.جویی شده است

 .جویی شده استهزار متر مکعب آب در بخش کشاورزی صرفه 850هکتار اراضی شالیزاری،  610با تجهیز و نوسازی 

ی جویزهکشی زیر زمینی صورت گرفته که صرفههکتار اراضی،عملیلت  718در این گزارش آمده است: در مدت یاد شده در یک هزار و 

 هزار متر مکعب آب در پی داشته است 410دو میلیون و 

http://www.iana.ir/fa/news/47611/%D8%B5%D8%B1 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 سد نباید دستاوردهای بخش آب را به چالش کشید 10سد ساختیم/به دلیل مشکل  600

سد مدیریت  600وزیر پیشنهادی نیرو ضمن تشریح برنامه های خود گفت: وزارت نیرو تالش کرده است منابع سطحی آب را با احداث 

ایانا از خانه ملت، حبیب اهلل بیطرف در نشست علنی  به گزارش.سد نباید این دستاورد را به چالش کشید 10کند اما به دلیل مشکل 

های خود، گفت: براساس مردادماه( مجلس شورای اسالمی به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو در تشریح برنامه 29امروز )یکشنبه، 

د ها تاکیاینک نیز بر آن ام کههای تقدیمی، در مقدمه مواردی را به عنوان مبانی مدیریت و اصول حاکم بر برنامه ذکر کردهبرنامه

 .ها در ایفای مسئولیت را دنبال خواهم کردکارگیری همه استعدادها و توانمندیکنم. تعهد نسبت به مطالبات مردم و بهمی

های اجرایی از اولویتای در عرصه مدیریت و فعالیتهای اخالقی و رعایت اخالق حرفهوزیر پیشنهادی نیرو گفت: پایبندی به آموزه

هایم است. تعهد نسبت به تقدم منافع ملی و مصالح کشور بر منافع بخشی، گروهی و فردی را رعایت کرده و تعهد به حقوق شهروندی 

ها در صنعت آب و برق در دستورکار های وزارت نیرو و جلب مشارکت آنگیری از نهادهای مدنی مرتبط با فعالیتو تالش برای بهره

صراحت در برخورد با مردم و نمایندگان مجلس شورای اسالمی را به کار خواهم بست. داشتن روحیه  قرار خواهد داد. صداقت و

 .های اینجانب استگیری از نظرات کارشناسان و متخصصان از اولویتانقالبی توأم با انتقادپذیری و بهره

های من برای ر دادن رضایت مشترکان از برنامهوی در ادامه گفت: پاسخگو کردن واحدهای زیر مجموعه در برابر مردم با اصل قرا

ها اعمال خواهد شد. از گذشته برای انتخاب هر مدیر سه فعل وزارت نیرو است. حمایت شایسته ساالری در انتخاب و ارتقاء مدیریت

عیارها و ام به دلیل اعتقاد به مهام؛ بداند، بتواند و بخواهد. اگر به موفقیتی با توجه به شایسته ساالری دست پیدا کردرا در نظر داشته

بیطرف گفت: تالش موثر برای ارتقاء شفافیت، مقابله با فساد اداری موضوعی است که در دستورکار  .هایی است که بیان داشتمارزش

 ام.های خصوصی در چشم انداز صنعت آب و برق را در نظر گرفتهقرار خواهد گرفت. ایجاد فرصت برابر برای فعالیت بخش

سال خدمت  20اند به اختصار پاسخ می گویم. در طول وزیر پیشنهادی نیرو افزود: اکنون به برخی موارد که مخالفان بیان داشته

 3ام. دو و نیم سال به عنوان مجری طرح های کارون و نیم سال در حوزه آموزش و پژوهش فعالیت داشته 9اینجانب در وزارت نیرو، 

سال اخیر هیچ سمتی در مدیریت وزارت نیرو  12ام. طی سال نیز به عنوان وزیر نیرو فعالیت داشته 8حضور داشته و  4و کارون 

نداشته و انتصاب تمام عملکرد گذشته از ابتدا به اینجانب دور از حقیقت است و من پاسخگوی دوران مسئولیت خود به تناسب 

خدمت در وزارت نیرو در نظام مقدس جمهوری اسالمی را از افتخارات وی در ادامه افزود: داشتن مسئولیت و .اختیارات خواهم بود

منت به مردم عزیز جزء ذخیره اخروی مدیریتی خود دانسته و مشارکت در تامین آب و برق و نیازهای کشور را عالوه بر خدمت بی

 .مدارسازی در دو زمینه در پاسخ به سواالت مطروحه را بیان میدانم. برای شفافیتخود می

 سد برای مدیریت منابع سطحی آب 600احداث 

 پردازم. حقیقت این است که کشور ایران با توجه به شرایطبیطرف گفت: مشکالت فنی سدسازی نکته اولی است که به تشریح آن می

وجب شود ماقلیمی و کمبود بارش، پراکندگی بارش که هر سال به صورت نامتوازن موجب توزیع نامتوازن بارش در پهنه سرزمین می

های ملی های سطحی جزء برنامهدهد. مهار آبا در زمره کشورهای کم آب و نیمه خشک قرار میایجاد شرایط خاصی شده که ما ر

های کلی نظام جمهوری اسالمی و مهم نظام جمهوری اسالمی حتی قبل از پیروزی انقالب در ایران بوده است. براساس سیاست

شوند، افزایش استحصال آب و به حداقل رساندن ج میهایی که از کشور خارمهار آب 1377ابالغی مقام معظم رهبری در سال 

برداری از منابع آبی در دستورکار قرار گرفته است.وزیر پیشنهادی نیرو بیان کرد: به همت مهندسین، ضایعات طبیعی آب و بهره

ت گرفت که امروز ای صورهای سطحی در سراسر کشور آغاز شد و مطالعات گستردهمتخصصان و مدیران پرتالش، فعالیت مهار آب
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برداری در سد مخزنی کوچک در حال بهره 220سد مخزنی متوسط و حدود  200سد مخزنی بزرگ، نزدیک به  169ما شاهد وجود 

میلیارد  38میلیارد مترمکعب است که قدرت تنظیم ساالنه این ذخیره آبی  52سازی این سدها بالغ بر کشورمان هستیم. حجم ذخیره

سدی که به اعتقاد اینجانب نعمتی برای تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت ملت ایران است جزء افتخارات  600مترمکعب است. این 

اند و مدیران خدوم های گذشته در ایران خدمت کردهوی عنوان کرد: صنعتگران بزرگی در طول سال.بزرگ جمهوری اسالمی است

ان ایجاد شده است. هر کار خوبی ممکن است نقاط ضعفی داشته باشد؛ اند تا این سرمایه عظیم در کشورمو زحمتکش تالش کرده

سد را سراغ دارم که دارای مشکالت است. آیا به دلیل برخی مشکالت که برای  10سد را نام بردند که من حدود  7مخالف محترم نام 

وشی کنیم و به باد حمله قرار بدهیم. باید سد در پهنه سرزمینی ایران چشم پ 600پروژه سدسازی وجود دارد ما باید از عملکرد  10

سد شکسته است و آثار خسارت آن  87هایی بوده است؛ براساس آمار جهانی تاکنون بدانیم که در دنیا صنعت سدسازی دچار چالش

 .تبعات جانی و مالی داشته است اما در کشورمان تاکنون حتی یک مورد چنین اتفاقی رخ نداده است

سد بزرگ در دنیا شکسته شده که خسارات جانی و مالی بسیاری را به همراه داشته  87رو گفت: باید بدانیم که وزیر پیشنهادی نی

مورد  4مورد در برزیل،  7مورد در ژاپن،  5مورد از سدهای شکسته شده در آمریکا،  30ایم، است که در کشور یک مورد را نیز نداشته

مورد دچار مشکالت فنی  10وی با بیان اینکه در کار عظیمی مانند سدسازی در کشور .ستدر هند و با بقی در دیگر کشورها بوده ا

ار آن کهستند، یکی از این مواردی که نامی از آن برده نشد سد الر است، گفت: سد الر قبل از انقالب ساخته شده است که پیمان

انت برداری مقداری فلورکاران جهانی است؛ این سد بعد از بهرهانترین پیمکار از بزرگاینترجیلو پیمان کار سد دز بوده، این پیمان

بیطرف اضافه کرد: در مواردی که اشاره شد مجبور هستم توضیحات .دارد که کارهای الزم به این منظور انجام شده اما هنوز ادامه دارد

طرح هایی متأکید بر اینکه در مورد سد سیوند نگرانی وزیر پیشنهادی نیرو با.مختصری ارائه کنم اما قصد من ارائه برنامه های خود بود

شد که ممکن است این سد آثار باستانی را زیر آب ببرد و تخریب کند که این مسئله درست نیست، بیان کرد: تراز سرریز سد سیوند 

کیلومتر فاصله دارد، با  7باستانی  متر اختالف ارتفاع و انتهای دریاچه سد تا محل قرارگیری آثار 35با پایه آثار باستانی پاسارگاد 

 15بیطرف با اشاره به اینکه سد .شودگروه کاوشگر تمام آثار باستانی موجود در مخزن سد کشف و در موزه نگهداری می 17تالش 

خاکی خرداد اقدام بزرگ وزارت نیرو در جمهوری اسالمی بود که برای تأمین آب شرب شهر قم صورت گرفت، اضافه کرد: در بازوی 

هایی وی با بیان اینکه در خصوص زرینه رود صحبت.برداری استمقداری تراوایی کوه زیادتر از حد معمول بود ولی سد قابل بهره

های آبیاری دشت میاندوآب هزار هکتار از شبکه 50بیان شد، گفت:این سد یکی از سدهایی است قبل از انقالب ساخته شده و امروز 

وزیر پیشنهادی در خصوص رودخانه قمرود، .شرب شهرهای تبریز، آذرشهر، سقز، میاندوآب را تأمین می کندو در کنار آن نیز آب 

 های رودخانهعنوان کرد: یکی از افتخارات نظام جمهوری اسالمی ایران که در تاریخ ثبت شد اجرای این پروژه است که آب از سرشاخه

بیطرف ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران باید به خود افتخار کند .نتقال داده شددز به منظور تأمین آب شرب شهر قم به این شهر ا

توانند نیاز حیاتی مردم را از دورترین نقاط در اختیار آنها قرار دهند، هرچند این پروژه که چنین مهندسان و مدیرانی دارد که می

وزیر پیشنهادی نیرو با .این مشکالت نیز برطرف شده استهای دیگر بزرگ مشکالتی را در خود داشته است که با جایگزینی طرح

ه من شوم، بیان کرد: افرادی کتأکید بر اینکه مخالفان در خصوص بنده گفتند که برای وزیر شدن به گفتار خالف قانون متوصل می

ا برای آبرو و آخرت خود دانند در طول عمر خود برای رسیدن به هیچ پست و مقامی متوصل به دروغ نشدم زیرشناسند میرا می

اصل قانون گرایی، اخالق مداری، برنامه محوری و شایسته ساالری  4وی با اشاره به اینکه در مدیریت به .ارزش بیشتری قائل هستم

و از آن ام اصل راهبردی را در مدیریت خود پیاده کرده و پای آن ایستاده 4ام این اعتقاد دارم، اضافه کرد: در هر جایی که کار کرده

بیطرف اضافه کرد: مخالفی در خصوص برخی .دفاع می کنم؛ که امیدوارم شما نیز در تصمیم گیری خود آن ها را در نظر داشته باشید

شرکت اشاره کردند، طبیعی است قبل از اینکه مسئولیتی داشته باشم باید در یک پست و مقامی ایفای  4های من در مسئولیت
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شرکت اعالم شده یک نام دارند که در گذشته تغییر نام دادند و من فقط عضو هیأت مدیره غیرموظف  4از  شرکت 2وظیفه کنم البته 

شرکت دیگر در گذشته انصراف داده و در حال حاضر تنها عضو هیأت مدیره شرکت مولد نیروگاه جهرم  3آنها بوده ام و همچنین از 

 .در صورت اعتماد مجلس به بنده همین امروز از آن انصراف می دهم متعلق به بانک های سپه، تجارت، ملی و ملت هستم که

های پدید آمده مانند تضعیف نهاد مدیریت، نهاد های برشمرده و وجود برخی چالشرغم عدم تعادلوزیر پیشنهادی ادامه داد: علی

با توجه به حضور طوالنی در عرصه آب  های گذشته، بندهکارشناسی در وزارت نیرو و همچنین تضعیف انگیزه برخی مدیران در سال

های دولت و گیری از حمایتهای وزارت و وجود مدیران خدوم در این وزرات، و بهرهها و ظرفیتو برق و آشنایی کامل با چالش

ه خدمتگذاری وی با بیان اینکه با پشتکار و تالش فراوان در عرص.ها فائق خواهم آمدهای جدید بعد از برجام بر چالشمجلس و فرصت

کنم تا وزارت نیرو در انجام امور سال آینده تالش می 4دهم، ادامه داد: در طی های اقتصادی را گسترش و ارتقاء میه مردم و بخش

ی اکنم تا رویکرد برنامهبیطرف با تأکید براینکه تالش می.گری با محوریت بخش خصوصی را توسعه دهمحاکمیتی و کاهش تصدی

های کلی ابالغی توسط مقام معظم رهبری در بخش آب و انرژی نامه های باالدستی از جمله برنامه ششم توسعه، سیاستبا رویکرد بر

موضوع در  3کنم تا سال خود در وزارت نیرو نهادینه شود، بیان کرد: تالش می 4و سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه 

وری در بخش آب از طریق استقرار مدیریت پیوسته منابع آب با رعایت اء حکمرانی و بهرهوزارت نیرو محقق شود که اولین آن ارتق

 .اصول آمایش سرزمینی و هماهنگی متقابل بین سرمایه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی با مشارکت ذی نفعان

هزار مگاوات از ظرفیت تولید برق، افزایش  20اری بردهای ایران در صنعت برق، بیان کرد: احداث و بهرهوی با تشریح توانمندی

هزار مگاوات، توسعه و بهینه سازی شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع برق در راستای افزایش قابلیت  4ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر تا 

درصدیف  40رساندن به شاخص  اطمینان شبکه، ارتقای متوسط راندمان بازدهی نیروگاه حرارتی حداقل به میزان ساالنه یک درصد و

تک رقمی نمودن تلفات شبکه های توزیع برق، بهبود شاخص های بهره وری و قابلیت اطمینان شبکه برق، توسعه زیرساخت های 

هوشمندسازی شبکه برق و ساماندهی اقتصاد برق، بهبود الگوی مصرف و کاهش شدت انرژی، حمایت از سازندگان تجهیزات و 

 .ی و توسعه تحقیق و فناوری برای گسترش توانمندی صنعت برقپیمانکاران داخل

نماینده پیشنهادی وزارت نیرو دولت دوازدهم ادامه داد: همه به خوبی واقفیم که امروز مسئله آب یک دغدغه جهانی و در کشور ما 

ه دلیل تداوم خشکسالی ها و مشکالت های اخیر بهای ملی است که در آستانه بحران قرار گرفته است. در سالیکی از مهمترین چالش

 .میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است 120اقلیمی، منابع آب های تجدیدپذیر ساالنه کشور به حدود 

هایی از سرزمین ایران وارد مترمکعب در سال رسیده ، بدین ترتیب بخش 1450بیطرف اضافه کرد: شاخص سرانه آبی به حدود 

درصد از  54اند و درصد از کل مساحت کشور از مرز تنش آبی عبور کرده 62و براساس آمارهای موجود  اندشرایط کمبود آبی شده

 .اندگیرد، متاسفانه وارد مرحله کمبود آب شدهدرصد از جمعیت کشور را در بر می 50مساحت کل کشور که 

اند یا خشکیده است و بسیاری از قنوات و دههای کشور به شدت کم آب شوی ادامه داد: در شرایط کنونی تعدادی از رودخانه

ها مسئله نشست زمین یا بروز اند و در بسیاری از دشتها و منابع زیست محیطی خشک شدههای آب کشور و برخی از تاالبچاه

از، نفت، گهای طویل ناشی از نشست غیرمتقارن زمین و شکست یا اعوجاج برخی از خطوط و تاسیسات انتقال ها یا شکاففروچاله

رویه آب همچنان ادامه دارد و براساس برق و آب رخ داده، که این مسئله زنگ خطر را به صدا درآورده است و متاسفانه مصرف بی

های اخیر بوده هنگام سازی طرح جامع آب کشور میزان مصرف آب کشور حدود یکصد میلیارد مترمکعب در سال و در سالنتایج به

درصد آن از منابع آب زیرزمینی تامین شده است. در حال حاضر منابع آب  60ز منابع آب سطحی و درصد آن ا 40است که 

ای از مصارف شرب، صنعت و کشاورزی است دچار زیرزمینی به عنوان یکی از منابع استراتژیک کشور که تامین کننده بخش عمده

وی .از این ذخایر استراتژیک متاسفانه کاسته شده است میلیارد مترمکعب 120ای شده است و تاکنون بیش از مشکالت عدیده
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های ساحلی باعث ها و آبها، تاالبآب های کشاورزی به رودخانههای صنعتی و زههای انسانی ، پسابافزود: ورود فزاینده فاضالب

دولت کارهای قابل توجهی گذاری های قبل با سرمایهها شده است. اگرچه در سالها در محیطافزایش ضریب شوری و آالینده

های مختلف صورت گرفته است، لیکن ای در سطح کشور برای تامین آب شهرها در استانصورت گرفته است و آبرسانی گسترده

مه ریزی کنیم و مجدانه تالش کنیم و باید هباید بگوییم امروز در آستانه بحران قرار داریم و باید عاقالنه اندیشه کنیم و باید برنامه

دست به دست هم بدهیم. مجلس، دولت، قوه قضائیه و همه نهادهای دیگر تحت امر مقام معظم رهبری، باید بتوانیم کشور را از این 

بی طرف افزود: نمایندگان محترم، عزیزان، با این شرایط چه باید کرد؟ راهکار اساسی برای خروج از بحران و .مرحله عبور دهیم

پایدار چیست، با توجه به مطالعات گسترده شنیدن نظرات بسیاری از متخصصان و صاحب نظران  حرکت به سمت تعادل و توسعه

های گذشته بیطرف ادامه داد: در سال.بر این باورند که راهکار اساسی بهبود، اصالح و ارتقای مدیریت در بخش آب کشور است

به این  82های کشور بوده است اما در سال آب و روان آبهای وزارت نیرو مهار حداکثری و استحصال حداکثری از منابع سیاست

وزیر پیشنهادی نیرو افزود: اینکه تنها به مدیریت تامین آب توجه شود .نتیجه رسیدیم که صرفا مدیریت یک جانبه پاسخگو نیست

 به بخش تولید و هم به بخش ای در این راستا اعمال شود و همبرای مدیریت منابع آبی کشور کافی نیست و باید مدیریت دو پارچه

این وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم افزود: باید بخش تولید و عرضه در بخش مدیریت منابع آبی با همدیگر لحاظ .عرضه توجه شود

بیطرف ادامه داد: مدیریت سه سطحی در .شوند و راهکار اساسی در این راستا براین اساس است که به ساختار مناسب توجه شود

 .ها لحاظ و پیش بینی شده استسال آینده در صورت تصدی بنده در سمت وزارت نیرو، در برنامه 4منابع آبی در بخش 

 .ها اعمال شودوی افزود: مدیریت منابع آب باید در سطح ملی و همچنین مدیریت در سطح حوضه آبریز و مدیریت در سطح استان

گتوند مدیریت شده و درباره دریاچه ارومیه دولت یازدهم تالش بسیار زیادی انجام  وزیر پیشنهادی نیرو افزود: روند کنترل شوری سد

ای صرفا برای مصارف شرب در قالب برنامه ششم یابد و همچنین تمامی طرح های انتقال آب بین حوضهداده و ان شاءاهلل ادامه می

 شوداری تمامی نمایندگان مجلس استفاده میشود و از مشاوره و همکتوسعه با تصویب مجلس شورای اسالمی اجرایی می

http://www.iana.ir/fa/news/47604/600%D-8%B3%D8%A 
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 آب
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۳۰دو شنبه 

 عکسوقتی حجتی آداب همکاری با رسانه ها را نمی داند+ 

 سوژه خاص ای مجله گرفتن دست در با سابقه بی و عجیب اقدامی در کشاورزی جهاد وزیر حجتی محمود -اقتصاد غذا  <کشاورزی

، بررسی کارنامه رسانه ای محمود حجتی در دوره وزارتش «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .عکس های تبلیغاتی شد

رغبتی و عدم تعامل وی با رسانه ها دارد به طوری که تعداد نشستهای خبری و گفتگوهایش با رسانه در دولت یازدهم حاکی از بی 

 .های مکتوب و حتی روزنامه های کثیر االنتشار و خبرگزاری ها طی چهار سال اخیر به تعداد انگشتان دست نیز نمی رسد

ی شده و اخبار بخش کشاورزی تنها به بیان برخی آمار و ارقام روحیه ای که عالوه بر وزیر بر وزارتخانه تحت مدیریتش نیز مستول

اغلب شعاری و همچنین مباحث جانبدارانه خالصه می شود و منتقدان رسانه ای وزیر و برخی سیاست های وزارت جهاد کشاورزی 

 وزیر اخیر در این میان اقدام اما .نیز یا از این حوزه خبری کوچ کرده اند یا همچنان مورد غضب وزارتخانه جهاد کشاورزی هستند

ت ص از میان خیل عظیم نشریاخا ای مجله با اختصاصی گفتگوی و تبلیغاتی عکس گرفتن در کشاورزی جهاد کار محافظه و محتاط

اینکه چرا محمود حجتی در آستانه روی کار آمدن دولت دوازدهم .تخصصی بخش کشاورزی عجیب و در عین حال سوال برانگیز است

 .چنین اقدام عجیبی زده و با کدامین متر و معیار، رسانه مورد نظر را برگزیده است جای سوال و تعجب دارددست به 

 روزنامه در تری وسیع ابعاد در را کار اگر وزیر جهاد کشاورزی قصد داشت در پایان دولت یازدهم عملکرد خود را بیان کند چرا این

 است؟ نداده انجام کشاورزی جهاد وزارت به وابسته خبرگزاری حتی یا و ها برگزاری االنتشار، کثیر های

آیا وزیر جهاد کشاورزی با چنین رفتاری عمال به خبرگزاری رسمی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی که به اذعان کارشناسان رسانه 

 هادج وزارت به وابسته رگزاریخب که حالی در است چگونه و در دوره جدید از کیفیت مطلوبتری برخوردار است پشت نکرده است؟ 

شده است اما یک مجله خاص توانسته با ن وزیر با اختصاصی گفتگوی یکبار حتی انجام به موفق اخیر سال چهار طول در کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی مصاحبه اختصاصی انجام داده و عکس تبلیغاتی برای نشریه خود هم بگیرد؟! آیا بعضی ها از خودی هم خودی 

 !هستند؟تر 

جایگاه  از عملکرد و نه داد نشان عمال خاص، ای نشریه گرفتن دست در با تبلیغاتی عکس گرفتن در حجتی با این اقدام بی سابقه 

رسانه ها مطلع است و نه در وزارتخانه عریض و طویل خود کسانی را دارد که بتوانند در این گونه موارد به او مشاوره دقیق و کارشناسی 

سانه خصوصی در ر بخش فعاالن بین رقابت در البته از منظری دیگر این اقدام ناشیانه را می توان به دخالت مقامی دولتی .ندارائه کن

حال باید منتظر .ها نیز تفسیر کرد چرا که این رفتار تبعیض آمیز امکان بهره برداری های گوناگونی دارد که نمی توان از آن غافل شد

حجتی خود را برای حضور در دولت دوازدهم مهیا می کند قادر است با پذیرش نقاط ضعف وزارت خانه جهاد  ماند و دید در حالی که

 .کشاورزی به اصالح امور بپردازد یا در بر همین پاشنه خواهد چرخید

 روی اییگر تخصص به و آیا حجتی در زمینه اطالع رسانی از فعالیتهای وزارتخانه متبوعش و تعامل با رسانه ها تجدید نظر می کند  

یت رسانه ای و روابط عمومی در سمت ریاست فعال سابقه حداقل داشتن بدون فردی انتصاب با) پیش سال چهار همانند یا آورد؟ می

 پیکر بر را خالص تیر بار این کرد شوکه انتصابش با را ای رسانه فعاالن که( کشاورزی جهاد وزارت رسانی واطالع عمومی روابط مرکز

 !است؟ راه در خوشی خبرهای آیا. زند می کشاورزی بخش ای رسانه فعاالن جان نیمه

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=3935a38e77f14802ae 
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 آب
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مرداد / /  ۲۹یکشنبه , 

 میلیون متر مکعبی آب کشاورزی102صرفه جویی

هزار متر مکعب  280میلیون و  102ظرفیت آب صرفه جویی شده با اجرای عملیات آب و خاک در اراضی کشاورزی در تیر ماه امسال 

خانه، در تیر ماه سال به گزارش ایران اکونا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، براساس اعالم معاونت آب و خاک این وزارت.بوده است

هزار متر مکعب و با احداث  890میلیون و  53هکتار  247هزار و  12های آبیاری تحت فشار در سطح جاری با اجرای سیستم

هزار متر مکعب آب در بخش کشاورزی صرفه  570میلیون و  14هکتار؛  568هزار و  14های فرعی آبیاری و زهکشی در سطح شبکه

 3850های آبیاری عمومی کیلومتر و احداث و بهسازی کانال 1365سطح انتقال آب با لوله نیز در تیر ماه امسال .جویی شده است

هزار متر مکعب آب صرفه جویی شده  850میلیون و  هزار متر مکعب و سه 480میلیون و  20هکتار بوده که در نتیجه آن به ترتیب 

هزار متر مکعب آب و با تجهیز و  230میلیون و  6هکتار اراضی مدرن نیز  4447بنابراین گزارش، در نتیجه تجهیز و نوسازی .است

 .هزار متر مکعب آب در بخش کشاورزی صرفه جویی شده است 850هکتار اراضی شالیزاری،  610نوسازی 

هزار  410هکتار اراضی، عملیلت زهکشی زیر زمینی صورت گرفته که صرفه جویی دو میلیون و  1718ر مدت یاد شده در همچنین د

 .متر مکعب آب در پی داشته است

http://iranecona.com/76577/%D8%B5%D8%B1%D9% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 های جهانی در بورس تهرانسیگنال

همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته همزمان با شروع کار بررسی صالحیت و اعطای رای اعتماد به  -دنیای اقتصاد 

 هایاوراق بهادار در این هفته شاهد انتشار سیگنال وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم شرایطی متعادل را به نمایش گذاشت. بورس

گیری بود. بورس اوراق بهادار تهران، در روزهای پایانی هفته با اوج (خصوص در روزهای پایانیمثبت از سوی بازارهای جهانی )به

دالر)در هر تن( در 58هزار و 3سابقه قیمت فلزات رنگین همراه بود. عبور بهای روی از مرز روانی سه هزار دالر و رسیدن آن به بی

هزار و 6چنین رسیدن قیمت مس به مرز دالر و هم400هزار و 2آخرین روز معامالت هفته در کنار جهش بهای سرب به باالی 

گران شاهد معرفی کابینه جدید حسن ویژه فلزات پایه بودند. هفته گذشته معاملهدالر همگی خبرهای خوبی برای بازار سهام به500

ان با دریافت رای رود بازار سهام در هفته آینده همزماعتماد در مجلس بودند. در این شرایط انتظار میروحانی و برگزاری جلسات رای

در تحوالت پیرامون بازار سهام جانشین رئیس  .های آتی دولت دوازدهم را شاهد باشدتری از برنامهاعتماد وزرا بتواند شرایط روشن

کنگ برای گذاری خارجی، از ادامه مذاکرات مسووالن بازار سرمایه کشور با بورس هنگسازمان بورس و اوراق بهادار در جذب سرمایه

، بورس تهران (Dual listing) گفت: در حوزه دوال لیستینگ «سنا»وگو با تصال به این بازار خبر داد. بهادر بیژنی در گفتا

کنگ نحوی که اخیرا وارد مذاکرات جدی با بورس هنگدهد و محدود به بورس استانبول نیست؛ بههای جدی دارد انجام میتالش

روز پیش  45کند که این کار انجام شود. وی افزود: حدود عنوان نهاد ناظر کمک میادار هم بهشده است و سازمان بورس و اوراق به

کنگ برگزار کردیم که البته ایشان رئیس آیسکو هم هست لذا بحث ای را در جامائیکا با رئیس نهاد ناظر بازار سرمایه هنگجلسه

گلیس، اکنون اندر حال پیگیری و انجام است. به گفته بیژنی، هم تبدیل عضویت ما از عضویت پیوسته به عادی نیز با شدت تمام

س ایران به بور« پیوسته»جنوبی، آفریقای جنوبی، یونان و نهاد ناظر کبک در کانادا پرونده ما را در دست بررسی دارند تا عضویت کره

شرکت 11ه بحث انتقال درون بازار پایه بود که تبدیل شود. در دیگر تحوالت بازار سرمایه در آخرین روز هفته گذشت« عادی»عضویت 

 .از بازار ب به ج پایه منتقل شدند

 در بازار چه خبر بود؟ 

بازار روز چهارشنبه بازاری متعادل بود که در آن شاخص کل به مدد رشد قیمت نمادهایی نظیر خدمات انفورماتیک، کشتیرانی، 

درصد( مواجه شد و  0/ 06واحدی )معادل 46ت و گاز و پتروشیمی تامین با رشد پتروشیمی ایرانیان، پاالیشگاه تبریز و هلدینگ نف

های بورس اوراق بهادار تهران بعد از تقسیم واحد قرار گرفت.در بازار روز چهارشنبه نمادهای معامالتی شرکت742هزار و 81در ارتفاع 

های میلیارد تومان، مجتمع200میلیارد تومان به 131ز ریالی، کارت اعتباری ایران کیش بعد از افزایش سرمایه ا 50سود نقدی 

گذاری تدبیرگران فارس در خوزستان، رهشاد سپاهان، فنی و مهندسی گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس، مالیبل سایپا، سرمایه

هام افشار یزد از سوی ناظر بازار سبافی دارو، پشممشانیر، فوالدافزا سپاهان، تولید پالستیک شاهین، جوش و اکسیژن ایران، شیرین

متر سازی با گذشت کبیمه سینا متوقف شد. در گروه حمل و نقل سازمان خصوصیبازگشایی شدند. در مقابل نماد معامالتی شرکت

درصد از این سهم را به بورس تهران  68/ 97درخواست عرضه مجدد « حفارس»از یک سال و نیم از واگذاری بلوک کنترلی سهام 

ای به کارگزاری بانک شهر سازی در نامهها در سازمان خصوصییابی و واگذاری بنگاهکل دفتر بازاراده است. محمد قامت، مدیرد

المللی خلیج فارس را کرده درصدی سهام شرکت حمل و نقل بین 68/ 97تقاضای ارائه درخواست به بورس تهران برای عرضه بلوک 

درصد  68/ 97سهم معادل  172هزار و  705میلیون و  240سازی در نظر دارد تعداد زمان خصوصیدر این نامه آمده است: سا.است

مشمول ) «30140سها»فارس را به وکالت از شرکت احیاء گستر هرمز از کد معامالتی المللی خلیجاز سهام شرکت حمل و نقل بین

http://awnrc.com/index.php
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روز کاری و  9درصد نقد طی مهلت  20صورت معامله بهوجهصورت یکجا و تجمیعی با شرایط پرداخت مالیات( از طریق بورس به

سازمان  95اردیبهشت ماه سال  29ریال عرضه کند.  4701سال به قیمت پایه هر سهم  4ماهه طی  6صورت اقساط مابقی به

فارس به جالمللی خلیدرصد از سهام شرکت حمل و نقل بین 78/ 08هزار سهم معادل  920میلیون و  303سازی تعداد خصوصی

صورت یکجا و نقد و اقساط روانه میز فروش بورس تهران میلیارد ریال را به وکالت از شرکت بازرگانی دولتی ایران به 1094ارزش 

ریال معامله و روز بعد نیز پس از احراز شرایط قطعی شد. بر اساس این  3602شده هر سهم کرد. این بلوک کنترلی به قیمت رقابت

ک کنترلی از سوی شرکت کارگزاری سهم آشنا برای شرکت احیاء گستر هرمز )با مسوولیت محدود( خریداری شد که گزارش این بلو

بخشی از ثمن معامله بابت تسویه بدهی دولت با این شرکت بود. اما اکنون پس از گذشت کمتر از یک سال و نیم از این واگذاری 

ام واگذار شده به شرکت احیاء گستر هرمز واقع در بندر عباس، درخواست درصد ازسه18/ 11سازی با واگذاری سازمان خصوصی

ای از قصد خود به بورس تهران را داده است. در گروه ساختمانی بانک انصار در اطالعیه« حفارس»عرضه مجدد درصد باقیمانده سهام 

شنبه، صورت یکجا و نقدر در سهریال به850ر و درصد ساختمانی باغمیشه خبر داد. این بلوک در نرخ یک هزا 22/ 96برای واگذاری 

شود. در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری متعادل و مثبت بود که در آن ارزش معامالت )با احتساب معامالت هفتم شهریور عرضه می

کارنامه در کل هفته ارزش  میلیارد تومان رسید. با این75میلیاردتومان و در فرابورس به 270بلوکی و اوراق مشارکت( در بورس به 

درصد توانست بازدهی بازار از  0/ 2واحدی معادل 163تومان رسید. شاخص نیز در مجموع با رشدمیلیارد781معامالت در بورس به 

 .جاری برسانددرصد در سال 5/ 8ابتدای سال را به 

://www.iana.ir/fa/news/http47555/%D8%B3%DB%8C%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۶تاریخ: 

 بازانصبر و احتیاط بورس

 0/ 2هایی کُند و محتاط در جهت صعود حرکت کرد تا با رشد شروین شهریاری: بورس تهران در هفته جاری با گام -دنیای اقتصاد

درصد برسد. در همین حال، شاخص کل هنوز  6مقیاس هفتگی، میزان بازدهی متوسط بازار سهام از ابتدای سال به مرز درصدی در 

هزار واحدی نشده است؛ سطحی که شکست آن به باور بسیاری از تحلیلگران نموداری با اهمیت تلقی شده 82موفق به عبور از سد 

ه مدت است. از سوی دیگر، با معرفی وزرای اقتصاد و صنعت و نیز ابقای رئیس سازمان و به معنای تقویت امکان رالی صعودی در کوتا

برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی، سیمای تیم اقتصادی دولت دوازدهم بیش از گذشته مشخص شده است. بر این اساس، با 

بق ای کشور کمابیش به روند سای پولی، مالی و بودجههای کلرود تا سیاستهای کلیدی کابینه قبل، انتظار میتوجه به حفظ مهره

کند. عنوان یک دستور کار ضروری جدید در برابر دولت دوازدهم خودنمایی میادامه یابد؛ هرچند مواردی نظیر اصالح ساختار بانکی به

حتمالی های مدیریتی اجاییکلیف جابهدر عرصه سازمان بورس هم با توجه به جایگزینی وزیر اقتصاد، فعاالن بازار در انتظار تعیین ت

  .های آینده هستنددر ماه

 احتیاط بازار در مواجهه با سرخوشی جهانی

های جهانی کاال به ویژه در بخش فوالد، سنگ های اصلی رونق بازار در یک ماه گذشته رشد سریع و پردامنه قیمتیکی از محرک

های در میان است. از قرار معلوم، ادامه اجرای برنامه« چین»ت، باز هم پای آهن و فلزات اساسی بوده است. همچون اغلب اوقا

 هایهای تولیدی به دلیل مالحظات زیست محیطی موجب شده تا نرخگذاری دولتی در چین در کنار محدود کردن ظرفیتسرمایه

 های فروش داخلی کاال دراس این روند در قیمتهای مورد اشاره به نحو معناداری تحت تاثیر مثبت قرار بگیرند. انعکجهانی در بخش

درصدی را به ثبت  50های تابستانی انواع محصوالت فوالدی رشد ترین نشانه، قیمتایران هم کامال محسوس بوده است و در بارز

درصدی در بورس  5رسانده است. در ادامه این روند، در هفته جاری نیز شمش فوالد خوزستان و ورق فوالد مبارکه با رشد بیش از 

کنندگان پایین دستی را نیز برانگیخته و شایعاتی های داخلی البته واکنش مصرفاند. رشد چشمگیر قیمتستد شدهوکاال داد

درصد است( را در پی داشته است. نکته قابل  20درخصوص کاهش تعرفه واردات محصوالت فوالدی )که سقف آن در شرایط کنونی 

های های فروش است؛ جایی که شتاب افزایش قیمت سهام از رشد قیمتگذاران سهام به رالی نرخنه سرمایهتامل، واکنش محتاطا

توان عالوه بر تهدید ها را افزایش دهد( به مراتب کمتر است. دلیل این احتیاط را میطور اهرمی سود شرکتتواند بهفروش )که می

ن های زیر ساختی چیدر چین مرتبط دانست. در همین راستا، گزارش ماهانه فعالیتکاهش تعرفه واردات به ناپایداری وضعیت تقاضا 

 2017گذاری و تولیدات صنعتی در هفته جاری از افت قابل مالحظه شتاب رونق به کمترین میزان در سال میالدی در زمینه سرمایه

های فروش از یک مواجهه با اخبار خوش رشد قیمتتوان گفت احتیاط فعلی در بورس تهران در کند. به این ترتیب میحکایت می

گذاران از الک توان به خروج سرمایههای جاری با گذشت زمان میشود؛ هرچند در صورت تثبیت قیمتمالحظه تحلیلی ناشی می

  .احتیاط و رشد تقاضای سهام مرتبط با کاالهای جهانی از سطوح فعلی امید داشت

 چرایی فرسایش یک صنعت خوب

ص شدند. روند رشد شاخعنوان یکی از صنایع مطمئن و با بازدهی معقول شناخته میم دارویی نزد فعاالن بورس تهران از دیرباز بهسها

پذیر اتفاقی معمول در این صنعت در دهه درصدی در مقیاس ساالنه آن هم به نحو تکرار 30دهد که بازدهی این صنعت هم نشان می

 صورت افتگذاران بههایی از خروج این صنعت از رادار سرمایهاخیرا و به ویژه در یک سال گذشته، نشانه بوده است. با این حال، 80

تر به متغیرهای بنیادین بیانگر آن است که این واکنش همگام با تضعیف بازدهی و نقدشوندگی سهام پدیدار شده است. نگاهی دقیق
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توان به رشد دوره وصول مطالبات بازه زمانی روی داده است. در همین راستا میهای مالی صنعت در این ترین نسبتبرخی از مهم

تر از همه افزایش نسبت درصد و مهم 25به کمتر از  30روز، کاهش حاشیه سود ناخالص از  400روز به  200متوسط صنعت از 

اشاره کرد. این روند که به خوبی اختالل  95تا  92های درصد در فاصله زمانی سال 100درصد به  40هزینه مالی به سود خالص از 

ها در جهت ایفای تعهدات مالی در برابر ها و بیمارستاندهد از مشکالت مالی دولت، بیمهها را نشان میدر فعالیت عملیاتی شرکت

ت د کمابیش در کوتاه مدرود این روندارو سازان ناشی شده است. به این ترتیب، با عنایت به تداوم تنگنای بودجه دولت انتظار می

از  های مالی ناشی از استقراضهای فعال در این صنعت، رشد قابل توجه هزینهادامه یابد و با انتقال فشار کمبود نقدینگی به شرکت

ها و فشار بر سودآوری آتی داروسازان حداقل دربازه زمانی کوتاه مدت ادامه یابد. بدیهی است این جمع بندی مختص کلیت بانک

 .های گروه نیستفعالیت صنعت بوده و قابل تعمیم به وضعیت خاص تک تک شرکت

 ها؟مرهم موقت بر درد بانک

های خصوصی از بانک مرکزی در دهد که روند استقراض بانکمطالعه آخرین گزارش متغیرهای پولی مربوط به خرداد ماه نشان می

این اتفاق عالوه  .هزارمیلیارد تومان رسیده است 42در سه ماه به بیش از درصدی  10سال جاری ادامه یافته و با رشد قابل توجه 

 (درصد 34برآنکه با تزریق پول پرقدرت به اقتصاد تهدید تورمی را در پی دارد به دلیل هزینه بسیار باالی استقراض از بانک مرکزی )

د شناخته شده است. در روزهای اخیر، اخباری منتشر شد که عنوان یکی از عوامل تشدید رقابت در بازار سپرده و باال بردن نرخ سوبه

های مقروض به بانک مرکزی به خط اعتباری ارزان قیمت بر مبنای آن بانک مرکزی موافقت کرده تا با شرایطی، مانده بدهی بانک

ت انضباطی دیگر مد نظر مقام ناظر ها تنها در صورت رعایت برخی الزامادرصد( تبدیل شود. این امکان برای بانک 18)احتماال با نرخ 

تواند موقتا فشار بر تنگنای سیستم بانکی را های گذشته )و نه جدید( فراهم خواهد بود. این اتفاق هر چند میو تنها برای بدهی

های سود رخرود. از این رو حتی با فرض اصالح محدود نها به شمار نمیکاهش داده، اما یک راه حل بنیادین برای حل مساله بانک

اقد های فتوان به حل مشکل بانکی )که اساسا به دلیل وجود داراییای در صورت توقف اقدامات در سطح فعلی نمیدر بخش سپرده

 .های سود امیدوار بودها ایجاد شده( و کاهش پایدار نرخبازده یا کم بازده در سمت راست ترازنامه بانک

http://www.iana.ir/fa/news/47520/%D8%B5%D8%A8%D8%B 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۱تاریخ: 

 برای بخش کشاورزی« دو سر سود»ابزارهای مالی 

از توانید کاری برایش انجام دهید؛ یک خودروسنمییک ویژگی بارز بخش کشاورزی این است که وقتی بذری را در زمین کاشتید دیگر 

کند تواند به گیاه فرمان دهد رشد نکننده گندم نمیتواند خط تولیدش را متوقف کند یا سرعت آن را پایین بیاورد، اما یک تولیدمی

بود یا عقبگرد یک بازار مهم همچون موضوعاتی است که به ترینآل بازار را بسنجد.در این بین تامین مالی یکی از مهمتا شرایط ایده

کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی بهترین بازار برای تامین مالی بخش کشاورزی که  .کندکشاورزی کشور را تعیین و هدایت می

تواند می مدت و آتی این بخش را برطرف سازد بورس کاالی ایران است که با توسعه قراردادهای آتی و سلفقادر است نیازهای کوتاه

های این بخش و موتور محرکی برای رشد و جهش ترین دغدغهاین مهم را عملیاتی سازد.تامین مالی بخش کشاورزی از یکسو از مهم

 .ندککشاورزی است و از سوی دیگر در میان کشاورزان انگیزه برای کاشت مداوم محصول و امید به برداشت به موقع آن را ایجاد می

ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد های برنامهت مدیره و معاون پژوهشی موسسه پژوهشبه گفته عضو هیا

یافته و چه در اقتصادهای نوظهوری مثل برزیل و هند اتفاق افتاده است، اگر کشاورزی، در اکثر کشورهای دنیا چه کشورهای توسعه

اشت، کننده قبل از کافتد. به این دلیل که تولیدی است، خیلی راحت اتفاق میاین اتفاق رخ دهد آن هدف اصلی که بحث تامین مال

کننده کننده واسطه یا مصرفتواند قسمتی یا همه پول آن را دریافت کند. از سوی دیگر مصرففروش کرده و میمحصول خود را پیش

ریزی داشته باشند، در عین حال برای برای تولیدشان برنامه «خریدپیش»توانند به وسیله های آرد، مینهایی، مانند سیلوها و کارخانه

ریزی، اقتصاد کشاورزی و های برنامهریزی کنند.عضو هیات مدیره و معاون پژوهشی موسسه پژوهشتوانند برنامهصادراتشان هم می

مالی این بخش وجود دارد را تنها هایی که در بورس کاال به منظور تامین توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی، موفقیت برنامه

های بورس کاال برای تامین مالی بخش کشاورزی راد بر این باور است که برنامهداند. علی کیانیهای این ارگان نمیمنوط به تصمیم

در این  ری اجراییعنوان ابزاها را تدوین نکرده، بلکه بورس کاال بهتوان گفت بورس کاال این برنامهطبق اسناد باالدستی است و می

 ترین سیاستی کهدهد: شاید مهمترین سیاستی که در اسناد باالدستی وجود دارد، ادامه میوی با اشاره به مهم.میان عمل کرده است

وری بخش کشاورزی و قانون افزایش بهره»در این زمینه وجود داشته و بورس کاال هم به خوبی توانسته در این حوزه قدم بردارد، 

کند به تدریج، سیاست قیمت تضمینی را جایگزین خرید تضمینی آن است که در اصل دولت را موظف می 33و ماده « ع طبیعیمناب

تری را طی کرد تا به برنامه اجرایی تغییر سیاست از خرید تضمینی سال گذشته که البته قبل از آن فرآیند طوالنی 3کند.طبق تجربه 

ن فرآیند با ذرت شروع شد و بعد از ذرت و جو، امسال در ارتباط با گندم، توانسته بخشی از منابع به قیمت تضمینی رسید؛ ابتدا ای

ورزی کنندگان بخش کشانیاز تولیدکنندگان بخش کشاورزی را تامین کند. در عین حال این اطمینان خاطر را هم به تولیدمالی مورد

کنندگان نهایی ها و چه در مصرفها و دامداریایع واسطه مثل مرغداریکنندگان این محصوالت، چه در صنو از آن طرف به مصرف

راد در ادامه در پاسخ به این سوال کیانی.ریزی استاکنون قابل برنامههای کشاورزی از هممثل آرد داده است که تامین به موقع داده

های جود داشت، به نظر شما این تجربه برای سایر حوزهای که در عرضه گندم در بورس کاال وکه با توجه به تجربه« دنیای اقتصاد»

 کننده و ارتقایکشاورزی هم قابل تعمیم است، گفت: برای محصوالت راهبردی و اساسی که دولت در آن حساس به حمایت از تولید

ه ز الگوی گندم پیروی کند بها و محصوالت کشاورزی اتواند موثر باشد، اما اینکه بگوییم سایر حوزهوری است، این تصمیم میبهره

های تولید در ارتباط با محصوالت به گفته وی شرایط بازار، ساختار بازار، ساختار تولید و فناوری.موضوعات مختلفی بستگی دارد

مختلف متفاوت است، اما برای محصوالت اساسی و راهبردی که دولت نسبت به بحث امنیت غذایی و بحث خودکفایی که ادغام اسناد 

شود در این رابطه باید توجه داشته باشیم این مکانیزمی که در بورس عرضه می .تواند مفید باشدباالدستی و قانون اساسی است، می
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بخشی بیشتری داشته باشد، باید کم کم به سمت قراردادهای سلف و آتی برود و کل زنجیره ارزش محصوالت برای اینکه بتواند اثر

وری به همراه داشته کننده و هم برای ارتقای بهرهبتواند اثربخشی الزم را هم برای حمایت از تولید« رعهاز سفره تا مز»کشاورزی 

کننده باید بتواند با یک قیمت رقابتی محصول نهایی خود را دریافت باشد و این موضوع هم فراموش نشود که در نهایت مصرف

 ترین مانعی که در اینگوید: شاید مهمه عرضه موفق گندم در بورس کاال میراد درباره موانع مشخص برای تعمیم تجربکند.کیانی

زمینه وجود دارد، این است که باید مکانیزم و سیستمی را داشته باشیم که این قدرت را به تولیدکنندگان بدهد برای میزان تولید 

ه میزان کننده به چست که باید مشخص کرد هر تولیدریزی دقیقی داشته باشند.موضوع مهم دیگر این اآتی خودشان بتوانند برنامه

کند و از طریق توسعه قراردادهایی مثل قراردادهای فیوچرز یا قراردادهای سلف های آینده برداشت میدر هر منطقه کشور برای فصل

االیی های کبازارها و بورسراد آن چیزی که در فروش کند.به گفته کیانیتواند محصولش را حتی قبل از آغاز کشت، پیشچگونه می

و در کنارش بازارهای « قراردادهای فیوچرز»پیشرفته دنیا در حال حاضر در حال رخ دادن است، بسیاری از معامالت عموما از طریق 

اشد تواند نقطه شروعی بیک مثال خوب که می.گیردصورت می «اختیار معامله»یا قراردادهای « آپشن»ای مانند قراردادهای ثانویه

 را حداقل در بازار مرغ و حتی تخم مرغ در ایران اجرایی کنیم،« سلف»یا قراردادهای « فیوچرز»توانیم قراردادهای آن است که می

های خوبی را انجام داده که از طریق همین قراردادهای سلف، پیش خرید و البته در این زمینه، بورس کاالی کشاورزی حرکت

خام و در آن صورت تامین مالی محصول نهایی، برای کل این زنجیره صورت خواهد گرفت. در عین فروش محصول کشاورزی پیش

یک از فعاالن آن زنجیره و به چه میزان باید تری داشته باشد برای اینکه بسنجد که از کدامتواند برنامه ریزی دقیقحال دولت می

ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت های برنامهپژوهشحمایت انجام دهد.عضو هیات مدیره و معاون پژوهشی موسسه 

ای کنندهآیا بورس کاال توانسته در شرایط کمبود محصول در بازار نقش متعادل»جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 

، عدم کندد در کشور ما را با مانع مواجه میویژه جدیگوید: یکی از مشکالتی که عموما ابزارهای سیاستی کارآ و بهداشته باشد، می

سازی، عدم آشنایی و ترویج این ابزارها است.به گفته وی هر نوع ابزارهای سیاستی در حوزه بازار،چه در رابطه با محصوالت فرهنگ

ه محصوالت کشاورزی ویژگر محصوالت، بهکشاورزی و چه سایر محصوالت با این مشکل مواجهند، چون عموما تغییر یک نظام معامله

رویجی سازی و تکند، یک کار فرهنگگری سنتی به ابزارهای نوین، عموما عالوه بر اینکه یک کار اجرایی قوی را طلب میاز یک معامله

 .طلبد تا اینکه فعاالن بازار به این ابزارهای جدید اعتماد کنندقویتری را می

 کارآیی ابزارهای معامالتی بورس کاال 

سلف موازی استاندارد، اوراق مشتقه کاالیی و... در اد در پاسخ به این سوال که بورس کاال ابزارهای مختلفی را از جمله سلف، رکیانی

ساختی این ابزارها گوید: از لحاظ زیرمی« دنیای اقتصاد»شود، به اختیار دارد، آیا از این ابزارها در حال حاضر به خوبی استفاده می

جود دارند، اما مهم جذب فعاالن بازار است که از این ابزارها استفاده کنند، مثال در ارتباط با محصوالت پتروشیمی، برای استفاده و

هایی که فعاالن بازار در اختیار دارند، این بازار به خوبی بورس کاال بسیار قوی عمل کرده است، چرا؟ به این دلیل که از طریق تشکل

ی، های قوی شناسانده شده است، اما یکی از مشکالتی که در بخش کشاورزی وجود دارد، نبود تشکلدستهای پایینبرای مجموعه

گردد که حقیقتا تالش باز می« وزارت جهاد کشاورزی»زنی باال است. یک قسمت از این موضوع به مجموعه کارآمد و با قدرت چانه

ند و کننده نهایی برخورد ککننده تا مصرفد فعال تر با فعاالن بازار از تولیدزیادی را در این رابطه باید انجام دهد، برای اینکه بتوان

تر کند.در کنار این عامل، بورس کاال تجربه موفقی را به ویژه در سه سال گذشته در ارتباط با محصوالت کشاورزی آنها را متشکل

ر های کشاورزی برقرار کند. باید اضافه کنم که دشکلداشته و به خصوص در حوزه سیاست قیمت تضمینی توانسته رابطه خوبی با ت

زمینه متشکل کردن فعاالن بازار محصوالت کشاورزی، بخش دولتی عملکرد خوبی نداشته است.در این رابطه بحث ذرت و جو که در 
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گر دگان و از سوی دیکننهای تولیدتوان مثال زد، حقیقتا بورس کاال ارتباط خوبی با تشکلرابطه با قیمت تضمینی بود را می

هایی مثل مرغداران در بحث ذرت یا دامداران در بحث جو برقرار کرده است تا با ایجاد انگیزه نسبت به خرید محصوالتشان از تشکل

طریق بورس کاال اقدام کنند، یا از این طریق بتوانند محصوالتشان را در بورس کاال عرضه کنند.در این رابطه مقایسه اشتباهی است 

توان در حال فعالیت است و نمی 1800که بورس کاالی ایران را مثال با بورسی مانند بورس کاالی شیکاگو مقایسه کنیم که از سال 

 .ساله )قیمت تضمینی( مقایسه کرد 3سال قدمت را با یک تجربه  200یک تجربه باالی 

 های کاالهای ارزشمند کشاورزیصندوق 

های کاالهای ارزشمند کشاورزی است، به عقیده اندازی صندوقبنی بر اینکه بورس کاال به دنبال راهراد در پاسخ به سوالی مکیانی

وان عنگوید: یک نهادی در کشور بهشما این اقدام روی مبحث تامین مالی یا امنیت عرضه محصوالت کشاورزی چه تاثیری دارد، می

ها را جود دارد که به نظر من اگر بورس کاال هدف از ایجاد این صندوقگذاری در بخش کشاورزی وصندوق حمایت از توسعه سرمایه

رسد، ولی اگر از ظرفیت ای نمینتیجهبیند، عمال بهمی« گذاری محصوالت کشاورزیهای حمایت از توسعه سرمایهصندوق»موازی با 

ت، کنندگان اسمشان مربوط به تولیدهای غیر دولتی هستند و بیشتر سهاکه این صندوق« های توسعه بخش کشاورزیصندوق»

سرمایه  ...های کاالیی که گواهی سپرده کاالیی وها در جهت صندوقکند و اگر از ظرفیت این صندوقاستفاده کند موضوع فرق می

از هم ب توان امیدوار بود که قسمتی از تامین مالی بخش کشاورزی به راحتی عملی خواهد شد، امااصلیشان است، استفاده شود، می

باید گفت که توسعه قراردادهای پیشرفته معامالتی در بورس کاال به ویژه قراردادهای فیوچرز یا قراردادهای سلف در تامین مالی 

های یسککنندگان صنعت با رخالف تولیدکنندگان بخش کشاورزی برکشاورزان کارآیی خیلی بیشتری دارد، به این دلیل که تولید

 .واجه هستندمتفاوت و متنوعی م

http://www.iana.ir/fa/news/47699/%D8%A7%D8%A8%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۱تاریخ: 

 96پنج ضامن رونق بورس

رمقی را در بازار سهام شاهد هستیم که نماگر بورس تهران از ابتدای سال رشد کمنژاد: در حالی روزهای بهزاد بهمن -دنیای اقتصاد

ها ماه، نگرانی از اصالح مجدد قیمت 42هزار واحدی پس از  82درصدی را تجربه کرده است. قرار گرفتن شاخص کل در کانال  6/ 3

با رسیدن شاخص سهام به این سطوح صورت گرفت و را میان برخی فعاالن افزایش داده است. رفتاری که اوایل سال گذشته نیز 

هزار واحدی بودیم. اما نگاه به متغیرهای کلیدی چون نرخ دالر، قیمت جهانی کاالها، نرخ سود،  72شاهد بازگشت این نماگر به کانال 

آتی  مدت، روندح قیمتی کوتاهدهد برآیند عوامل به نفع بورس تهران بوده و با وجود احتمال اصالروند تورم و رشد اقتصادی نشان می

 .شوداین بازار مثبت ارزیابی می

 تبدیل سقف قدیم به کف جدید؟

هزار واحدی صعود کرد، اما بالفاصله از آن رقم مسیر خود را در  81شاخص کل بورس تهران به نیمه باالیی کانال  95اوایل سال 

هزار واحدی نیز رسید. از آن پس، تمامی  72نماگر بازار سهام به محدوده طوری که اواخر تیر ماه این سال، جهت کاهشی تغییر داد به

شد. هزار واحد( ناکام ماند و به نوعی این محدوده سقف بورس تهران شناخته می 82های شاخص برای ورود به کانالی باالتر )تالش

تیر ماه(،  31در « شکنیخیز بورس برای سقف»)گزارشی با عنوان « دنیای اقتصاد»های بینیطی یک ماه گذشته اما مطابق پیش

بورس تهران در مسیری صعودی قرار گرفت و توانست از این محدوده مقاومتی عبور کند. در این شرایط، برخی فعاالن انتظار دارند 

، ست. در این میانها مشابه سال گذشته انجام شود؛ موضوعی که باعث تردید خریداران برای ورود به بورس تهران شده ااصالح قیمت

بار، وضعیت دچار تحول اساسی شده و شاید بتوان محدوده فعلی را کف جدید بازار سهام کند ایننگاه به شرایط بنیادی تایید می

کل را انتظار داشت. فارغ از مسائل فضای های سنگین شاخصارزیابی کرد. بنابراین حتی در صورت اصالح قیمت سهام، نباید ریزش

سبت توان نعنوان نمونه میهای مالی بیانگر نکات مهمی است. بهسیاسی کالن کشور، در خود بازار سهام توجه به نسبت-اقتصادی

که  95دهد. در سال گذاری عمومی سهام توسط فعاالن را نشان میرا در نظر گرفت که به نوعی ارزش (P/ E) قیمت به درآمد

کرد و این در حالی است مرتبه را تجربه می 7/ 5رقمی بیش از  P/ E ید نسبتواحدی رس 500هزار و  81شاخص کل به محدود 

بنابراین تحرک فعلی صرفا ناشی از  .مرتبه است 6/ 8هزار واحدی، نسبت مزبور حدود  82که در شرایط کنونی و با ورود به کانال 

دنیای »نیز ارتقای ملموسی یافته است )گزارش ها( نبوده و مخرج کسر )سودآوری شرکت (P/ E ها )رشد صورت کسرتورم قیمت

  .(تیر 22در تاریخ « هانقطه چرخش سود بورسی»با عنوان « اقتصاد

 بازانامید دالری بورس

وره جز یک دنظر قرار داد. بورس تهران و نرخ دالر بهعنوان یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر بازار سهام بتوان روند دالر را مدشاید به

درصد در تغییرات ماهانه(. علت  80بستگی باالی اند )ضریب همای مستقیم با یکدیگر داشتهای( رابطهثنا )زمان مذاکرات هستهاست

درصد ارزش کل بورس تهران را به  50هایی که حدودا گردد؛ بنگاههای کاالیی وابسته به نرخ دالر برمیاین امر نیز به حضور شرکت

ها( بود، این دو ای نیز چون عامل اصلی نوسانات بازار غیراقتصادی )بحث تحریمر دوران مذاکرات هستهدهند. دخود اختصاص می

عیین عنوان یک نشانه برای تتوان نوسانات دالر را بهها میکردند. اکنون با رفع این نگرانیبازار در مسیری مخالف یکدیگر حرکت می

درصدی دارد.  8نشان از رشد  95ماه ابتدایی امسال با مدت مشابه سال  5نگین نرخ دالر در مسیر بازار سهام ارزیابی کرد. مقایسه میا

یدن شده رساز سوی دیگر، عمده فعاالن اقتصادی باور دارند که دالر به نوعی دارای تورم انباشته است و در صورت رهایی این فنر جمع
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توان همچنان به آینده بازار بنابراین و با توجه به موارد یادشده می .تظار نیستهای دالر باالی چهار هزار تومان اصال دور از انبه نرخ

  .سهام از این منظر امیدوار بود

 اهرم فرامرزی بازار سهام

رسی کند. برهایی که وابسته به نرخ دالر هستند را متاثر میدر سوی دیگر، قیمت جهانی کاالها قرار دارند که تقریبا همان شرکت

، رشد بسیار 95جاری نسبت به میانگین آن در مدت مشابه سال ماه ابتدایی سال 5دهد عمده کاالها در نشان می« دنیای اقتصاد»

ه های بورسی نویدبخش است. نکتترکیب این رشد قیمت جهانی با افزایش نرخ دالر برای نیمی از شرکت دهند.مطلوبی را نشان می

ها از ماه ابتدای سال است؛ یعنی حتی اگر اصالح قیمت 5توجه دیگر آنکه، قیمت فعلی کاالها به مراتب باالتر از میانگین آنها در قابل

های کاالیی بازار سهام به هم وضعیت به مراتب بهتری از سال گذشته برای شرکتازماهه رقم بخورد، ب 5سطوح فعلی تا میانگین 

های وابسته دیده شده است، اما همچنان لحاظ سودآوری قابل تصور است. هرچند بخشی از این رشدها در افزایش قیمت سهام گروه

 .های خالی برای بهبود بیشتر عملکرد این گروه متصور بودتوان ظرفیتمی

 وقف افت تورم؟ت

های فروش محصوالت است. شاخص ها به لحاظ اسمی را افزایش دهد، رشد نرختواند سودآوری شرکتیکی دیگر از مواردی که می

شود. در است که تغییرات آن نرخ تورم عمومی نامیده می (CPI) کالنی که نماینده این رویداد است، نماگر قیمت کاالهای مصرفی

ها را داشتند، رشد نرخ محصوالت به شدت محدود ها افزایش عمومی هزینهنرخ تورم نزولی بود و گرچه شرکت دولت یازدهم، روند

ها در رسد مسیر کاهشی نرخ تورم متوقف شده و شاید افزایش تدریجی نرخ فروش محصوالت شرکتشده بود. اکنون اما به نظر می

ماه ابتدایی سال گذشته، نرخ تورم میانگین اندکی کمتر  5دهد در ا نشان میههای مختلف چندان دور از انتظار نباشد.بررسیبخش

اما یک تفاوت جدی میان آمار امسال با سال گذشته وجود  .درصد بود و در سال جاری نیز میانگین تورم همین ارقام است 10از 

 8/ 6شود و اواسط پاییز به درصد شروع می 11/ 2طوری که فروردین سال گذشته نرخ تورم از دارد و آن مسیر نرخ تورم است. به

درصدی در فروردین  9/ 5شود نرخ تورم رسد. از آن زمان اما مسیر کاهشی نرخ تورم تغییر کرده و امسال مشاهده میدرصد نیز می

کند ها نیز تاکید میدرصد در تیر رسیده است. در این میان، توجه به افزایش پرشتاب نقدینگی کشور در این سال 10ماه به بیش از 

مدت و بلندمدت خواهد شانس چندانی برای پایین ماندن نرخ تورم وجود ندارد. این موضوع فارغ از اثرات کالن اقتصادی که در کوتاه

 .های بورسی مثبت ارزیابی شودتواند برای رشد اسمی سودآوری شرکتداشت، می

 خوب و بد نرخ سود

های اخیر را نرخ سود بدون ریسک ارزیابی کرد. جایی که ذار بر تمامی بازارهای کشور طی سالترین عامل اثرگشاید بتوان مهم

ها باعث باال ماندن نرخ بهره در اقتصاد شده است. نرخ سود باال از دو جهت بر مشکالت اساسی در عدم تعادل منابع و مصارف بانک

صورت عمومی گذاری قیمت سهام یا بهدهد، ارزشپول را افزایش میکند؛ نخست آنکه چون هزینه فرصت قیمت سهام فشار وارد می

کند، یعنی نسبت درصدی را دریافت می 20عنوان مثال، اگر فردی بدون ریسک سود ساالنه دهد. بهبازار را کاهش می P/ E نسبت

دهد. در همین را تحت تاثیر قرار می گذاری در سایر بازارهامبنایی که ارزش .واحد است 5گذاری وی عدد قیمت به درآمد سرمایه

درصد، نسبت  15واحد متعادل شود با کاهش نرخ سود به مثال  7درصدی نسبت قیمت به درآمد بورس در  20مثال، اگر با نرخ سود 

ار سهام به دلیل باال های فعال در بازدومین مساله اما، افزایش هزینه مالی بنگاه.مرتبه نیز رشد کند 8تواند تا مزبور در بازار سهام می

ها اثر منفی دارد و در نتیجه هرگونه کاهش غیردستوری نرخ سود در ها است. این امر نیز بر سودآوری شرکتبودن نرخ بهره وام

دد. گرشود، به واقعیت اقتصاد کشور برمیاینکه بر غیردستوری بودن کاهش نرخ سود تاکید می .تواند به نفع بازار سهام باشداقتصاد می

صورت دستوری نرخ سود را کاهش داده و هر بار در عمل، نرخ بهره کاهش پیدا نکرده های اخیر بارها شاهد آن بودیم که بهطی سال
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اسناد خزانه اسالمی بانکی( اشاره کرد ) «سخاب»درصدی اوراق  30توان به نرخ سود باالی ترین رویداد مشابه میاست. در نزدیک

بنابراین، اغلب  .صورت صوری نرخ بهره در این بازار کنترل شودیر ورود اوراق در بازار بدهی، سعی شد بهکه با مسدود کردن مس

تواند واقعی بوده و اثرات خود را بر بورس تهران کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود اگر با اصالح اصولی نظام بانکی انجام شود می

، تغییر محسوسی 95ماه ابتدایی امسال و مدت مشابه سال  5بانکی در رخ سود در بازار بیندهد روند نها نشان مینیز بگذارد. بررسی

مهمی  هاینداشته است و شاید از این نظر تهدید یا فرصتی را نتوان مد نظر قرار داد. با این وجود، بانک مرکزی در حال برداشتن گام

ها تا چه حد عملی ش نرخ سود را وعده داده است. باید دید این وعدهدر جهت اصالح نظام بانکی است و رئیس کل بانک مرکزی کاه

طور کلی گرچه تغییر ناگهانی در نرخ سود دور از انتظار گذار تا چه اندازه برای اصالح نظام بانکی مصمم است. بههستند و سیاست

 .دخورهای مثبت برای تعدیل این نرخ بیش از موارد منفی به چشم میاست، اما نشانه

 های اقتصادحرکت چرخ

عنوان آینه اقتصاد دهد بازار سهام بهها نشان میتوان مسیر رشد اقتصادی ارزیابی کرد. بررسیاما آخرین محرک بورس تهران را می

 تهای اقتصاد با شتاب بیشتری به حرکجهت با روند رشد اقتصادی بوده است. از اواخر سال گذشته نیز چرخکشور، در بلندمدت هم

رسد این روند در حال تداوم است. هرچند بخش مهمی از رشد اقتصادی سال گذشته مربوط درآمدند و در سال جاری نیز به نظر می

بهتر  95کند وضعیت به لحاظ رشد اقتصادی نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ها تاکید میبه نفت بوده است، اما بررسی

تواند یک اند که میبینی کردهدرصدی را برای سال جاری اقتصاد کشورمان پیش 6تا  4رشدهای بین  المللی نیزاست. موسسات بین

 .محرک جدی برای تداوم رونق بازار سهام محسوب شود
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 2020های اقتصادی ایران تا افق شاخص

را بر اساس  2020های اقتصادی ایران تا سال وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی آینده برخی شاخص :دنیای اقتصاد

، تهیه و «Trading Economics» براساس اطالعات منتشر شده موسسهالمللی اعالم کرده است. این گزارش که های بینارزیابی

، «کنندهمصرف»، «هاقیمت»، «کار»، «تولید ناخالص داخلی»، «پول»، «بازار»حوزه  10های مرتبط با ایران در تنظیم شده، شاخص

بخش 7در « تجارت»های رو افق شاخصرا مورد بررسی قرار داده است. در گزارش پیش «وکارکسب»و « دولت»، «مالیات»، «تجارت»

دهد ایران در سه ماهه چهارم ارزیابی شده است. آمارها در حوزه تجارت نشان می 2020بخش مختلف تا سال  5در « وکارکسب»و 

 2016تا  1974های میلیون دالر به ثبت رسانده و متوسط تراز تجاری آن طی سال 5387خود را با رقم  «مازاد تجاری»، 2016سال 

، 2020تراز تجاری ایران در متوسط فصلی سال  ها،بینیاین در حالی است که براساس پیش .میلیون دالر بوده است 7617برابر با 

دالر خواهد رسید که حکایت از کاهش تراز تجاری کشور دارد. اما در مقابل کاهش تراز تجاری ایران، افق میلیون 4676به رقم 

 2016نسبت به سه ماهه سوم سال  2016اهد بود. براساس آمارها، ارزش صادرات سه ماهه چهارم سال کشور روشن خو« صادرات»

میلیون  28404برابر  2016تا  1974های میلیون دالر افزایش یافته و متوسط آن طی سال 22148میلیون دالر به  19239از رقم 

بینی شده که از متوسط دالر پیشمیلیون 21782رقمی برابر با  2020دالر بوده است. البته ارزش صادرات ایران در متوسط فصلی 

 2016در سه ماهه چهارم سال « واردات»کمتر خواهد بود. همچنین براساس آمارهای منتشر شده، ارزش  2016تا  1974های سال

 1974های و متوسط آن طی سال دالر رسیدهمیلیون 16761دالر به میلیون 15112از  2016با افزایش نسبت به سه ماهه سوم سال 

 17202به  2020دهد بخش واردات تا متوسط فصلی سال ها نشان میبینیمیلیون دالر بوده است. پیش 20787برابر  2016تا 

های حوزه تجارت است که یکی دیگر از شاخص« مازاد حساب جاری»دالر برسد که بیانگر افزایش ارزش این بخش است. میلیون

، مازاد حساب جاری 2016دهد در سه ماهه چهارم سال ها نشان میارزیابی .این گزارش مورد توجه قرار گرفته است روند آن در

 .میلیون دالر رسیده است 5778نیز به میزان  2016تا  1975های میلیون دالر ثبت شده و متوسط آن طی سال 3225ایران برابر 

نسبت مازاد »دست خواهد یافت. روند  4525افزایشی خواهد بود و به عدد  2020این در حالی است که افق این شاخص تا سال 

نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است؛ آمارها حاکی است در سال  2020تا سال « حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

های ت رسیده و متوسط آن نیز طی سالدرصد به ثب 6/ 30، مازاد حساب جاری نسبت به تولید ناخالص داخلی به میزان 2016

 6/ 5روند صعودی را طی کند و به  2020شود این شاخص تا سال بینی میدرصد بوده است. پیش 1/ 49به میزان  2016تا  1980

 ناست که براساس آمارها تولید آ« تولید نفت خام»درصد دست یابد. ششمین شاخصی که در حوزه تجارت مورد واکاوی قرار گرفته 

میلیون بشکه رسیده است.  3/ 880میلیون بشکه به  3/ 893از  2017با کاهش نسبت به ماه مه سال  2017در ماه ژوئن سال 

گذاری سرمایه»میلیون بشکه در روز برسد.  4/ 013به  2020دهد تولید نفت خام ایران تا متوسط فصلی سال ها نشان میارزیابی

میلیون دالر  1262به میزان  2015شاخص تجارت مورد بررسی قرار گرفته است در سال  عنوان آخرینکه به« مستقیم خارجی

دهد میزان ها نشان میدالر بوده است. ارزیابیمیلیون 2277برابر  2015تا  1998های افزایش یافته و متوسط آن طی سال

وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت درحوزه کسب بر اساس آمارهای.روند صعودی را دنبال کند 2020گذاری خارجی تا افق سرمایه

، در سه ماهه چهارم سال «رشد تولید صنعتی»های منتشر شده نیز پنج زیرمجموعه مورد بررسی قرار گرفته است. براساس داده

درصد  5/ 94برابر  2016تا  1975های درصد افزایش یافته و متوسط آن طی سال 14/ 60نسبت به دوره مشابه سال قبل،  2016

تولید ماهانه »درصد خواهد رسید.  10/ 23به  2020ها رشد تولید صنعتی تا سال بینیبوده است. این در حالی است که بنا بر پیش
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تن افزایش یافته و میلیون 1/ 785تن به میلیون 1/ 723نسبت به ماه مه همان سال، از رقم  2017نیز در ماه ژوئن سال « فوالد

ها تولید ماهانه فوالد در بینیهزارتن بوده است. طبق پیش 767/ 23برابر با  2017تا  1991های نه آن طی سالمتوسط تولید ماها

وکار که از سوی وزارت صنعت های بخش کسبرو خواهد شد. یکی دیگر از شاخصتنی روبهمیلیون 1/ 700با جهشی  2020افق 

کشور، ایران در  190براساس آخرین ارقام ساالنه بانک جهانی در مقایسه با  است.« وکارسهولت کسب»مورد ارزیابی قرار گرفته، 

تری کسب کرده و متوسط موقعیت ضعیف 117با رتبه  2015نسبت به سال  120با رتبه  2016وکار، در سال شاخص سهولت کسب

ها روند رو به افول شاخص سهولت بینیبوده است. این در حالی است که براساس پیش 136برابر با  2016تا  2008های آن طی سال

نیز یکی دیگر از  «ادراک فساد»خواهد رسید. شاخص  129به  2020دار خواهد بود و در افق وکار در ایران همچنان ادامهکسب

، رتبه و «Transparency International» ها توفیق چندانی کسب نکرده است. در گزارشبینیهایی است که در پیششاخص

 2003های ( بوده و متوسط آن طی سال100از ) 29( و 175از ) 131ترتیب به 2016تیاز ایران در شاخص ادراک فساد در سال ام

ترتیب به 2020دهد رتبه و امتیاز ایران در شاخص ادراک فساد تا سال ها نشان میبینیبوده است. پیش 26و  124ترتیب به 2016تا 

وکار مورد ارزیابی قرار گرفته است، عنوان آخرین شاخص بخش کسبکه به« پذیریرقابت»خص خواهد رسید. شا 29و  165به 

، «Global Competitiveness Report» برد. در گزارشدر شرایط خوبی به سر نمی 2020همانند دو شاخص قبلی در افق 

های ( بوده و متوسط آن طی سال7از ) 4/ 12و  (138از ) 76ترتیب به 2016پذیری در سال رتبه و امتیاز ایران در شاخص رقابت

 4/ 1به  2020پذیری در افق دهد امتیاز شاخص رقابتها نشان میبینیبوده است. پیش 4 /25و  73ترتیب به 2017تا  2011

 .نخواهد داشت 2016خواهد رسید که تفاوت چندانی با امتیاز کسب شده در سال 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 های سپرده کاالییپاشنه آشیل صندوق

تولید محصوالت کشاورزی و فرارسیدن روزهای گرم سال خود سیگنالی است از افزایش حجم  :بابالوحسیندنیای اقتصاد ،محمد

شویم، زمان برداشت محصول فرارسیده و حتی روزهای پایانی خود را سپری آرام به اواخر تابستان نزدیک میهم اکنون که آرام

های های گسترده محصول به بازار همراه است شاید بهترین زمان ممکن برای ایجاد صندوقکند. این بازه زمانی که با ورود عرضهمی

پرده کاالیی برای محصوالت استراتژیک کشاورزی باشد. هم اکنون که مکانیزم قیمت تضمینی در بورس کاال اجرایی شده و همچنین س

اندازی توان ادعا کرد همه چیز برای راههای کاالیی نیز در بدنه این بازار مالی وجود دارد، میتجربه ایجاد و تامین مالی صندوق

های صورت دستورالعملها بهرسیده تا الزامات قانونی تشکیل این صندوقاتژیک فراهم شده و زمان آن فراهای کاالیی استرصندوق

های سپرده کاالیی در بورس کاالی ایران خودنمایی کند. تعلل در ایجاد این قبیل ذخایر کاالیی قطعا به اجرایی و آغاز به کار صندوق

الزامات قانونی کاهش التهاب در بازار کاالهای اساسی کشاورزی و تامین ذخایر محصوالت  .نفع بدنه اقتصادی کشور تمام نخواهد شد

بستر برای ایجاد و  ترینتوان مهماستراتژیک از جایگاه مهمی در قوانین باالدستی کشور برخوردار است و همین الزامات قانونی را می

های ترین راه برای کاهش تکانهدهد بهترین و سادهنشان می« اقتصاد دنیای»های بررسی .های کاالیی به شمار آوردتوسعه صندوق

های سپرده کاالیی است که این مهم در روح برخی از قوانین باالدستی عرضه محصوالت کشاورزی و تنظیم بازار استفاده از صندوق

به منظور کاهش التهابات بازار کاالهای  برنامه ششم توسعه مستتر است. در این بند قانونی آمده است: 32همچون بند الف ماده 

منظور کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی در اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصوالت کشاورزی و به

ی نهای تنظیم بازار و تامین ذخایر محصوالت راهبردی )استراتژیک(، شرکت بازرگاگردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست

های دولتی مسوول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس دولتی ایران یا هریک از شرکت

برآوردهای ماهانه، فصلی و ساالنه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصوالت، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در 

روی  1384/ 9/ 1( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 1( ماده )24ی موضوع بند )قراردادهای سلف و ابزارهای مال

ماده یک قانون قانون بازار  24در بند .کنندهای مشمول صدر این بند در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام میهر یک از دارایی

هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل  :این گونه تعریف شده استاوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، اوراق بهادار 

 نقل و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد. شورا )شورای عالی بورس و اوراق بهادار(، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعالم

توان معادل هم در نظر گرفته شده است. با توجه به این موارد می خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون،

نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف، سلف موازی استاندارد، پیمان آتی، قراردادهای آتی یا قراردادهای 

قررات بازار سرمایه اقدام کرد.بندهای قانونی های مشمول صدر این ماده قانونی در چارچوب ماختیار معامله روی هر یک از دارایی

سازان اقتصاد و بدنه های سپرده کاالیی فراهم آورده و تنها عزم جدی تصمیمفوق همه چیز را درخصوص اجرایی شدن صندوق

 ا محوریت محصوالتهای سپرده کاالیی بطلبد تا این الزام قانونی را به فاز اجرایی آن وارد سازند. صندوقمدیریت قوه مجریه را می

ایم و با توجه به الزامات قانونی، هنوز وارد فاز اجرایی نشده است. به آن پرداخته« دنیای اقتصاد»استراتژیک بحثی است که بارها در 

د اهای گذشته تحقق یافت، ولی هنوز تا اهداف این بحث یعنی ایجاین در حالی است که ایجاد اولین صندوق کاالیی برای طال در ماه

های های شوک تقاضا و مدیریت قدرتمندانه وضعیت بازار و قیمتسازی کاالها به منظور کاهش تکانهصندوقی امن برای ذخیره

دهد افزایش حجم تولید محصوالت کشاورزی و عرضه بیش از تقاضا تجربه سایر کشورها نشان می.ای بسیار داریمپیشنهادی فاصله

مچون غالت به یک اصل اقتصادی و امنیتی بدل شده تا جایی که کشورهایی همچون کانادا، چین، مخصوصا در کاالهای استراتژیک ه
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ی اند تا ذاتا امنیتگذاری تولیدات غله خود را بیش از مصرف تعیین کردهآمریکا، آلمان و فرانسه و اغلب کشورهای مهم در جهان هدف

گذاری غالب در بازار محصوالت کشاورزی به شمار توان هدفکته مهم را میدرونی در بازار محصوالت کشاورزی آنها حاکم شود. این ن

آورد، ولی تا دست یافتن به این حجم از تولید، باید با دقت بیشتری به وضعیت تولید و مدیریت عرضه و تقاضای آن توجه نشان داد. 

عیت تولید مورد بررسی قرار داد؛ یعنی با فرض استفاده تر ذات اصالح بازار محصوالت کشاورزی را باید در ابتدا از وضصورت دقیقبه

 .بخش از مدیریت تولید را از این نقطه آغاز کرد ترینبهینه از ابزارهای اصلی تولید در بخش کشاورزی یعنی زمین و آب باید مهم

رس در بی منابع آبی در دستنشینی نسصورت نسبتا مطلوبی در سطح کشور پراکنده شده ولی با عقباکنون زمین کشاورزی بههم

های حاصلخیز در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی کاهش یافته و برتری اهمیت منابع آبی دوچندان های اخیر، جذابیت زمینسال

تر برای مدیریت واقعی بخش کشاورزی باید به مدیریت منابع آبی روی آورد که توجه به آبخیزداری و شده است. به عبارت دقیق

های فعلی باید در دستورکار اکید قرار گیرد.اگرچه بارها از داری و تداوم تالش برای استفاده حداکثری از ذخایر آبی و بارشنآبخوا

عنوان داری بهرسد حجم توجه به آبخیزداری و آبخوانهای مختلف انتقاد شده ولی به نظر میکاهش سطح آب زیرزمینی در حوزه

ها و انتقادات در این حوزه همخوانی ندارد. پس از این فاز توجه به ایر آب زیرزمینی با حجم نگرانیبسترهایی مهم برای تغذیه ذخ

مدیریت منابع آبی و مخصوصا کاهش اتالف آب در مسیر انتقال و کشت محصوالت مختلف را باید مورد توجه و ارزیابی قرار داد. این 

ها برای ایجاد بورس آب کند که زمینهآب در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می موارد یعنی توجه به ساز و کارهای اجرایی در حوزه

ین ها و همچننیز فراهم شده و در صورت آغاز به کار قدرتمندانه این بازار پتانسیل بزرگی برای تامین مالی و رقابتی شدن قیمت

اورزی و صنعتی و مخصوصا ایجاد بستری برای های مختلف کشهای عرضه، انتقال و تقاضای آب در بخششفافیت درخصوص واقعیت

پس از بررسی اجمالی بحث آب و پتانسیل مدیریت این منبع در بازار آب بورس انرژی باید .تامین مالی صنعت آب فراهم خواهد شد

رده ی گستهای سپرده کاالیی پرداخت که در شرایط روز کشور بحث تامین مالی آن، خود فرآیندباز هم به اهمیت تشکیل صندوق

ها با فرض دولتی بودن آن، فاصله داشتن از منافع مالی است یعنی این آید. از سوی دیگر ذات تشکیل این قبیل صندوقبه شمار می

های حاصله از آن موجب ای از دولت فعالیت انتفاعی نخواهد داشت یا زیانعنوان زیرمجموعهها در صورت فعالیت بهقبیل صندوق

نگری نفیها شاید مالشعاع قرار بگیرد. هرچند چنین ادعایی در بدو تشکیل این قبیل صندوقزایی احتمالی نیز تحتشود که درآمدمی

ات کند که باید در ذهای دولتی این ذهنیت را ایجاد میهای اخیر در حوزه تجارت و توزیع کاال در بدنه سیستمباشد ولی تجربه سال

دو مطلب فوق یعنی .ر شرایطی که هدف تنظیم بازار است نه کسب منافع مالی تردید کرددرآمدزایی واحدهای دولتی مخصوصا د

های سپرده کاالیی به عنوان دو پاشنه آشیل ایجاد صندوقهای سپرده کاالیی و درآمدزایی آن را باید بهتامین مالی اولیه صندوق

ل توان این دو مشکز قابلیت اجرایی شدن برخوردار است یعنی میشمار آورد، ولی تجربه نشان داده که هر دوی این موارد به سادگی ا

 توان از بورس کاال تامیناکنون این ساز و کار در بورس کاال وجود دارد یعنی میرا مرتفع کرد. درخصوص تامین منابع مالی اولیه؛ هم

 اکنون این تجربه درخصوصورد معامله قرار داد. هممالی کرده و بخشی از ارزش صندوق سپرده کاالیی را در اختیار گرفته و در آینده م

های مختلف زمانی، تامین های باالی معامالت طال در دورهصندوق سپرده طال در بورس کاال وجود دارد و البته با توجه به جذابیت

کمفرماست زیرا های سپرده کاالیی محصوالت کشاورزی وضعیت دشوارتری حتری به همراه داشت. درخصوص صندوقمالی ساده

 .کندها کمتر خودنمایی میانتظار برای منافع مالی در آینده برای این قبیل صندوق

ها از طرف بخش خصوصی با مدیریت بورس کاال نیز به حدی باالست که این در حالی است که جذابیت ایجاد این قبیل صندوق

م قانونی هم در این خصوص وجود دارد. اعطای تضمین برای امنیت توان اثرات مثبت آن را نایده گرفت مخصوصا زمانی که الزانمی

 گذاری در بخشهای دولتی همچون تضمین توسط صندوق مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایهگذاری اولیه توسط بخشسپرده

جه باقی مانده در چارچوب ها، پتانسیل بازارگردانی و پرداخت وکشاورزی، اعطای مجوز واردات در صورت نیاز به این قبیل صندوق
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زی های گسترده در بخش کشاورگذاریقیمت تضمینی در بورس کاال با سرعت عمل بیشتر یا حتی ایجاد بستری برای جذب سرمایه

نکته دیگری که در این خصوص خودنمایی خواهد کرد .تواند در این چارچوب موثر واقع شوددرون بازار سرمایه مواردی است که می

ی که هایدهد که در حوزههای کاالیی در نقاط مختلفی از کشور است زیرا پراکندگی انبارها در مناطق مختلف نشان میدوقایجاد صن

ش یابد که این وضعیت با پیهای کاالیی افزایش میاز تولید بیشتر در بخش کشاورزی برخوردار هستند، تراکم انبارهای این گروه

ها را در اقصی نقاط ایران ها، ایجاد این قبیل صندوقنوع تقاضا در سایر مناطق و استانفرض تفاوت در بدنه بخش مصرف و ت

های سپرده کاالیی در مناطقی که تمرکز مصرف عنوان مثال درخصوص جو و ذرت دامی ایجاد صندوقدهد. بهپذیر نشان میتوجیه

داشت تر در فصل برصورت دقیقنیز برخوردار خواهد شد. به بیشتری وجود دارد توجیه بیشتری خواهد داشت که از درآمدزایی بیشتر

شود ولی به مرور ها منجر میهستیم که به کاهش قیمتغالبا با عرضه گسترده محصوالت کشاورزی مخصوصا خوراک دام رو به رو

االیی های کین قبیل صندوقکند بنابراین پتانسیل ایجاد اها خودنمایی میزمان با کاهش حجم عرضه و افزایش تقاضا، رشد قیمت

 هایسازی دولت، پتانسیل ایجاد صندوقبا توجه به موارد فوق و در صورت حمایت بدنه تصمیم.حتی با رویکرد انتفاعی نیز وجود دارد

رمایه و ار ستوان کاربرد انتفاعی برای آن در نظر گرفت و همچنین تامین مالی اولیه آن نیز از بستر بازکاالیی فراهم خواهد بود و می

اد های ایجهای پیشین بارها درخصوص ضرورت و پتانسیلهای کاالیی میسر است. این در حالی است که در گزارشمخصوصا بورس

دف ای بتواند در مسیر تحقق این ههای رسانهرسد پیگیریهای کاالیی برای محصوالت استراتژیک سخن گفتیم و به نظر میصندوق

ی دولت باشد. حال که قیمت تضمینی برای ذرت و جو در بورس کاالی ایران در حال انجام بوده و معامالت سازهمراه بدنه تصمیم

ت های کاالیی فراهم استوان گفت که همه چیز برای ایجاد این قبیل صندوقگندم نیز در این چارچوب مدتی است که پا گرفته، می

 .ری کردو باید با عزمی جدی دست یافتن به این مهم را پیگی

http://www.iana.ir/fa/news/47642/%D9%BE%D8%A7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47642/%D9%BE%D8%A7%25


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

26 
 

 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 بانی بورس در کانال جدیددیده

روز کاری نوسان در کانال  17پس از  (درصد 0/ 07واحدی )معادل  61رشد  دنیای اقتصاد: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با

در عبور از این سطح تحت  92هزار واحدی عبور کرد.پیش از این شاخص سهام در پاییز سال  82هزار واحدی، از سطح مقاومتی  81

ها در تاریخ معامالت سهام ترین دورهاز رکودی واحدی را نیز تجربه کرده بود. در ادامه اما یکی 500هزار و  89تاثیر هیجانات قله 

از  گران در عبور شاخص سهامرسد در شرایط کنونی با توجه به تجربه نسبتا ناخوشایند معاملهرقم خورد. بر همین اساس به نظر می

 ماند؟گران قرار دارد: آیا شاخص سهام در این ارتفاع پایدار میاین سطح، این سوال پیش روی معامله

برای پاسخ به این سوال باید عوامل مثبت و منفی اثر گذار کنونی پیرامون بازار سهام را بررسی کرد. باید در نظر داشت شاخص کل  

های اخیر کمتر تجربه شده است هزار واحدی پایدار بوده است.موضوعی که مشابه آن در سال 81روز معامالتی در سطح  17حدود 

های سه ماهه از های فعال در بازار سهام در گزارششود. عالوه بر آن وضعیت سودآوری شرکتو یک رکورد شکنی محسوب می

های اقتصادی بینی تغییر سیاستانداز افزایش نرخ ارز و تورم با پیشدیدگاه کارشناسان و فعاالن مثبت ارزیابی شد، ضمن اینکه چشم

های سیاسی نسبت به گذشته بسیار کمتر روند.از طرفی نگرانیه شمار میکننده از معامالت سهام بدولت نیز از جمله عوامل حمایت

های قدرتمندی برای بورس کاال محور تهران منتشر شده است. این موارد در مجموع شده است و از سوی بازارهای جهانی نیز سیگنال

از  کنندهکنند. در کنار عوامل مثبت حمایتتوانند معامالت سهام را برای حرکت در یک روند صعودی حمایت عواملی هستند که می

ها در شهریور ماه و عدم اعتماد های موجود بر سر راه بازارهای جهانی، کمبود نقدینگی، فشار فروش اعتباریمعامالت سهام اما نگرانی

حرکت معامالت سهام در  ها از جمله موانع پیش رویهای پاالیشی با توجه به سبقه این شرکتهای مالی شرکتصورتسهامداران به

کارشناس  4هزار واحدی از منظر  82به بررسی پایداری شاخص سهام در کانال « دنیای اقتصاد»روند صعودی هستند. در این راستا 

 .خوانیمبازار سهام پرداخته است. در ادامه این گزارش اظهارات این کارشناسان را می

*** 

 بینی با وجود معضل کمبود نقدینگیخوش

گذاران نهادی در بازار سهام عمدتا فروشنده هستند و این موضوع ناشی قمی، کارشناس بازار سهام: در حال حاضر سرمایهولی نادی

از کمبود نقدینگی در سطح کالن اقتصاد کشور است. این امر تهدیدهایی بر سر راه رشد بیشتر شاخص سهام است.همین کمبود 

از طریق پیشنهاد نرخ سود باال اقدام به جذب نقدینگی کنند یا مانع از خروج پول شوند. در  هانقدینگی سبب شده است که بانک

نتیجه این امر نیز ورود نقدینگی به معامالت سهام کند شده است. کمبود نقدینگی در کنار کسری بالقوه بودجه دولت در سال جاری 

گی افزوده است.تحت تاثیر این موارد سوالی که پیش روی فعاالن های بازنشستگی، بر شدت تقاضای نقدینو مشکالت کسری صندوق

های های باالتر وجود دارد؟ هرچند تحلیلگیرد، این است که آیا امکان رسیدن شاخص کل بورس تهران به قلهای قرار میتاالر شیشه

دانستند، اما از منظر های باالتر میهواحدی را مقدمه جهش به قل 500هزار و  81تکنیکال عبور قدرتمندانه شاخص سهام از سطح 

بینی به آینده بازار سهام را فراهم آورد. تصمیم دولت و بانک مرکزی به تواند شرایط خوشعوامل بنیادی مواردی وجود دارد که می

وجه مایت کنند.باید تتوانند از نظر بنیادی از معامالت سهام حکاهش نرخ سود بانکی و احتمال افزایش نرخ ارز مواردی هستند که می

های دولت در مورد نرخ های اخیر نرخ ارز به منظور کنترل تورم سرکوب شد. حال با توجه به احتمال تغییر سیاستداشت طی سال

ارز و تورم این انتظار وجود دارد که آزاد شدن نرخ ارز سرکوب شده به افزایش این نرخ منجر شود و در وضعیت بخش مهمی از صنایع 
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ی اثر مثبتی بر جای بگذارد.عالوه بر این انتظار برای رشد قیمت مواد خام در بازارهای جهانی و با حداقل ثبات قیمت آنها در بورس

  .تواند شرایط مناسبی برای بازار سهام فراهم آوردهای کنونی در مجموع میمحدوده

 های افت و رشد غالب استابهامات بر انگیزه

خوبی برای  های اخیر رشد مناسبی را تجربه کرده و بعضا بازدهیازار سهام: اگرچه شاخص بورس در هفتهبهزاد گلکار، کارشناس ب

 رفعاالن بازار سهام رقم زده، اما ادامه راه بورس با ابهاماتی مواجه است. کارشناسان در شرایط فعلی بیش از آنکه به ادامه صعود امیدوا

کند، نسبت به بازار ابهام دارند. رشدهای اخیر بازار را خیز قیمت فلزات در بازارهای جهانی و ها نگرانشان باشند یا بیم ریزش قیمت

اند. اند که پرنوسان و پرهیجان بودهها رقم زده است. بازارهای جهانی همواره نشان دادههای مالی پاالیشگاههمچنین بهبود صورت

ت ها نیز به تصمیماشوند. از طرف دیگر وضعیت سودآوری پاالیشگاهلی میکنند وارد سیر نزوها به همان سرعت که رشد میقیمت

اقتصادی وزارت نفت و پاالیش و پخش وابسته است. بنابراین رشد اخیر بازار سهام بر پایه رویدادهای غیرقابل اتکا رخ داده است و 

افی در بلندمدت برای اقتصاد کشور وجود ندارد. انداز شفهای اخیر شاخص بورس دل بست. نکته دیگر آنکه چشمتوان به صعودنمی

رسد برای رفع این مشکل نیاز است به نظر می .ترین مشکالت این روزهای بازار سرمایه نرخ باالی سود در اقتصاد استیکی از اساسی

ای فزایش یابد و نرخ سود افت کند. برها اها را بپردازد تا نقدینگی نزد بانکبدهکار بانکی، مطالبات بانک ترینعنوان بزرگکه دولت به

این کار بانک مرکزی ناچار به افزایش پایه پولی خواهد بود که تبعات تورمی قابل توجهی خواهد داشت. این در حالی است که به نظر 

ری از مدت خبر میانکند. بنابراین احتماال دای به رشد تورم داشته باشد و از هرگونه انبساط پولی اجتناب میرسد دولت عالقهنمی

توان انتظار داشت که اصالح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره که رشد تورم و در نتیجه رشد نرخ ارز نخواهد بود. به عبارت بهتر نمی

ن اها محرکی برای بازار سهام تلقی شود. عالوه بر این مسائل تجربه نششود به این زودیخود منجر به افزایش تورم و رشد نرخ ارز می

مدت فعاالن بازار رود که در کوتاهتر است. انتظار میداده است که نیمه دوم سال برای بورس تهران معموال از نیمه اول سال ضعیف

پس از آن طبق تجربه تاریخی بورس، احتماال  .سهام به استقبال فصل تسویه اعتبارات رفته و آرام آرام از ارزش معامالت کاسته شود

مدت شاخص کل بورس از محدوده رود که در کوتاهاواسط آذرماه نیز دوره رکود بازار سهام خواهد بود. در نتیجه انتظار میمهرماه تا 

توان چنین استنباط کرد که بورس طور کلی میهزار واحد تثبیت شود. به 81های کمتر از نشینی کرده و در محدودهفعلی خود عقب

مدت و بلندمدت نیز ابهامات قابل توجهی بر سر راه بازار سهام ی برای رشد نخواهد داشت و در میانمدت انگیزه کافتهران در کوتاه

  .خواهد بود

 غلبه عوامل حمایتی در شرایط پایدار

شکنی هزار واحدی، روز گذشته کانال 81روزه در کانال  17ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سهام: نماگر بورس تهران پس از پایداری 

طوری که طی جدید ایفا کرد. به های جهانی، نقش پررنگی را در صعود بورس به این کانالدر بازار جدیدی را تجربه کرد. رشد قیمت

عنوان حامی اصلی معامالت سهام گذاران قرار گرفت و بهها بسیار مورد توجه سرمایهمعامالت روزهای اخیر بازار سهام، فلزی

ها های سهامی به ویژه پاالیشیهای مثبت از وضعیت سودآوری شرکتگران شاهد انتشار گزارشموضوع معاملهدر کنار این  .درخشیدند

بودند. این عوامل در مجموع اهرمی برای رشد شاخص سهام فراهم آورد و آن را در کانال جدید قرار داد. با وجود تجربه منفی عدم 

آید که آیا بار دیگر این شاهد تکرار این ه رکودی پس از آن، این سوال پیش میو دور 94پایداری رشد شاخص سهام پس از زمستان 

 کنند. در حال حاضر عواملها، از پایداری بورس در این کانال حمایت میتجربه خواهیم بود؟ آیا وضعیت فعلی اقتصاد کشور و شرکت

ها در فضای ها در بازارهای جهانی، بهبود شاخصیمتمثبت و منفی زیادی پیش روی بازار سهام قرار گرفته است. روند مناسب ق

ها در نظام بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار و همچنین کاهش ها، اصالح سیاستکالن اقتصادی، چرخش سودآوری شرکت

دار ماندن کننده بورس تهران ظاهر شوند. پایتوانند در نقش عوامل حمایتریسک مباحث سیاسی از جمله عواملی هستند که می

http://awnrc.com/index.php
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توان به وضعیت صنایع شاخص بورس تهران در فضای کنونی در گرو پایداری عوامل مذکور است.در تکمیل مسائل مطرح شده می

کنند. با توجه به رکود های بورسی در حوزه مسکن فعالیت میطور مثال در حال حاضر بخشی از شرکتبورس تهران توجه کرد. به

تواند این بخش از بازار سهام را رونق دهد.در مقابل عوامل مثبت د ایران، خروج از رکود مسکن میساله این بخش از اقتصاچند

ها «سخاب»انتشار برخی اوراق با درآمد ثابت همچون  .شده، موانعی نیز بر سر راه رشد پایدار بورس در شرایط کنونی وجود داردمطرح

ب شد تا حجم قابل توجهی از نقدینگی از بازار سهام خارج شود و برای کسب های فضایی سبدر بازارهای غیرمتشکل آن هم با نرخ

ها در بازار سهام خواهد بود. در عین سود باالتر و بدون ریسک راهی این بازارها شود. طبیعتا تداوم این روند سدی در برابر رشد قیمت

کند که البته این امر موقتی خواهد بود. در ام فشار وارد میها در شهریور ماه بر رشد شاخص سهحال آغاز تسویه اعتبارات کارگزاری

 .رسد عوامل مثبت )در صورت پایداری( بر عوامل منفی غلبه و به تداوم رونق بازار سهام کمک کنندمجموع به نظر می

 های جهانیصعود به شرط ثبات بازار 

را شکسته و در  1395ز گذشته توانست سقف فروردین ماه ولید هالالت،کارشناس بازار سهام: شاخص کل بورس اوراق بهادار رو

کنند و نسبت قیمت های جهانی روند صعودی پرقدرتی را تجربه میدر فضایی که قیمت .هزار واحدی قرار گیرد 82محدوده باالی 

وانه عود شاخص کامال پشتهای وابسته نیز عمدتا از متوسط بازار کمتر است، رشد قیمت این نمادها طبیعی است و صبه درآمد شرکت

های جهانی است. درصد ارزش کل بازار، وابسته به نرخ دالر و قیمت 50تحلیلی و منطقی دارد.باید توجه داشت در حال حاضر بالغ بر 

ت بآمارهای ارائه شده از سوی اقتصادهای بزرگ خصوصا آمریکا و چین نشان داد که میزان تقاضا در بسیاری از بازارهای کاالیی نس

های تولیدی منجر به تقویت این کاالها شد سنگ، حذف ظرفیتتر است. در محصوالتی همچون فوالد و زغالبه طرف عرضه پر قدرت

و در سایر فلزات، اعتصابات کارگری میزان عرضه را تضعیف کرد به شکلی که با وجود اتمام اعتصابات اما معادن نتوانستند به ظرفیت 

موضوع دیگر رسیدن به فصل سرما و کاهش تولید در صنایع آالینده است که تمامی این موارد میزان عرضه را  تولید قبلی بازگردند.

ها( که های کامودیتی محور )کاالییدهد. با فضای ایجاد شده در این شرایط باید انتظار داشت که شرکتنسبت به تقاضا کاهش می

 ها به شرط ثبات قیمت جهانی قطعا روندد، با اقبال مناسبی مواجه شوند. این شرکتنسبت قیمت به درآمد کمتر از متوسط بازار دارن

گیرد. بنابراین باید توجه داشت به دهند. چون ارزش بازار آنها، بخش مهمی از ارزش کل بازار را در بر میصعودی خود را ادامه می

خص کل بورس تهران روند صعودی خواهد داشت و بعید نیست های جهانی یا حداقل ثبات بازارهای جهانی، قطعا شاشرط رشد قیمت

تجربه شده بود را نیز فتح کند.در کنار این موضوع، در ماه آینده شاهد  1392واحدی که دی ماه سال  500هزار و  89اگر محدوده 

ها سال عداد زیادی از کارگزاریشهریور خواهیم بود. ت 31ها با سال مالی منتهی به فشار فروش ناشی از تسویه اعتبارات کارگزاری

شهریور دارند. در مقابل در شهریور ماه با شروع به کار وزرای جدید و تشکیل تیم اقتصادی دولت دوازدهم  31مالی منتهی به 

بازار سرمایه  ها، باید دید برنامه وزرای مرتبط بادر انتهای شهریور پس از تسویه اعتباری .تر خواهد شدهای بازار سرمایه روشنبرنامه

اهمیت است. در صورتی که نرخ دالر روندی صعودی سازد. ضمن اینکه تحوالت نرخ ارز بسیار باچه تصویری برای اهالی بازار می

 .دهدداشته باشد، طبعا بازار را در مسیر رشد حرکت می

w.iana.ir/fa/news/http://ww47636/%D8%AF%DB%8C%D8% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

+ جدول محصوالت و  1396نسخه الکترونیکی گزارش متوسط قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی بهار 

 اقالم

خورشیدی به ارائه  1396هزینة خدمات کشاورزی بهار  مرکز آمار ایران با انتشار نسخه الکترونیکی متوسط قیمت فروش محصوالت و

اطالعاتی در ارتباط با متوسط قیمت فروش ساالنه یک کیلوگرم از محصوالت کشاورزی، متوسط قمیت فروش انواع دام زنده و... 

 و ریال 51875 نخود قیمت متوسط ،1396 سال نخست ماهه سه در حبوبات، بخش در ایران، آمار مرکز از ایانا گزارش به .پرداخت

 درصد افزایش داشته اند. 4.3و  76.8به سال قبل مشا فصل به نسبت ترتیب به که بوده ریال 42504 عدس قیمت متوسط

ریال بوده که  9481و خیار  9906، خربزه 3438، متوسط قیمت هندوانه 1396سه ماهه اول سال در بخش محصوالت جالیزی، در  

در بخش سبزیجات، در سه  درصد افزایش داشته اند. 25.5و  76.4درصد کاهش و  32.3ه سال قبل نسبت به فصل مشاببه ترتیب 

ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل  8929و گوجه فرنگی  9314، پیاز 11486، متوسط قیمت سیب زمینی 1396ماهه اول سال 

 ،1396 سال اول ماهه سه در ای،علوفه محصوالت بخش در اند.درصد افزایش داشته  103.1و  167.9، 163.9مشابه سال قبل 

درصد کاهش  17.5افزایش و  12.1ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  1298 کاه و 7002 یونجه قیمت متوسط

 38862آلبالو و  30162، هلو 35655، متوسط قیمت زردآلو 1396دار، در سه ماهه اول سال های هستهدر بخش میوه داشته اند.

 در دار،دانه هایمیوه بخش در درصد افزایش داشته اند. 18.6و  43.4، 17.2ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 

 کاهش درصد 8.5 قبل سال مشابه فصل به نسبت که بوده ریال 25765 درختی سیب قیمت متوسط ،1396 سال اول ماهه سه

، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده 1396دامداری سنتی، در سه ماهه اول سال در بخش  .است داشته

و  34.7ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  127781ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری به صورت زنده  149083

 شیر کیلوگرم یک قیمت متوسط ،1396 سال اول ماهه سه در سنتی، دامی هایفراورده بخش در درصد افزایش داشته اند. 15.8

درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت یک  1/24د نسبت به فصل مشابه سال قبل درص  که بوده 43720 گوسفند

ی خدمات در بخش هزینه ها درصد افزایش داشته است. 2.9ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  11665کیلوگرم شیر گاو 

ریال و هزینة شخم زمین زراعی دیم  1818391، هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی آبی 1396ماشینی، در سه ماهه اول سال 

در بخش  درصد کاهش داشته اند. 1.3درصد افزایش و  11.1ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  1115500

 1.3ریال بوده که نسبت به سال قبل  450228، دستمزد کارگر میوه چین مرد 1396ال دستمزد نیروی کار، در سه ماهة اول س

درصد افزایش  6.8ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  356068درصد کاهش داشته است و دستمزد کارگر میوه چین زن 

 588103مزد کارگر وجین کار و تنک کار زن ریال و دست 530377داشته است. همچنین، دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار مرد 

 درصد افزایش داشته اند. 19.8و  7.6ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 

http://www.iana.ir/fa/news/47667/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9% 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 نگرانی کشاورزان با عرضه گندم در بورس پایان نیافت

برخی مسئولین سیاست اجرای طرح قیمت تضمینی را تحولی بزرگ در بخش کشاورزی می دانند اما در مقابل تولیدکنندگان براین 

 .واند، تأثیر گذار باشدباورند که استفاده از ظرفیت بورس کاال نمی ت

با محدودیت و  بازار محصوالت کشاورزی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

دشواری ساختار زیادی روبرو است که بخش عمده ای از این مشکالت مربوط به عدم توسعه یافتگی اقتصاد کشاورزی، ساختار سنتی 

به جای خرید تضمینی را تحولی بزرگ  قیمت تضمینی اجرای طرحبراین اساس برخی مسئولین سیاست .و ناکارآمدی بازار است

 همم از دولت مالی بار توجه قابل کاهش و محصول بهای به کشاورزان سریع دسترسی که معتقدند و د در بخش کشاورزی می دانن

 کاال این درحالی است که برخی از کارشناسان بخش بر این باورند که استفاده از ظرفیت بورس  .رود می شمار به طرح این مزایای ترین

علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در .باشد داشته کشاورزی محصوالت بازار تنظیم و مدیریت بر تأثیری تواند نمی

از سیاست دولت مبنی بر اجرای قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی گندم اظهار   صنعت،تجارت و کشاورزی گفتگو با خبرنگار

استان اجرا شد اما شرکت بازرگانی دولتی ، گندم های کشاورزان را تحویل  4ین طرح به صورت پایلوت در داشت: در سال جاری ا

 بورس کاال وی با اشاره به ضرورت طراحی زیرساخت برای عرضه محصول در.است اضافی کار یک این که دهد می بورس گرفته و به

 اکهچر است، ضروری امری کاال بورس در محصول عرضه برای انبارداری توسعه مختلف، نقاط در کشاورزان پراکندگی وجود با  افزود:

خرید های آرد را ملزم به ایمانی با اشاره به اینکه دولت باید کارخانه.ندارند نیز حتی یک روز محصول را   نگهداری امکان کشاورزان

 ابهم و نمایند واریز کشاورزان حساب به رفته بورس تابلوی روی که نرخی طبق  های آرد باید گندم رانماید،گفت: کارخانه گندم

 .اشته باشندند را خود محصول فروش دغدغه گندمکاران دولت، مالی بار کاهش بر عالوه تا شود پرداخت دولت سوی از آن التفاوت

دو ماه از تحویل محصول پرداخت رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: گرچه دولت مطالبات گندمکاران را پس از گذشت 

نکرده اما گندمکاران اطمینان خاطر دارند که در اسرع وقت پس از تأمین منابع به حسابشان واریز می شود و این درحالی است که 

 .دوربا اجرای قیمت تضمینی گندمکاران گرفتار کارخانه های آرد می شوند که این امر مشکالت عدیده ای برای آنها به وجود می آ

را تحت تاثیر خود قرار می  تولید گندمبه گفته وی اجرای طرح قیمت تضمینی و تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی کارخانه ها، 

ایمانی با اشاره به اینکه برای گندمکار خرید محصول از سوی دولت یا کارخانه های آرد تفاوتی ندارد، تصریح کرد: برای گندمکار .دهد

 کاال بورس در طرح این اجرای گرفتار جوکاران همانند گندمکاران صورتاین غیر در در اسرع وقت اولویت است پرداخت مطالبات 

 .شوند می

  اما و اگرهای اجرای طرح قیمت تضمینی

براساس قانون،  :گفت صنعت،تجارت و کشاورزی علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

دولت موظف به خرید تضمینی محصوالت استراتژیک است، چراکه اجرای قیمت تضمینی نیازمند فراهم نمودن زیرساخت های الزم 

بهترین نحوِ خرید  قیمت تضمینی بدون واسطه :ارد، افزودوی با اشاره به اینکه قیمت تضمینی به سیستم بازار بستگی د.است

خان محمدی ادامه داد: با وجود آنکه قیمت تضمینی از قبل اعالم می شود از .است، در صورتیکه سیستم داللی در بازار حاکم نباشد

 خرید به اینکه کشاورزان به  مدیرعامل مجمع ملی نخبگان با اشاره. این رو کشاورز برحسب آن می تواند به کشت محصول بپردازد

 کاهش گذشته، سال در محصول تضمینی خرید نرخ اعالم در تأخیر اساس براین: داشت اظهار کردند، عادت محصوالت تضمینی
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صورت فراهم نمودن زیرساخت ها قیمت تضمینی بهترین راه حل  در که است حالی در این و زد رقم را جاری سال در گندم تولید

 .وی اجرای طرح قیمت تضمینی افزایش کیفیت، بهره وری و رقابت پذیری تولید را به همراه دارد به گفته.است

http://www.yjc.ir/fa/news/6203369/%D9%86%DA%AF%D8%B1% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۵/۲۹ : تاریخ

 دهد فارس از شرایط جوی کشور گزارش می
غرب کشور امروز  ترین شهر کشور در برخی مناطق غرب و جنوبچنان داغ/ اهواز همغرب بروز گرد و خاک در مناطق غرب و جنوب

  .دور از انتظار نیستو فردا به ویژه در ساعات بعدازظهر، با افزایش سرعت وزش باد، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا 

یابی و هواشناسی امروز و فردا در استان مازندران و مناطقی های پیش، براساس نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شودمی بینیپیش از استان گلستان رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد

های زاگرس جنوبی در هرمزگان، ارتفاعات فارس، شمال بوشهر، جنوب کهگیلویه و هایی از جنوب کشور و دامنهبخشامروز در 

بویراحمد و ارتفاعات البرز مرکزی در ساعات بعدازظهر رشد ابر، احتمال رگبار پراکنده باران و گاهی نیز رعدوبرق و وزش باد شدید 

غرب و جنوب غرب کشور امروز و فردا به ویژه در ساعات بعدازظهر با افزایش سرعت وزش در برخی مناطق .شودمی بینیپیش موقت

 .باد تشکیل گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی از این مناطق دور از انتظار نیست

مراه گردوخاک هبل گاهی با زا منطقه در که شودمی بینیپیش در سه روز آینده در نوار شرقی کشور در برخی ساعات وزش باد شدید

 بیشینه ؛است حاکم نیز شنبهسه روز شرایط این که شودمی بینیپیش آسمان تهران فردا صاف تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد.است

ترین مرکز استان و درجه باالی صفر گرم 47روز آینده اهواز با بیشینه دمای .بود خواهد درجه 25 و 35 تهران در فردا دما کمینه و

میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا .ترین مرکز استان خواهد بوددرجه باالی صفر خنک 11با کمینه دمای شهرکرد 

متر بود،بنابراین بارش سال میلی 235.9متر ثبت شد، بارش سال گذشته در این بازه زمانی میلی 214.7مردادماه امسال  26روز 

بیشترین میزان بارش در هفته چهل و هفتم سال زراعی متعلق به منطقه کالله استان .درصد بارش سال گذشته است 91جاری 

  .متر بوده استمیلی 53گلستان به میزان 

 .مشاهده کنند برنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی را از اینجاختواند کاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960529001034 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 گونه عقرب در سطح کشور/ دومین گونه جدید عقرب در جهان در استان هرمزگان 70شناسایی 

سال گذشته در قالب پروژه های تحقیقاتی مؤسسه تعداد عقرب  10مدیر بیوتکنولوژی و آزمایشگاه مرکزی مؤسسه رازی گفت: در 

 .گونه افزایش یافته است 70گونه به بیش از  22های شناسایی شده در سطح کشور از 

سازی رازی، دکتر شاهرخ نویدپور با اشاره به فعالیت های آزمایشگاه رفرانس این به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

مؤسسه اظهار کرد: در راستای فعالیت های مشخص شده برای تحقیقات ملی عقرب این مؤسسه و شناسایی عقرب های ایران و 

رقالب پروژه های تحقیقاتی مؤسسه و نیز پروژه هایی که با دانشگاه های علوم پزشکی کشور سال گذشته د 10کشورهای منطقه، در 

 گونه افزایش یافته است. 70گونه به بیش از  22انجام شد، تعداد عقرب های شناسایی شده در سطح کشور ازحدود 

نه جدید عقرب در ایران ادامه داد: بر اساس مدیر بیوتکنولوژی و آزمایشگاه مرکزی مؤسسه رازی با اشاره به شناسایی آخرین گو

فعالیت های تحقیقاتی و نمونه های ارسالی از مناطق مختلف کشور، طی کار مطالعاتی مشترک میان مؤسسه رازی و دانشگاه علوم 

 ی شد.ید شناسایپزشکی هرمزگان )در قالب پایان نامه دکترا(، عقربی ارسال شد که بر اساس رفرانس های معتبر، به عنوان عقرب جد

وی خاطرنشان کرد: پس از مطالعاتی که جدید بودن این گونه را مشخص می کرد، این عقرب به یکی از مراکز بین المللی در کشور 

 .چک، ارسال شد و پس از تأیید، به پاس زحمات دکتر شاهی دانشجوی این حوزه، پیشنهاد شد عقرب به نام وی نامگذاری شود

پیش از این مطالعه گونه عقرب همی اسکورپیوس که یکی از خطرناکترین گونه های عقرب در ایران محسوب می نویدپور گفت: تا 

 شود، پنج گونه بود که با این مورد به شش گونه افزایش یافته است.

ه بود که شد وی بیان کرد: البته یک گونه دیگر از عقرب های همی اسکورپیوس نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان شناسایی

 هنوز به تأیید نهایی نرسیده است.

مدیر بیوتکنولوژی و آزمایشگاه مرکزی مؤسسه رازی تأکید کرد: این گونه عقرب که به تازگی شناسایی شده از خانواده همی اسکورپیده 

در کشور به خود  است که خطرناک ترین عقرب درایران و جهان محسوب می شود و بیشترین میزان مرگ ناشی از عقرب زدگی را

 اختصاص داده است.

 وی افزود: این عقرب بر اساس مطالعات انجام شده تاکنون تنها در محدوده جغرافیایی استان هرمزگان یافت شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/47602/%D8%B4%D9%86%D8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 لزوم توجه به تغییر اقلیم در برنامه های به نژادی درختان میوه

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: موضوع تغییر اقلیم در برنامه های به نژادی درختان میوه باید مورد توجه 

ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس این سازمان و هیأت  گزارش  به .قرار گیرد

همراه، از پروژه ها و طرح های تحقیقاتی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری در ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال شهر بازدید 

 کیلومتری شهر کرج واقع شده است. 25تأسیس و در  1353تار، در سال هک 50این ایستگاه با مساحت .به عمل آوردند

در این بازدید نخست دکتر زینانلو رئیس پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری، گزارشی از فعالیت های جاری پژوهشکده ارائه 

ر زمینه میوه های دانه دار و هسته کرد و سپس محققان حاضر در این مراسم درخصوص آخرین یافته ها و دستاوردهای تحقیقاتی د

 دار و تغذیه و اصالح پایه های متحمل به خاک های آهکی توضیحاتی بیان کردند.

در این بازدید دکتر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی طی سخنانی، پیرامون برنامه به نژادی 

صول، رهنمودها و توصیه هایی را ارائه و بر این نکته تأکید کرد که پژوهشکده در برنامه درختان میوه برای دستیابی به ارقام پرمح

 های به نژادی آتی خود باید موضوع تغییر اقلیم را مد نظر و توجه قرار دهد و متناسب با این امر، برنامه های به نژادی خود را به مورد

وه های به، سیب، بادام و فندق بازدید کردند و در جریان این بازدید، توسط اجرا درآورد.در ادامه، این هیات از کلکسیون های می

 محققان مربوطه در خصوص ارقام جدید و ژنوتیپ های امیدبخش این میوه ها توضیحات الزم ارائه شد.

ل مختلف، بحث و در ادامه این بازدید ، نشست هم اندیشی دکتر زند و همکاران محقق پژوهشکده برگزار و طی آن پیرامون مسائ

 تبادل نظر شد.

http://www.iana.ir/fa/news/47565/%D9%84%D8%B2% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

 چگونه کشاورزی به تدریج برای محیط زیست مخرب شد

اولین شواهد در مورد کشاورزی در جنگل های استوایی در گینه نو یافت شده است، جایی که انسان ها در اوایل دوره زمین شناسی 

هولوسن سیب زمینی هندی، موز و تارو می کاشتند. تالش های اولیه برای کشاورزی در جنگل های استوایی، که با شکار و جمع 

مهمی داشته است. بومی کردن گیاهان جنگلی و حیوانات توسط انسان، ازجمله سیب زمینی، آوری تکمیل شده است، پیامدهای 

 فلفل قرمز، فلفل سیاه، انبه، موز و مرغ، اکولوژی های جنگل را تغییر داد و به آشپزی امروزی در جهان کمک مهمی کرد.

 کشاورزی در جنگل

گروه ها، جنگل های استوایی بومی و استراتژی های کشاورزی مبنی بر در کل، زمانی که  "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت 

گیاهان و حیوانات محلی را به کار گرفتند موجب آسیب مهم یا طوالنی به محیط زیست نشدند. دکتر کریس هانت از دانشگاه جان 

که وارد این زیستگاه ها شدند در آغاز  در حقیقت بیشتر جوامعی"مورز لیور پول و از نویسندگان یک پژوهش در این باره می گوید: 

 "تراکم جمعیت کمی داشتند و به نظر می آید سیستم های معیشتی را ایجاد کردند که با محیط زیست خاص آن ها هماهنگ بود.

با این حال هرچه شدت کشاورزی بیشتر می شد، به ویژه زمانی که شیوه های کشاورزی خارجی به جنگل های استوایی و محیط 

سال پیش به  2400یست های جزیره ای وارد شد، این تاثیرات بیشتر شد. زمانی که کشاورزان دانه های ارزن و گوساله ها را در ز

جنگل های استوایی مناطق غربی و مرکزی آفریقا آوردند، فرسایش خاک اساسی و آتش زدن جنگل ها اتفاق افتاد. به طور مشابه، 

ا مناطق وسیعی از جنگل های استوایی به دلیل کشت برنج و ارزن آتش زده شد و پاک سازی سال پیش در جنوب غربی آسی 4000

شد. برای مثال، افزایش تقاضا برای روغن نخل منجر به پاک سازی جنگل های استوایی شد تا فضایی برای کاشت نخل فراهم شود. 

نوع زیستی، ایجاد فرسایش خاک و قرار دادن مناطق این شیوه ها که موجب پاک سازی بی حد و حصر، کاهش ت"هانت می گوید: 

 "مستعدتر در معرض آتش سوزی ها می شود، بعضی خطرهای بزرگ را که جنگل های استوایی با آن روبه رو هستند نمایان می کند.

کنند.  ا تاکید میاین پژوهشگران هم چنین بر اهمیت منتشر کردن دانشی که از باستان شناسی به دست آورده اند به سایر رشته ه

با همکاری با یکدیگر این گروه ها می توانند به ایجاد درک بهتر از محیط های جنگل های استوایی و این که چگونه به بهترین شکل 

می توانند از آن ها محافظت کنند کمک می کنند.اولین تحقیق درباره تاثیر جهانی انسان ها بر جنگل های استوایی دوران باستان 

سال است که انسان ها با کار بر روی زمین و کشاورزی در حال تغییر دادن این زیست محیط ها  45،000می دهد که حداقل نشان 

هستند. این بررسی در مقابل دیدگاهی قرار می گیرد که می گوید جنگل های استوایی پیش از کشاورزی مدرن و صنعتی شدن 

( منتشر شده است Nature Plantsالعه که اخیرا در مجله گیاهان طبیعی )محیط های طبیعی دست نخورده بوده اند. این مط

دریافته است که در حقیقت انسان، از طریق تکنیک های مختلف؛ از سوزاندن کنترل شده بخش هایی از جنگل تا مدیریت گیاهان 

هزار سال داشته است. اگرچه مطالعات  و حیوانات برای پاک سازی جنگل، تاثیر شگرفی بر اکولوژی چنین جنگل هایی در طی چند ده

قبلی به تاثیرات انسان بر مناطق خاصی از جنگل های استوایی می پرداخت، این اولین تحقیق است که داده های تمام جهان را با 

 johnیکدیگر ترکیب کرده است. این مقاله که توسط دانشمندان بخش علوم تاریخ بشر موسسه ماکس پالنک، دانشگاه جان مورز )

Moores لیورپول، دانشگاه کالج لندن و بخش شرق دور مدرسه فرانسوی منتشر شده است، سه فاز متفاوت از تاثیر انسان بر جنگل )

های استوایی را که بیشتر در رابطه با شکار و فعالیت های جمع آوری، فعالیت های کشاورزی در مقیاس کوچک و شهرک های 

 داده است.شهری در مقیاس بزرگ است پوشش 

 جمع آوری کننده -تاثیرات بزرگ گروه های کوچک شکارچی

http://awnrc.com/index.php
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جمع آوری کننده به نظر می آید مناطقی از جنگل های استوایی را سوزانده اند، به  -در زمان های بسیار قدیم گروه های شکارچی

ل سوزی مشابه در استرالیا و گینه سال پیش. شواهدی مبنی بر فعالیت های جنگ 45،000ویژه در جنوب غربی آسیا؛ تقریبا حدود 

بیشتری شدند که حیوانات و « حاشیه جنگل»نو وجود دارد. با پاک سازی بخش هایی از جنگل انسان ها قادر به ایجاد محیط های 

 گیاهانی را تشویق به ماندن می کرد که انسان ها دوست داشتند آنها را بخورند. 

است اما هم چنین شواهدی مبنی بر اینکه این فعالیت های انسانی با انقراض جانوران  با اینکه همچنان در مورد این مسئله بحث

غول آسا در اواخر دوره زمین شناسی پلیستوسین مانند تنبل زمینی غول آسا، ماستودون های جنگلی و جانوران کیسه دار بزرگی 

ها تاثیر مهمی بر تراکم جنگل، توزیع گونه های گیاهی، که به تازگی منقرض شده اند ارتباط داشته است وجود دارد. این انقراض 

 مکانیزم های بازتولید گیاهان و چرخه زندگی در جنگل که تا امروز دوام آورده است داشته است.

http://www.iana.ir/fa/news/47507/%DA%86%DA% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۶تاریخ: 

 سانتی متر عمق آب دریاچه ارومیه 80

های متعدد جهت احیای دریاچه ارومیه توسط کارگروه ملی نجات این معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با اتخاذ سیاست

متر افزایش یافته است. افزایش سطح تراز دریاچه ارومیه با اتخاذ سانتی 80دریاچه، تاکنون سطح تراز دریاچه ارومیه به بیش از 

 .دریاچه از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه صورت گرفته است های متعدد جهت احیای اینسیاست

پروین فرشچی در خصوص اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم به منظور احیای دریاچه ارومیه گفت: به این منظور تشـکیل  

المللـی بـرای احیـای ایـن بین های ملـی وسـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه بـا ردیـف اعتبـاری مسـتقل ملـی و اسـتفاده از ظرفیـت

دریاچـه صورت گرفته است. پروین فرشچی در ادامه به تهیه برنامه احیا و حفاظت دریاچه ارومیه با همکاری کارگروه ملی نجات 

 .دریاچه ارومیه خبر داد

http://www.iana.ir/fa/news/47524/80%D-8%B3%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 دهدهای زاگرس را نجات میها، جنگلساز سمنکوب دستآتش

 های زاگرسسوزی جنگلبرای مهار آتشکوبی آتش "حامیان محیط زیست مسجد سلیمان"هفته گذشته با ابتکار زیبای انجمن 

به گزارش خبرنگار ایانا، در آخرین هفته مرداد نیز قرار سبز فعاالن محیط زیست سراسر کشور پیگیری شد تا وضعیت .ساخته شد

ای رمحیط زیست سرزمینمان، اندکی بهبود پیدا کند. در طول این هفته انجمن حامیان محیط زیست مسجد سلیمان با ابتکار خود ب

 ساخت آتشکوب به همه آموخت که زاگرس نشینان مردان روزهای سخت هستند.

آغاز  "انجمن پاژین بانه"های زاگرس توسط ای حمایت از جنگلهفته گذشته کمپین یک هفتهدر کردستان شهرستان بانه نیز طی 

 .شد که از طرف مسئولین به دالیل نامشخص به دو روز کاهش یافت

کاشت درخت در اطراف حرم مطهر شهدای گمنام این شهرستان، اقدامی سبز در طول فارس با  "عاشقان طبیعت سروستان"گروه 

 24هفته گذشته انجام دادند.در سیاهکل استان گیالن هم برنامه آموزش و آشنایی کودکان با شغل محیط بانی در روز سه شنبه 

برگزار شد. در شهر لنگرود این استان نیز پاکسازی مشترک ساحل چمخاله لنگرود  "موسسه دوستداران سیاهکل"توسط  96مرداد 

 انجام شد. "انجمن رفتگران طبیعت استان های گیالن و قزوین"توسط 

طبیعت  گروه بانوان"استان ایالم شهرستان آبدانان نیز شاهد قرار سبزی برای پاکسازی اطراف دریاچه دوقلو بود. این قرار سبز توسط 

و گفتگوی آزاد محیط زیستی و دادن لیوان دائمی به  "بانوان طبیعت دوست آبدانان"برگزار شد. همچنین دورهمی  "دوست آبدانان

 بانوان در راستای کاهش لیوان یکبار مصرف در پارک سراب نیز طی هفته گذشته پیگیری شد

http://www.iana.ir/fa/news/47669/%D8%A2%D8%AA%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

 !نگران نباشید،هنوز شمشاد سالم در جنگل داریم

شمشاد به جان این گونه سایه پره شمشاد قرار گرفته است. پیش از این هم بالیت شمشاد ایرانی چندی است مورد هجوم آفت شب

های شمال افتاده بود. درگیر شدن شمشاد ایرانی با یک آفت و بیماری طی چند سال گذشته، ادامه حیات این پسند و بومی جنگل

کند. در چنین شرایطی بسیاری از کشورها برای جلوگیری از انقراض نسل یک گونه در گونه در طبیعت ایران را به شدت تهدید می

کنند تا بعد از مساعد شدن شرایط، نسبت به ترمیم هایی کنترل شده ذخیره میها، بذر و ژرم پالسم آن را در محیطیعت، قلمهطب

 .مجدد محیط طبیعی با استفاده از ذخایر موجود، اقدام کنند

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

 المللی حفظ طبیعتهای گیاهی در خطر انقراض اتحادیه بیندر فهرست گونههای شمال است که شمشاد ایرانی گونه بومی جنگل

(IUCNقرار دارد. این گونه سایه پسند که در زیر آشکوب درختان بلوط، شب خسب و افرا در مناطق جلگه )با  کندای زندگی می

ای در معرض خطر های جلگهاز جنگل ای و حذف درختان تنومندی بلوطهای کشاورزی، تغییر کاربری اراضی جلگهتوسعه زمین

های اخیر شیوع بیماری کنیم. اما در سالهای محدودی جوامع بلوط شمشادستان را مشاهده میانقراض قرار گرفت و امروز در لکه

به  ای، این گونه را یک گامهای جلگههای شمشاد به جا مانده در جنگلبالیت و سپس ظهور آفت شب پره شمشاد در میان پایه

هشدار  ای وپره آفتی وارداتی و سوغات کشورهای دیگر است که به دلیل ضعف سیستم قرنطینهتر کرده است. شبانقراض نزدیک

های جوان تنه درخت و در نهایت خشکی کامل این گونه های درخت شمشاد و پوستسریع وارد ایران شده و تا خوردن کامل برگ

توانید فازهای مختلف پرورش آن شامل کرم، شفیره و حشره بالغ را در تمام طول سال می رود. حشره خوش اشتهایی کهپیش می

گر باشد. کرم خوش خط و خالی که چون تازه به ایران وارد شده، دشمن طبیعی ندارد. یعنی پرندگان و دشمنانی که ممکن نظاره

 ای به سراغ این حشره ناشناسنیستند بنابراین کمتر پرندهاست از این حشره به عنوان غذا استفاده کنند، هنوز با طعم آن آشنا 

ال ها در حپره تنبل که قدرت پروازی چندانی هم ندارد، با فراغ بال در غیبت اقدامات کنترلی سازمان جنگلرود و در نتیجه شبمی

های سالم رسد که تودهمال خبر میهای شگوشه جنگل تکثیر شدن و تغذیه از درختان شمشاد است. در شرایطی که هر روز از گوشه

ه، اثر بودهای بیولوژیکی تجویزی برای کنترل این آفت هم بیپره است و سموم و محلولشمشاد در حال آلوده شدن به آفت شب

. کندهای تجویزی را تکذیب میها بالاثر بودن نسخهبهمن افراسیابی مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل

ای و جاهایی که دسترسی به آن مناسب بوده انجام جلگهتر اعالم کرده بود که مبارزات آنها بر علیه آفت صرفا در مناطق پیش وی

 هایی که مبارزه در آن انجام شده بود، بار دیگر کوچ کرده است! شده است. در نتیجه آفت از نقاطی که محلول پاشی نشده به محل

 تخصیص اعتبار به گیالن و مازندران

مبارزه و کنترل آفت شب پره شمشاد از محل اعتبارات سازمان پدافند ها از اختصاص یک و نیم میلیارد تومان اعتبار برای شنیده

ه ها دریافتیم کداد. اما در تماس با بهمن افراسیابی مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگلغیرعامل خبر می

 پره اختصاص داده است.ها برای مبارزه با شباین اعتبارات را خود سازمان جنگل

گوید: ما اقدام به ارزیابی مناطق محلول پاشی شده در ماه گذشته کردیم. کمیته رباره نحوه هزینه کرد این اعتبارات به ایانا میوی د

تخصصی گیاهپزشکی جلسه برگزار کرد و بازدیدی نیز با حضور اساتید دانشگاه و اعضای هیات علمی بخش تحقیقات از مناطق 

کند: بعد از بازدید تصمیمات جدیدی اتخاذ شد. تقاضای یک و نیم میلیارد تومان اعتبار بی بیان میمحلول پاشی شده داشتیم.افراسیا

میلیارد تومان نیز به  500نوشهر و -ها، یک میلیارد تومان اعتبار به اداره کل منابع طبیعی ساریکردیم و با موافقت سازمان جنگل

http://awnrc.com/index.php
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کند: قصد داریم تمام مناطق آلوده شده را تحت پوشش قرار دهیم. چند روزی است اداره کل منابع طبیعی گیالن دادیم.وی اضافه می

ی و گیرای نیز به قلمهای که برای نجات شمشاد نوشته شده بود، اشارهاند.در بسته اولیهکه همکاران ما محلول پاشی را آغاز کرده

اقعی که یک گونه در معرض خطر، در مقابله با آفات خطرناک سازی بذر و ژرم پالسم شمشاد هم شده است. در تمام دنیا در موذخیره

های )تغییرات ژنتیکی که افراد مربوط به یک گونه در نقاط مختلف جغرافیایی پیدا سازی اکوتیپبیند، ذخیرهبه شدت آسیب می

گیرد. اما افراسیابی در پاسخ به اینکه سازان قرار میگویند( مختلف آن گونه در دستور کار تصمیممونه میاند را اکوتیپ یا بومکرده

گیری شمشاد لحاظ شده است یا خیر، تخصیص اعتبار و اقدام در این رابطه را جزء وظایف معاونت امور جنگل آیا اعتباری برای قلمه

ین گونه است اما گیری ازاهای اتخاذ شده برای نجات شمشاد قلمهدهد: یکی از سیاستکند.وی ادامه میها اعالم میسازمان جنگل

گیری اعتبارات آن در بخش حفاظت دیده نشده است! اعتبار مورد نیاز برای این کار باید توسط بخش جنگل تامین شود. موضوع قلمه

های اجرایی سازمان است اما باید معاونت جنگل بگوید در کمیته تخصصی گیاهپزشکی سازمان تصویب شده است و یکی از سیاست

اد گیری شمشها وعده قلمهگیری را انجام خواهد داد.پیش از این عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگلمهکه کی و کجا قل

توسط بخش خصوصی را داده بود اما از آنجا که این روزها این معاونت به شدت درگیر مسایل مالی ناشی از اجرای طرح تنفس و 

نداده  گیری اختصاصری به این مسئله در اختیار ندارد و به بخش خصوصی برای قلمههای جنگلداری است و گویا اعتباتعطیلی طرح

د پره به این گونه هستنای نیز تهیه نشده است.در حالی که همه کارشناسان نگران بقای شمشاد با وجود حمله شباست، هیچ قلمه

های سالم سال گذشته، شود و تودهی مجازی منتشر میهای جدید درگیر شده در فضاهای مربوط به تودهها و فیلمو هر روز عکس

شود: نباید نگران شمشاد بود. هنوز شمشاد اند، افراسیابی مدعی میهای خشک تبدیل شدهها، امسال به چوببه گواه تصاویر و فیلم

در گلستان آلودگی خیلی کم است  ایم.گونه قلمداد شود که کل شمشادها را از دست دادهسالم در جنگل داریم. در ذهنتان نباید این

 ایم.و در مازندران بخش نوشهر دچار مشکل هستیم که اقدامات خوبی در آنجا انجام داده

 دهدمیلیون تومان اعتبار نسل شمشاد را نجات می 700

ز های بیشتری اتوده اثر است زیرا هر روزشود از نگاه بسیاری از کارشناسان بیاقداماتی که از نگاه اسفندیاری خوب توصیف می

دهند. تماس خبرنگار ایانا با مسعود منصور معاون حفاظت و امور گیری را از دست میپره شده و فرصت قلمهشمشاد درگیر آفت شب

د. در مانگیری بدون نتیجه باقی میها برای توضیح خواستن درباره دلیل عدم اختصاص بودجه به بحث قلمهاراضی سازمان جنگل

های مکرر خبرنگار تلفن همراه معاون حفاظت و امور اراضی سازمان، صدایی که به صدای وی بسیار شباهت دارد به تماس تماس با

گوید معاون مربوطه در جلسه حضور دارد!یونس مهدوی مجری طرح تولید نهال شمشاد که طرحی مشترک دهد و میایانا پاسخ می

گیری شمشاد به ایانا هاست، درباره هزینه مورد نیاز برای قلمهیقات و سازمان جنگلبین دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحق

گیری توده سالم شمشاد در سه استان شمالی قلمه 70تا  50هایی که در گذشته انجام شده بود، باید از ریزیگوید: بر اساس برنامهمی

های هر منطقه، به یا پنج سال، با کنترل آفت در جنگل، نهال 4ا بعد از شد تها در یک نهالستان ایزوله نگهداری میشد. این قلمهمی

های متفاوتی به شرایط محیطی های گیاهی در شرایط مختلف پاسخهای مختلف گونهمحل اصلی خود بازگردانده شود.اکوتیپ

ط محیطی متفاوت بوده و اگر اکوتیپ شون،د در برابر شرایآوری میها که از ارتفاعات مختلف جمعدهند. مقاومت این اکوتیپمی

ارتفاعات پایین در مناطق باال کشت شود، ممکن است با بروز یک سرمای دیررس، گونه گیاهی از بین برود. بنابراین برای موفقیت 

 ات شمشادکند: براین نجکارند.مجری طرح تولید نهال شمشاد عنوان میها، اصوال هر اکوتیپ را در ارتفاع برداشت میکاریجنگل

میلیون تومان است. برای  700هزار نهال تولید شود. هزینه تولید این تعداد نهال همراه با نگهداری آن به مدت یکسال،  20باید 

میلیون تومان برای انقراض نسل یک گونه، عدد زیادی نیست  700های بعد باید هزینه نگهداری در نظر گرفته شود.تامین رقم سال

http://awnrc.com/index.php
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گیرد. زیرا مهدوی معتقد است که به سرعت شب ها با تخصیص بد اعتبارات، فرصت نجات شمشاد را از ایران میاما سازمان جنگل

ها نه تنها اعتبارات خود را در مسیر نادرست هزینه کرده است بلکه پره شمشاد در حال پیشروی به سایر مناطق است.سازمان جنگل

ده و ناموفق بودن آن اثبات شده است. محمد طاهر بوستانی کارشناس منابع کند که آزموده شهایی میپول خود را صرف روش

پره شمشاد تولید کرده در گفتگو با ایانا از تجربه حضورش در کمیته طبیعی که محلولی صد درصد گیاهی برای مبارزه با آفت شب

در این جلسه اقرار  B.Tبودن اثر محلول  گوید.وی مدعی است در حالی که کارشناسان این کمیته به ناموفقگیاهپزشکی سخن می

اند و دیملین هم سمی است که ورود آن به طبیعت مضر است، اما به استفاده آزمایشی از محلول صد درصد گیاهی وی که به کرده

ر روی الروهای تا هزار تومان هزینه دارد، پاسخ منفی داده شده است.بوستانی مدعی است: محلول تولیدی وی ب 700ازای هر لیتر بین 

شود. الروهای سن چهار و پنج هم اگر برگ آغشته به این محلول سن یک و دو و سه اثر کنترلی داشته و منجر به مرگ آنها می

گوید: این محلول صد درصد گیاهی به دلیل ایجاد گریز در حشره بالغ، مانع شوند. وی همچنین میگیاهی را بخورند، روز بعد تلف می

پره شمشاد و شود.با در نظر گرفتن مجموع مباحث مطرح شده توسط کارشناسان در زمینه مدیریت آفت شبن میگذاری آتخم

 شود: به یزدان اگر ما خرد داشتیم/کجا این همه حال بد داشتیم.نجات این گونه ارزشمند، فقط یک شعر در ذهن متبادر می

http://www.iana.ir/fa/news/47513/%D9%86%DA%AF%D8%B1 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 بازگشت مگس های سفید به پایتخت

با گرمای هوا در تهران و کالن شهرهای  معاون فنی سازمان حفظ نباتات گفت: مگس سفید جزئی از اکو سیستم شهری شده که

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزییحیی ابطالی معاون فنی سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار .شودبزرگ ظاهر می

با اشاره به ظاهر شدن مجدد مگس های سفید در شهر تهران اظهار داشت: طبق روال همه ساله با گرم  ،گاران جوانباشگاه خبرن

جزئی از اکو  مگس سفید :وی در ادامه افزود.شدن هوا این پدیده به اوج خود می رسد و مجدداً با خنک شدن هوا فروکش می کند

ابطالی تصریح کرد: در سال های قبل دستور .کالن شهرهای بزرگ ظاهر می شودسیستم شهری شده که با گرمای هوا در تهران و 

تهیه شد و بدین منظور محلول پاشی، شستشو با آب و صابون و استفاده از تله  سازمان حفظ نباتاتالعمل برخورد با این حشره در 

ها یکی از دالیل عمده حاشیه خیاباندرختان توت  :معاون فنی سازمان حفظ نباتات در پایان یادآور شد.و کارت زرد توصیه می شود

 ستنده حشرات این تجمع برای خوبی پناهگاه دارند، که پررنگی و پهن های برگ دلیل به درختان ایجاد مگس های سفید است، این

 .است شده تهیه درختان مرتب شوی و شست برای الزم ملزومات رو این از

http://www.yjc.ir/fa/news/6210101/%D8%A8%D8%A7% 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 سرپرست وزارت نیرو منصوب شد

 .منصوب کرد« وزارت نیرو»محمودی را به سرپرستی قانون اساسی و در حکمی مهندس ستار  135رییس جمهوری، براساس اصل 

 :به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن حکم حسن روحانی به این شرح است

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 جناب آقای مهندس ستار محمودی

به موجب این حکم شما را به سرپرستی عالی، قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و مدیریتی جناب 135براساس اصل 

 .نمایممنصوب می« وزارت نیرو»

امید است با عنایات الهی و همکاری کلیه کارکنان آن وزارت، در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسالمی، با 

 .مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید موفق باشیدرعایت اصول قانون

http://www.iana.ir/fa/news/47630/%D8%B3%D8%B1%D9 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

شریعتمدار، رییس کمیسیون آب، محیط گانه اتاق ایران انتخاب شدند/  19های اعضای جدید هیات رئیسه کمیسیون

 زیست و اقتصاد سبز شد و فارغی، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی

های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دور دوم فعالیت خود در دوره هشتم هیات نمایندگان را با کمیسیون

 .برگزاری انتخابات هیات رئیسه آغاز کردند

های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دور هشتم هیات گزارش ایانا از اتاق ایران، دور دوم فعالیت کمیسیونبه 

همزمان با برگزاری نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دو نوبت صبح و .نمایندگان با انتخاب اعضای جدید هیات رئیسه، آغاز شد

 .گانه انتخابات خود را برای تعیین هیات رئیسه جدید برگزار کردندزدههای نوبعدازظهر، کمیسیون

ها پس از برگزاری انتخابات طبق قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، هر دو سال اعضای هیات رئیسه کمیسیون

 .شوندبین اعضای هر کمیسیون، انتخاب می

 :نتیجه نهایی انتخابات به شرح زیر است

 آب، محیط زیست و اقتصاد سبز (1

 رئیس -سیدمحمدحسین شریعتمدار 

 نایب اول -محمدرضا مشاهیری 

 نایب دوم -محسن رشید فرخی 

 احداث و خدمات فنی و مهندسی (2

 با توجه به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای حاضر در جلسه، انتخابات برگزار نشد

 انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی (3

 رئیس -شمس اردکانی علی 

 نایب اول -آرش نجفی 

 نایب دوم -رضا پدیدار

 بازار پول و سرمایه (4

 رئیس -کوروش پرویزیان 

 نایب اول -سیدرضا زیتون نژاد موسویان 

 نایب دوم -بابا محسن حاجی

 بازرگانی داخلی (5

 رئیس -سایه خسرو فروغان گران

 نایب اول -مسعود خیاط زاده 

 نایب دوم -فاضل شنیور 

 توسعه صادرات (6

 رئیس -عدنان موسی پور 

 نایب اول -امیر عابدی 

http://awnrc.com/index.php
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 نایب دوم -حمیدرضا صالحی 

 بنیانوکارهای نوین دانشکارآفرینی و کسب جوانان، (7

 رئیس -افشین کالهی 

 نایب اول -سهیال جلودارزاده 

 نایب دوم -غالمحسین جمیلی 

 هااهحاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگ (8

 رئیس -مسعود بنابیان 

 نایب اول -سعید ترکمان دهنوی 

 نایب دوم -ای جلیل مغازه

 حمایت قضایی و مالکیت فکری (9

 رئیس -ناصر ریاحی 

 نایب اول -احمد آتش هوش 

 نایب دوم -حسن شکوهی 

 ونقل، لجستیک و گمرکحمل (10

 رئیس -مجتبی بهاروند 

 نایب اول -فاطمه قنبر پور 

 نایب دوم -زرین قلم کامل 

 سازی و سالمت اداریرقابت، خصوصی (11

 رئیس -حسن فروزان فرد 

 نایب اول -فرشید شکرخدایی 

 نایب دوم -محمود اولیایی 

 گذاریسرمایه (12

 رئیس -فریال مستوفی 

 نایب اول -مهدی علی پور 

 نایب دوم -مجید فانی 

 صنایع (13

 رئیس -ابوالفضل روغنی گلپایگانی 

 نایب دوم -ا بصیری تهرانی نیم

 نایب اول -زاده سیدباقر شریف

 فناوری اطالعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه (14

 رئیس -محمدرضا طالیی 

 نایب اول -عبدالرضا نوروزی 
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 نایب دوم -رحیم بناموالیی 

 کشاورزی و صنایع غذایی (15

 رئیس -غالمعلی فارغی 

 نایب اول -فرهاد آگاهی 

 نایب دوم -ناصر مرادی 

 گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر (16

 رئیس -احمد اصغری قاجاری 

 نایب اول -بابک ترابی 

 نایب دوم -محمدجعفر رائیچی 

 مالیات، کار و تأمین اجتماعی (17

 رئیس -محمود توالیی 

 نایب اول -جلیل کاربخش راوری 

 نایب دوم -محمدرضا نجفی منش 

 مدیریت واردات (18

 رئیس -جعفری سیدمحمد 

 نایب اول -فرهاد احتشام زاد 

 نایب دوم -سیامک پیربابایی 

 معادن و صنایع معدنی (19

 رئیس - بهرام شکوری 

 نایب اول -حسن حسینقلی 

 نایب دوم -غالم سرور نوتی زهی 

http://www.iana.ir/fa/news/47682/%D8%A7%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۲۷تاریخ: 

 ماراتن افزایش نرخ کاالهای اساسی /یخِ کاهش قدرت خرید مردم، باز نشد

پیش رفته، به طوریکه با قدرت خرید خانوار بررسی بازار کاالی اساسی نشان می دهد که افزایش قیمت برخی اقالم با شیب تندی 

 ، بانک مرکزی گزارش قیمت خرده فروشیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.سنخیتی ندارد

 برخی از اقالم خوراکی در هفته منتهی به سیزدهم مرداد ماه را اعالم کرد که براین اساس نرخ دو گروه کاالیی تخم مرغ و سبزی های تازه،

، میوه های تازه، قندوشکر،گوشت قرمز روند کاهشی و اقالمی همچون نرخ حبوباتبراساس اعالم بانک مرکزی، .افزایش قیمت را نشان می دهد

بررسی بازار کاالی اساسی سفره خانوار نشان می دهد که افزایش قیمت .مرغ، چای، لبنیات و روغن نباتی با ثبات قیمت مواجه هستندبرنج، 

گزارش های میدانی از بازار عمده فروشان حاکی از آن .برخی اقالم با شیب تندی پیش رفته، به طوریکه با قدرت خرید خانوار سنخیتی ندارد

 .م فراوانی اقالم در مغازه ها اما تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد و به گفته کسبه مردم بیشتر تماشاگر هستند تا خریداراست که علی رغ

 :حال به سراغ مسئوالن مربوطه می رویم تا از آخرین وضعیت نوسانات اقالم اساسی سبد خانوار با خبر شویم

 30از افزایش   صنعت،تجارت و کشاورزی خم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگارناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ ت

و معدوم سازی رقم قابل توجه  شیوع آنفوالنزای حاد پرندگاندرصدی قیمت تخم مرغ طی یک ماه اخیر خبر داد و گفت: در پی 

وی کمبود تولید را دلیل اصلی افزایش قیمت دانست و افزود: با .خ تخم مرغ در بازار با نوساناتی روبرو شدمرغ های تخم گذار ، نر

 .و محدودیت های سازمان دامپزشکی امکان جوجه ریزی مجدد وجود ندارد مرغداران کمبود منابع مالیتوجه به 

در کشور روبرو بودیم اما در شرایط کنونی به نقطه سر به سر  هزارتن تخم مرغ 200نبی پور ادامه داد: اگرچه در گذشته با مازاد 

 .است داشته همراه  رسیدیم به طوریکه کاهش عرضه افزایش قیمت تخم مرغ درب مرغداری را به

 .یافت افزایش تومان 500 و هزار 5 به  100هزار و  4از  نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری به گفته این مقام مسئول

 بازار اقالم اساسی حاکم استرکود بر 

اظهار داشت: ثبات قیمت در اقالم حبوبات،  صنعت،تجارت و کشاورزی قاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار

 .شاهد هستیمو کاهش نرخ محصوالتی نظیر قند و شکر را در بازار  برنج چای، روغن،

وی افزود: تا روی کار آمدن دولت دوازدهم و اعمال سیاست های جدید در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها پیش بینی می شود که 

 .سکوت، آرامش و رکود بر بازار اقالم اساسی حاکم باشد

 تومانی گوشت در بازار 500کاهش نرخ 

تومانی نرخ  500با اشاره به کاهش   صنعت،تجارت و کشاورزیو با خبرنگارمنصور پوریان یک تامین کننده دام و گوشت در گفتگ

 36درصدی به  1.2بدون دنبه با کاهش  نرخ هر کیلو شقه گوسفندیگوشت قرمز داخلی در بازار بیان کرد: در حال حاضر 

با کیفیت در بازار پیش بینی می شود که روند  گوشت های وارداتیجه به توزیع گسترده وی افزود: با تو.هزارتومان رسیده است

پوریان ادامه داد: علی رغم کاهش نرخ گوشت بره ، نرخ میش در مردادماه افزایش یافت، چراکه .کاهش نرخ گوشت در بازار ادامه یابد

کاهش ن تأمین کننده دام و گوشت با اشاره به عوامل مؤثر در استمرار ای .تقاضا برای بره های پرواربندی با وزن باال کاهش یافته است

در بازار بیان کرد: از وزارت جهادکشاورزی تقاضا داریم که مجوز واردات گوشت میش به میزان محدود را به واردکنندگان  نرخ گوشت

 .ماه های اخیر به شمار می رود دهد، چراکه نبود تنوع در سبد گوشت خانوار از جمله دالیل اصلی نوسانات قیمت طی
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وی تصریح کرد: با وجود افزایش تقاضا طی ایام پیش رو برای دام زنده و گوشت قرمز در بازار ، تنها تنوع گوشت در سبد خانوار 

 .تواند از ایجاد خأل در سیستم داللی جلوگیری نمایدمی

 افزایش نرخ سبزی شایعه ای بیش نیست

با اشاره به اینکه افزایش نرخ سبزی  صنعت،تجارت و کشاورزیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگارحسین مهاجران رئیس اتحادی

 300درصدی هزار و  15تا  10با کاهش  سبزی خوردن نرخ هر کیلوهای تازه در بازار صحت ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر 

 .تومان است 300تا هزا رو  800تومان و سبزی جور)پلو،آش،قورمه(  800تا هزار و 

 .به گفته وی افزایش تولید همزمان با فصل برداشت از جمله دالیل اصلی کاهش نرخ سبزی در بازار به شمار می رود

 .درصد کاهش یافته است 30به جز گیالس تکدانه در بازار  نرخ تمامی اقالم میوه :مهاجران تصریح کرد

 نوسانات نرخ مرغ در بازار

با اشاره به آخرین وضعیت بازار مرغ  صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار

 .درصد در بازار افزایش یافت که این روند همچنان در بازار ثابت مانده است 12.2 نرخ مرغ اخر خرداد ماهبیان کرد: او

 .تومان در نوسان باشد 600هزار و  8تا  400هزار و  8وی در ادامه افزود: پیش بینی می شود که تا اواسط شهریور ماه نرخ مرغ از 

و افزایش نرخ نهاده های تولید اعم از جوجه یکروزه از جمله  کاهش جوجه ریزی،به گفته یوسف خانی سختی تولید در فصل گرما

 .دالیل اصلی گرانی نرخ مرغ در بازار به شمار می رود

http://www.yjc.ir/fa/news/6199878/%D9%85%D8%A7 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۳۰دو شنبه 

 ها الزامی استارائه فاکتور فروش به خریدار توسط کارخانه

ها الزامی است، گفت: عمده فروشان و رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ارائه فاکتور فروش به خریداران از سوی کارخانه

 .کنندکننده عرضه میین شده توسط کمیسیون نظارت به مصرففروشان هم کاال را براساس سود تعیخرده

حذف درج قیمت از روی محصوالت سلولزی، شیرینی  وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در مورد مصوبهعلی فاضلی در گفت

ت ها بدین معنا نیساالو شکالت گفت: بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشین در رابطه با حذف درج قیمت بر روی برخی ک

ند کگذاری خارج شود، بلکه عمده فروش و خرده فروش کاالیی را که از کارخانه با فاکتور رسمی خریداری میکه کاال از چرخه قیمت

  .شودو براین اساس کاال از درب کارخانه براساس قیمت درج شده در فاکتور به خریدار فروخته می

ها براساس قانون نظام صنفی تکلیف قانونی دارند که فاکتور فروشیهای صنفی و خردهان اینکه بنگاهرئیس اتاق اصناف ایران با بی

اید فروشی بخرید را به ساختار بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کنند، افزود: همچنین نصب اتیکت قیمت در سطح خرده

ف درج قیمت از روی برخی کاالها توسط کارخانه به این دلیل است که وی اظهار داشت: بخشنامه وزیر در راستای حذ .انجام شود

گذاری بر روی کاالها اتفاق خاصی پیش نیامده است، فاضلی با تأکید بر اینکه در بخش قیمت .قیمت کاالها را بازار رقابتی تعیین کند

و تکلیف قانونی خریدار هم براساس قیمت درج شده  کندگفت: زیرا همچنان خریدار، کاال را از درب کارخانه با فاکتور خریداری می

رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه .در فاکتور این است که با درصد تعیین شده برای عرضه در سطح خرده فروش اقدام کند

کارخانه  :ند، گفتکننده از طریق نصب اتیکت اعالم کفروش مکلف است، برحسب قانون نظام صنفی قیمت کاال را به مصرفخرده

 7فروش را وی افزود: کمیسیون نظارت درصد سود عمده .کندهم قیمت تمام شده خود را از طریق درج در فاکتور فروش اعالم می

وی در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت درج شده  .درصد تعیین کرده است 17تا  9درصد و سود خرده فروش را براساس نوع کاال 

فاضلی با بیان  .کنندگان نظارت کامل داردواقعی کاال است، گفت: سازمان حمایت بر صدور فاکتور از سوی تولید در فاکتور قیمت

گذاری کاالهای صنعتی حضور ندارد و مرجع سازمان حمایت است، گفت: حذف قیمت به نفع اینکه اتاق اصناف در فرآیند قیمت

نده، کنتوان در جهت حمایت از مصرفاین رابطه این است که با این کار میگیر در کننده است و برداشت مسئوالن تصمیممصرف

های نظارتی و تعزیرات هم کار نظارت رئیس اتاق اصناف ایران بیان داشت: سازمان .بازار قیمت کاالر را در یک بازار رقابتی تعیین کند

 .دهندها را انجام میفروشیدر سطح خرده

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=a6595b6d423341a0b 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 میوه های تابستانه به فصل پاییز می رسند

توجه به کاهش تقاضا و ذخیره سازی شبرنگ، آلو، هلو و غیره در سردخانه، پیش بینی می شود رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با 

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .های تابستانه عرضه شودکه در فصل پاییز، میوه

بررسی های میدانی حاکی از آن .در مقایسه با هفته های اخیر در بیشتر اقالم با ثبات نسبی همراه است قیمت انواع میوه و تره بار

رنگ، هندوانه، خربزه، سیب و توت فرنگی به سبب ازدیاد عرضه و است که نرخ برخی میوه های تابستانه نظیرآلو، هلو، شلیل، شب

صنعت،تجارت و حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار . کاهش تقاضا سیر نزولی به خود گرفته است

،خربزه  500تا هزار و  800 طالبیمیوه و تره بار اظهار داشت: در حال حاضر نرخ هر کیلو  با اشاره به آخرین وضعیت بازار  کشاورزی

هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو  3وی نرخ هر کیلو آلو را هزار تا .تومان است 400تا  300،هندوانه  500تا هزار و  800

هزارتومان  6تا  2هزار و انجیر سیاه  12تا  4هزار ت، انجیر زرد  4،زردآلو هزار تا هزار  14 گیالس تکدانه ،  500هزار و 3هلو هزار تا 

،آلبالو  500هزار و  2تا  500مهاجران با اشاره به نرخ سایر میوه های تابستانه در بازار گفت: هر کیلو انگور عسگری با نرخ هزار و .است

هزار  11تا  3 گالبی بیروتیهزار، 10تا  500هزار و  2،گالبی شاه میوه هزار 6تا  5هزار ،توت فرنگی  6تا  500هزار و  3رسمی 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو خیار رسمی را .شود می عرضه میدان در تومان 500  هزار 4تا  500،هلوانجیری هزار و 

،گوجه فرنگی گلخانه هزار  200 و هزار 2 تا 700  گلخانه خیار کیلو هر نرخ تومان اعالم کرد و اظهار داشت:  500هزار و  2تا  500

هزار  2تا  800وی با اشاره به اینکه نرخ هر کیلو پیاز هزار و .تومان است 200هزار و  2تا  800هزار، سیب زمینی هزار و  3تا  500و 

به گفته .هش نیافته استنسبت به هفته قبل کا قیمت پیازهای صورت گرفته، تومان است، بیان کرد: علی رغم پیش بینی 200و 

رئیس اتحادیه میوه .تا هزار تومان است 800و سبزی جور)پلو،آش،قورمه(  700مهاجران نرخ هر کیلو سبزی خوردن هزار تا هزار و 

خبر داد و گفت: با وجود عرضه میوه های رنگارنگ تقاضای چندانی در بازار وجود  بازار میوه و تره بارو سبزی از رکود حاکم بر 

وی تصریح کرد: با توجه به کاهش تقاضا و .می توان پیش بینی دقیقی از وضعیت قیمت ها طی روزهای آتی داشتن ارد از این رو ند

 .،آلو، هلو و... در سردخانه پیش بینی می شود که در فصل پاییزمیوه های تابستانه عرضه شودشبرنگذخیره سازی 

http://www.yjc.ir/fa/news/6212319/%D9%85%DB%8C% 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۶تاریخ: 

 افزایش جزئی قیمت مرغ در هفته جاری/ ذرت و سویا ارزان شدند + جدول

 .های اصلی داردها در این هفته نشان از افزایش نرخ مرغ و کاهش قیمت برخی نهادهبرخی نهادهنوسانات قیمتی مرغ و 

روزه بدون تغییر نسبت به هفته قبل از آن به گزارش خبرنگار ایانا هفته گذشته قیمت مرغ زنده، مرغ کشتار و همچنین جوجه یک

روزه گوشتی و مرغ زنده بود، اما بقیه موارد بررسی جاد نشد، بهای جوجه یکباقی مانده بود. در این هفته مواردی که در آنها تغییر ای

درصد تغییر مثبت داشت  1.4تومان و به عبارتی  100دهد که مرغ کشتار به میزان شده، تغییراتی را تجربه کردند.آمارها نشان می

گرم باال رفت. این در حالی است که هفته پیش، تومان به ازای هر کیلو 50و بر همین اساس، گوشت مرغ برای مصرف کننده نیز 

 تومان کاهش پیدا کرده بود. 100همین محصول به اندازه 

درصدی در قیمت  2.8بیشترین کاهش قیمتی در این هفته مربوط به ذرت برزیلی است. این محصول که در هفته گذشته افزایشی 

درصد افت کرد.  0.3را تجربه کرد. سویای آرژانتین نیز به همین ترتیب درصد  4.1تومانی به میزان  30داشت، در این هفته کاهشی 

 اتفاقاً دو هفته قبل، روند قیمتی سویا به همین اندازه رشد کرده بود که با این کاهش، جبران شد.

http://www.iana.ir/fa/news/47529/%D8%A7%D9%81% 

 
 بازار و قیمت ها

 ایران اکونا - ۱۳۹۶مرداد / /  ۳۰دوشنبه , 

 نرخ امروز مرغ در بازار

تومانی قیمت هرکیلوگرم مرغ نسبت  100رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را اعالم کرد و از کاهش 

تومان اعالم کرد و گفت: همچنین قیمت  5500مهدی یوسف خانی قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده را .به هفته گذشته در بازار خبر داد

 فروشی خرده و تومان  7750تومان، تحویل درب واحدهای صنفی  7600هرکیلوگرم مرغ آماده طبخ در عمده فروشی درب کشتارگاه 

تومان، ران  7500: قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر نیز رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اضافه کرد.تومان است 8500 صنفی واحدهای

   .تومان است 17500تومان و فیله مرغ  15500تومان، سینه بدون کتف  14500تومان، سینه با کتف  8500 مرغ بی کمر 

http://iranecona.com/76626/%D9%86%D8%B1%D8%A 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۵/۳۱ : تاریخ

 های دیگر است فروشی بر عهده سازماننظارت بر قیمت محصوالت در سطح خرده
اختیار قانونی تنظیم بازار محصوالت کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی  :ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفتمعاون برنامه

  .بازرسی، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت است فروشی بر عهده سازماناما نظارت بر قیمت محصوالت در سطح خردهاست، 

، عبدالمهدی بخشنده صبح امروز در حاشیه نخستین نمایشگاه صنعت میوه کشور در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

شود قرار است، ستاد تنظیم بازار به زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی برای سخ سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گفته میپا

های احتمالی انتقال داده شود، به طور تلویحی گفت: اختیار قانونی تنظیم بازار محصوالت کشاورزی مربوط کاریجلوگیری از موازی

وی اضافه کرد: .کننده عمده محصوالت استنتهی در بحث تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی تأمینبه وزیر جهاد کشاورزی است، م

ارائه شده آقای  ما مسئولیم که کاالهایی همچون شکر، روغن یا امثالهم در بازار عمده کمبود نداشته باشد و حتی اکنون نیز در برنامه

روشی فهده ما است، و ما مسئول آن هستیم، اما اینکه باید در سطح عرضه و خردهحجتی به مجلس آمده است که تأمین عمده بازار بر ع

های بازرسی، تعزیرات و بخشی هم در اختیار سازمان حمایت است که افتد، در اختیار سازمانبر آن نظارت شود و چه اتفاقی می

ها مرغ و واردات گوشت قیمتید مازاد مرغ، تخمخبرنگار فارس، پرسید چرا با وجود تول .مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست

آید و مشکل کار کجاست که بخشنده پاسخ داد، قیمت گوشت منجمد گوساله وارداتی که نسبت همچنان چسبنده بوده و پایین نمی

تا  500ار و هز 31به سال گذشته تغییر چندانی نکرده است، گوشت گوسفندی الشه گرم وارداتی هم که بسته به مبدأ تولید بین 

، افتدفروشی چه اتفاقی میبخشنده تصریح کرد: اینکه در بازار خرده .رسدعرضه به فروش می بار و محلهزار تومان در میادین تره 33

  .مسأله دیگری است و امیدواریم با شروع دولت جدید سازوکار آن مشخص شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960531000641 
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۹۶/۰۵/۳۱ : تاریخ

ها عامل چند برابری قیمت محصول از تولید های جدید وزارت جهاد کشاورزی در زنجیره تولید/ ضعف تشکلسیاست

 تا مصرف
های تولید با حضور بخش سال آینده ایجاد زنجیره 4معاون وزیر کشاورزی در امور باغبانی گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی در  

  .های بازرگانی سبب شده تا قیمت محصوالت کشاورزی از تولید تا مصرف چند برابر شودخصوصی است، چرا که ضعف تشکل

، محمدعلی طهماسبی صبح امروز در افتتاح نخستین نمایشگاه صنعت میوه کشور که خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

در هتل المپیک تهران برپا شد که وی در مورد وضعیت تولید محصوالت باغی در کشور، گفت: امسال وضعیت تولید محصوالت باغی 

 .ای تولید شودمیلیون تن محصوالت باغی، سردرختی و گلخانه 22کنیم که بینی میکه پیش روند خوبی را طی کرده، تا جایی

وی همچنین در مورد تولید مرکبات که بر اثر سرمازدگی در سال گذشته بسیاری از درختان آسیب دیده بود، گفت: با این وجود 

د از اکنون به فکر صادرات بود، البته سال گذشته هم در همین کنیم که مازاد تولید مرکبات داشته باشیم و بایبینی میامسال پیش

 های سنگینیزدگی باعث خسارتهای صادراتی هم در نظر گرفت، اما سرما و یخمورد همین وضعیت را داشتیم که حتی دولت مشوق

تی ای نیز تسهیالو سردخانهبندی طهماسبی همچنین به این نکته اشاره کرد که در بخش صنایع بسته.شد که خود شاهد آن بودید

نام توانند با مراجعه به سایت مکانیزاسیون برای دریافت تسهیالت ثبتشود که افراد میبا سقف نامحدود به تولیدکنندگان ارائه می

بخش های معاون وزیر کشاورزی در امور باغبانی اظهار امیدواری کرد: تا با ایجاد سردخانه و صنایع تبدیلی توسط تشکل.کنند

ها های فعال در حوزه بازرگانی سبب شده تا قیمتکشاورزی زنجیره باغ تا سفره ایجاد شده و صادرات تسهیل شود، چرا که نبود تشکل

های تولید با حضور سال آینده به دنبال ایجاد زنجیره 4وی تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی در .از تولید تا مصرف چند برابر شود

روز در هتل  4مرداد به مدت  31به گزارش خبرنگار فارس، نخستین نمایشگاه صنعت میوه کشور از امروز  .بخش خصوصی است

روز بندی در حال برگزاری است که صبح امهای مرتبط، صنایع تکمیلی و بستهالمپیک تهران با حضور باغداران سراسر کشور، اتحادیه

 .کردند بازدید نمایشگاه این از باغبانی امور در کشاورزی روزی معاون بخشنده معاون امور اقتصادی و طهماسبی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960531000559 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۶تاریخ: 

 مخالف و موافق وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی برای دولت دوازدهم چه گفتند؟ متن کاملنمایندگان 

در نشست امروز مجلس شورای اسالمی نقطه نظرات موافقان و مخالفان محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در صحن 

های آینده وزیر پیشنهادی بخش کشاورزی و برنامه بندی نهایی رسید تا نمایندگان در مورد تداوم راه گذشتهعلنی عنوان و به جمع

های اختصاص یافته به نمایندگان به گزارش خبرنگار ایانا از خانه ملت، در جریان مجموع نوبت.گیری کننددر روز رأی اعتماد تصمیم

زیر پیشنهادی جهاد کشاورزی مخالف و موافق، سه نماینده مخالف و سه نماینده موافق اظهارات خود را مطرح کردند تا پس از آن و

های خود برای دولت دوازدهم در مدت زمان تعیین شده دفاع کند. در این میان خبرگزاری کشاورزی برای دولت دوازدهم نیز از برنامه

ز کرده یتک نمایندگان موافق و مخالف پرهایران )ایانا( جهت پیشگیری از هرگونه شبهه ای، از انتخاب تیتر خاصی برای اظهارات تک

 است:

 الهوتی )نماینده لنگرود( در مخالفت با وزیر پیشنهادیمهرداد بائوج

الهوتی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: نخستین دلیل مهرداد بائوج

آیا مهندس راه و ساختمان در بحث عمران که مخالفت بنده با آقای حجتی، مدرک تحصیلی وی است. برای من جای سوال بوده که 

سال از پیروزی انقالب  40تواند بخش کشاورزی کشور را اداره کند، آیا قحط الرجال بوده و بعد از شناسد، میبتن، قیر و آسفالت می

 د.شودکتری رشته کشاورزی وجود ندارد که بخش کشاورزی را بشناسد که از آقای حجتی در این پست استفاده می

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه باید چهار محور تعهد، تخصص، تجربه و تعامل در رأی اعتماد وزرا 

در نظر گرفته شود، افزود: آقای حجتی در تعهد باالترین نمره را دارند، اما تخصص الزم در بخش کشاورزی را ندارند؛ وی سرپرست 

کرده که در آن زمان بسیار موفق بوده های بنیاد مسکن و مدتی در جهاد سازندگی فعالیت میدر یکی از هلدینگوزارت راه بوده و 

 است، اما در بخش کشاورزی موفق نبوده و رشته تحصیلی اش کشاورزی نبوده است.

کنند، ادامه داد: حجتی در بخشی از برنامه  وی با بیان اینکه وزرا نباید به مجلس برنامه ارائه دهند بلکه باید نحوه اجرای آن را مطرح

آید که آیا کنند، این پرسش پیش میدرصد ارزش تولید را به عنوان یارانه پرداخت می 50خود اظهار کرده که در برخی کشورها 

رک خورده پرداخت ها پینه بسته و تهای آنهزار میلیارد پول گندمکاران و بدهی چایکاران که تمامی دست 5مطالبات چغندرکاران، 

اند. خیر به جای آن به راحتی از کشوری شده است؟الهوتی اظهار کرد: آیا پول سرمازدگان برف را در مازندران و گیالن پرداخت کرده

همانند مصر پرتغال وارد کشور شد.وی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرده که در بخش گندم به خودکفایی رسیده ایم، 

های دولتی نفوذ دارند و برخی های صاحب منافع که در دستگاهدانند که برخی آدم: آیا خودکفایی گندم واقعیت دارد. همه میافزود

دهند، گندم را با قیمت پایین وارد کشور کرده و به وزارت های دولتی که منافع داخلی را بر منافع ملی ترجیح میافراد در دستگاه

د.الهوتی با طرح پرسشی مبنی بر اینکه سیلوهایی که با میلیاردها تومان سرمایه گذاری در بنادری همانند انجهاد کشاورزی فروخته

 امیرآباد ساخته شده، ادامه داد: چرا این سیلوها خالی است، اگر به خودکفایی رسیده ایم چگونه این سیلوها خالی از گندم است؟

بوبات کاهش داشته است، یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی دلش برای منافع ایران وی با بیان اینکه تعرفه برنج، موز، گوشت و ح

 800میلیون و  2ممنوعیت واردات برنج مصوب شد، افزود:  96تیر  10سوزد یا منافع واردکنندگان؟الهوتی با اشاره به اینکه در می

هزار تن آن  400شود و تنها در ن آن در کشور تولید میهزار ت 400میلیون و  2هزار تن سرانه مصرف برنج در کشور است که حدود 

 هزار تن برنج بسته شود. 400ماه بنده را وزیر جهاد کشاورزی کنند تا پرونده کمبود  4کمبود برنج داریم. 
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، در حالی که میلیون تن برنج وارد کشور کنند 2ای برای صاحبان منافع شده که سالی هزار تن کمبود برنج بهانه 400وی ادامه داد: 

 شود.درجه در کشور تولید می 50این محصول با رنج فراوان و در دمای باالی 

هزار تن برنج در داخل  400گذارند ای نمیالهوتی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و تولید محصوالت داخلی تصریح کرد: عده

تن تولید  100س شورای اسالمی با اشاره به اینکه در گذشته هزار و کشور تولید شود.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجل

یافت، اما در ایران نه ابریشم در کشور وجود داشته است، اظهار کرد: اگر این میزان تولید در کشور چین بود، میزان آن افزایش می

درصد رسیده که در حال  50درصد به  200یشم از تنها میزان آن افزایش نیافته، بلکه به صد تن رسیده است و تعرفه واردات نخ ابر

 حاضر شرایط کشور اینگونه شده است.

 سیداحمد علوی )نماینده سنندج( در مخالفت با وزیر پیشنهادی

کنند کشاورزان در فضایی کامالً مبهم و بدون برنامه مشغول فعالیت هستند؛ در یک سال آنچنان حجم تولید باالست که آن را امحا می

 26سالی دیگر قحطی همان محصول است.این را سید احمد علوی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی )پنج شنبه  و در

مردادماه( در مخالفت با وزیرپیشنهادی جهاد کشاورزی دولت دوازدهم گفت. وی در ادامه چنین اضافه کرد: معتقد هستم که وزرا به 

 ن و انسجام یافته به درک ساخت یافته از وضعیت حوزه ماموریتی خود داشته باشند.عنوان مدیران عالی کشور باید نگاهی کال

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسالمی گفت: وزرا باید نقاط ضعف و قوت را بشناسند و به مدلی مفهومی دست 

در ادامه افزود: بخشی از عدم موفقیت مدیران در بخش پیدا کنند. این مدیران عالی از نگاه سطحی و تک بعدی باید عبور کنند.وی 

های دیگر است. این مسئله در وزارت جهاد کشاورزی کامال ها و کم توجهی به ظرفیتعمومی کشور به دلیل رشد یک بعدی ظرفیت

پروتئین تولید درصد  25درصد جمعیت ایران هستند اما  1ملموس است.علوی با بیان این که عشایر کشورمان به لحاظ آماری 

 اند.ای برای عشایر بیان نکردههاست، گفت: وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی هیچ برنامهدرصد صنایع دستی محصول آن 35کنند و می

شود، اما وزارت جهادکشاورزی اقدامی در جهت جلوگیری از واردات وی تصریح کرد: برنج آلوده به آرسنیک همچنان وارد کشور می

ان شود. به عنوهد.این نماینده مجلس دهم گفت: نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی موجب خام فروشی و خرده فروشی میدانجام نمی

شود که موجب شود، اما به صورت خام فروشی عرضه میدرصد توت فرنگی کشور تولید می 80نمونه در حوزه انتخابیه سنندج 

دهند و برای بیمه کشاورزی هزینه یک بحث پرغصه است؛ کشاورزان پول میضررکشاورزان شده است.وی بیان داشت: بیمه کشاورزی 

 نویسند که پول بیمه کشاورزی مسترد شود.کنند ، اما در نهایت به ما نامه میمی

علوی گفت: مشکالت عدیده در بازار تولید به عدم توازن تولید موجب اختالل و نوسان در بازار محصوالت کشاورزی شده است. 

 قانون افزایش بهره کشاورزی و منابع طبیعی ندارد. 22انه وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی توجهی به ماده متاسف

درباره رفع موانع تولید به وزیر جهاد کشاورزی اجازه داده است که بانک اطالعاتی ایجاد شود، ولی این  48وی در ادامه افزود: ماده 

کند، به عنوان نمونه قیمت پیاز امسال ام شده تولیدی محصوالت خود را عرضه میمهم محقق نشده است. کشاورز براساس قیمت تم

ای برای حل این موضوع ندارد.عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: کشاورزان در فضایی افزایش یافته است و آقای حجتی هیچ برنامه

، در کنندشود که آن را امحا مییب زمینی زیاد میکامال مبهم و بدون برنامه مشغول فعالیت هستند. برخی موارد آنچنان محصول س

کنند و در نهایت ممکن است در یک سال قحطی یکی از شود که آن را امحا میموردی دیگر آنچنان محصول پیاز در بازار زیاد می

لوی گفت: پرسش ما این اند.عاین دومحصول رخ بدهد.وی خاطرنشان کرد: با بی برنامگی وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان نابود شده

میلیون تن گندم واردات صورت گرفت و امسال جشن خودکفایی گندم نداشتیم؛ دلیل این اتفاق  3به چه دلیلی  94است که در سال 
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دهند، باید مدیریتی و استراتژیک ای که وزرا ارائه میکنیم.وی تاکید کرد: برنامهاین است که ما به امید خدا و باران کشاورزی می

 باشد. معتقدم در بخش کشاورزی با مشکل مواجه هستیم، زیرا برنامه نداریم.

 محمد حسینی )نماینده تفرش و آشتیان( در مخالفت با وزیر پیشنهادی

اما محمد حسینی نماینده مردم تفرش و آشتیان نیز در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت دوازدهم به مورد ادعایی 

، اما در جای میلیون یورو بابت واردات جو، ذرت و سویا دریافت کرده 800کرد و آن این بود که وزارت جهاد کشاورزی  دیگری اشاره

مردادماه( در مخالفت با وزیر پیشنهادی  26دیگری مصرف شده است.او نیز امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی )پنجشنبه، 

: با توجه به گستردگی حوزه وزارت جهادکشاورزی، این وزارتخانه بستری برای خلق ثروت جهاد کشاورزی دولت دوازدهم اظهار کرد

تواند درصد اشغتال مولد کشور را بر عهده دارد و می 19درصد ارزش مواد غذایی مورد نیاز و  90از طریق تولید و اشتغال مولد است و 

ی های کلی اقتصاد مقاومتبا اتکای تولید ملی یکی از مفاد سیاست نقش مهمی را در توسعه ملی ایفا کند.وی افزود: امنیت غذایی

 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. 43های کلی بخش کشاورزی حاکم بر برنامه ششم و اصل است که در سیاست

ت که با در نظر گرفتن نماینده مردم تفرش و آشتیان ضمن بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی نیازمند مدیری مدبر و با تجربه اس

های کشاورزی را دچار تنگنا کرده و ها و قنوات، فعالیتهای اخیر و منابع آبی کشور و خشک شدن چاهمشکالتی مانند خشکسالی

های هایی در شبکهمشکالت آبی سبب شده بخش کشاورزی با ناپایداری مواجه شود.حسینی متذکر شد: در گذشته سرمایه گذاری

ها را مختل کرده است.نماینده مردم تفرش و آشتیان با اشاره به سوابق شده، اما امکان بهره برداری از سرمایه گذاری آبیاری انجام

های پس و نیم میلیون تن گندم را در سال 11حجتی، اظهار کرد: سال گذشته جشن خودکفایی گندم را برگزار کردید، رکورد خرید 

ه سر خرمن کشاورزان که از دیرباز در ذهن کشاورزان وجود داشت را بر باد دادید و به علت عدم از انقالب را تجربه کردید، اما وعد

درصد از پول گندم را پس از  50پرداخت پول به موقع، به جز یک بدهی چیزی برای کشاورزان نماند.وی ادامه داد: قول دادید که 

ده است.حسینی با بیان اینکه خالی شدن روستاها و کاهش جمعیت روز طول کشی 30روز پرداخت کنید، اما متاسفانه بیش از  10

سال، سیاست مزرعه تا سفره شما سبب شده که این  40درصد و رسیدن سن ساکنین روستایی به باالی  25روستایی کشور به 

علت عدم درآمد مشکالت قسمت از جامعه سفره هایشان کوچک تر شده، علی رغم اینکه خدمات خوبی به روستاها ارائه شده، اما به 

ای وجود دارد.نماینده مردم تفرش و آشتیان با بیان اینکه با اجرای قانون اراضی ملی و اصالحات بعدی و اجرای فرمان رهبری عدیده

اید؛ همبنی بر زمین خواری نه تنها مقابل زمین خواران حومه تهران، اوشان فشم، لواسانات، حاشیه رودخانه جاجرود و چالوس را نگرفت

های کوچک بزنید، کشاروزان را خواهید دید که به جای کار در مزرعه، در راهروهای دادگاه های شهرستانبلکه اگر سری به دادگاه

 دانیم عملکرد شما مورددنبال آرای قضائی هستند و عملکرد شما موجب کوچ مردم به حاشیه شهرها شده است.وی با بیان اینکه می

و این موضوع بر کسی پوشیده نیست، افزود: اما پرسش این است که در اطراف شما به جز بازنشستگان، نیروی خرسندی رهبری است 

ها استفاده کنند؟ تیم مدیریتی شما یکی از عالمت سواالت نمایندگان است و الزم است در صورت اخذ کارآمد دیگری نبود تا از آن

مردم تفرش و آشتیان با بیان اینکه در راس سازمان تعاون روستایی ایران فردی بی  رای اعتماد برای دوره جدید اصالح شود.نماینده

هایی مانند روغن کشی خاور دشت، های حقوقی در این سازمان برای خرید کلزا و ذرت از شرکتانگیزه قرار دارد، بیان کرد: پرونده

میلیارد تومان است و این زیانی است که به خاطر  50بالغ بر  کیان البرز، روغن نباتی یگانه خزر، روغن نباتی جهان وجود دارد که

هزار تن سیب زمینی و پیاز معدوم و امحا  40های الزم قابل وصول نیست.حسینی گفت: به دلیل خرید تضصمینی، نبود تصضمین

 سازمان بوده است.شده است، همچنین خرید گندم خارجی توسط عامالن این سازمان و فروش به داخل، یکی از کارهای این 
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وی با بیان اینکه از یارانه کشمشش نیز خبری نیست، افزود: تنظیم بازار میوه نیز به شکلی است که تنها راه حل آن را خرید میوه از 

 شود.دانید، گفت: در زمان برداشت محصول تولید داخل، مازاد آن توسط این سازمان پوشش نمیخارج کشور می

ی های الزم به کشاورزانای مجلس خسارتآشتیان با بیان اینکه صندوق بیمه کشاورزی، با وجود کمک بودجهنماینده مردم تفرش و 

خسارت  94هزار میلیون ریال در سال  17که دچار خشکسالی و سرمازدگی شده اند را پرداخت نکرده، گفت: این در صورتی است که 

قرار بود که جریمه افراد کشاورزی که  94اینکه در قانون بودجه سال  پرداخت شده که مخالف قانون بوده است.حسینی با بیان

خشکسالی و سرما زدگی را تجربه کرده بودند و حق بیمه خود را پرداخت نکرده بودند، بخشوده شود گفت: تعداد این افراد یک یلیون 

است.وی با اشاره به عملکرد شرکت پیشتیانی امور هزار نفر است، اما وزیر جهاد کشاروزی تا کنون هیچ کاری را انجام نداده  500و 

میلیارد زیان  239هزار میلیارد حق الزحمه و  225تنها از منابع موضوع خرید تصمینی جو و ذرت حدود  94دام نیز افزود: در سال 

ال گزارش شده است.نماینده میلیارد ری 74تن کسری مواد غذایی به ارزش  600هزار و  4پرداخت شده و در انبارگردانی که انجام شده 

اید، میلیون یورو بابت واردات جو، ذرت و سویا دریافت کرده 800مردم تفرش و آشتیان با بیان اینکه از صندوق توسعه ملی، حدود 

هزار دالر  900اما در جای دیگری مصرف شده است، اظهار کرد: در خرید گوشت قرمز خارجی برای تنظیم بازار، ضمن پرداخت 

دم ها به علت عها ضربه وارد شد.حسینی با بیان اینکه خالی شدن دامداریه، بابت واردات گوشت، جهت تنظیم بازار به دامداریجریم

های فراهان، آشتیان و تفرش نمونه این ها شده است، متذکر شد: دامداریها و نظارت موجب ورشکستگی دامداریاجرای سیاست

و آشتیان گفت: در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که مسئول واردات کود و سموم به کشور ادعا هستند.نماینده مردم تفرش 

 میلیون یورو بابت واردات کود از صندوق توسعه ملی دریافت کرده اید ولی تسویه نشده است. 88است، مبلغ 

 موافقان چه گفتند؟

 جالل محمودزاده )نماینده مهاباد( در موافقت با وزیر پیشنهادی

مردادماه( مجلس شورای اسالمی در موافقت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی  26محمودزاده در نشست علنی امروز )پنجشنبه، جالل 

مقوله رزومه، عملکرد و برنامه، اقدامات وی  3گفت: آقای حجتی از سابقه باالی کار در وزارتخانه جهاد کشاورزی برخوردار است و در 

ینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: آقای حجتی از سوابق مدیریتی مثبتی برخوردار قابل تشریح و دفاع است.نما

های عظیمی مانند سد کرخه در زمان تصدی وی صورت گرفته است و سال در استانداری مسئولیت داشته و اجرای طرح 6است و 

 قالب وزارت جهاد کشاورزی وزیر موفقی بوده است.های جهاد سازندگی و کشاورزی سابق در پس از ادغام وزارتخانه

های گذشته کشور با مشکالتی مانند خشکسالی و کم محمودزاده با بیان اینکه کشور نیازمند مدیران پاک دست است، گفت: در سال

ا استقالل یح تالش کرد تآبی روبه رو شده که این موضوع با امنیت غذایی کشور در ارتباط است، بنابراین باید با اتخاذ تصمیمات صح

ها حفظ شود.وی ادامه داد: حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی برای دولت دوازدهم، عالوه بر مسائل فنی به کشور در همه زمینه

مباحث فرابخشی در تولید نیز توجه دارد و بنده به عنوان کسی که از تجربه کاری در حوزه جهاد کشاورزی برخوردار هستم، از 

کنند که مدرک کنم. محمودزاده تصریح کرد: این موضوع را مخالفان اشاره میرد حجتی در وزارتخانه جهاد کشاورزی دفاع میعملک

تحصیلی حجتی در رشته متفاوت با کشاورزی است، این در حالی است که احداث سد و بتن ریزی کانال و صدها مورد دیگر به رشته 

یا این کند که آه دیگر اینکه حجتی از سوابق فراوانی برخوردار است که این پرسش را مطرح میکارشناسی عمران ارتباط دارد و نکت

سوابق ارزشمند به اندازه یک مدرک لیسانس دانشگاهی نیست.وی ادامه داد: حجتی قانونی را ابالغ کرده که در زمینه رفع تداخالت 

ده، بنابراین باید عادالنه درباره عملکردها قضاوت کرد و این موضوع های کشاورزی فراهم شکاری است، زمینه اصالح سندهای زمین

 نباید فراموش شود که بخشی از مشکالت در حوزه کشاورزی، مربوط به مسائل فرابخشی است.
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دولت  میلیارد تومان 350وی ادامه داد: در قانون رفع موانع تولید و برنامه ششم توسعه این موضوع مطرح شده که حدود یک هزار و 

به صندوق بیمه کشاورزی اعتبار هدیه دهد، اما اینکه چند ریال پرداخت شده جای پرسش دارد، آیا این مشکل به حجتی ارتباط 

 مکاتبه را داشته است. 30دارد، آن هم به دلیل اینکه وزیر جهاد کشاورزی در این رابطه 

روبه رو نیست. در این رابطه علم جدیدی برای تولید محصوالت محمودزاده افزود: همه محصوالت تراریخته در کشور که با مشکل 

 های حجتی وجود دارد.تراریخته وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد، همچنین بحث مصرف بهینه کود در برنامه

ارتقاء  95سال  درصد در 5.7به  91درصد در سال  3.7سال گذشته رشد اقتصادی بخش کشاورزی از حدود  4وی ادامه داد: در 

درصد پیشرفت است؛ در بحث خرید  57میلیون تن افزایش یافته که بیانگر  14.6میلیون تن به  9.3یافته و تولید گندم از حدود 

درصد  7میلیون تن افزایش یافته و همچنین نرخ رشد تولید محصوالت کشاورزی و دامی  11.5میلیون تن به  2.14تضمینی گندم از 

میلیارد دالر رشد روبه رو شده و تسهیالت مکانیزاسیون با ارتقاء روبه رو شده و همچنین به  5جاری بخش کشاورزی با بوده و تراز ت

مسئله استفاده بهینه از آب توجه شده است.عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی افزود: با مدیریت حجتی 

مات کشاورزی توجه شده و امیدوارم کارگزاران بیمه کشاورزی نیز در بدنه بخش کشاورزی به ترویج نوین کشاورزی در مراکز ارائه خد

های جذب شوند. در هر صورت امیدوارم با توجه به تجارب مفید حجتی، نمایندگان به وی رأی اعتماد بدهند تا زمینه مقابله با بحران

 کشاورزی و منابع طبیعی در کشور فراهم شود.

 ده سردشت و پیرانشهر( در موافقت با وزیر پیشنهادیرسول خضری )نماین

مرداد ماه( مجلس شورای اسالمی، به عنوان موافق وزیر پیشنهادی کشاورزی  26شنبه، رسول خضری نیز در نشست علنی امروز )پنج

ت همین تریبون از پش 92برای دولت دوازدهم گفت: در بحث حوزه کشاورزی، افتخار من این است که در کابینه یازدهم در سال 

ای که ایشان در حوزه آقای حجتی دفاع کردم.نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با کارنامه

 های ایشان صحبت کنم.توانم به خود ببالم و با سربلندی و افتخار، بار دیگر نیز درباره برنامهکشاورزی دارند، می

بوده است که این رقم قابل قبول و چشمگیر است و بحث تولیدات کشاورزی در عرض  5.3شد حوزه کشاورزی وی ادامه داد: بحث ر

توان یافت که با این شدت روند رو به جلو داشته باشد و ای را میمیلیون تن افزایش پیدا کرده است و کمتر حوزه 21سال بالغ بر  4

برنامه ششم که  31های کلی کشاورزی و ماده همچنین محور دوم سیاستدر بحث اقتصاد مقاومتی، محورهای ششم، هفتم و 

الخصوص در های دقیق خود علیبا اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت برنامه "حجتی"همکاران من تصویب کردند؛ در واقع 

و بحث لبنیات، گوشت، مرغ و تخم مرغ  های روغنیرابطه با محصوالت استراتژیک کشاورزی مانند چغندر قند، گندم، جو، نخود، دانه

درصد ارزش افزوده  32.5درصد ارزش مواد غذایی در حوزه جهاد کشاورزی است،  90های بسیار مهمی برداشتند.خضری افزود: قدم

و  تتوان مشاهده کرد و همچنین از ایشان خرده گرفته بودند که مدرک ایشان مرتبط نیسدر کسب و کار را در حوزه کشاورزی می

که ادغام شد از وزارت راه و ترابری ایشان آمدند و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد، ایشان مهندس عمران بود و مقام  79مگر سال 

معظم رهبری اسم جهاد را بر کشاورزی مقدم دانستند.وی ادامه داد: دوستان دقت نظر داشته باشید که نام وزارتخانه را جهاد 

تواند مدرک کشاورزی داشته باشد و سال در حوزه کشاورزی کار کرده است، نمی 30شخصی که بالغ بر کشاورزی گذاشتند و آیا 

خیلی جالب است، تجربیات ارزنده ایشان بسیار باالتر از مدارک تحصیلی ایشان است.نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس 

دوره وزارت اولیه ایشان در کشاورزی تأیید ادعای بنده است و در این  شورای اسالمی تصریح کرد: خودکفایی تولید گندم در واقع در

های ایشان برای رسیدن به اهداف عالی نظام در راستای برنامه ششم باشد که همین طور دوره هم همین طور و نگاه کنید برنامه

میلیون تن  1.3های ما ظرفیت سردخانه درصد افزایش داشته است.وی ادامه داد: 140است و ما در این حوزه خرید تضمینی گندم 
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میلیون تن افزایش پیدا کرده است و این یک حرکت رو به جلو است و بحث منابع تولید آب و  15و ظرفیت مواد خام کشاورزی 

شی وکانال های فردی، زهکهزار هکتار سامانه آبیاری نوین را اجرایی کنند و در آبیاری 400خاک در حوزه آبیاری ایشان تونسته اند 

هزار تن  15اند.خضری افزود: در بحث آبزیان های فردی وزهکشی در آوردههزار هکتار زمین را ایشان تحت آبیاری 370کشی بالغ بر

کند که بتوانیم با رأی قاطع ایشان را تر میهای رو به جلو است که ما را مصممایم و تمام این عوامل حرکتافزایش تولید داشته

درصد افزایش داشته است و با حمایت  50م و ما مشکالتی داریم و ما انتظار داریم آقای حجتی که در حوزه تولید شکر که انتخاب کنی

یا، های حمایتی دارند مانند استرالچغندرکاران عزیز بتوان کشاورزان را در عرصه تولید دلگرم کنیم و بسیاری از کشورهای دنیا یارانه

 اند به داد، کشاورزان شان برسند.های حمایتی توانستهو با روش آمریکا، ترکیه، چین، کره

های بسیار موثری وی ادامه داد: بحث امنیت غذایی یک مقوله بسیار مهمی است که مهندس حجتی در حوزه امنیت غذایی گام

فنی کشاورزی که در دستور کار های برداشته است و ارزش زنجیره تولید از مزرعه تا سفره بسیار مهم است و بحث حمایت از شرکت

تواند کشی و زهکشی در واقع در واقع میها کمک کرده است و بحث صنایع تبدیلی، کانالجدی ایشان است، بسیار به این شرکت

رود می داند و این انتظار به جشان به نحو مطلوب گنجاندهاشتغالزایی ایجاد کند و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی را ایشان در برنامه

های اساسی برداشته شود زیرا وزارت جهاد کشاورزی در تبدیلی و تکمیلی در راستای اشتغالزایی گام که با حمایت جدی از صنایع

 ها ازتوان در اشتغالزایی مولد، توسعه اشتغال روستا و جلوگیری مهاجرتدرصد موثر است و بنابراین می 19حوزه اشتغالزایی مولد 

 اند، باید در دستورهای کشاورزان که مشمول خرید تضمینی شدهرها را رقم زد.خضری افزود: تسریع در پرداخت گندمروستاها به شه

کار قرار بگیرد و خرید تضمینی به منزله خرید قطعی است بدین معنا که بهای کشاورز باید به موقع پرداخت شود و البته کارهای 

تر است.وی ادامه داد: استمرار در خودکفایی گندم و شکر و عدم جلوگیری از بسیار پررنگ مثبت ایشان در قبال کارهای نشده بسیار

 های به حق است و اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تأکید دارد و ایشان نیز به این مقوله بسیار تأکید دارد.ورود شکر و گندم از خواسته

بحث بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین دیپلماسی خارجی دکتر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، یادآورشد: ما امروزه شاهدیم 

وزیر پیشنهادی مانند شریعتمداری و کرباسیان  2های اقتصاد داخلی که دولت رویکردش حوزه اقتصاد است با معرفی ظریف و در حوزه

 به داخل کشور که نیاز اساسی بگیرد.گذار خارجی کنندگان کشاورزی در امر صادرات و ارزآوری و جذب سرمایهتواند دست تولیدمی

 عنوان موافق وزیر پیشنهادیفریدون احمدی )نماینده زنجان و طارم( به

فریدون احمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی از جمله نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی 

رای اسالمی با اشاره به مشخصات فردی محمود حجتی گفت: ایشان فردی برای دولت دوازدهم بود که در نشست علنی مجلس شو

های طوالنی در جمهوری اسالمی بوده و بزرگ ترین مشخصه مومن، معتقد از نیروهای فداکار انقالبی است و دارای سوابق و مسئولیت

است، اما سیاسی کار نیست و کسی وی وی، ساده زیستی است.وی با بیان اینکه حجتی با وجود اینکه دارای خط و خطوط سیاسی 

تواند متهم کند، افزود: وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به حوزه کاری خود بسیار مسلط است و کار خود را به عنوان سیاسی کار نمی

و  ن صنایعشناسد.نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: اینکه چرا بنده از کمیسیورا به خوبی می

کنم، به دو دلیل است. دلیل نخست اشکالی است که در آئین معادن مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی صحبت می

های تخصصی انتخاب شود و نامه داخلی مجلس وجود دارد، چرا که قاعدتا حداقل یکی از موافقان و مخالفان باید از بین کمیسیون

دهد، وگرنه اعضای کمیسیون د عادی در جمع مجلس؛ اما متاسفانه آئین نامه داخلی این اجازه را به ما نمییک نفر دیگر از افرا

 ها نداد.کشاورزی همچون دکتر کیخواه، بنا داشتند به عنوان موافق صحبت کنند، اما قواعد قرعه کشی این اجازه را به آن
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ر پیشنهادی جهاد کشاورزی، این است که این وزارتخانه یک وزارت تولیدی وی افزود: دلیل دیگر حضور بنده به عنوان موافق وزی

دانیم و هم است و نگاه ما به این وزارتخانه تولید محور است و از این رو آن را بسیار نزدیک به وزارت صنعت، معدن و تجارت می

نان ها را کم کنیم، اما همچدنبال این بودیم که این هم پوشانیای با این وزارتخانه دارد؛ اگرچه در قانون انتزاع ما به پوشانی فوق العاده

این وزارتخانه، وزارتخانه تولیدی است.وی با بیان اینکه ما موافق معرفی مهندس حجتی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی هستیم، 

خواهیم که تعداد بازنشستگان وی میخاطرنشان کرد: این درخواست من از آقای حجتی، به عنوان مخالفت برداشت نشود، اما ما از 

دانیم که شما این کار را از دو سال قبل آغاز کرده اید، اما باید به آن سرعت مدیر سطح باالی وزارتخانه را کم کنید، اگرچه ما می

توانند نماینده مجلس شوند؛ یا میهای مدیریتی بازنشسته میببخشید.احمدی افزود: بازنشستگان چند راه بیشتر ندارند، وقتی از پست

ها به عنوان مشاور استفاده شود و اگر این افراد خیلی به کار خود ها در وزارتخانهها اعتماد کنند یا از آنشوند، البته اگر مردم به آن

اداره کنند و  توانندنفره را هم نمی 5مسلط هستند بروند کار اقتصادی کنند؛ اما بسیاری از این مدیران بازنشسته امروز یک بنگاه 

 مانند و یکی از دالیل ناکارآمدی همین افراد هستند.های اقتصادی باقی میمتاسفانه این افراد در بدنه دولت و در رأس بنگاه

خواهیم از شما قول بگیریم که در این نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: آقای حجتی امروز می

کرده و در دوره جدید وزارتخانه، جوانان جان بگیرند و شاهد باشیم که در دور بعدی از همین جوانانی که شما  موضوع تجدیدنظر

 ها منتقل کرده اید را به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت بعد انتخاب کنیم.تربیت کرده و تجربه مدیریتی خود را به آن

د مقاومتی است و اقتصاد چالش اصلی زندگی مردم است و اشتغال و سرمایه احمدی افزود: امروز اصلی ترین مسئله کشور اقتصا

ای به اقتصاد مقاومتی دارند و یکی از نقاط قوت شود، مقام معظم رهبری نیز توجه ویژهگذاری همه در چارچوب اقتصاد تعریف می

 ست و برای اقتصاد مقاومتی برنامه دارد. دوره جدید وزارتخانه مهندس حجتی این است که وزارت جهاد کشاورزی برنامه محور ا

پروژه مشخص در این حوزه تعریف شده است  42وی ادامه داد: این وزارتخانه در اقتصاد مقاومتی پروژه محور بوده و در حال حاضر 

 اندازه گیریشد این برنامه کمی و قابل که این یکی از نقاط قوت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی است؛ هر چند که معتقدیم می

 4شود و در میان برنامه وزرای پیشنهادی تنها برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت کمی است و مشخص شده است ظرف 

های خود را به صورت کمی خواهیم که برنامهرسد و از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی نیز میمی Bبه عدد  Aسال آینده از عدد 

 ارائه داده و در اختیار نمایندگان قرار دهد تا در دوره تصدی شما بتوانیم نظارت بیشتری بر عملکرد شما داشته باشیم.

ای تولیدی است، افزود: حمایت زارت جهاد کشاورزی، وزارتخانهعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه و

رکننده خواهد تولید را نجات دهد باید صاداز تولید امروز منحصر به تولید نیست، بلکه کلید حمایت از تولید صادرات است اگر کشور می

خورد درد صادرات نخورد به درد کشور نیز نمیتواند برای کشور مفید باشد و تولیدی که به باشد و تولید صادرات محور است که می

های این وزارتخانه در جهت صادرات باشد و طبیعی است که منظور صادرات محصوالت از این رو انتظار ما این است که جهت گیری

ولید همه چیز را ت هایی که مزیت رقابتی داریم حضور پیدا کنیم. قرار نیست که ماخام نیست، بلکه صادرات با ارزش است و در حوزه

 شود.های کشور را وارد کنیم که البته این موضوع شامل امنیت غذایی نمیکنیم یا همه چیز را صادر کنیم، بلکه ناچاریم نیازمندی

میلیون  118میلیون تن به  97درصدی تولید محصوالت کشاورزی از  21وی افزود: در زمان وزارت مهندس حجتی، شاهد افزایش 

ر توان آن را به عنوان یکی از امتیازات وزیروند نباید متوقف شود و باید ادامه پیدا کند.احمدی گفت: نکته دیگری که میتن که این 

پیشنهادی جهاد کشاورزی محسوب کرد هماهنگی تیم اقتصادی است، امروز مسائل تولید، مالی، بانکی، تعرفه، واردات، صادرات، بیمه 

رسد که تیم اقتصادی دولت دوازدهم هماهنگ تر از تیم اقتصادی دولت یازدهم باشد و امروز ر میو مالیات پیچیده است و به نظ

افرادی که باعث اختالف نظر در دولت بودند در کابینه حضور ندارند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: یکی از نقاط 

های ذی ربط است اما در خصوص تخصص هماهنگ با دیگر دستگاهقوت دیگر مهندس حجتی این است که این تیم اقتصادی جدید، 
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وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی که مطالبی از سوی نمایندگان مخالف مطرح شد، باید بگویم رشته آب در گروه عمران است و یکی 

فنی مهندسی و  ها در گروههای دانشگاهی در مهندسی عمران مهندسی آب است و مشخصا بهترین متخصصاز گرایشات رشته

کنند. وزیر پیشنهادی نیز دارای تحصیالت عمران است و حتما به حوزه آب مسلط است، البته کشاورزی در رشته عمران فعالیت می

است که در بعضی مواقع فعالیت عمرانی نیز دارد، بنابراین تحصیالت  "جهاد کشاورزی"این وزارتخانه ابعاد متعددی دارد و عنوان آن 

وط به تخصص ایشان نیز نیست.نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ما از مهندس حجتی وی نامرب

خواسته ایم که در دوره جدید، فکری به حال بحران آب کند، امروز سوء مدیریت در حوزه آب در جمهوری اسالمی برای کشورهای 

خواهند سوء مدیریت در حوزه آب را در مدارس به دانش آموزان نشان دهند، می خارجی سوژه شده است، به طوری که در هلند وقتی

اند.وی افزود: یکی از نقاط قوت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی این های درسی خود آوردهدریاچه ارومیه را به عنوان نمونه در کتاب

ها تفویض کند، که اختیارات خود را در استان است که مشخصا برای حل مشکل آب برنامه دارد، همچنین از وی خواسته ایم

کند و باید فناوری وارد حوزه کشاورزی تمرکززدایی و مکانیزه کردن کشاورزی؛ چرا که کشاورزی سنتی هیچ دردی از کشور دوا نمی

 های حجتی است.ها خوشبختانه جزو برنامهشود و باید تجارت الکترونیک در حوزه محصوالت کشاورزی توسعه پیدا کند که این

احمدی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی باید راه جذب سرمایه گذاری خارجی به حوزه کشاورزی را باز کند، افزود: با منابع داخلی کشور 

 ها معطوف به جذب سرمایه گذاری شود.اتفاق محسوسی در کشاورزی و اشتغال ایجاد نخواهد کرد و باید همه تالش دستگاه

نجان و طارم در مجلس شورای اسالمی در ادامه به ضرورت توجه به صنایع تبدیلی اشاره کرد و گفت: به طور نمونه نماینده مردم ز

کند، اما متاسفانه این درصد زیتون کشور و قسمت بسیاری از سیر کشور را تامین می 55در همین حوزه انتخابیه بنده، استان زنجان 

این رو فرآوری محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی مستلزم توجه جدی وزارت جهاد  شود، ازمحصوالت به صورت خام صادر می

 های وزیر پیشنهادی نیز آمده است./کشاورزی در دوره جدید است که خوشبختانه در برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/47531%D/9%86%D9%85%D8%A 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

 شود؟تکلیف قانون انتزاع چه می

 گیری شرکت بازرگانیهرچند طرح احیای وزارت بازرگانی در حال حاضر به حاشیه رفته، اما مخالفان انتزاع از راه دیگری برای بازپس

های پاپانی دولت یازدهم، زمزمه احیای مجدد وزارت بازرگانی در دولت به به گزارش خبرنگار ایانا، در هفته.انددولتی وارد عمل شده

گوش رسید. در همین راستا مجلس نیز در حال چینش مقدمات بررسی این طرح بود که با مخالفت جدی کمیسیون کشاورزی و 

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای رو شد. همچنین کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی روبه

کمیسیون کشاورزی مجلس با انتزاع بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد؛ "تیرماه گفته بود:  18اسالمی در تاریخ 

خرداد ماه امسال،  20ر تاریخ پیش از این نیز د"بنابراین موافقت کمیسیون کشاورزی با ابقای وضع موجود در این جلسه همراه شد.

گذار میهن، جزو نخستین کسانی بود که به این طرح اعتراض کرد. رضا ترکاشوند در این باره مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم

ویژه ی، بهزاندرکاران و متولیان بخش کشاورای جدید به نام وزارت بازرگانی، باعث نگرانی دستطرح تشکیل وزارتخانه"به ایانا گفت: 

مسئوالن مؤثر در تنظیم بازار محصوالت کشاورزی شده است. تا قبل از طرح انتزاع، محصوالت مختلف کشاورزی، تقریباً هیچ مسئول 

ظهار وی در توضیح این مطلب ا"گرفت.ها در عرصه بازرگانی، بدون توجه به فرایند تولید، انجام میگیریمستقیمی نداشت و تصمیم

شد و هنگامی که مهلت نگهداری آوری از بازار داشت، مجوز واردات آن صادر میوان مثال، زمانی که مرغ احتیاج به جمععنبه"کرد: 

رسید. البته این موضوع درباره دیگر محصوالت نیز مصداق داشت و اجازه واردات، ترین قیمت به فروش میرو به اتمام بود، با نازل

طور ناگهانی مثالً به محض افزایش قیمت گرفت. همچنین درباره صادرات، بهاورزی صورت میبدون هماهنگی با وزارت جهاد کش

این نماینده بخش خصوصی، با مقایسه "بستند.درصدی برای آن می 60های کردند یا تعرفهمرغ را ممنوع میداخلی، خروج تخم

در همین ماه، یکی از پژوهشگران "شود.خوبی احساس میبه تفاوت"وضعیت بازار در قبل و بعد از اجرای طرح انتزاع، تأکید کرد: 

های گذشته، با بررسی زوایای مختلف، در نهایت به این نتیجه رسیدند که ریزان در سالبرنامه"عرصه اقتصاد کشاورزی، عنوان کرد: 

ته به گف"وار، حفظ شود.ه صورت زنجیربا اجرای طرح انتزاع، حوزه بازار را به وزارت جهاد کشاورزی متصل کنند تا مدیریت تولید ب

توان بخش تجارت را از وزارتخانه شود و نمیکوهسار خالدی، جدایی بخش بازار از وزارت جهاد کشاورزی، امری غیرمنطقی تلقی می

نعت، رت صرسد مبنی بر عزم محمد شریعتمداری )وزیر پیشنهادی وزامتولی تولید گرفت.اما از گوشه و کنار، خبرهایی به گوش می

 رسد اکنون که احیای وزارت بازرگانی تاحدودینظر میگیری شرکت بازرگانی دولتی و لغو قانون انتزاع. بهمعدن و تجارت( برای بازپس

به حاشیه رفته است، مخالفان انتزاع از مسیر دیگری این موضوع را دنبال کرده و سعی دارند تنظیم بازار محصوالت کشاورزی را از 

نه متولی بگیرند.این در حالی است که به گفته پژوهشگران و کارشناسان بخش کشاورزی، هنوز ابزارهای الزم برای کنترل وزارتخا

طور مستقیم در آن دخالت نداشته است. به ها در بازار داخلی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته و این وزارتخانه بهقیمت

ها دهند، برخیای قیمت یک محصول مانند گوشت را در بازار افزایش میا با شانتاژهای رسانههمین دلیل، وقتی برخی سودجوه

دهند. این موضوع دانند. در صورتی که مسئوالن کشاورزی، از وجود دام به اندازه کافی در کشور خبر میوزارت کشاورزی را مقصر می

پرسش اینجاست که در نهایت با شروع به کار دولت دوازدهم و انتخاب درباره دیگر محصوالت خوراکی نیز تقریباً صادق است.حال 

شود؟ عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت )که به احتمال زیاد این اتفاق خواهد افتاد( تکلیف طرح انتزاع چه میشریعتمداری به

اورزی خواهد ماند یا در مقابل تصمیم وزیر آیا وزارت جهاد کشاورزی همچنان در دولت دوازدهم، مسئول تنظیم بازار محصوالت کش

 شود؟/جدید صنعت، تسلیم می

http://www.iana.ir/fa/news/47489/%D8%AA%DA%A9 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47489/%D8%AA%DA%A9


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

64 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شد/ دماوند دارای حجم باالی برخی وظایف امور اراضی به سازمان 

 های تغییر کاربری اراضیپرونده

گری سازی و کاهش تصدیقانون اساسی مبنی بر خصوصی 44ای، بر اساس اصل نامهبار در کشور بر اساس انعقاد تفاهمبرای نخستین

 .مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واسپاری شد دولت، برخی وظایف امور اراضی به سازمان نظام

 در راستای کاهش"وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این مطلب گفت: مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران امروز در گفت

سازمان نظام مهندسی ای که بین نامهها در حوزه امور اراضی کشاورزی، بر اساس تفاهمهای دولت و افزایش نظارتگریتصدی

 "برداری شد.کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و سازمان جهاد کشاورزی استان منعقد شد از پتانسیل این سازمان، بهره

برداری از اراضی قابل قانون اساسی، واگذاری برخی وظایف همچون نقشه 44برای اجرای مصادیق اصل "ایرانی افزود: رضا دوستی

ات، ها، ورود اطالعات به بانک اطالعگیری برای تکمیل پروندهیل پرونده برای موضوعاتی چون تغییر کاربری، استعالمواگذاری، تشک

 "ها و... به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران سپرده شد.پایش پرونده

شود، الزم های حاکمیتی محسوب میر کردن اراضی از بخشاز آنجا که حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و سنددا"وی بیان کرد: 

به  سپاری برخی از وظایفدلیل ترافیک کاری این موضوع مورد غفلت بود که با برونبود که نیروها در این حوزه مستقر شوند، اما به

 "سازمان نظام مهندسی کشاورزی امکان توجه بیشتر به این بخش فراهم شد.

 "های امور اراضی و تحقق دولت الکترونیکسپاری فعالیتبرون"ای با عنوان امروز کارگاه آموزشی یک روزه"داد: ایرانی ادامه دوستی

های مربوطه در حال انجام است و عالوه بر آن از ماه گذشته نیز برخی موارد مورد در محل سازمان برپاست و آموزش به شرکت

ها در شهرستان های مربوط به تغییر کاربری اراضی و واگذارینجا که حجم پروندهاز آ"وی تأکید کرد: "آموزش قرار گرفته است.

شود که تا پایان سال جاری این طرح به کل بینی میعنوان پایلوت انتخاب شد و پیشدماوند خیلی باال بود، این شهرستان به

 "های استان تهران تسری یابد.شهرستان

 اطالعات در بخش امور اراضیکاهش فساد با الکترونیکی کردن 

ها در دولت الکترونیک کلید خورد و الکترونیکی کردن فعالیت"مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران عنوان کرد: 

شود که با ورود اطالعات توسط مراجعان در سیستم، میزان فسادی که گاهی در مراجعات حضوری حادث می شد بینی میپیش

با واگذاری برخی وظایف امکان تقویت وظایف حاکمیتی فراهم، سیستم چابک شده و رفاه "ایرانی یادآور شد: دوستی"د.کاهش یاب

های زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران شرکت"وی اضافه کرد: "عمومی افزایش خواهد یافت.

 "های الزم را برای کمک به بخش کشاورزی دارند.تخصص بوده و مهارتآموختگانی تشکیل شده که عموماً ماز دانش

بات رود موجافتد که امید میبار است که در حوزه امور اراضی اتفاق میاین واگذاری برای نخستین"ایرانی خاطرنشان ساخت: دوستی

 "تقویت وظایف حاکمیتی را فراهم آورد.

 /"های مربوط به زمین الکترونیکی شود.تا پایان دولت دوازدهم کل فعالیت شودبینی میپیش"وی در پایان اظهار کرد: 

http://www.iana.ir/fa/news/47664/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 سازی تولیدوری کشاورزی از طریق مهندسیارتقای بهره

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در پیامی، اخذ رأی اعتماد محمود حجتی از نمایندگان مجلس را به وی 

عنوان ین دوره متوالی بهبه گزارش ایانا، در متن این پیام آمده است: با کمال مسرت، انتخاب شایسته حضرتعالی برای دوم.تبریک گفت

وزیر جهاد کشاورزی و کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسالمی که مبین مراتب تعهد، شایستگی، تجارب ارزنده و کارنامه 

 کنم.مدیریتی درخشان جنابعالی در امر مدیریت کالن بخش کشاورزی و منابع طبیعی است را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می

وری برداران بخش کشاورزی وجود دارد ارتقاء بهرهعنوان یک دغدغه جدی برای آن جناب و تمام مسئوالن و بهرهامروز به آنچه که

ر پذیسازی فرآیند تولیدات کشاورزی امکانبخش کشاورزی و منابع طبیعی است که این مهم جز از طریق ورود دانش و مهندسی

بخش  وریجنابعالی در اجرایی کردن قوانین کارآمد و مؤثری همچون قانون افزایش بهرهشک بینش متعهدانه و مسئوالنه نیست.بی

کشاورزی و قانون نظام جامع دامپروری زمینه را برای توسعه خدمات فنی مهندسی در بخش کشاورزی و حضور مهندسان کشاورزی 

ید وری و راندمان تولید و کارایی اقتصاد تولافزایش بهرهبرای ارائه خدمات تخصصی به جامعه کشاورزی کشور و بالتبع تأثیرگذاری در 

را به ارمغان خواهد داشت.این سازمان، ضمن آرزوی سالمتی و توفیق روز افزون برای شما و همکاران آن وزارت، آمادگی خود را در 

 .کندهای دولت دوازدهم در بخش کشاورزی اعالم میهمکاری و همراهی برای تحقق اهداف و برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/47625/%D8%A7%D8%B1%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 تراریخته استدرصد پنبه هند  98های ایران و هند در کشت پنبه/ شروع دوباره همکاری

روزشده کشت ارقام تراریخته این محصول به کارشناسان های جدید و بههای دوباره ایران و هند در کشت پنبه با معرفی روشهمکاری

ساله همکاری با ایران با کشور  20شناسی از کشور هند با اشاره به سابقه به گزارش خبرنگار ایانا، متخصص حشره.شودایرانی آغاز می

سال پیش کارشناسانی از کشور هند تولید پنبه هیبرید را به ایرانیان آموزش دادند و آنچه اکنون در  20در کشت پنبه گفت:  هند

سال گذشته است.ششیکانت اوریکری افزود: حضور کارشناسان هندی در ایران،  20شود، حاصل این همکاری از کشور ایران کشت می

اطالعات بین دو کشور است تا منافع هر دو طرف در رسیدن به تولید بهتر تأمین شود.وی بیان  ها رشد و تبادلادامه این همکاری

شود و این موضوع برای کرد: تولید پنبه در ایران با شرایط سخت آب و هوایی و کمبود بارندگی در سطح قابل قبولی انجام می

های بسیار زیادی برای تبادل اطالعات بین کارشناسان دو کشور نهکارشناسان هندی قابل توجه است.اوریکری با تأکید بر اینکه زمی

اکنون در حال تولید پنبه های ایران که از شرایط آب و هوایی گرم و خشکی برخوردار هستند، هموجود دارد، ادامه داد: برخی استان

ستفاده از تجربیات کارشناسان ایرانی را برای ما تواند زمینه اارگانیک هستند که این امر برای ما بسیار قابل توجه بوده است و می

درصد تولید پنبه به ارقام تراریخته اختصاص داده شده است، تأکید کرد:  98اکنون فراهم کند.وی با بیان اینکه در کشور هند هم

 شناسان ایرانی قرار دهند.روزشده ارقام تراریخته پنبه را در اختیار کارکارشناسان هندی سعی دارند این بار اطالعات و علم به

شناسی انتقادات درباره کشت محصوالت تراریخته به ویژه در زمینه پنبه را در بیشتر موارد غیرکارشناسی دانست این متخصص حشره

والت محصو یادآور شد: با توجه به شرایط تغییر اقلیم سریعی که در جهان در حال رخ دادن است، استفاده از ارقام تراریخته در برخی 

 نشده، زندگی و آینده کشاورزان را به خطر انداخت.توان با تکیه بر نظرات اثباتهمچون پنبه ضروری است و نمی

رد: در کنند، عنوان کهای کشاورزی هند زیر نظر مراکز تحقیقاتی کشاورزی این کشور کار میاوریکری با بیان اینکه تمامی دانشگاه

ها در گیرد تا تولید و درآمد آندانشگاهی همراه با تحقیقات کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می روزشده وکشور ما اطالعات به

روزشده در اختیار کشاورزان قرار بگیرد تا تولید برای آنها اقتصادی سطح مطلوبی قرار بگیرد.وی خاطرنشان ساخت: باید اطالعات به

میلیون هکتار از مزارع کشور هند  12.5اکنون باشند.اوریکری در پایان اظهار کرد: هم وری را در مزارع خود داشتهشود و حداکثر بهره

 کند./سوم پنبه جهان را تولید و تأمین میبه کشت پنبه اختصاص یافته است و این کشور یک

http://www.iana.ir/fa/news/75774/%D8%B4%D8%B1% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 39شهرک و آمادگی واگذاری  29آخرین تصمیم ها و تحوالت در ساخت شهرک های کشاورزی اعالم شد/ واگذاری 

 شهرک جدید

های استاندار گیالن و مدیر عامل شرکت شهرهای کشاورزی، دامی و شیالتی در گیالن توسط تفاهم نامه ایجاد و توسعه شهرک

ی امنیت غذایی کشور و به منظور های توسعهبه گزارش ایانا از استانداری گیالن؛ در راستای سیاست.کشاورزی کشور به امضاء رسید

ی ایجاد و توسعه ابرداری بهینه از منابع آب و خاک استان تفام نامهاستفاده از ظرفیت مناطق مستعد کشاورزی گیالن و بهره

های کشاورزی، دامی و شیالتی ظهر امروز به امضای دکتر محمدعلی نجفی استاندار گیالن و سیدنظام الدین سجادی رئیس شهرک

نجفی گفت: ستاد راهبری به منظور همکاری و کمک به شناسایی .های کشاورزی کشور رسیدهیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک

ها و کمک دستگاه های اجرایی در ان و متقاضیان واجد شرایط برای ایجاد واحدهای تولیدی در محل شهرکگذارو معرفی سرمایه

 ها،وی گفت: در این تفاهم نامه تأمین اعتبار مورد نیاز برای انجام مطالعات امکان سنجی و طراحی شهرک.شوداستانداری تشکیل می

ها و های مصوب و برگزاری دورهبرداری برای شهرکصدور مجوزهای تأسیس و بهره ،(ارزی -تأمین تسهیالت بانکی مورد نیاز )ریالی

های کشاورزی و کمک و ملزم کردن کبرداران ذی ربط از تعهدات شرکت شهرهای آموزشی و ترویجی مورد نیاز بهرهکارگاه

ای هو واگذاری زمین به شرکت شهرک های اجرایی ذی ربط استان برای تأمین و تخصیص منابع آب، برق، گاز، تخصیصدستگاه

های اجرایی ذی ربط استان های مصوب در چارچوب قوانین مربوطه، کمک و ملزم کردن دستگاهکشاورزی برای اجرای ایجاد شهرک

الن برای همکاری و معرفی مناطق مستعد و ارائه مستندات مورد نیاز به منظور تحقق و اجرای مفاد ماده از تعهدات استانداری گی

تواند به عنوان قطب کشاورزی کشور های کشاورزی در کشور گفت: استان گیالن مینجفی با استقبال از طرح ایجاد شهرک.است

ها داشته باشد،استاندار گیالن با بیان اینکه استان گیالن دارای ظرفیت باالیی تأثیر بسزایی در شکل گیری و بهینه شدن این طرح

های کشاورزی بر ما پوشیده نسیت و یقین داریم با توجه به نیروهای طرنشان کرد: اهمیت ایجاد شهرکدر حوزه کشاورزی است، خا

نجفی خاطرنشان کرد: برای گسترش، شکل گیری و توسعه صنعت .تحصیل کرده و مراکز تحقیقاتی قوی نتیجه خوبی خواهد داشت

هایی نظیر گیالن را زودبازده عنوان کرد و گفت: این در استان هاوی ایجاد این شهرک. بینیمکشاورزی در استان هیچ مانعی نمی

 .شهرک ها عالوه بر بخش های محصوالت باغی و گلخانه ای در بخش های مختلف همچون شیالت می توانند ایجاد شوند

یادی در های زلیتهای کشاورزی کشور در این نشست با بیان اینکه استان گیالن قابرئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک

های تولید و کشت تواند به عنوان یکی از قطبحوزه کشاورزی در سطح کشور دارد، خاطر نشان کرد: گیالن به لحاظ اقلیم می

 هکتار زمین در کشور واگذارشده است 650شهرک کشاورزی در قالب  29سیدنظام الدین سجادی افزود: .ای در کشور باشدگلخانه

 دیگر شهرک 16 واگذاری سازی آماده مقدمات و است واگذاری حال در هکتار450  شهرک دیگر در قالب 23:  وی خاطر نشان کرد.

افزاید این است که میزان آب مصرفی در کشت ای میآنچه بر اهمیت کشت گلخانه.برای جذب سرمایه گذار در حال انجام است

های کشاورزی کشور گفت : در مدیر عامل شرکت شهرک.ای باز استای به مراتب کمتر از میزان مصرف آن در کشت در فضگلخانه

هزار هکتار سبزی و صیفی در سطح کشور کشت می شود که با اجرای یک برنامه چندساله، تالش می کنیم بخش  450حال حاضر 

شود و هم راندمان  زیادی از این کشت ها به مجتمع های گلخانه ای منتقل شوند تا از این طریق هم در مصرف آب صرفه جویی

 .تولید این محصوالت در واحد سطح ارتقا یابد

http://www.iana.ir/fa/news/47571/%D8%A2%D8%AE% 
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 رنامه و سیاست هاب
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۷تاریخ: 

 های کشاورزی، دامی و شیالتی در گیالنشهرکامضای تفاهم نامه ایجاد و توسعه 

ک های کشاورزی، دامی و شیالتی در گیالن، به امضای استاندار گیالن و مدیرعامل شرکت شهرتفاهم نامه ایجاد و توسعه شهرک

تفاده از ظرفیت امنیت غذایی کشور و بمنظور اس های توسعهبه گزارش خبرنگار ایرنا ، در راستای سیاست.های کشاورزی کشور رسید

های کشاورزی، دامی ایجاد و توسعه شهرک برداری بهینه از منابع آب و خاک استان تفاهم نامهمناطق مستعد کشاورزی گیالن و بهره

های و شیالتی به امضای محمدعلی نجفی استاندار گیالن و سید نظام الدین سجادی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک

محمدعلی نجفی روز پنجشنبه در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: ستاد راهبری به منظور همکاری و کمک .رسید کشاورزی کشور

ها و کمک دستگاه های گذاران و متقاضیان واجد شرایط برای ایجاد واحدهای تولیدی در محل شهرکبه شناسایی و معرفی سرمایه

در این تفاهم نامه تأمین اعتبار مورد نیاز برای انجام مطالعات امکان سنجی و طراحی وی افزود: .شوداجرایی در استانداری تشکیل می

 های مصوب و برگزاریبرداری برای شهرکارزی(، صدور مجوزهای تأسیس و بهره -ها، تأمین تسهیالت بانکی مورد نیاز )ریالی شهرک

 .های کشاورزی استکذیربط از تعهدات شرکت شهربرداران های آموزشی و ترویجی مورد نیاز بهرهها و کارگاهدوره

های اجرایی ذیربط استان برای تأمین و تخصیص منابع آب، برق، گاز، تخصیص و واگذاری استاندار گیالن کمک و ملزم کردن دستگاه

کردن  های مصوب در چارچوب قوانین مربوطه، کمک و ملزمهای کشاورزی برای اجرای ایجاد شهرکزمین به شرکت شهرک

 .های اجرایی ذیربط استان برای همکاری و معرفی مناطق مستعد را از تعهدات استانداری گیالن ذکر کرددستگاه

تواند به عنوان قطب کشاورزی کشور تأثیر های کشاورزی در کشور گفت: استان گیالن مینجفی با استقبال از طرح ایجاد شهرک

های کشاورزی بر ما پوشیده وی خاطرنشان کرد: اهمیت ایجاد شهرک.ها داشته باشدبسزایی در شکل گیری و بهینه شدن این طرح

نیست و یقین داریم با توجه به نیروهای تحصیل کرده و مراکز تحقیقاتی قوی، نتیجه خوبی خواهد داشت ضمن اینکه برای گسترش، 

هایی نظیر گیالن را ها در استانایجاد این شهرکنجفی .بینیمشکل گیری و توسعه صنعت کشاورزی در استان هیچ مانعی نمی

زودبازده عنوان کرد و گفت: این شهرک ها عالوه بر بخش های محصوالت باغی و گلخانه ای در بخش های مختلف همچون شیالت 

 نکه گیالنهای کشاورزی کشور نیز در این نشست با بیان ایرئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک.می توانند ایجاد شوند

های تولید و تواند به عنوان یکی از قطباین استان به لحاظ اقلیم می :های زیادی در حوزه کشاورزی دارد، خاطرنشان کردقابلیت

هکتار زمین در کشور واگذار شده  650شهرک کشاورزی در قالب  29سید نظام الدین سجادی افزود :.ای در کشور باشدکشت گلخانه

شهرک دیگر برای جذب سرمایه  16هکتار در حال واگذاری است که مقدمات آماده سازی واگذاری 450در قالب شهرک دیگر  23و 

هزار هکتار سبزی و صیفی در کشور  450های کشاورزی ، در حال حاضر به گفته مدیر عامل شرکت شهرک.گذار در حال انجام است

کنیم بخش زیادی از این کشت ها به مجتمع های گلخانه ای منتقل کشت می شود که با اجرای یک برنامه چند ساله، تالش می 

 .شوند تا از این طریق، هم در مصرف آب صرفه جویی شود و هم بازده تولید این محصوالت در واحد سطح ارتقاء یابد

 85.1د فندق، درص 76.2درصد برنج،  37.6درصد چای،  92.1درصد مساحت کل ایران، در زمینه کشاورزی  0.9گیالن با حدود 

درصد گوشت  4درصد گوشت ماهی خاویاری،  13.4درصد مرکبات، 2.7درصد زیتون،  21.4درصد بادام زمینی،  60درصد ابریشم، 

 .درصد خاویار کشور را تولید می کند 15درصد آبزیان پرورشی و  22.4درصد گوشت قرمز،  5.1مرغ، 

http://www.iana.ir/fa/news/47542/%D8%A7%D9%85% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 های کشاورزی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان مرکزی تعاون روستایی+ شرایط انتقالانتقال تعاونی

تعاون روستایی ایران مجوز گرفتند طرف قرار این سازمان و وزارت جهاد کشاورزی قرار هایی که از سازمان مرکزی تنها تعاونی

های دولت شرکت کرده و مباشر خرید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی توانند در اجرای طرحگیرند و میمی

تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان مرکزی تعاون روستایی های کشاورزی از وزارت باشند به همین دلیل انتقال تعدادی از تعاونی

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گفت.گیردایران انجام می

های کافی تعاون روستایی در برخی از بخش اعالم این خبر گفت: در مواردی نیز سازمان تعاون روستایی به این نتیجه رسید که تعداد

توان کمبودها را برای خدمات رسانی بهتر به کشاورزان جبران کرد.حسین صفایی افزود: کشاورزی وجود ندارد و با این انتقال می

شود؛ ا انجام میهشوند، فراگیر بوده و حسابرسی مستمر در آنتعاونی هایی که با قانون سازمان مرکزی تعاون روستایی تأسیس می

های که مجوز خود را از وزارت های دولت شرکت کنند، در حالی که تعاونیتوانند از نظر قانونی و حقوقی در طرحبه همین دلیل می

زی های کشاورتعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته باشند از این امکان قانونی برخوردار نیستند.وی با تأکید بر اینکه انتقال این تعاونی

ها به سازمان مرکزی تعاون ها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست، بیان کرد: با انتقال این تعاونیبه معنی لغو مجوز آن

روستایی، مجوز آنان لغو نخواهد شد، چرا که بر اساس قانون این وزارتخانه و سازمان مرکزی تعاون روستایی هر دو وظیفه گسترش 

کشاورزی را بر عهده دارند.رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان تأکید کرد: هر اقدامی درباره انتقال  تعاون روستایی و

 های حمایتی دولت وشود در راستای ایجاد بستر مناسب برای اجرای سیاستهای روستایی و کشاورزی انجام مییا تأسیس تعاونی

 ش است./کمک به فعاالن و تولیدکنندگان این بخ

http://www.iana.ir/fa/news/47666/%D8%A7%D9%86%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

 سازمان دامپزشکی: بروکراسی اداری اجازه نداد

برفکی منتشر کرده، زمان کافی برای واردکنندگان این محصول وجود دامپزشکی برای خرید واکسن تب ای که سازمانطبق مناقصه

 .کننده واکسن تبدیل شده استهای تأمینندارد و این تنگناهای زمانی، به چالشی برای شرکت

 فخر:وحید زندی -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

ته برفکی گفهای دامی سازمان دامپزشکی کشور، در آخرین مصاحبه خود از کمبود واکسن تبمدیر کل بهداشت و مبارزه با بیماری

طور کامل صورت نگرفته است. این در حالی است که طبق و اعالم کرده بود که فاز بهاری واکسیناسیون در خصوص این بیماری به

هزار  400ای بهمن سال گذشته، هفته 15سازی رازی به همراه شرکت روناک، از ؤسسه واکسن و سرمتوافقات انجام شده، قرار بود م

دز از این واکسن را در اختیار سازمان دامپزشکی قرار دهند تا عملیات واکسیناسیون طبق روال انجام شود. حال بنا به هر دلیلی، این 

شور را در مدت اعالم شده تولید کنند. ضمن اینکه قرار بود در سال جاری، یک اتفاق نیفتاد و آنها نتوانستند واکسن مورد نیاز ک

میلیون دز از این واکسن با پایه روغنی تولید و به سازمان دامپزشکی تحویل داده شود. با این حال، دفتر بهداشت و مبارزه با 

در سال  700های بیماری را از دوهزار و اد کانونهای سازمان دامپزشکی کشور، به خوبی وظیفه خود را عملی کرده و تعدبیماری

مهرماه ادامه خواهد داشت،  30شهریور آغاز و تا  15برفکی اما از کانون تقلیل داده است.دور بعدی واکسیناسیون تب 270گذشته به 

د ای که دارد، برای خریوظیفه حال مشکل اینجاست که مقدار واکسن موجود، کفاف نیاز این دوره را نداده و سازمان دامپزشکی بنا به

های بخش خصوصی انجام گیرد. این در حالی است ای ترتیب داده تا این مهم توسط شرکتپنج میلیون دز از این واکسن، مناقصه

همین ماه در روزنامه کیهان به چاپ رسیده است. طبق این آگهی، آخرین مهلت دریافت  18که آگهی مناقصه در روز چهارشنبه مورخ 

صبح روز شنبه  9مردادماه و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات مناقصه، تا ساعت  23اسناد مناقصه، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 

شود، متقاضیان تنها سه روز برای دریافت شنبه و جمعه که روز کاری محسوب نمیشهریور ماه است.با احتساب روزهای پنج 4مورخ 

شهریور اعالم شده که  15ل اسناد فرصت دارند. گذشته از اینها در اسناد مناقصه، تاریخ تحویل واکسن، اسناد و هفت روز برای تحوی

روز مهلت در اختیار واردکننده خواهد بود. با توجه به اینکه تولیدکنندگان داخلی از عهده تأمین واکسن برنیامدند، به ناچار  9تنها 

ترین حالت، دریافت مجوز از سازمان دامپزشکی، دریافت سهمیه ارز که در خوشبینانه باید از واردت کمک گرفت. این در حالی است

ای، ثبت شفارش بازرگانی و حمل و ترخیص کاال از گمرک، حداقل دو تا سه ماه زمان نیاز است. به عبارتی واردکننده باید مبادله

روز به اتمام برساند. در غیر این صورت به ازای هر  9ود، در شهای اداری انجام میعملیاتی را که در عرض چند ماه طبق بروکراسی

میلیون  332روز تاخیر در تحویل دارو، حدود یک میلیون تومان جریمه خواهد شد. ضمن اینکه سازمان به عنوان وجه تضمین، 

ته است؟طبق ماده چهار کند و معلوم نیست که مبنای محاسبه چنین عددی به چه طریق انجام گرفتومان از متقاضی دریافت می

درصد را دارد. در صورتی که تغییر در میزان سفارش، حداقل باید سه ماه  25قرارداد، خریدار حق تغییر در اندازه سفارش تا میزان 

ت در ای که قرار اسقبل از تحویل یا سفارش کاال به صورت کتبی به فروشنده اعالم شود.اما باید توجه داشت که شرکت واردکننده

این مناقصه پیروز شود، باید از قبل ثبت شده و برای واردات نوع واکسنی که سازمان دامپزشکی متقاضی آن است، گواهی مورد نظر 

کننده آن باالتر از شش برفکی است که دز حفاظترا داشته باشد. زیرا درخواست سازمان دامپزشکی، واردات واکسن چهار سویه تب

را در  برفکیالی است که تنها دو شرکت در ایران به طور قانونی گواهی ثبت برای واردات واکسن تبپی.دی.فیفتی است. این در ح

که یک برند هندی است و تنها شرکتی است که واکسن  "برلیانت"اختیار دارند که آنها نیز به نوعی با چالش همراه هستند. شرکت 

آن، مشروط بر انتقال تکنولوژی تولید به ایران بوده که هنوز عملی نشده  چهار سویه را به ثبت رسانده، اما گواهی صادر شده برای

http://awnrc.com/index.php
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برفکی در ایران را تاحدودی مرتفع کرده است، اما مشکلی که سال مشکل تب 10است.دومین شرکت، مریال نام دارد که بیش از 

نابراین این برند را خرید. ب "بوهرینگر"کت بزرگ شود این است که اکنون در دنیا شرکتی به این نام وجود ندارد. زیرا شرمتوجه آن می

های سه گواهی ثبت آن در ایران باید به بوهرینگر تغییر نام دهد تا از لحاظ قانونی اعتبار داشته باشد. گذشته از اینها مریال، واکسن

ن نفع شرکت برلیانت باشد؛ همارسد شرایط مناقصه تا حدودی به سویه دارد که مورد نظر دامپزشکی نیست. بنابراین به نظر می

ارائه "برندی که سال گذشته حجم قابل توجهی از واکسن خود را به ایران فرستاد. در حالی که در شرایط عمومی مناقصه آمده است: 

 ت آنگر در این مناقصه الزامی است. در غیر این صورت، فرایند مناقصه جهپیشنهاد برای هر گروه کاال حداقل از سوی دو مناقصه

برانگیز بوده و با توجه به زمان در نظر گرفته شده برای آن، تأمین پنج اگرچه شرایط مناقصه کمی چالش"کاال تجدید خواهد شد.

میلیون دز واکسن، تقریبا غیرممکن است، اما تا امروز دو شرکت داخلی و پنج نماینده شرکت خارجی در مناقصه شرکت کرده و 

ها فرابرسد.البته نباید از نظر دور داشت که این مناقصه، اولویت را به تولیدکنندگان داخلی داده و آن پاکتمنتظرند تا روز بازگشایی 

های دامی سازمان دامپزشکی در این ارتباط به ایانا را بر واردات واکسن ترجیح داده است.معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

برفکی نیاز دارد، اما به دلیل تعلل صورت گرفته شهریور، واکسن تب 15م کرده بود که برای گفت: این دفتر بسیار زودتر از اینها اعال

های اداری، این موضوع در چند مرحله عقب افتاد تا اینکه سازمان مجبور به برگزاری در بخش تدارکات سازمان و همچنین بروکراسی

، افزود: برفکی نیستلید داخلی در حال حاضر جوابگوی نیاز واکسن تبمناقصه در این تاریخ شد.کریم امیری، با اشاره به اینکه تو

هزار دز از این واکسن را در اختیار سازمان قرار دهند،  400ای بهمن سال گذشته، روناک و مؤسسه رازی، هفته 15اگرچه قرار بود از 

هزار دز واکسن کمتر به دست  100نابراین در هر هفته هزار دز از طرف آنها تحویل داده شده و ب 300ای اما از آن زمان تاکنون هفته

برفکی موجود در کشور، این مقدار نیز به مرور زمان مصرف شد و های تبرسید.به گفته وی، با توجه به کانونسازمان دامپزشکی می

ای هاست. در حالی که بروکراسیای در انبارها وجود ندارد. به همین دلیل تأمین واکسن در تاریخ اعالم شده ضروری تقریبا ذخیره

رسد اداری هم از طرف سازمان و هم از طرف مؤسسه رازی، مانع از اعالم به موقع مناقصه شد.امیری معتقد است، بعید به نظر می

باشد و  شتهشرکتی بتواند با توجه به تاریخ گفته شده، واکسن از خارج وارد کند؛ مگر اینکه از قبل این مقدار را در انبارهای خود دا

های آن را از سازمان دامپزشکی اخذ کند. وگرنه اگر شرکتی بخواهد در این بازه زمانی به دنبال در طول مدت مشخص شده، تاییدیه

ای دامی هسی و اقدامات وارداتی باشد، ممکن نیست بتواند کاری از پیش ببرد.معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماریبازگشایی ال

شکی، تاکید کرد: هیچ رانتی در این میان برای شرکتی خاص نبوده و تنها عامل برگزاری مناقصه در چنین تاریخی، سازمان دامپز

برفکی، های اداری است. بنابراین تقاضای دامپزشکی مبنی بر خرید واکسن چهارسویه تبهمانطور که گفته شد تعلل در بروکراسی

گیرد نه نوع شرکت یا برندی ویژه.این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که صورت میپایه علمی دارد و تنها برای کنترل بیماری 

چرا در مناقصه، اولویت را به تولیدکنندگان داخلی داده در صورتی که تنها مؤسسه رازی و شرکت روناک، قادر به تولید هستند، گفت: 

یور، اعالم آمادگی کرده و سازمان نیز به همین دلیل، بند مورد شهر 15به این دلیل که مؤسسه رازی برای تأمین واکسن تا قبل از 

تواند تا آن نظر را به مناقصه افزود. البته شرکت پسوک هم توانایی تولید دارد، اما خط آن از مهرماه آغاز خواهد شد و سازمان نمی

 زمان منتظر بماند./

http://www.iana.ir/fa/news/47517/%D8%B3%D8%A 

 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47517/%D8%B3%D8%25A


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

72 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

 لزوم اخذ پروانه ساخت برای تولیدکنندگان خوراک دام

بهداشتی های سازمان عالوه بر اخذ پروانه سازمان دامپزشکی کشور، تمامی تولیدکنندگان را موظف کرد تا طبق دستورالعمل

 .برداری، پروانه ساخت نیز برای هر محصول تولید شده در کارخانه دریافت کنندبهره

های دولتمردان را تهیه مواد غذایی ها و مسئولیتترین اولویتبه گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، یکی از مهم

نبال ریزی دقیق و هدفمند دای سالم و بدون مشکل بهداشتی باید با برنامهسالم برای جامعه دانست و گفت: بنابراین فراهم کردن غذ

شود.مهدی خلج با اشاره به سهم باالی حیوانات در تأمین غذای سالم برای انسان، افزود: شکی نیست که درصد باالیی از مواد غذایی 

آید. به همین دلیل نقش و جایگاه واالی ( به دست میمرغ، لبنیات و...های حیوانی )گوشت مرغ، تخممورد نیاز انسان از فرآورده

المللی خوراک و اجرای خوراک دام با شعار پیشگیری، سازمان دامپزشکی در راستای توجه به قوانین مربوط، مسئولیت ملی و بین

 شود.جهت کنترل و نظارت بهداشتی، همچنین ارتقای سالمت دام و در نهایت انسان، بارزتر می

هایی است که در راستای تأمین سالمت جامعه باید به آن توجه کرد. وی، ضرورت تولید بهداشتی خوراک دام یکی از اولویتبه گفته 

المللی تمام مراحل اولیه تا تولید محصول نهایی را ها بر اساس استانداردهای بینبنابراین سازمان دامپزشکی با تدوین دستورالعمل

کند.رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: بر همین اساس تمامی تولیدکنندگان موظفند یابی میصورت پیوسته نظارت و ارزبه

برداری، پروانه ساخت نیز برای هر محصول تولید شده در کارخانه های سازمان عالوه بر اخذ پروانه بهداشتی بهرهطبق دستورالعمل

 ها و آنالیز شیمیایی مربوط مشخص شود.آندریافت کنند تا مواد اولیه مورد مصرف به همراه درصد 

خلج در پایان تأکید کرد: تمام مواد اولیه مورد مصرف در تولید خوراک دام، باید الزاما دارای پروانه بهداشتی و پروانه ساخت باشند و 

 در صورت وارداتی بودن، مجوز واردات از سازمان دامپزشکی دریافت کنند./

http://www.iana.ir/fa/news/47510/%D9%84%D8%B2 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 اعالم جزئیات پرداخت نخستین بخش از سود سهام عدالت

پوری حسینی گفت:در صورتی که سود واریزی شرکتهای حاضر در پرتفوی سهام عدالت به حساب این سازمان از مرز 

 .میلیارد تومان گذر کند،اولین سود سهام عدالت تا پایان شهریور ماه امسال به مشموالن پرداخت خواهدشد 400

هزار میلیارد تومان سود مربوط به سال  4ه این که امسال حدود به گزارش ایانا از سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی با اشاره ب

شرکتهای حاضر در پرتفوی سهام عدالت برای پرداخت به مشموالن اختصاص پیدا خواهد کرد گفت: تا به امروز از این  1395مالی 

در اختیار سازمان خصوصی  میلیارد تومان توسط این شرکتها پرداخت شده و این پول در حال حاضر 200میزان سود نزدیک به 

هستیم تا با مصوبه هایی که  44رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس منتظر نظر شورای عالی اصل .سازی است

وی اضافه کرد: در صورتی که تاخیر زیادی در برگزاری جلسه این .صادر می کند اقدام به واریز این سود به حساب مشموالن کنیم

آید، به جهت این که وظیفه قانونی خود را تعطیل نکنیم شاید تا پایان شهریور امسال مجبور باشیم قسمت اول سود  شورا بوجود

میلیارد تومان سودی که در اختیار  200پوری حسینی اذعان داشت: در صورتی که .سهام عدالت را میان مشموالن توزیع کنیم

ومان گذر کند، اولین سود سهام عدالت را تا پایان شهریورماه امسال به مشموالن میلیارد ت 400سازمان خصوصی سازی است، از مرز 

 .پرداخت خواهیم کرد

http://www.iana.ir/fa/news/47688/%D8%A7%D 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 حذف درج قیمت کاال توسط تولیدکننده برای شفافیت و رقابت است

د ها در جهت ایجامعاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مکانیزم درج قیمت کاالها توسط توزیع کننده

 .است تر شدن بازار کاالیی بودهشفافیت در جریان گردش کاال و رقابتی

به نقل از شاتا؛ یداله صادقی، با تأکید بر ضرورت شفاف سازی هر چه بیشتر قیمت  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

حذف ها و گذاری کاال عنوان کرد: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای درج قیمت چند گروه کاالیی توسط توزیع کننده

 .شدن بازار بوده است به جهت شفافیت در قیمت کاالها و رقابتی تر قیمت گذاری ها توسط تولید کنندگان

وی با اشاره به این موضوع که در مرحله نخست این طرح، قیمت گذاری چند گروه کاالیی غیر ضروری به عنوان پایلوت به توزیع 

کننده محول شده است، افزود: توزیع کننده بر اساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیأت عالی نظارت 

های کند، قیمت این کاالها را تعیین و در معرض دید مصرف کننده قرار می دهد. همچنین محصوالت سلولزی و گروهمشخص می 

کاالیی شامل شیرینی، شکالت، چیپس، پفک و سایر تنقالت که غیر ضروری و از حساسیت کمتری برخوردار هستند، در مرحله اول 

زرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تخفیفات اعمال شده روی بیشتر کاالها معاون امور اقتصادی و با.شامل این طرح می شوند

توسط کارخانه ها را غیر متعارف دانست و گفت: در شرایط کنونی در بیشتر قیمت های روی جلد که توسط کارخانه ها زده می شود، 

که با تصمیم جدید گرفته شده قیمت  به نوعی ضایع می شود حقوق مصرف کنندهضرایب سود به طور اصولی رعایت نمی شود و 

یمتی قکاالها از کارخانه تا مرحله عرضه کانالیزه می شود و توزیع کنندگان بدون دغدغه درج قیمت کاال توسط کارخانه، کاال ها را با 

ه در مرحله پایلوت صادقی با اشاره به اینکه کاالهای در نظر گرفته شد.و پایین تر از قبل به مصرف کننده ارایه می دهند رقابتی

د، اما درج شونکاالهای صنعتی محسوب می شوند، گفت: این کاالها در کارخانه تولید و بسته بندی و توسط شرکت پخش توزیع می

 .قیمت بر خالف گذشته به جای اینکه توسط کارخانه صورت گیرد، به عهده توزیع کننده گذاشته شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/6209764/%D8%AD%D8%B0%D9%8 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 گسترش همکاری ایران و آلمان در زمینه گیاهان دارویی

 .دهندگیاهان دارویی گسترش میهای خود را در زمینه ایران و آلمان همکاری

در نشست زیر کمیته های تخصصی مربوط به کمیته مشترک کشاورزی ایران و  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

شت، داشت و برداشت، فرآوری و انتقال تکنولوژی آلمان در برلین در مورد همکاری های نزدیک دو کشور در حوزه مکانیزاسیون کا

، فرآوری محصوالت غذایی و گیاهان داروییدر این نشست همچنین حوزه کسب و کار .به ایران توافق شد داروسازی گیاهی

 انگیاهان دارویی ایران و آلمبنا بر این گزارش، در نخستین سمپوزیوم مشترک .کشاورزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

 رییس بخش گیاهان دارویی مارته فرانک دکتر و دارویی گیاهان ملی طرح مجری و کشاورزی جهاد وزیر مشاور آذر یوسفی پیمان نیز 

در این سمپوزیوم که در آلمان برگزار شد، .سیاست ها، ظرفیت ها و برنامه های کشورهای متبوع خود را تشریح کردند JKL موسسه

نعنا فلفلی، مارچوبه و سیاه دانه از سوی  تولید گیاهان دارویی در مورد ظرفیت های همکاری در زمینه گزارش های علمی و اجرایی

در این سمپوزیوم مقرر شد که سمپوزیوم مشترک بخش خصوصی ایران و آلمان برای تسهیل روابط در می .طرف آلمانی ارایه شد

 .سال آینده در ایران برگزار شود

http://www.yjc.ir/fa/news/6212060/%DA%AF%D8%B3%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 تعامالت تجاری ایران و هلند برسر تخم چمن

 .تن تخم چمن برای کشت، وارد کشور شده است 41به  قریب 1396بر اساس آمار گمرک در تیرماه سال 

 1396در تیرماه سال  آمار گمرک بر اساس ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .وارد کشور شده است 157108و ارزش دالری  5108932623برای کشت، به ارزش ریالی  تخم چمنتن  41قریب به 

http://www.yjc.ir/fa/news/6212230/%D8%AA%D8%B9%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۳۱تاریخ: 

 !!گذاری کاالها/ افزایش رانت و تبانی یا ایجاد فضای رقابتیبدعت دقیقه نودی نعمت زاده در قیمت

 .کردوزیر سابق صنعت در آخرین روزهای کاری خود طی دستورالعملی حذف برچسب قیمت بر روی برخی کاالها را ابالغ 

وقتی از مهرماه سال جاری برای خرید به سوپرمارکت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش 

ر وزیس را روی آن کاال ندیدید، اصال تعجب نکنید. این آخرین ابالغیه نعمت زاده ها و خرده فروشی ها رفتید و دیگر قیمت اجنا

های مسئول در زمینه قیمت گذاری و نظارت کاال، شرایط عدم است که با ارسال نامه ای به سازمان سابق صنعت، معدن و تجارت

 23وزیر صنعت آمده است: در راستای اجرای بند در ابالغیه .کندکننده برخی گروه کاالیی را مشخص میالزام درج قیمت مصرف

زار های نظارت بر باو روزآمدسازی شیوه گذارینظام توزیع و قیمتسازی های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روانسیاست

های ذف واسطهکنندگان و تولیدکنندگان و حو ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف

گان کنندگان و تولیدکنندغیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کاال با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف

قانون  15قانون تعزیرات حکومتی و ماده  6ماده  حمایت از حقوق مصرف کنندگان،قانون  5در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده 

جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کاال، طرح درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای نظام صنفی و به 

 حصوالتم و اسنک و چیپس انواع خرده فروشی برای اجرا در خصوص کاالهای منتخب محصوالت بیسکویت، شیرینی، کیک و شکالت،

سازی نظام توزیع به نظر می رسد اجرای این ابالغیه نه تنها شفاف و روان.شودمی ابالغ کشور سراسر در بهداشتی و سلولزی صنایع

های نظارت بر بازار به همراه نخواهد داشت، بلکه زمینه تبانی بین فروشندگان و در نتیجه متضرر گذاری و روزآمدسازی شیوهو قیمت

کنندگان هم در تضاد است، ا قوانین حمایت از حقوق مصرفعالوه بر موارد فوق این ابالغیه ب.شدن مشتریان را به همراه خواهد داشت

کند که کلیه عرضه کنندگان )تولید کنندگان و فروشندگان نهایی کاال( باید چراکه طبق ماده پنج این قانون به صراحت عنوان می

ویژه در را روی کاالها به همه این ها در حالی است که این روزها تولیدکنندگان خود قیمت واقعی.قیمت محصول را اعالم کنند

کنند تا از این طریق هم خود و هم محصوالت صنایع غذایی و بهداشتی قیمت های نهایی و واقعی را روی اجناس مشخص نمی

تومان باشد، قیمت فروش  800بطورمثال اگر قیمت تمام شده یک مایع شستشو .فروشندگان حاشیه بازار، سود خود را افزایش دهند

کننده آن دوهزار تومان خواهد بود. حال اگر همین قیمت از روی کاال نیز تومان و قیمت مصرف 500نده خُرد هزار و آن به فروش

 .حذف شود، تصور اینکه این بازار گسترده خرده فروشان با چه نابسامانی رو برو خواهد شد، دشوار است

 با شیوه آزاد سازی قیمت هااین طرح حمایت کرده و معتقدند اما با این همه، متولیان و مسئوالن صنعتی در کشور به شدت از 

  .جدید منجر به رقابتی شدن بازار و افزایش بهره وری خواهد شد

 نظارت به جای کنترل نظام قیمت

حذف درخصوص   صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار

از برخی کاالها گفت: یکی از مطالبات بخش خصوصی همواره نظارت بر قیمت ها است اما کنترل نظام قیمتی کار غلطی  درج قیمت

 .است و نباید به بهانه رعایت حقوق مصرف کننده بازار را از شرایط رقابتی دور کرد

نند رغبت کقیمت بصورت غیرحرفه ای موجب شده تا تولیدکنندگانی که با هزینه های زیاد، کاالی خود را تولید میوی افزود: تعیین 

روغنی گلپایگانی اظهار داشت: تصمیم وزیر صنعت برای حذف درج قیمت برخی کاالها که بیش .چندانی به ادامه تولید نداشته باشند

رقیمت آن شده اند، درست است اما این اتفاق باید در شورای اقتصادی مطرح و به ستاد از حد تولید می شوند و مجبور به فروش زی

وی تصریح کرد: به جای کنترل قیمت باید یک مکانیزم دقیق نظارتی وجود داشته باشد و روش قهری و .شدتنظیم بازار ابالغ می
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برخی  فقط برای گذاری قیمت  شیوه جدید بابیان اینکه رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران.تعزیرات را به فراموشی سپرد

کاالها است، گفت: این کاالها زیر قیمت تمام شده به فروش رفته و بازار آنها رقابتی نیست . بطور کلی عرضه و تقاضا در بازار آزاد، 

الیی باید با یک قیمت یکسان در وی تاکید کرد: این تلقی که کا.کند و نیازی به قیمت گذاری دستوری نیستقیمت را تنظیم می

همه جا توزیع شود، غلط است و باید به مردم حق انتخاب داد تا براساس تجربه، سالیق و نظام خدماتی کاال اقدام به انتخاب کاالی 

رد مات ایجاد کروغنی گلپایگانی در پایان بیان کرد : باید شرایطی را برای نظام آزاد گردش کاال و خد.مورد نظر با قیمت مناسب کند

 .و تنظیم بازار را بر عهده عرضه و تقاضا گذاشت

 بازرسی دقیق برای جلوگیری از تخلفات احتمالی 

محمدآقا طاهر رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی نیز در خصوص طرح حذف برچسب از روی کاالها اظهار داشت: این طرح آزمایشی  

 .ی آن واحدهای تولیدی قیمت کاال را بر روی آن درج نخواهند کردبوده و از اول مهرماه انجام خواهد شد و ط

رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی افزود: بر اساس قانون نظام صنفی هر کاالیی باید قیمت فروش داشته باشد اما با این طرح، قیمت 

این طرح هیچ گونه افزایش قیمتی صورت نخواهد وی با بیان اینکه با .را واحدهای توزیعی و بر اساس موازین خاص اعمال خواهند کرد

پذیرفت، گفت: واحدهای فروش بر اساس فاکتور رسمی تولیدکنندگان قیمت گذاری خواهند کرد و سود آن مشخص شده که برای 

ور آقا طاهر تصریح کرد: در حال حاضر برخی از کاالها بط.درصد اعمال می شود 15تا  12درصد و خرده فروشی  3عمده فروشی 

رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی در پایان بیان کرد:  .درصد گران تر به فروش می روند و قیمت ها واقعی نیستند 50تا  30قانونی 

 .هزار بازرسی از واحدهای فروش به انجام خواهد رسید 30برای جلوگیری از تخلفات احتمالی ماهانه 

 حذف قیمت اعتماد مشتریان را سلب می کند 

در خصوص حذف درج   صنعت،تجارت و کشاورزیخسرو فروغان رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار 

ل و کسب و کار در سالهای قیمت کاالها اظهار داشت: ناهماهنگی زیادی در فروش کاالها در بازار وجود دارد و با تغییر نوع اشتغا

 .اخیر و ورود گسترده فروشگاه های زنجیره ای و فروش مجازی بی نظمی خاصی را در بازار ایجاد کرده است

وی افزود: این بی نظمی بدلیل آن بود که زیرساخت ها برای این تغییرات وجود نداشت و موجب شد تا یک سردرگمی در نظام 

 .طوری که مصرف کننده با قیمت های متفاوتی در خصوص یک کاال مواجه شدوجود آید، بهقیمتی کاالها به

فروغان با بیان اینکه مردم نسبت به قیمت های درج شده روی کاالها اعتماد چندانی نداشتند، گفت: حتی اگر این قیمت ها از نظر 

بیان کرد: به هر  آزادسازی قیمت ها ا اشاره بهوی ب.خریدار کاذب باشد اما با حذف برچسب کاال این بی اعتمادی بیشتر خواهد شد

حال باید به سمت آزادسازی قیمت ها به منظور رقابتی کردن بازار حرکت کرد اما این اقدام به زیرساخت هایی نیاز دارد و یک برنامه 

جود دارد که رویکردهای گیرندگان مختلفی در خصوص قیمت کاالها وبه گفته فروغان اکنون تصمیم.دقیق و بلند مدت را می طلبد

 .متفاوتی دارند و مهمترین نکته برای آزادسازی قیمت ها یکسان شدن این رویکردها در قالب یک نگاه کارشناسی است

دستورالعمل ابالغی کارشناسی نشده بوده و بهتر بود که برای این  :رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی ایران در پایان بیان کرد 

 .زده عمل نمی شدکار شتاب

 افزایش بهره وری با آزادسازی قیمت ها  

نیز در همین راستا اظهار  صنعت،تجارت و کشاورزیمحسن بهرامی ارض اقدس دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور در گفتگو با خبرنگار 

کرد چرا که کیک و بیسکوئیت و پفک و آدامس آنقدر در هزینه خانوار تاثیر گذار نیست داشت: نباید این موضوع را خیلی حساس 

وی افزود: این طرح یک قانون نیست بلکه دستورالعملی است که توسط سازمان حمایت از .که حذف قیمت آن معضلی را ایجاد کند
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نظام قیمتی  بهرامی با اشاره به مشکالت متعدد.تی شودمصرف کنندگان و تولیدکنندگان مطالعه و کارشناسی شده تا فضا بازار رقاب

گفت: زیرساخت های نظام خرده فروشی به اصالح نیاز دارد، تعداد واحدهای صنفی بدون پروانه کسب قابل توجه است، همچنین  بازار

وی در پایان گفت: آزاد سازی قیمت ها ضروری است و .های زنجیره ای در فروش کاال اندک بوده که باید اصالح شودسهم فروشگا ه

حال .برای کاال عمال بهره وری بی توجهی شده و کمکی به کاهش هزینه های تولید نیز نمی شود وضع قیمت ثابتدر روش فعلی با 

وزیع شدن بازار شود و یا تتواند موجب افزایش بهره وری و رقابتی باید دید اتخاذ این تصمیم که تا یک ماه دیگر اجرایی می شود می

 .کنندگان مجدداً درد سرساز خواهند شد و رانت و تبانی بیشتری در بازار را شاهد خواهیم بود

گرفته شود مهم آن است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان به رسالت خود عمل  قیمت گذاری کاالفارغ از هر تصمیم که برای 

 .رخی موجب شود تا مردم بیش از پیش متضرر شوندکرده و مانع از آن شود تا سودجویی ب

http://www.yjc.ir/fa/news/6212644/%D8%A8%D8%A 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مرداد / /  ۳۱سه شنبه , 

 کشاورزی تنها پیگیر پرداخت خسارت کشاورزان است نه مسئولوزارت 

میلیارد تومان منابع ریالی صندوق توسعه ملی به  2000ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص بیش از معاون برنامه

کشاورزی تا پایان امسال خبر داد و گفت: با توجه به شرایط موجود و مخالفت چند کمیسیون مجلس شورای اسالمی مانند کمیسیون 

 .کشاورزی بعید است که طرح جدایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از این وزارتخانه تصویب و اجرایی شود

شنبه( در نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت میوه کشور در هتل المپیک تهران اظهار کرد: با توجه عبدالمهدی بخشنده امروز) سه

به شرایط موجود بعید است طرح جدایی وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا همان قانون تمرکز وظایف این بخش از وزارت جهاد 

که از سوی دولت و مجلس شورای اسالمی پیشنهاد شده است، در مجلس مسکوت باقی مانده کشاورزی جدا شود، چرا که این الیحه 

وی همچنین در خصوص سهم بخش .است و چند کمیسیون تخصصی مانند کمیسیون کشاورزی با این الیحه مخالفت کرده است

درصد منابع ورودی صندوق  10ورزی کشاورزی برداشت منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی افزود: بر اساس قانون بخش کشا

توسعه ملی را در اختیار دارد که به همین میزان نیز بخش صنعت از صندوق سهم دارد که سال گذشته بیش از دو هزار میلیارد 

وزیر ریزی اقتصادی معاون برنامه.تومان از این محل به بخش کشاورزی برای ارائه تسهیالت ریالی به کشاورزان، اختصاص پیدا کر د

های دولتی وزارت گذاری در بانکدرصد منابع ورودی صندوق توسعه ملی و سپرده 10جهاد کشاورزی ادامه داد: پس از اختصاص 

های دولتی است، معرفی های عامل که عمدتا بانکجهاد کشاورزی متقاضیان خود را که از فعاالن بخش کشاورزی هستند به بانک

ها معرفی هیالت استفاده کنند که تاکنون نیز تعداد زیادی از کشاورزان و فعاالن بخش کشاورزی به بانککنند تا بتوانند از این تسمی

شود امسال سهم بخش کشاورزی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی بیش از دو هزار میلیارد تومان شود که پیش بینی می.اندشده

بخشنده گفت: سال گذشته عمده منابع .ود منابع صندوق توسعه ملی داردالبته این سهم بستگی به میزان فروش نفت و میزان ور

هایی مانند برخوردار یا محروم بودن مناطق اختصاص یافته ریالی صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی جذب شد و بر اساس اولویت

د: در تسهیالت ارزی و استفاده از منابع ارزی وی تاکید کر.دار بودن یا نبودن طرح ها به کشاورزان اختصاص پیدا کردو نوع و اولویت

خواهند از این منابع برای واردات تجهیزات صندوق توسعه ملی هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و متقاضیان بخش کشاورزی که می

 .توانند درخواست خود را ارائه دهند و بدون محدودیت از آن استفاده کنندو مکانیزاسیون استفاده کنند، می

هایی مانند پرورش ماهی خواهند در طرحریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: به عنوان مثال کسانی که میمعاون برنامه

در قفس یا خرید کشتی صیادی و تجهیز صنایع غذایی و بسته بندی از واردات تجهیزات و مکانیزاسیون استفاده کنند، به منابع ارزی 

توانند بدون کنیم و میهای عامل معرفی میها در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب برسد، آنها را به بانکطرحنیاز دارند و اگر این 

 .محدودیت از آن استفاده کنند

 امیدواری نسبت به اصالح ساز و کار تنظیم بازار در دولت دوازدهم

در دولت دوازدهم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود؟  بخشنده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است ستاد تنظیم بازار

گفت: اختیار قانونی تنظیم بازار محصوالت کشاورزی مربوط به وزیر جهاد کشاورزی است اما در تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی 

ها ... بوده و نباید در این حوزهکننده عمده محصوالت است چرا که این بخش مسئول تامین کاالهایی مانند شکر، روغن، برنج و تامین

های وزیر جهاد کشاورزی به گفته وی، تامین عمده بازار محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در برنامه.کشور با کمبودی مواجه شود

های دستگاهبه مجلس شورای اسالمی ارائه شده است اما در سطح عرضه و خرده فروشی نیز باید در بازار آنها نظارت شود که بر عهده 

کنندگان و تولیدکنندگان و ... بوده که مربوط به نظارتی مانند سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف
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ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص اینکه چرا با وجود مازاد تولید معاون برنامه.وزارت جهاد کشاورزی نیست

کننده نیاز داخلی همچنان شاهد افزایش قیمت آنها هستیم، گفت: مرغ و واردات گوشت قرمز به تامیننند مرغ، تخمدر محصوالتی ما

قیمت گوشت منجمد وارداتی نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نکرده است و گوشت گوسفندی وارداتی گرم بسته به مبدا آن از 

رسد اما اینکه چه اتفاقی در بازار های زنجیره ای به فروش مییادین و فروشگاههزار تومان در م 33تا  500هزار و  31کیلویی 

 .افتد، به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد و امیدواریم با شروع دولت دوازدهم ساز و کار آن مشخص شودفروشی میخرده

 تالش وزارت کشاورزی برای پرداخت باقیمانده مطالبات کشاورزان

هزار تن به ارزش حدود  700میلیون و  8ن در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: خرید گندم تا بخشنده همچنی

درصد  50میلیارد تومان رسیده است که بر اساس مصوبه دولت هر کشاورزی که محصول خود را به دولت فروخته،  300هزار و  11

 .شوده تدریج پرداخت میمطالبات خود را تاکنون دریا فت کرده و مابقی آن نیز ب

کاران پرداخت شده است و مجموع میلیارد تومان از منابع مختلف تامین و به گندم 300هزار و  7وی ادامه داد: تاکنون بیش از 

 .شودهزار میلیارد تومان دیگر باقی مانده که به زودی تامین و پرداخت می 4مطالبات آنها حدود 

های روغنی )کلزا( درصد مطالبات تولیدکنندگان دانه 97ر جهاد کشاورزی اعالم کرد: تاکنون بیش از ریزی اقتصادی وزیمعاون برنامه

شود و همچنین بر اساس آخرین اطالعات دریافت شده پرداخت شده و تا چند روز آینده مابقی آن نیز به حساب آنها واریز می

 .کنیم پرداخت و تامین را آن مابقی تا داریم تالش نیز ادامه در و ند اشان را دریافت کردهدرصد بهای محصول 70تا  68چایکاران 

 وزارت کشاورزی تنها پیگیر پرداخت خسارت کشاورزان است نه مسئول

بخشنده درباره وضعیت پرداخت خسارات کشاورزان ناشی از حوادث و بالیای طبیعی شامل سیل و ... اظهار کرد: آن دسته از 

توانند از طریق صندوق بیمه کشاورزی اقدام کنند اما کشاورزانی که بیمه هستند در صورت خسارت دیدن میکشاورزانی که بیمه 

نیستند باید از طریق ستاد بحران مستقر در وزارت کشور مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد و در صورتی که برآوردهای صورت 

ت وارد شده به کشاورزان مرود تایید قر ار گیرد وزیر کشور طی مکاتباتی آن را گرفته وزارت جهاد کشاورزی و ستاد بحران از خسارا

گیرد که در سال گذشته چندین هزار میلیارد تومان از کند و برای کشاورزان مبلغی را در نظر میبه سازمان برنامه و بودجه اعالم می

های کشاورزی و تولیدی در این بخش آسیب دیدن عرصهاین محل به کشاورزان پرداخت شد، چرا که حوادث طبیعی بسیاری سبب 

 .شده است

http://iranecona.com/76670/%D9%88%D8%B2%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مرداد / /  ۲۵چهارشنبه , 

 آب و محیط زیستانتخاب وزرای آبی و حیات، 

 600ها و منابع آب زیرزمینی بیش از ها و رودخانهاز این پس باید مراقب باشیم که تجربه تخریب زیست بوم دریاچه ارومیه، تاالب

 «.جوی باز آیدآب رفته به»ایم، حداقل به حالت اصلی بازگردانیم تا: دشت ایرانی تکرار نشود و هر آنچه را هم که تخریب کرده

رسد توجه جدی تری با دقت نظر اقتصادی علی شمس اردکانیبا اعالم اسامی وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم، به نظر میدکتر 

و توسعه به مسائل جدایی ناپذیر انرژی، محیط زیست و به ویژه آمایش سرزمین منابع کشور در فرآیند تولید و اشتغال در سطوح 

جمهوری و معاون اول باشیم. ساز کالن کشور به ویژه شخص رئیسبت باید قدردان مراجع تصمیمعالی کشور مطرح باشد. از این با

های جدید کشتیبان خواهیم بود. خوشبختانه ریاست سازمان محیط زیست هر قدر در میدان عمل صبور باشیم، شاهد نتایج سیاست

از درایت و توان اجرایی هم برخوردار است که اخیرا آن را در به عیسی کالنتری واگذار شد که عالوه بر برخورداری از توان علمی 

دهند. های سخت میایم که آب، خاک، هوا، دخالت ناروا، آلودگی و هدردهی را پاسخاکنون آموخته - .احیای دریاچه ارومیه نشان داد

 .کندچندان که تضییع این منابع امکان تنفس و زیست را از آدمی، جانور و گیاه دریغ می

ایم که منابع آب و هوا نه تنها مجانی نیستند بلکه به قیمت جان، تمدن، آبرو و حتی به تهدید امنیت ملی منجر اکنون آموخته -

ها و تشکیالت سازمانی آب و برق وزارت نیرو، سازمان ایم بالطبع باید نتایج آنها را، به ویژه در آموزهاگر این نکات را آموخته -.شوندمی

گیری از های اقتصادی و توسعه ملی متوازن در بهرهایم که دیدگاهاگر آموخته -.ها ببینیمها و دیگر سازمانست، شهرداریمحیط زی

 .اند، خودداری کنیممنابع آب و هوا را باید حاکم کنیم، بنابراین باید از رودربایستی با کسانی که فاجعه را آفریده

مکانیکی و عوام زده را رها کنیم و برای حفظ آب و هوا، قیمت آنها را در محلی که خداوند  هایایم که باید سیاستاگر آموخته -

کند بیشتر از ارزش بازاری آنها تعیین کنیم و به جای آن در میدان تقاضا و در اشتهای مصرف مفت در میدان عرضه، گوی عرضه می

، نتیجه این آموزش باید در قیمت و مصرف آب و هوا دیده شود و تناسب ایم که باید ارزش آب و هوا را پاس داریماگر آموخته -.بزنی

بین ارزش ذاتی، ارزش مجازی و ارزش افزوده در هر کاربری بر اساس ضوابط علم اقتصاد و محاسبه نقش عوامل تولید و زندگی در 

ها اصحاب اقتصاد، تخیلی نیستند و با چوب خطایم، باید بدانیم که اصحاب بصیرت و خبرویت در اگر آموخته -.اولویت ملی قرار گیرد

های علوم گیرند. به همین لحاظ در زمینهطور کلی برای زیست بوم تصمیم نمیاز نور و اوهام در مورد منابع به ویژه آب و هوا به

باید مراقب باشیم که تجربه بنابراین از این پس .گیرداقتصادی و محیط زیست، ساالنه جایزه نوبل به دانشمندان و فرزانگان تعلق می

دشت ایرانی تکرار نشود و هر آنچه را هم  600ها و منابع آب زیرزمینی بیش از ها و رودخانهتخریب زیست بوم دریاچه ارومیه، تاالب

 «.جوی باز آیدآب رفته به»ایم، حداقل به حالت اصلی بازگردانیم تا: که تخریب کرده

قابل پراکند، پس در مدن یک مترمکعب گاز طبیعی، حدود دو و نیم کیلو گاز کربنیک در هوا میطور مثال بدیهی است که سوزانبه

ای را جذب کند. متاسفانه همزمان قدر توسعه دهیم که این مقدار گاز گلخانهسوزانیم باید جنگلکاری را آنهر مترمکعب گاز که می

ایم و حتی نگران نیستیم که از این پس برای پراکنش گازهای ردهها را هم به دست مخربان سپبا هدرروی گاز و سوخت، جنگل

جمهوری آمریکا از این پیمان خارج شده محیطی، جریمه خواهیم شد و اگر ترامپ رئیسالمللی زیستای بر اساس پیمان بینگلخانه

نرژی را در سال اقتصاد ملی، اقدام است، وظیفه ماست که تمدن ایرانی را نشان دهیم و دستور مقام معظم رهبری در کاهش شدت ا

زیست به قیمت تمدن و زندگی آدمی است و نه منبع درآمد برای نکته این است که آب، جنگل، هوا و محیط.و عمل، عملی کنیم

 .دولت و اشخاص

http://awnrc.com/index.php


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

83 
 

اند و مثال با ها تخریب شدهزیست زده است، روستاها و دشتاز چوب حراجی که سیاست برق کشاورزی به منابع آب کشور و محیط

وری جمهزیست بتواند از ریاستایم. پیشنهاد این است که حاکم محیطها آفریدهها، دشمنیتخریب حوزه طبیعی و تاریخی رودخانه

سازی مصرف آب و انرژی را های بهینهبوم، آب و هوا را جریمه کند و فرمولهای دولتی مخرب زیستاختیارات ویژه بگیرد و سازمان

توانند اصحاب راه حل آن باشند اند، نمیهایی که مسبب این فجایع بودهدر این میان، بوروکرات.ربط ابالغ کنده مبادی ذیتهیه و ب

عنوان اصحاب تخریب های آبی را بهخواهیم که لیست مخربین سفرهزیست و وزیر جدید نیرو میو از ریاست سازمان حفاظت محیط

نند و اند به ملت معرفی کزیست پرداختهگروندگان به اقتصاد تخیلی که به تخریب تمدن و محیطزیست و تمدن ایرانی و آب، محیط

از « وجعلنا من الماء کل شی ء حی»شایسته است بر مبنای آیه کریمه  -آنها را از هرگونه دخالت در امور آب و محیط بازدارند. 

رداریم که این منابع غالیه، اموالی به اسم زندگی و تمدن هستند. زیست دست بکُش در حق منابع آب و هوا و محیطسفاهت زندگی

وقتی قیمت آب یک چشمه در بطری آب معدنی )جدا از احتساب بهای بطری، تولید و توزیع( مترمکعبی پانصد هزار تومان است، 

 !کند؟زار تومان تعیین میچگونه بوروکرات آبفا در وزارت نیرو، قیمت آب چشمه یا چاه مجاور آن چشمه را مترمکعبی دو ه

در منابع »گوید گذاران داخلی و خارجی میو به سرمایه« جای میل، حیف کنیدآب را به»گوید: به سخن ساده این بوروکرات می

ور شخواهی از منابع دولتی به حکومت خود بر منابع آب کمیاب کتا بوروکرات بتواند با باج« گذاری نکنندتولید و فرآوری آب سرمایه

توان زیست ولی بدون آب، قنات مرده؛ روستا مرده؛ تمدن مرده دانند، بدون طال میها نمیادامه دهد. بدیهی است این نوع بوروکرات

خواهیم که آب، زندگی جمهوری و معاون اول و اصحاب ایشان میاز ریاست .خردی ما شادمان خواهد بودو دشمن بر ما غره و از بی

اید زیست را بر یک بسته بنگرند و به مجریان، اجازه تخطی و تجاوز از این بسته را ندهند. بهای آب و هوا و محیطزیست را دو محیط

زیست رونق گیرد و کل این بها ها اقتصادی شده و مشاغل حفظ منابع و محیطگذاری در این حوزهکننده بپردازد تا سرمایهمصرف

 .زیست هزینه شودطبرای حفظ و توسعه آب، جنگل، هوا و محی

http://iranecona.com/76421/%D8%A7%D9%86%D8%AA 
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 برنج
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۲۸شنبه 

 !برنج صدرنشین واردات و جایگزین بنزین شد

ارز کشور را به خود  1386مروری بر آمار واردات طی دهه گذشته گویای آن است که حداقل عمده کاالهایی که در سال  <کشاورزی

اند این روزها سهمی از واردات نداشته یا رقم واردات آنها به مراتب کمتر شده است. در مقابل برخی کاالهای مصرفی اختصاص داده

سال  10اند و بدین ترتیب در مدت زمان معادل بیشتری از واردات را به خود اختصاص داده ها حجممانند برنج و شکر در این سال

مروری بر آمارهای وارداتی گویای آن است که .اندهای اول جدول واردات راه پیدا کردهها یا حتی بخش پایین جدول به رتبهاز میانه

 438میلیارد و  48هزار تن اعالم شده بود که ارزش این واردات معادل  696میلیون و  41مجموع اقالم وارداتی  1386در پایان سال 

درصد کاهش یافته است. این در حالی  67هزار دالر بوده است که این میزان در مدت مشابه سال جاری بیشتر از  819میلیون و 

هزار تن رسیده که ارزش آن بالغ بر  300میلیون و  11سال، مجموع واردات به  10است که در چهار ماهه اول سال جاری با گذشت 

 .هزار دالر اعالم شده است 810میلیون و  812میلیارد و  15

 برنج جایگزین بنزین

توان به جنس کاالهای وارداتی و تغییراتی که در آن صورت گرفته اشاره کرد. هایی که در این زمینه وجود دارد میاز دیگر تفاوت

بخش قابل توجهی از واردات را بنزین تشکیل داده و به عبارت دیگر بنزین در صدر کاالهای  1386طبق مستندات موجود، در سال 

درصد از وزن کل واردات  12وارداتی قرار داشته است. بدین ترتیب نزدیک پنج میلیون تن بنزین وارد شده که این میزان حدود 

اما در سال جاری تا .میلیون دالر ارز را از کشور خارج کرده است 412کشور را به خود اختصاص داده و رقمی معادل سه میلیارد و 

پایان چهار ماهه اول عمده واردات کشور مربوط به برنج و ذرت دامی بوده که ذرت دامی از نظر وزنی در صدر جدول واردات قرار 

برنج در رده  1386لی است که در سال دهد. این در حاگیرد و برنج از نظر ارزش بیشترین حجم واردات را به خود اختصاص میمی

میلیون  429هزار تن از آن وارد کشور شده بود که ارزش آن حدود  66ششم واردات وزنی کشور قرار داشت و بالغ بر یک میلیون و 

اختصاص  درصد واردات را به خود 0.89درصد از واردات و از نظر ارزش نیز  2.56دالر محاسبه شده است. از نظر وزنی این محصول 

تن برنج  800هزار و  644داده بود، درحالی که در سال جاری واردات برنج در صدر جدول قرار گرفته و طی چهار ماهه امسال بالغ بر 

درصد از ارزش آن  3.81درصد از وزن واردات و  5.71هزار تومان وارد شده است که این حجم  500میلیون و  602با ارزشی بالغ بر 

درصد از ارزش  3.81درصد از وزن مجموع واردات را به خود اختصاص داده است و از نظر ارزش  5.71برنج وارداتی .یردگرا در بر می

درصد از واردات کل  7.4نیز  1386شود. این در حالی است که ارزش بنزین وارد شده در سال وارداتی کل کاالها مربوط به برنج می

 .است گرفتهمی بر در را کاالها 

 خداحافظی با واردات آهن

گرفت و بدین ترتیب بالغ بر چهار میلیون و شمش آهن و فوالد غیرممزوج در دومین رده جدول واردات قرار می 1386اما در سال  

درصد از ارزش  4.92هزار دالر وارد کشور شد که این واردات  925میلیون و  381هزار تن آهن و فوالد به ارزش دو میلیارد و  127

این در حالی است که در جدول وارداتی که مربوط .داددرصد از وزن آن را به خود اختصاص می 9.90ل واردات کشور و همچنین ک

به چهار ماهه اول سال جاری است جای این کاال خالی بوده و وارداتی در این بخش صورت نگرفته یا حداقل واردات انجام شده در 

های آهنی و فوالدی و محصوالت این بخش از دیگر واردات میله.به عنوان اقالم عمده وارداتی نام برد حدی نبوده که بتوان از این کاال

میلیون  693هزار تن را به خود اختصاص داده و ارزشی بالغ بر  229بوده است که بالغ بر یک میلیون و  1386قابل توجه در سال 

 .خوردالهای عمده وارداتی به چشم نمیدالر داشته است که در سال جاری این بخش در میان کا
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  واردات ذرت و سویا همچنان ادامه دارد

های ذرت در رده سوم جدول واردات قرار داشتند که همچنان این محصول، وارداتی قابل توجه داشته و در دانه 1386اما در سال 

 515تن ذرت به ارزش  500هزار و  134و میلیون و حدود د 1386رده دوم جدول واردات امسال هم قرار دارد. بدین ترتیب در سال 

میلیون و  483هزار تن و با ارزش  189هزار دالر وارد شد که این رقم در چهار ماه اول سال جاری به دو میلیون و  417میلیون و 

شود، درصد از واردات به این کاال مربوط می 19.37بدین ترتیب در سال جاری از مجموع واردات وزنی .هزار دالر رسیده است 574

سویا نیز از دیگر محصوالتی است که .گرفتدرصد از کل واردات کشور را در بر می 5.12تنها  1386در حالی که این رقم در سال 

یک میلیون و نزدیک به  1386از نظر وزنی در رتبه چهارم جدول قرار داشت. بدین ترتیب در طول سال  1386واردات آن در سال 

هزار تن رسیده و  704هزار دالر وارد کشور شده که این رقم در سال جاری به  388میلیون و  484هزار تن سویا به ارزش  269

درصد از وزن واردات کشور مربوط به  6.23هزار دالر داشته است. بدین ترتیب در سال جاری  500میلیون و  337ارزشی بالغ بر 

 .گرفته استدرصد از کل واردات را در بر می 3.4تنها  1386ردات این کاال در سال سویا بوده که حجم وا

 افزایش قابل توجه واردات قطعات خودرو

حجم واردات کاال در این بخش بالغ  1386ها همواره از اقالم وارداتی قابل توجه بوده که در سال قطعات منفصله خودرو طی این سال

داده است، اما در سال جاری هزار دالر را به خود اختصاص می 122میلیون و  553است که ارزشی حدود تن بوده  344هزار و  45بر 

هزار دالر را به خود  696میلیارد و  310تن بوده و ارزشی بیش از  898هزار و  36میزان واردات این بخش در چهار ماهه بالغ بر 

همچنین در سال .نزدیک است 1386اختصاص داده که رقم واردات چهار ماهه در این بخش به رقم مربوط به واردات ساالنه در سال 

گیرد، در حالی که درصد از ارزش کل واردات کشور را در بر می 1.96درصد واردات وزنی و  0.33جاری حجم واردات در این حوزه 

درصد ارزش کل واردات کشور به قطعات خودرو اختصاص یافته و از نظر وزنی حجم واردات در این بخش  1.14تنها  1386در سال 

به .های آماری از ذکر میزان آن خودداری شده بودای بود که حداقل جزو اقالم عمده صادراتی محسوب نشده و در جدولبه گونه

اساس ارزش دالری در چهار ماه اول امسال برنج، ذرت دامی، سایر وسائل نقلیه موتوری استناد آمارهای ارائه شده از سوی گمرک، بر

سی سی، لوبیای سویا، قطعات منفصله تولید اتومبیل، پنج ردیف اول جدول واردات کشور را تشکیل  2000تا  1500با حجم سیلندر 

های آهنی و فوالدی، شمش آهن و فوالد غیرممزوج، میله در پنج رتبه اول این جدول بنزین، 1386اند، در حالی که در سال داده

 .های اول جدول واردات قرار گرفته و پس از آنها قطعات منفصله تولید خودرو، سویا قرار داشتمحصوالت آهن و فوالد در رده

ost.aspx?Id=edhttp://foodpress.ir/P62622103d741adb475b 
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 برنج
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مرداد / /  ۳۰دوشنبه , 

 وزارت جهاد مسئول کنترل نوسانات بازار برنج نیست/مسئوالن نظارت کنند

 نیست و مسئوالنها وظیفه وزارت جهاد مدیرکل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی گفت: کنترل نوسانات نرخ برنج در خرده فروشی

 .مربوطه براین امر باید نظارت داشته باشند

 انمیز به توجه با: داشت اظهار برنج واردات وضعیت آخرین به اشاره با خاکسار کاوه به گزارش ایران اکونا به نقل از صدا و سیما، 

 .هزار تا یک میلیون تن برنج نیازمندیم 800 واردات به ساالنه سال، هر در تنی میلیون سه نیاز و برنج تولید

، افزود: یکی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولید داخل و تنظیم 92میلیون تن برنج در سال  2وی با اشاره به واردات 

 .که با اجرای قانون انتزاع هر سال از میزان واردات کاسته شدبازار است به طوری

یش نرخ برنج ارتباطی با قانون انتزاع ندارد، بیان کرد: قبل از این قانون افزایش قیمت سرسام آوری داشتیم خاکسار با بیان اینکه افزا

 .که این امر ناشی از تورم است و ارتباطی به اینکه متولی امر کار خود را به درستی انجام می دهد، ندارد

گفت که کنترل آن با  باید فروشی خرده سطح در برنج نرخ ساناتنو وجود با: داد ادامه کشاورزی جهاد مدیرکل دفتر غالت وزارت 

 .وزارت جهاد نیست از این رو مسئوالن مربوطه براین امر باید نظارت داشته باشند

http://iranecona.com/76623/%D9%88%D8%B2%D8% 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۷تاریخ: 

 درصدی برداشت پسته در کشور 30رشد 

هزار تن پسته سال گذشته از باغات مناطق مختلف کشور برداشت شد و امسال این میزان با  170رئیس پژوهشکده پسته گفت:  

شامگاه چهارشنبه در نشست خبری در به گزارش ایرنا امان اهلل جوانشاه .هزار تن خواهد رسید 250تا  230درصدی به  30رشد 

محل این پژوهشکده در رفسنجان افزود:برخی مواقع عواملی مانند سرمازدگی، گرمازدگی، توفان و دیگر عوامل موجب کاهش محصول 

ی وی یکی از آفات مورد خسارت پسته را پسیل عنوان کرد و گفت: در سالها.پسته می شود که امسال کمتر شاهد این عوامل بودیم

تن انواع سموم کشاورزی در باغ های استان کرمان علیه آفت ها از جمله پسیل پسته مورد مصرف  200هزار و  2گذشته بیش از 

جوانشاه اضافه کرد: با آگاهسازی کشاورزان برای تولید محصوالت ارگانیک از مصرف بی رویه سموم جلوگیری می .قرار گرفته است

وی ،پسیل پسته را اصلی ترین آفت محصول پسته برشمرد و بیان .درصد کاهش یافته است 50ه شود لذا این میزان مصرف سموم ب

نوع صابون کشاورزی، سه نوع سم جدید و گوگرد را علیه پسیل پسته با کمک بخش خصوصی  6کرد: قصد داریم در سال جاری اثرات 

 .تا کشاورزان این روشها را به کار ببرند بر روی درختان پسته بررسی کنیم و در صورت مثبت بودن اعالم می کنیم

 15رئیس پژوهشکده پسته .به گفته وی دستگاه جمع آوری آفات و حشرات از روی درختان پسته، ساخته شده و در حال تست است

ا دلیل ته ردلیل از جمله تأثیرات آب و هوایی، کمبود عناصر غذایی، وجود گرماهای بی سابقه و اختالل در زمان تشکیل جنین در پس

هزار کشاورز در استان کرمان گفت: جامعه کشاورزی ما گسترده است لذا  150وی با اشاره به وجود بیش از .پوکی پسته بیان کرد

جلسه آموزشی برای کارشناسان جهاد کشاورزی در شهرستان برگزار می کنیم و برای ارائه این آموزش ها  40تا  30حداقل ساالنه 

نیز محققان پژوهشکده را اعزام می کنیم تا کشاورزان از راههای مدیریت صحیح منابع آب، خاک، مدیریت سمپاشی در استانهای دیگر 

استاندارد محصوالت وارد شده به اتحادیه اروپایی را تنظیم می کند  unc جوانشاه اضافه کرد: سازمان جهانی.و غیره بهره مند شوند

به گفته وی بودجه تحقیقات و پژوهش بر روی پسته به این پژوهشکده ساالنه .الم کرده استکه عیار و کیفیت پسته ایران را باال اع

مورد تجاری است که چهار نوع  10مورد عنوان کرد و گفت: از این تعداد  46جوانشاه ارقام پسته را .میلیون تومان و ناچیز است 20

 .ری در استان کرمان تولید می شودتجاری این محصول از جمله کله قوچی، احمدآقایی، فندوقی و اکب

در ادامه معاون پژوهشکده پسته در این نشست گفت: عمده محصول پسته به صورت خام و فله به کشورهای خارجی صادر می شود 

ی دارد احمد شاکر اردکانی با اشاره به اینکه پسته ارزش غذایی باالی.که بهتر است از آن محصوالت جانبی تولید و به بازار عرضه کرد

و ضد سرطان است بیان کرد: در حال حاضر تعدادی محصول جانبی از جمله روغن پسته، کره پسته، شیر پسته، شکالت پسته و 

حلوای پسته ثبت اختراع شده که باید به تولید انبوه برسد اما به دلیل نبود سرمایه گذاری این محصوالت جانبی در میزان کم تولید 

 .وی ادامه داد : کره پسته برای درمان بیماری سرطان پروستات مفید است.دو به بازار عرضه می شو

شاکر اردکانی خاطرنشان کرد: محصول پسته که به صورت خام و فله به خارج صادر می شود خارجی ها از این محصول، محصوالتی 

معاون پژوهشی پژوهشکده پسته گفت: .ام شودجدید را فرآوری و به ایران وارد می کنند که این کار بهتر است در کشور خودمان انج

تحقیقات بسیاری از سوی این پژوهشکده در راستای افزایش بهره وری و تولید محصول بیشتر در باغهای پسته از جمله اجرای آبیاری 

ود است و با به کار محمد عبدالهی بیان کرد: کشاورزان باید بدانند منابع آبی محد.های نوین زیر سطحی و قطره ای، انجام شده است

وی اضافه کرد : کنترل .بردن روشهای نوین آبیاری هم سطح زیر کشت محصول را افزایش دهند هم در مصرف آب صرفه جویی کنند

تعداد  90و  89عبدالهی ادامه داد: در سالهای .آفت پسیل پسته نیز به شرایط آب و هوایی، مدیریت باغ و سمپاشی بستگی دارد

به خاطر شرایط خوب آب و هوایی  94تا  92نوبت انجام می شد در حالی که در سالهای  2این آفت باال بوده و در  سمپاشی ها علیه
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تکرار سمپاشی ها به یک و نیم نوبت کاهش یافته است که نوید خوبی است و این امر باید ادامه داشته باشد تا محصول ارگانیک را 

 .ار باغ پسته داردهزار هکت 80رفسنجان بیش از .تولید کنیم

http://www.iana.ir/fa/news/47543/%D8%B1%D8%B4%D8 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 لزوم تامین مالی باغداران پسته از طریق بورس کاال

تواند حضور دوباره ایران را در عرصه تجارت جهانی پررنگ کرده و گام نخست برای به دست ورود پسته به معامالت بورس کاال می

، رسد فروش پسته با نرخ واقعی در بازار جهانیآوردن جایگاه قبلی ایران در تولید پسته در دنیا محسوب شود. در این راستا به نظر می

ای است که باید مورد توجه ویژه قرار صورت مستمر نکتهپذیر است و تداوم صادرات آن بهدر بورس کاال امکان با ارائه این محصول

های ارائه محصوالت به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محصول پسته در حالی در راه عرضه بورس کاال است که یکی از مزیت.گیرد

توان شاهد افزایش کیفیت آن در که با عرضه این محصول میطوریباال است؛ به کشاورزی در بورس کاال فروش آن با درجه کیفیت

در همین ارتباط، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان درخصوص مزایای  .بازارهای داخلی و صادراتی باشیم

و هدفمند گفت: یکی از مشکالت محصوالتی مثل پسته  صورت متمرکزعرضه پسته در بورس کاال و انجام صادرات آن از این دریچه به

شود و این امر ضمن آنکه مشکل تامین نقدینگی را برای کشاورز به ماه مصرف می 12این است که یکبار در سال برداشت شده و در 

کند. در گذشته بنکداران با همراه دارد، اعتماد صنایع وابسته را برای تامین به موقع میزان مصرفی خود از این محصول سلب می

یجی آن در طول سال، ضمن پاسخ به تقاضای موجود خرید محصول در زمان برداشت و ذخیره آن در انبارها و در نهایت عرضه تدر

ن گذاراهای گذشته و با افزایش نرخ سود بانکی، سرمایهپور افزود: طی سالآوردند.محسن جاللدرآمد قابل قبولی را به دست می

ریسک کسب کنند. این  ها بلوکه کردند تا سود بدونهای سپرده و گواهی سپرده در بانکعمدتا منابع مالی خود را در انواع حساب

تمایل مردم به کسب سود بدون ریسک بانکی و نبود بنکداران در طول سال، در بخش تولیدی اخالل ایجاد کرد تا در زمان برداشت 

وی ادامه داد: با عرضه .قیمت خرید محصول از کشاورز به دلیل کمبود نقدینگی و فزونی عرضه و در مقابل نبود تقاضا، افت کند

تواند محصول خود را در قالب گواهی سپرده کاالیی نیز عرضه کند و خریداران بدون نیاز به کننده میبورس کاال، عرضه محصول در

گذاری به کشاورزان و باغداران برای تامین مالی مورد نیاز کمک کنند.به گفته وی، عرضه انتقال کاال در طول سال ضمن سرمایه

بازار و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا نقش موثری خواهد داشت.مشاور اقتصادی استاندار  محصول پسته در بورس کاال در توازن

کرمان تاکید کرد: با تحقق این برنامه بخشی از مشکالت را با رویه شفاف و استاندارد بورس رفع کرده و شاهد درآمدزایی برای 

یم بود.وی مشکل عدم رعایت استانداردهای الزم را برای صادرات باغداران و ایجاد فضای رقابتی در بین صادرکنندگان پسته خواه

ردها ها و استاندامحصوالت در شرایط کنونی موضوعی اساسی دانست و افزود: عرضه در بورس به دلیل در نظر گرفتن برخی ویژگی

 .داشته باشد تواند در تنظیم و ارتقای کیفیت و همگن شدن محصول برای صادرات کمک بسزاییبرای محصوالت می

ضمن اینکه در راستای عرضه پسته در بورس، صادرات محصوالت به شکلی متمرکز و هدفمند خواهد شد. این در حالی است که 

های خرد نیز نقش داشته باشد. تواند در تجمیع عرضهتن است و استفاده از گواهی سپرده می 2متوسط برداشت هر باغدار حدود 

اندازی اولین صندوق کاالیی پسته در بورس کاال با حمایت بانک کشاورزی خبر داد و عنوان کرد: در ابت راهها بپور از پیگیریجالل

ن عنوااندازی این صندوق هستیم که طی آن معامالت گواهی سپرده پسته نیز بهراستای تجمیع منابع مالی خرد نیز درصدد راه

از طریق این صندوق انجام خواهد شد. وی افزود: در رابطه با این موضوع در  ضمانتی برای باغداران جهت دریافت تسهیالت بانکی،

شود. ولی چنانچه این برنامه به مرحله اجرا صورت ضمانت لحاظ میها چند درصد بهحال مذاکره هستیم تا مشخص شود این گواهی

رئیس اتاق بازرگانی استان  .حصول نیز کمک کندهای حمل متواند در بلندمدت ضمن تامین مالی باغداران به کاهش هزینهبرسد می

ها در بازار منتهی خواهد شد، درباره تخصیص خط اعتباری کرمان ضمن تاکید بر اینکه عرضه پسته در بورس کاال به تثبیت قیمت

پسته  تجار بازاربرای حمایت از فعاالن پسته به کمک بانک کشاورزی گفت: مشکل نقدینگی در حالی موضوعی مهم برای باغداران و 

http://awnrc.com/index.php
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درصدتخصیص داده شده که صرفه و توجیه  18میلیارد ریال خطوط اعتباری با نرخ بهره  1500است که در حال حاضر حدود 

درصد است و با این شرایط امکان رقابت با این کشور را نخواهیم داشت، از این رو باید  2اقتصادی ندارد. حال آنکه این نرخ در آمریکا 

ها نسبت به نرخ بهره و نحوه تخصیص این اعتبارات به نتیجه نهایی دست یابیم. اما به هر ترتیب مذاکرات بعدی با بانک طی پیگیری و

 .چنین اقدامی نیز در تامین نقدینگی و تنظیم بازار پسته موثر خواهد بود

http://www.iana.ir/fa/news/47554/%D9%84%D8%B2%D9% 
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 پنبه
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

های آموزشی انتقال اطالعات روز کشت پنبه از کارشناسان هندی به کارشناسان ایرانی/ کشت پنبه آغاز کارگاه

 یابدتراریخته در کشور توسعه می

های کشاورزی برای تولید این وری از نهادهاطالعاتی در کشت پنبه، کارشناسانی از کشور هند برای بهبود در بهرهبا هدف رفع خالء 

به گزارش خبرنگار اعزامی ایانا به ورامین، رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور امروز در جریان آیین .محصول در ایران حضور یافتند

دگان چندان دور، ایران یکی از تولیدکننای نهوگو با خبرنگار ما با بیان اینکه در گذشتهگفتحضور کارشناسان هندی در کشورمان، در 

های گذشته، باعث شده است که تولید پنبه در کشورمان مغفول توجهی به این محصول در سالپنبه تراز نخست جهان بود، گفت: بی

لی روشنی افزود: این مؤسسه از طریق تعامالتی که بین فرهنگستان علوم بماند و ایران جایگاه خود را در جهان از دست بدهد.قربانع

 مندی کشور ازایران و علوم هندوستان وجود داشت، از محققان تراز نخست این کشور دعوت کرده است تا باب تبادالت علمی و بهره

 اطالعات روز جهان در کشت بانک باز شود.

های خود را در ینده به هندوستان سفر خواهند کرد تا ضمن دریافت اطالعات، دانستهوی بیان کرد: متخصصان کشور ما نیز در آ

ها بدون جانبداری بیان کرد و ادامه داد: اختیار کارشناسان هندی قرار دهند.روشنی از مزیت تبادل کارشناسان را ارزیابی دقیق طرح

های حاصل در کشور دیگر خواهد بود. ضمن اینکه برقراری جهها و نتییک کارشناس خارجی، داور بهتری برای چگونگی انجام طرح

های ما به همراه خواهد داشت.وی عنوان کرد: در حال حاضر در کشور ما تنها مدیریت روزرسانی اطالعات را برای طرحارتباط پایدار، به

ه حال تکرار است که نتیجه معکوسی برای ما ب روز نبودن اطالعات، اشتباهاتی نیز دردلیل بهشود که گاهی بهتلفیقی آفات انجام می

ر های جدید داند، از روشهمراه داشته است.رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور یادآور شد: کارشناسانی که از هند به کشور ما آمده

ر تولید محصول میزان وری و به حداکثر رساندن آن، دتواند عالوه بر افزایش بهرهکنند که این امر میمدیریت آفات استفاده می

 استفاده از سموم در مبارزه با آفات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

برند، خودداری از استفاده کار میاکنون کارشناسان مبارزه با آفات در کشور هند بههایی که همروشنی تأکید کرد: یکی از گزینه

ها فقط دو ماه را به مبارزه از آفات و استفاده از سموم اختصاص ین ترتیب، آنروز پایانی است. به ا 30روز نخست و  60ها در کشآفت

بهایی همچون سموم و آفات گیاهی و حفظ محیط زیست و کاهش دهند.وی خاطرنشان ساخت: کاهش در مصرف نهاده های گرانمی

اهنمایی کارشناسان این کشور، در ایران نیز توان با رهزینه کشاورزان از نتایج این روش مورد استفاده در کشور هند است که می

عملی کرد.روشنی با تأکید بر اینکه در برخی محصوالت فاصله متوسط عملکرد و حداکثر تولید در ایران بسیار زیاد است، اضافه کرد: 

تی باشد. در صورهشتم حداکثر تولید خالء اطالعاتی باعث شده است که در محصولی مانند سیب میزان متوسط عملکرد ایران یک

 توانند به حداکثر تولید دست پیدا کنند.های کشور میکه با پر شدن این خالء، بیشتر باغ

درصد کشور را جامعه کشاورزان  50تا  40وی با انتقاد از نبود شبکه اطالعاتی مناسب برای کشاورزان اظهار کرد: با وجود اینکه 

های جمعی از جمله در صدا و سیما وجود ندارد تا اطالعات الزم رای آن ها در رسانهدهند، اما برنامه آموزشی مستقلی بتشکیل می

ز و المللی با همت این مرکدر اختیار کشاورزان قرار گیرد.رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور از تشکیل سه کارگاه آموزشی بین

تهران، گلستان و خراسان رضوی که بیشترین سطح  هایهمکاری کارشناسان هندی خبر داد و گفت: سه کارگاه آموزشی در استان

روزرسانی شود و این اطالعات ها بهاند، برای کارشناسان بررسی خواهد شد تا اطالعات آنکشت پنبه کشور را به خود اختصاص داده

عیین آفات در مزرعه، تاز طریق کارشناسان به کشاورزان منتقل شود.روشنی بیان کرد: این سه کارگاه با عناوین مدیریت تلفیقی 

شود.وی با اشاره به استقبال خوب ها برگزار میکشآستانه اقتصادی برای مبارزه با آفات و بررسی مقاومت نسبی آفات بر آفت

http://awnrc.com/index.php
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نفر از  100نفر از کارشناسان استان گلستان و  315نفر از کارشناسان استان تهران،  80ها افزود: تاکنون کارشناسان از این کارگاه

ها ثبت نام کردند.رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور عنوان کرد: برگزاری این کارشناسان خراسان رضوی برای حضور در این کالس

روزرسانی اطالعات کنند، ها خود اقدام به بهها توسط این مرکز برای کارشناسان هزینه کمی خواهد داشت. در صورتی که اگر آندوره

کارگیری ارقام ها به همراه خواهد داشت.روشنی از دیگر اهداف دعوت کارشناسان هندی به ایران را بهی آناین امر هزینه زیادی برا

پنبه تراریخته در کشور عنوان کرد و ادامه داد: تغییر اقلیم در کشور ما را به سمت استفاده از ارقام مقاوم به خشکی و آفات سوق 

ایم که کشت ارقام جدیدی که مقاوم به این تغییرات هستند را به کارشناسان ایرانی کردهدهد. به همین دلیل از کارشناسان دعوت می

شده درباره محصوالت تراریخته را در برخی موارد منطقی دانست و تأکید کرد: کشت محصوالت آموزش دهند.وی ادعاهای مطرح

ما محصولی همچون پنبه که کاربردی غیرخوراکی دارد، ای که مصرف خوراکی دارند، ممکن است همراه با خطراتی باشد، اتراریخته

بدون خطر برای مردم و محیط زیست است.روشنی در پایان با تأکید بر اینکه در کشورهای پیشرو استفاده از پنبه تراریخته رواج 

و محصول گندم تراریخته ها بدهد دارد، یادآور شد: کشوری همچون آمریکا که حتی حاضر نیست کاه گندم تراریخته خود را به دام

 درصد پنبه تولیدی خود را به تولید ارقام تراریخته اختصاص داده است. 95.5کند، را نیز تنها به کشورهای جهان سومی صادر می

مردادماه سال جاری توسط  29المللی با عنوان مدیریت تلفیقی آفات در زراعت پنبه فردا گفتنی است، نخستین کارگاه آموزشی بین

 شود./کز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برگزار میمر

http://www.iana.ir/fa/news/47574/%D8%A2%D8% 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۵/۲۵ : اریخت

 گذاری تعاون تعاونی بزرگ پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی کشور تأمین مالی شد از طریق صندوق ضمانت سرمایه
نامه شرکت تعاونی پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی، تامین مالی تعاون از طریق صدور ضمانت  گذاریسرمایه صندوق ضمانت

به  خبرگزاری فارسبه گزارش  .پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی کشور را انجام دادسرمایه گذاری بزرگترین مرکز لجستیک و 

میلیارد ریالی  598گذاری گذاری تعاون، قلی زاده، مجری این پروژه با بیان اینکه این طرح که با سرمایهنقل ازصندوق ضمانت سرمایه

گذاری تعاون در حال ساخت است، مشتمل بر پایانه جامع برای سورتینگ، انبارداری و بسته صندوق ضمانت سرمایهو با ارائه خدمات 

بندی محصوالتی نظیر پرتقال، نارنگی، کیوی، سیب، سبزیجات و نیز انجماد سریع سبزیجات با رویکرد صادراتی در استان مازندران 

هزار تن مواد غذایی  30هزار تن، انبارداری و نگهداری  140بندی میوه تازه با ظرفیت این مرکز توانایی بسته.بینی شده است پیش

 .تن در سال را خواهد داشت 2400ها و سردخانه دومداره و نگهداری انواع مواد منجمد پیش فرآوری شده تا ظرفیت در سالن

صرف های شمالی کشور و نیز بازار ممحصوالت کشاورزی در استانقلی زاده افزود: احداث این پایانه با عنایت به پتانسیل باالی تولید 

 .کندبسیار گسترده کشورهای حاشیه دریای خزر به ویژه روسیه نقش بسیار مهمی در حمایت از بخش کشاورزی ایفا می

ای هشور که در سالهمچنین عملکرد پایانه مذکور عالوه بر سودآوری مناسب از اتالف بخشی از محصوالت کشاورزی مناطق شمالی ک

المللی و با گیری از تجربیات موفق بینبه گفته مجری طرح، واحد مذکور سعی دارد با بهره.کنداخیر روی داده است جلوگیری می

بندی، محصوالت را به تفکیک رنگ، فاکتورهای غذایی، سایز و حسب درخواست های مکانیزه سورتینگ و بستهتکیه بر سیستم

وی ضمن تقدیر از صندوق ضمانت .ک کرده، پس از سورتینگ و فرآوری در فصول مناسب به بازارهای خارجی صادر کندمشتری تفکی

گذاری که طرح پایانه صادراتی مذکور را تضمین کرده تا های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرمایهگذاری تعاون و حمایتسرمایه

بر اساس .نگر که از اصول اصلی اقتصاد مقاومتی است در منطقه ایجاد اشتغال مناسب شودونضمن حمایت از تولید داخل با نگاه بر

دگان کنناندازی پایانه صادراتی در استان مازندران با توجه با ارزآوری طرح و ارزش افزوده مناسب کشاورزان و تولیداین گزارش، با راه

 .المللی در داخل و خارج از کشور ارائه شودانداردهای بینمنتفع شده و محصوالت با کیفیت مناسب و دارای است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960525000663 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

 میلیون تن رسید 8.6میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران/ خرید گندم کشاورزان به  1850پرداخت 

میلیارد تومان دیگر از طلب گندمکاران،  1850معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: با تامین و پرداخت 

پایگاه اطالع رسانی ایانا از  به گزارش.میلیارد تومان رسید 7200دم به میزان بهای پرداختی به کشاورزان برای خرید تضمینی گن

وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با بیان این که از آغاز فصل برداشت تاکنون،میزان خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز 

میلیارد تومان دیگر از طلب گندمکاران با همکاری و مساعدت سازمان برنامه  1850میلیون تن رسیده، اظهار کرد:  8.6کشاورزان به 

وی تصریح کرد: با پرداخت .و بودجه، خزانه دولت،بانک مرکزی و بانک های کشور تامین مالی و به کشاورزان گندمکار پرداخت شد

درصد  50میلیارد تومان رسیده و  7200ن به میلیارد تومان، مجموع بهای پرداختی برای خرید تضمینی گندم کشاورزا 1850این 

بخشنده اضافه کرد: پیگیری ها برای تامین مالی و پرداخت .طلب تمام کشاورزان گندمکار همه استان های کشور پرداخت شده است

 180کرد:تاکنون معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان .باقیمانده طلب کشاورزان گندمکار ادامه دارد

 میلیارد تومان پرداخت شده است 550درصد مطالبات کلزاکاران معادل  100هزارتن کلزا نیز از کشاورزان خریداری شده و 

http://www.iana.ir/fa/news/47519/%D9%BE%D8%B1%D8 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۱تاریخ: 

 سال آینده 4بهره به واحدهای صنایع فرآوری میوه/ ایجاد زنجیره تولید میوه در اعطای تسهیالت کم

 .بهره بدون هیچ محدودیتی برخوردار شوندبخش خصوصی با مراجعه به سایت مکانیزاسیون، از تسهیالت کم

ایانا، معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت میوه کشور در به گزارش خبرنگار 

ر اکنون قیمت انواع میوه در بازاجمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر شرایط تولید و بازار میوه بسیار مطلوب است، گفت: هم

 ای در کشور تولید شود.میلیون تن انواع محصوالت باغی و گلخانه 22دود شود امسال حبینی میپایین است و پیش

 ریزیمحمدعلی طهماسبی افزود: برآورد امسال ما از تولید مرکبات مازاد تولید است، به همین دلیل برای توسعه صادرات برنامه

ول در نظر گرفته است تا تسهیالتی با شرایط ویژه ایم.وی بیان کرد: دولت دوازدهم مبالغ قابل توجهی را برای صادرات این محصکرده

بهره در اختیار باغداران قرار دهد.معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نیاز صنعت میوه به سردخانه و صنایع تبدیلی و کم

ت تمایل به دریافت این تسهیالادامه داد: دولت همچنین تسهیالتی نیز برای صنایع فرآوری میوه در نظر گرفته است و کسانی که 

 مند شوند.دارند، به سایت مکانیزاسیون مراجعه کنند و بدون محدودیت از این کمک و حمایت بهره

های فعال در حوزه بازرگانی طهماسبی ایجاد زنجیره تولید را از اهداف مهم وزارت جهاد کشاورزی دانست و عنوان کرد: نبود تشکل

 حصوالت باغی از تولید تا مصرف به چندین برابر افزایش پیدا کند.و بازار باعث شده قیمت م

های تولید است، یادآور شد: امیدواریم در آینده دنبال ایجاد زنجیرهوی با تأکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی در چهار سال آینده به

دیریت بکنیم.طهماسبی تأکید کرد: افزایش مشارکت بخش های تولید را از تولید تا عرضه به بازار مهای قوی، زنجیرهبا ایجاد تشکل

 خصوصی از دیگر اهداف وزارت جهاد کشاورزی است که در چهار سال آینده به آن پرداخته و محقق خواهد شد./

http://www.iana.ir/fa/news/47708/%D8%A7%D8%B9%D 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی 150جزئیات پرداخت 

ها در چهارماهه اول امسال بیش از دو میلیون فقره تسهیالت با رقمی حدود ها از این حکایت دارد که بانکترین گزارشایسنا: تازه

میلیارد تومان،  300هزار و  150اند. در چهار ماهه ابتدایی امسال بیش از های اقتصادی پرداختهتومان به بخشهزار میلیارد 150

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش  18.4هزار میلیارد تومان معادل  24ها پرداخت شده که حدود تسهیالت از سوی بانک

های شود. با توجه به اهمیت تأمین سرمایه در گردش بنگاههزار فقره تقسیم می 147دارد. این تسهیالت به حدود دو میلیون و 

دش اختصاص درصد برای تأمین سرمایه در گر 64.9میلیارد تومان، معادل  500هزار و  95اقتصادی، از مجموع رقم پرداختی حدود 

  .درصد افزایش دارد 13.4یافت که نسبت به چهارماهه اول سال گذشته معادل 

http://www.iana.ir/fa/news/47644/%D8%AC%D8%B2%D8 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

هفته پیش تحقیقی از چهار محقق ایرانی )محسن مسگران، کاوه مدنی، حسین هاشمی و پویا آزادی( در مجله نیچر 

قسمت مختلف تقسیم شد و از کیفیت  6اساس مکان، نوع خاک و متغیرهای اقلیمی به منتشر شد. این تحقیق بر
جه به این تحقیق شاید بتوان نتیجه گرفت برای کشاورزی در این مناطق، طبق متغیرهای مختلف گفته شد. با تو

تری به آب و خاک وجود داشته باشد اما در ابتدای این محیطیخودکفاشدن در تولیدات کشاورزی، باید نگاه زیست
دهد، با توجه به روند افزایش جمعیت برای آمار جدید نشان می»تحقیق در رابطه با شرایط امنیت غذایی آمده است؛ 

درصد افزایش پیدا  70باید میزان تولید محصوالت کشاورزی  2050میلیاردی در سال  9،1ادغذایی، جمعیت تأمین مو
تر هم هست. درواقع اینکه برای کنندهکند، امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه به علت افزایش جمعیت نگران

 «.های جهانی زیادی بوده استع ارزیابیرسیدن به چنین هدفی آیا منابع آبی و زمینی کافی وجود دارد، موضو

، در سراسر جهان افزایش جمعیت چالشی مهم برای آینده تامین غذای انسان به شمار می رود. محاسبات نشریه نیچربه گزارش 

 9.1درصد رشد کند تا با تقاضای مواد غذایی جمعیت  70زی در سطح جهان باید اخیر حاکی از آن است که تولید محصوالت کشاور

از سوی دیگر هرچند جهان در کل قابلیت تولید مواد غذایی کافی برای جمعیت آتی .همخوانی کند2050میلیارد نفری کره زمین در 

با آب وهوا و شرایط نامناسب قرار دارند، تامین شود را دارد اما احتمال کمی وجود دارد که امنیت غذایی در کشورهایی که در مناطق 

 .دارد وجود اقتصادی اجتماعی عوامل و زیرا تفاوت های آشکاری میان کشورها از لحاظ مساعد بودن زمین و منابع آبی

 .وردخ موارد ذکر شده به خصوص در خاورمیانه و شمال آفریقا که شرایط بیوفیزیکی برای کشاورزی مناسب نیست، به چشم می

 قابلیت وجود با اما ایران به عنوان یکی از قدرت های کشاورزی منطقه مدت هاست که در پی خودکفایی در زمینه مواد غذایی است

 .یابد دست خود هدف به نتوانسته هنوز کشور، این آبی منابع و زمین های

زمین های  وضعیت بودن مساعد تحقیقی در درهمین راستا محسن مسگران، کاوه مدنی، حسین هاشمی و پویا آزادی 

 :در این گزارش آمده است .ایران برای کشاورزی را بررسی کرده اند

مدت هاست که به دنبال خودکفایی در صنعت غذایی  MENAایران به عنوان یکی از کشورهای برتر حوزه کشاورزی در منطقه 

آغاز شد اما افزایش نرخ تولید هیچ گاه نیاز به واردات این غله را از میالدی  1990است. برنامه خودکفایی ایران برای گندم در دهه 

درصد آب  92تقاضای داخلی مواد غذایی را تامین می کند و در این راه  90بین نبرد. در حال حاضر ذخایر کشاورزی ایران حدود 

درصد ارزش خالص صادرات  14عادل از سوی دیگر ارزش خالص واردات کشاورزی کشور م.های تازه این کشور را مصرف می کند

 ،کشور اقتصاد که است آب کمبود حوزه در هایی چالش شاهد  نفت است.ایران که در حوزه آب وهوایی خشک قرار گرفته ، هم اکنون

میلی  250درصد کشور حدود  70 در بارش ساالنه میانگین  .است داده قرار تاثیر تحت را بسیاری افراد زندگی و اکوسیستم عملکرد

 میلی متر است. 500میلیون هکتار از کشور( شاهد بارش ساالنه  4.7درصد ایران ) یا به عبارتی  3 فقط و متر است

به هرحال توزیع جغرافیایی زمین های کشاورزی ایران نشان می دهد بخش اعظم فعالیت های کشت و برداشت ایران در غرب، شمال 

میلی متر است. با این وجود آبیاری محصول در  250غرب و بخش های شمالی کشور است . بارش ساالنه در این مناطق بیش از 

میلی متر در سال نیز انجام می شود. این درحالی است که برای حمایت از کشاورزی،  100یا حتی کمتر از   200مناطق با بارش 

سیستم آبیاری کنترل نمی شود و همین امر مشکل کم آبی را حادتر کرده است.افزایش تولید کشاورزی هیچ گاه با تقاضای روز افزون 

ا دامن زده و در نتیجه تراز تجاری بین المللی ایران در بخش آن همراه نبوده است. رشد جمعیت در دهه های اخیر نیز به این تقاض

http://awnrc.com/index.php
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کشاورزی منفی شده است. هرچند این تراز در مرزهای ژئوپلتیکی توجیه شده است اما برنامه خودکفایی ایران به دالیل اقتصادی و 

 ولیدت برای ها محدودیت و طبیعی های پتانسیل زیست محیطی همچنان یک موضوع جنجال برانگیز به حساب می آید. -کشاورزی

 .شود تضمین کشاورزی های سیستم بازدهی و تناسب تا شود ارزیابی کشور این در باید محصول

با این وجود مرزهای قابلیت پشتیبانی آب و خاک ایران از تامین نیاز مواد غذایی کشور و همزمان حفظ یکپارچگی محیط هنوز به 

 و خاک جغرافیایی و میزان دسترسی به اطالعات GIS فناوری حوزه در اخیر های پیشرفت به توجه با طور کامل درک نشده است.

د تا به چشم اندازی از قابلیت های زمین در ایران برای فعالیت دا انجام توان می اکنون را زمین مطلوبیت تحلیل وهوا، آب وضعیت

 براساس کوچک های مقیاس در و محلی طور به فقط ایران در زمین ارزیابی های کشاورزی در مقیاس منطقه ای و جهانی دست یافت.

انجام شده است. با این وجود هیچ تحلیل وسیع تر و در اندازه  faba های دانه و برنج گندم، مانند محصول چند خاص ملزومات

 های نزمی ظرفیت سیستماتیک طور به دلیل همین به کشوری برای اندازه گیری ماندگاری خاک زمین های ایران انجام نشده است.

مطلوبیت زمین ها برای کشاورزی  با ارتباط در هوایی آبی وضعیت و توپوگرافی خاک، های ویژگی براساس را کشاورزی برای ایران

 سنجیده شد.

 بررسی

 جامان  و آب وهوا دسته تقسیم شد. این تقسیم بندی براساس خاک، توپوگرافی 6در این تحقیق زمین های ایران از لحاظ مطلوبیت به 

سیار به ترتیب نامناسب، ب تحقیق این مطلوبیت های طبقه. هستند مهم بسیار ماندگار و سودآور کشاورزی برای موارد این. است شده

 ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب و خیلی خوب هستند.

 12میلیون هکتار از زمین های ایران) 19.3 که اند نشده گرفته نظر در تحقیق این در زمین اصلی استفاده مورد چهار همچنین 

 ا قابلیت کشاورزی ارزیابی شد.ب میلیون هکتار زمین کشور  142.8 ترتیب این به درصد( را به خود اختصاص داده اند.

 مطلوبیت زمین بدون در نظر گرفتن محدودیت های آب وهوایی

درصد( از زمین  74میلیون هکتار) 120 شد، گیری ازهاند توپوگرافیک و خاک های محدودیت براساس زمین مطلوبیت هنگامیکه 

میلیون هکتار  17.2حدود  مطلوبیت متوسط با هایی زمین برای کشاورزی هستند. تر پایین یا ضعیف کیفیتهای کشور دارای 

درصد( از کل کشور را تشکیل  4میلیون هکتار ) 5.8) خوب و خیلی خوب( حدود  با کیفیت باالدرصد( از کشور و زمین های  11)

 می دهند.

توزیع فضایی طبقه های مطلوبیت نشان می دهد طیف وسیعی از زمین های مرکز، شرق و جنوب شرقی ایران ظرفیت کمی برای 

نشان داده شده ظرفیت کشاورزی در  2 شکل در که همانطور (.وهوایی آب متغیرهای و آب گرفتن نظر در  کشاورزی دارند )بدون

(است. با توجه به اطالعات موجود، مواد طبیعی در خاک ESP( و سطح باالی سدیم )OCاین مناطق به دلیل کمبود کربن طبیعی )

)که  ECدرصد زمین های کشور کربن طبیعی کمتر از یک درصد دارند.خاک های نمکی 67ایران کم است و تخمین زده می شود 

 25میلیون هکتار از زمین های ایران) 41به عنوان خاک هایی با رسانایی الکتریسیته معرفی شده اند( در  FAOسازمان از سوی 

 ار نیشکر مانند  درصد( وجود دارند.هرچند بسیاری از گیاهان به شدت تحت تاثیر خاک های نمکی قرار دارند اما محصوالت مقاوم

کاشت.از سوی دیگر هرچند خاک های سدیمی در ایران کمتر یافت می شوند) حدود  dS/m 20باالی EC با هایی خاک در توان می

درصد( زمین های کشور را پوشانده  18میلوین هکتار) 30باال دارند بیش از  ESP هایی خاک اما  میلیون هکتار از کشور( 0.5

یکه ای از کناره دریای خزر) استان های گلستان، اند.خاک های با کیفیت ایران برای کشاورزی) طبقه خوب و بسیار خوب( در بار

http://awnrc.com/index.php
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 و غربی شمال در مازندان و گیالن( و همچنین در غرب و شمال غرب) مانند آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه( وجود دارند.

 .شود می دیده زاگرس و البرز های رشته در که است عمیق های دره و زیاد ارتفاع از ناشی کشاورزی محدودیت مهمترین غربی

 مطلوبیت زمین برای کشاورزی با آب باران

 گرفتن ظرن در بدون ایران کشاورزی بازده  دهنده نشان که بود کشت وضعیت و خاک براساس کشاورز زمین مطلوبیت تحلیل تاکنون 

 .است بوده وهوا آب و آب متغیرهای از ناشی اضافی های محدودیت

 می هشناخت کشاورزی محدودیت  اصلی عامل عنوان به آبی کم که گرفته قرار جهان نقاط ترین خشک از یکی در ایران وجود این با 

درصد از ایران را می توان جزو مناطق خیلی خشک، خشک یا نیمه خشک  98شان داد ن .با توجه به شاخص خشکسالی، تحلیل شود

 .هستند ایران در سال های ماه ترین پرآب و ترین خشک ترتیب به( بهمن دی) و( مرداد و تیر) ژانویه و آگوست به حساب آورد.

 0ماه متوالی سال است که از ژوئن آغاز می شود 5 در خشک بسیار وهوایی آب شرایط شاهد کشور از نیمی از بیش 

 رخن و آب مقدار زیرا یابد می پرورش تابستان در که دارد محصوالتی برای وخیمی عواقب  خشکسالی شاخص از موقت الگوی این 

 هب آن رفتن بین از یا محصول کاهش احتمال ترتیب این به.نشود تامین ها ماه این در است ممکن کند می جذب محصول که آبی

 و ودب ماهانه بارش میزان به توجه با  ایران زمین مطلوبیت تحلیل در وهوایی آب متغیرهای گرفتن درنظر افزایش می یابد. شدت

PET  نیز با توجه به میزان دسترسی به آب در بازه موقت و به طور کلی اندازه گرفته شده است. با توجه به بارش ماهانه وPET  ،

 PETبازه رشد محصول در ایران بررسی شده است.دوره رشد محصول تعداد ماه های متوالی است که در آن سطح بارش از نصف 

نشان داده شده مناطق مرطوب بازه های رشد طوالنی تری دارند و به طور کلی در شمال،  3 شکل در که همانطور  بیشتر خواهد بود.

 ماه است. 9 مدت به و رشد بازه  شمال غرب و غرب ایران وجوددارند به طوریکه استان گیالن نشان دهنده طوالنی ترین

ماه و کمتر( . برای هرگونه کشاورزی باید آب برای این زمین  2درصد زمین های ایران مدت بازه رشد بسیار کوتاه است )  50بیش از 

ها فراهم شود.با این وجود این مناطق در مرکز، شرق و جنوب شرق ایران از کمبود منابع آب های سطحی و زیر زمینی رنج می برند. 

شرایط آب وهوای روزانه و تمام منابع  به همین دلیل نمی توانند آبیاری کشاورزی را به طور متناسب انجام دهند. با در نظرگرفتن

 .سنجید را رشد های بازه تخمین  آبی که به طور محلی در دسترس هستند، می توان صحت

همچنین بازده کشاورزی با آب باران نیز تحت تاثیر انتخاب تاریخ کشت است که اغلب اوقات به زمانبندی نخستین باران تاثیرگذار 

وجه به وضعیت آب و هوا و خاک، تمام مناطقی که فصل رشد آنها دو ماه یا کوتاهتر است ارزش مطلوبیت وابسته است.برای تحلیل با ت

صفر را دریافت کردند و در نتیجه برای کشاورزی نامناسب هستند.سپس ظرفیت زمین برای کشاورزی با آب باران با استفاده از بارش 

اوقات حداقل میزان بارش برای کشاورزی است. با در نظر گرفتن مدت رشد میلی متر در سال سنجیده شد که بیشتر  250کمتر از 

و آستانه بارش در این تحلیل، فقط مقدار کمی از زمین های باکیفیت) خوب و بسیار خوب( کاسته شد. به طوریکه مقدار این زمین 

 افتدری رطوبت کافی مقدار مناسب شرایط و کخا با ها زمین بیشتر دهد می نشان روند این میلیون هکتار رسید. 5.4به  5.8ها از 

ی با در نظرگرفتن بارش و کشاورز برای نامناسب های زمین متضاد طور به. دهند انجام کشاورزی باران آب با توانند می و  کنند می

 محدودیت افزودن میلیون هکتار رسید. 112.9به  39.7مدت زمان فصل رشد و ترکیب آنها بر محدودیت های خاکی و توپوگرافی از 

 میلیون هکتار رساند. 4.8 به را آن و کاسته متوسط مطلوبیت با زمینهایی میزان از نیز رسوبتی دیگر های

درصد( از زمین های ایران  77میلیون هکتار ) 125به طور خالصه میزان مطلوبیت زمین برای کشاورزی با آب باران نشان داد، حدود 

مطلوبیت متوسط یا درصد زمین ها دارای شرایط  11میلیون هکتار یا  18قرار می گیرند و فقط  ضعیف یا پایین تردر طبقه 

آماده است. تقریبا تمام منطقه مرکزی ایران)یزد، سمنان ، استان  4هستند.توزیع جغرافیایی این طبقه بندی زمین در شکل  باالتر

http://awnrc.com/index.php
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وبی و بخش های جنوبی خراسان رضوی( جنوب شرق) سیستان مرکزی و اصفهان( و بخش عظیم یاز زمین های شرق )خراسان جن

و بلوچستان و کرمان( و جنوب) هرمزگان و بوشهر( برای کشاورزی با آب باران نامناسب هستند. هرچند نیمی از خورستان و سه 

 چهارم استان فارس نیز با توجه به آنچه گفته شد نامناسب به حساب می آیند.

ط قسمت شمالی خراسان رضوی در کمربندی است که به طور کلی زمین هایی با ملزومات رضایتبخش در کل منطقه شرق ایران فق

 برای انجام کشاورزی با آب باران دارد.

 مطلوبیت زمین های کشاورزی فعلی ایران

ملیون هکتار از زمین های ایران را به طور تصادفی از تصاویر گوگل  1.2 ما  برای تخمین کل زمین های قابل کشت ایران در هر طبقه

ارث نمونه برداری کردیم. نسبت زمین استفاده شده برای کشاورزی تقریبا به شکل خطی، موازی با ارزش مطلوبیت رشد کرده 

ار بیشتر از ارزش گزارش میلیون هکتار تخمین زده می شود که بسی 24.6کل منطقه قابل کشت در ایران حدود (6است.)شکل 

میلیون هکتار( توسط وزارت کشاورزی است.روش بصری ما تمام زمین هایی را در نظر گرفت که هم اکنون تحت کشت  14.5شده)

هستند یا برای کشاورزی در گذشته نزدیک کنار گذاشته شده اند. این زمین ها همچنان توزیع نسبی زمین های قابل کشت در طبقه 

 مطلوبیت ضعیف میلیون هکتار( از زمین های کشاورزی در ایران در مناطقی با 13درصد ) 52را نشان می دهد.حدود  های مطلوبیت

 یا پایین تر رده بندی شده اند.

 نتیجه گیری

به هرحال هرچند مدت هاست کمبود منابع آبی یکی از چالش های افزایش تولید کشاورزی در ایران به شمار می روند تحقیق ما 

 ان می دهد محدودیت های دیگر از لحاظ مطلوبیت زمین نیز وجود دارد.نش

فشارهای زیست محیطی احتمال گسترش زمین های کشاورزی را می کاهند. ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون تنوع زیستی 

میالدی مساحت زمین های محافظت  2020باید به اهداف تنوع زیستی آیچای پایبند باشد. براساس یکی از این اهداف ایران باید تا 

 درصد برساند. این رقم تقریبا دوبرابر منطقه حفاظت شده فعلی در کشور است. 17شده خود را به 

 خسارت  درهمین راستا کشاورزی نیز باید با انواع دیگر مصارف زمین رشد کند. این درحالی است که شهر نشینی یکی از دالیل مهم

به یک نگرانی بین المللی  MENA.درحال حاضر رشد بیابان ها به خصوص در ایران و منطقه آید می حساب به زمین و کشاورزی به

تبدیل شده است.توزیع دوباره زمین های قابل کشت از زمین های بی کیفیت به نوع مطلوب تر، به طور حتم میزان محصوالت 

ر در این زمینه، با فراهم کردن دوباره شرایط محیطی مناسب برای کشاورزی را بهبود می بخشد. طبق نتیجه یک تحقیق جهانی موخ

 نیازمند ریز برنامه وجود این با درصد رشد می کند. 30زمین های کشاورزی، تولید زیست توده جهانی حتی بدون گسترش زمین، 

 .نیست مهیا ایران برای اکنون هم امر این که است، کشت قابل های زمین دوباره بندی نقشه

باید از عملکردهای نامناسب کشاورزی در زمین های نامناسب جلوگیری شود، زیرا این زمین ها محصولی با هزینه کالن تولید می 

کنند و به مشکل کم آبی دامن می زنند.از سوی دیگر گسترش زمین در ایران نیز احتمال کمی دارد به ظرفیت تولید غذا در کشور 

وباره زمین ها می تواند وضعیت کلی کشاورزی ایران را بهبود بخشد.بنابراین افزایش ظرفیت تولید بیفزاید. با این وجود توزیع د

 انجام( تهپیشرف آبیاری های سیستم محصوالت کشاورزی باید با به کارگیری روش های نوین کشاورزی)مانند کشاورزی گلخانه ای و 

 ل به امنیت غذایی و حفظ منابع آبی توازن برقرار کند.تمای میان ایدب غذایی مواد تقاضای تامین مسیر در ایران درحقیقت. شود

http://www.iana.ir/fa/news/47632/%D9%86%DB% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 ها در کشاورزیسهم تحصیلکرده

برداران دارای تحصیالت درصد بهره 8/0مهندسی کشاورزی گفت: در حال حاضر در کشور ما حدود  رفیعی، معاون سازمان نظامصمد 

دانشگاهی هستند در حالی که در کشورهای موفق در کشاورزی به تناسب درصد پیشرفت، درصد دارندگان تحصیالت مربوط به 

و بعد از تصویب قانون آن در مجلس شورای اسالمی 1380مهندسی کشاورزی از سال ظامسازمان ن .کشاورزی نیز بیشتر و باالتر است

هندسی مفعالیت خود را آغاز کرد. وی با بیان اینکه امسال در شانزدهمین سال فعالیت این سازمان قرار داریم، افزود: برای سازمان نظام

آموختگان بخش کشاورزی است تقای سطح دانش و مهارت دانشترین آن ارکشاورزی و منابع طبیعی وظایفی متصور است که مهم

های شرکت بندیبرداران و قرار دادن مباحث آموزشی، رتبهکه در این سازمان عضو هستند. رفیعی تصریح کرد: ارتباط بین اعضاء با بهره

ها از دیگر وظایف ی، قارچ و باقی بخشپزشکهای مختلف چون دام، گیاهبرداری در بخشمشاوره و پیمانکاران، صدور مجوزهای بهره

 .روداین سازمان به شمار می

http://www.iana.ir/fa/news/47649/%D8%B3%D9%87%D9%8 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 نهاد در تأمین مالی کشاورزی و روستاییهای مردمنقش سازمان

  فاطمه پاسبان. کارشناس کشاورزی

های های اقتصادی و دیدگاهتأمین مالی خرد یکی از مباحث مهم در اقتصاد جهانی است که پس از تغییرات نظری در تئوری : شرق

رو کاری فزاینده روبهدر حال توسعه و کشورهایی که با مشکل تورم و بیعنوان یک محرک اقتصادی برای کشورهای ای بهتوسعه

  .عنوان کلید حل معما در نظر گرفته شده استهستند و توزیع ثروت و درآمد در آنها چندان عادالنه نیست به

توسعه این مناطق اثبات کرده است.  های خود را درها و ارزشعنوان ابزاری مؤثر در مبارزه با فقر، گرسنگی، قابلیتاعتبارات خرد، به

انداز و ارائه انواع خدمات مالی و بانکی های کوچک، پسویژه مردم نیازمند را دارند. واماین ابزار توانایی تغییر و بهبود زندگی مردم به

رتیب تاینافزایش خواهد یافت و به کند که با دسترسی به این خدمات، درآمد آنهادرآمد و فقیر ایجاد میهای کماین باور را در خانواده

توانند در برابر موانع و مشکالت غیرمنتظره از خود محافظت کنند و سطح زندگی خویش را بهبود بخشند و برای تغذیه، آنها می

کنی نی ریشههزاره سوم یع ترین اهداف برنامهدستیابی به این شرایط در زمره اصلی .گذاری کنندمسکن و آموزش فرزندانشان سرمایه

یافته و های اخیر استفاده از اعتبارات خرد در بسیاری از کشورهای جهان اعم از توسعهفقر مطلق از جوامع بشری است. در سال

ا توان یک مفهوم قدرت یرا می« اعتبار»شناسی عنوان ابزاری مهم برای کاهش فقر تلقی شده است. به لحاظ مفهومنیافته بهتوسعه

دهی پذیر دانست که توسط یک منبع سازمانی و طبق شرایط وامتوانایی مالی و قدرت اقتصادی برای فقرا و قشر آسیب وسیله تأمین

درخصوص اعتبارات  .(Mahbubur,2005) گیری که از قبل توافق شده، در نظر گرفت که برای هر دو طرف سودمند استو وام

ای متناسب با شرایط و اهداف خود آن را تعریف کرده است. درباره تأمین هخرد تعریف واحدی وجود ندارد و هر کشوری یا مؤسس

دهد پرداخت این نوع از المللی ارائه شده که همگی نشان میهای بینوران و سازمانمالی خرد تعاریف گوناگونی از طرف اندیشه

بانک جهانی هدف از اعطای اعتبارات .شودانجام میهای تأمین مالی ها و مؤسسهها، سازماناعتبارات با اهداف خاصی از طرف دولت

 داندکردن زمینه رفاه و بهزیستی روستاییان میمحیطی و فراهمبه روستاییان را کاهش فقر، ایجاد اشتغال، درآمد، پایداری زیست

(ESCAP) , 1996-PP. 2-3). یج ان را که از طریق بسالمللی توسعه کشاورزی نیز انگیزه اعطای اعتبارات به روستاییصندوق بین

ولتی های غیردهای توسعه و اعتبار، سازمانمنابع و دانش به مثابه ابزاری راهبردی و مکمل و ائتالف پویای روستاییان، دولت، مؤسسه

دهی ها، آموزش و قدرتتحرک اجتماعی، باالبردن آگاهی :(IFAD (2003کند )شود، به شرح ذیل بیان میو بخش خصوصی اجرا می

سازی زمینه کار گروهی برای ایجاد دارایی و زیرساخت های محلی و...؛ فراهمسازینفس فقیران، ظرفیتبه فقیران؛ افزایش اعتمادبه

کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل )اسکاپ( هدف از اعطای اعتبارات خرد به روستاییان را فقرزدایی، ایجاد  .تولید محلی

داند سعه اجتماعی و ترویج و آموزش کشاورزی، افزایش خودکفایی و حفظ عزت نفس روستاییان میاشتغال، درآمدزایی، تو

(ESCAP,1996, P. 13). بانک توسعه آسیا (Asia Development Bank, 2000) سازی دامنه نیز تأمین مالی خرد را فراهم

های درآمد و بنگاهتقال پول و بیمه برای فقیران و خانوارهای کمها، خدمات پرداختی، انها، وامای از خدمات مالی مانند سپردهگسترده

های روستایی و یابد: نهادهای رسمی مانند بانککوچک آنها تعریف کرده است که این خدمات از طریق سه مجرای ذیل جریان می

داران. مطالعات دهندگان و مغازهوام؛ منابع غیررسمی مانند (NGOS) های غیردولتیرسمی مانند سازمانها؛ نهادهای نیمهتعاونی

های خدمات بهداشتی و دهد که دسترسی به خدمات اعتبار خرد باعث افزایش سطح درآمد، افزایش هزینهجدید در جهان نشان می

زنی هنهای اجتماعی، کسب مهارت، دسترسی به بازار و افزایش قدرت چاوپرورش، افزایش سرمایه و تولید ثروت و توسعه شبکهآموزش

در همه این تعاریف و تجارب  .(Maurice Sakwa,2014)های توسعه کشاورزی شده است و همکاری بیشتر با دولت در برنامه
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 طریق از «غیردولتی هایسازمان» طریق از مالی تأمین است، شده توجه خوب حکمرانی و مردم  جهانی آنجا بیش از همه به حضو

ای خودیار و مؤسسات تأمین مالی خرد و از این قبیل است که جامعه مدنی به همراه مردم هگروه و خرد اعتبارات صندوق تشکیل

شده حاکی از این است های اقتصادی بخش کشاورزی و روستایی دارند. کلیه مطالعات انجامنقش مهمی در تأمین مالی خرد فعالیت

های پایین جامعه( کشاورزان کوچک و زنان را بهبود فقرا )دهکهای غیردولتی وضع شده توسط سازمانکه اعتبارات خرد پرداخت

زایی و افزایش درآمد، در توانمندسازی و بهبود بهره و مستقیم را افزایش داده و ضمن اشتغالبخشیده و دسترسی آنها به وام کم

، کابوسکی 2002-، دونگ 2001-پارگ )ت استاندارد زندگی برای آنها موفق بوده و دست رباخواران را از زندگی آنها کوتاه کرده اس

(. این مسئله که چگونه کشورهای مختلف جهان با تأمین مالی خرد 2003-، پیت 2003-، گرتلر 2002 -، امین و همکاران 2002-

عدی ب باند در راستای توسعه پایدار کشاورزی و روستایی گام بردارند، موضوع مهمی است که در مطالاز طریق جامعه مدنی توانسته

 .شودبه آن پرداخته می

http://www.iana.ir/fa/news/47558/%D9%86%D9%82%D 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 بیندها میسرمایه برای انسان، خوابی است که «چسب هل»قوانین 

 فراهانی عباس شهرابی

ای اند. تا اینجا مسئلهسر امام جماعت مسجد ایستادهماجرا از انتشار یک عکس شروع شد. در عکس، جمعی از کارگران پشت  .1

بودن های کارفرما بر آنها: اجباریاند، با قوانین و دستورهای زرد و سبزی مزین شدهنیست. دیوارهای سمت چپ نمازگزاران اما به پارچه

است؛ اخراج کارگران در صورت نزاع فیزیکی « موردجایی بیجابه»اقامه نماز برای ممنوعیت ورود کارگران به دفتر مدیریت که مصداق 

ند نین کارخانه هستای از این قبیل. این مقررات بخشی از دفتر قواور در صورت نزاع لفظی و کدهای اخالقیو اخراج کارگر کمتر بهره

دقیقه در دستشویی ماندن  20ترند: بیش از اند. قوانین دیگر از اینها هم جالبکه دورتادور کارگران، در سالن کارخانه حک شده

است؛ « موردجایی بیجابه»ای دورتر از آن قرار داد، چون مصداق ممنوع است؛ نباید وسایل مربوط به یک ماشین را در نقطه

و نظردادن در کار دیگران ممنوع است؛ پوشیدن لباس گرم در زمستان الزامی است و تقاضای بخاری تنها در صورتی  کردنصحبت

سوزی اخراج خواهند شد؛ هنگام آتش« موقعفرار بی»شود که شخص لباس مناسب پوشیده باشد؛ کارگران در صورت پذیرفته می

 دهند، نگاه کنند؛ مکالمات تلفنی کارگران ضبطق دارند به کسی که تمرین میهنگام ورزش سر کارکنان باید پایین باشد و فقط ح

شود )پس کارگران باید مراقب مکالمات خود باشند(؛ هنگام گرفتن بار به صورت تصادفی در سالن پخش می شود و هر سه ماه یکمی

 شناسد، ارتباطکس نمیرعاملی که او را هیچتواند با مدیکس به جز آقای خلیل نظری )تنها کسی که میجمعی هیچعکس دسته

ها مصداق سعی کردن به کارفرما یا سرگروهبگیرد( نباید لباس شخصی داشته باشد؛ موقع کار سر کارکنان باید پایین باشد، چون نگاه

عامل و شاهکار ناب مدیرهای کارخانه ممنوع است کاری و تنبلی است؛ نوشتن اسم کسی به جز خلیل نظری در تابلوها و بولتندر کم

شدن، باید تشکر کند! همه این تصویرها، دهد: فرد در صورت جریمهخداگونه و پیامبرش که مضمون الهیاتی قوانین را در اوج نشان می

 نشان را به کل جامعه بسط دهیم، نشارسند، اما وقتی منطق درونیوقتی فقط به یکی، دو کارخانه محدود باشند، کمیک به نظر می

  .شهر استثمار تامدارند: کابوس (dystopia) شهرکابوس یک از نشان – نه که –از یک تراژدی 

داری چسب هل و قوانین آن، استثنایی در سرمایه کارخانه نمونه»باال را تصور کنیم:  به پدیده« لیبرال خوب»های یک واکنش .2

ود، دارانه شسرمایه« واقعا»داری است. اگر اقتصاد ماندهای سنتی جامعه پیشاسرمایهدارانه نیست و حاصل پساست، یا اصال سرمایه

د ماجرا توانلیبرال ما همچنین می«. ها نخواهیم بوداجتماعی لیبرالی شود، دیگر شاهد این پدیده-از نظر سیاسی آزاد شود، یا« واقعا»

ای با های شخصی آنان فرو بکاهد. اینجا مقایسهمدیرعامل و خلیل نظری و خلقیات دیکتاتورمآبانه او، یا حتی عقده« شخص»را به 

های گوناگون از چپ هراسانده شده، مساوی با سوسیالیسم و کمونیسم ها به شکلاین سال شمالی، که در ذهن مخاطبی کهرهبر کره

مرکزی  دارانه نیست که از قضا سوسیالیستی هم هست! اما نکتهتنها سرمایهبرد که چسب هل نهاست، سریعا ذهن را به این طرف می

های شدید آن. هدف لیبرال ما این است که چه با ارجاع به داری از دست تجلیها یک چیز است: نجات سرمایهاین واکنش همه

خون و »داری را از ساخت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، سرمایه« ماندگیعقب»مدیر شرکت، چه با ارجاع به « شخصیت»

چسب » و« خلیل نظری»دیده ، پاک کند. در مقابل، رویکرد علمی به پ«زنداز سر تا پا و از تمام منافذش... بیرون می»ی که «کثافت

فرهنگی و اجتماعی بیفتد. مسئله شخص « ماندگیعقب»های گوناگون گرایی یا گفتمانشناسیگیر انواع و اقسام روان ، نباید«هل

 «های اقتصادی، حامالن مناسبات و منافع خاص طبقاتیتجسم انسانی مقوله»داری، اشخاص به خلیل نظری نیست، زیرا در سرمایه

شوند. همچنین، مسئله پسماندهای فرهنگی کهنه هم نیستند، زیرا گفتار چاپ نخست جلد یکم سرمایه( بدل میگرفته از پیش)بر

http://awnrc.com/index.php


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

105 
 

آفرینی های انضباطی و تنبیهی مدرن است که باعث نقشکارگیری این به اصطالح پسماندهای فرهنگی درون سامانهاین تعریف و به

  .شودماعی میاین پسماندها در فرایند کنترل اجت

یک بنگاه تولیدی « پیش از هر چیز»گوید؟ این کارخانه منطق عمل سرمایه به ما چه می چسب هل و قوانینش، درباره کارخانه .3

هایش، تصاحب ارزش اضافی تولیدشده به دست کارگران است. گیری اصلی فعالیتاست؛ یعنی بنگاهی است که جهت« دارانهسرمایه»

دارانه است: خلیل نظری در دفترچه های وطنی در نظر دارند، سرمایهی که لیبرال«خوب»به آن معنای به اصطالح  این بنگاه حتی

   .فرستدکند و لعن به جان انحصار و انحصارگران و متقلبان بازار میبودن شرکتش تعریف میقوانینش، دائم از رقابتی

خواهد بر سرتاسر گستره زندگی انسانی و اجتماعی سیطره تمامیت دارد، یعنی می اش، میل بهسرمایه، با وجود تمام تضادهای درونی

ن بر هستند، مانع ایای که عمدتا مثل نماز زمانیابد و تمام این گستره را به قلمروی تولید ارزش تبدیل کند. اما آیا قواعد مذهبی

ن توانست صرف برای تولید چسب بیشتر شود؟ آیا همیشود، نمیطلبی سرمایه نیستند؟ آیا زمانی که به نماز اختصاص داده میتوسعه

های مذهبی دارند و چه بسا مانع رشد واقعیت تأییدی بر این نکته نیست که اصول سنتی و مذهبی خلیل نظری، تماما ریشه

ن ر، سرمایه فقط میل به ایدارانه او هم باشند؟ اما مسئله فقط رشد کمی و عددی سرمایه نیست. به بیانی دیگهای سرمایهفعالیت

 کمی سرمایه، مستلزم سیطره ندارد که زمان بیشتری از کارگران به خود اختصاص دهد و به لحاظ کمی توسعه یابد. توسعه و سیطره

ارد که دهم نیاز « زیرسربه»های تنها نیاز دارد که رشد عددی مداوم داشته باشد، بلکه به سوژههاست. سرمایه نهکیفی آن بر انسان

کردن، های آزاد به توابعی از سرمایه بدل شوند. اجبار به نماز را باید در کنار مقررات دیگر مثل ممنوعیت صحبتاساسا باید از انسان

عنوان مناسکی دینی مسئله، احترام به نماز به .مورد و... دیدهای بیجاییزیری موقع کار و ورزش، ممنوعیت جابهاجبار به سربه

 .بلکه انقیاد کارگران زیر یک سامانه انضباطی سفت و سخت است نیست،

چسب  باید نگریست. کارخانه« های اقتصادیتجسم مقوله»مدیرعامل و کیش شخصیت خلیل نظری را ذیل همان  حالت خداگونه .4

 کنترلی تام بسازد و آن را با ایده هشهر سرمایه است؛ یعنی جایی که سرمایه، با همراهان ایدئولوژیکش، توانسته یک سامانهل، کابوس

اند کارخانه آنها خصوصی است و در نتیجه هر کاری بخواهند مالکیت خصوصی توجیه کند )مسئوالن کارخانه در پاسخ به انتقادها گفته

ا نقش خدایی پید« لمدیرعام»دهد. اش نیز نشان میهای انسانیخواهی سرمایه، خود را در تجسمتوانند بکنند(. میل به تمامیتمی

چسب  شهرکل سامانه کنترلی کابوس«. پیامبر»کس حق تماس با او را ندارد، جز یک نفر: حاج خلیل نظری، در مقام کند که هیچمی

هل و قوانین آن، گویا الهام مدیرعامل خداگونه به خلیل نظری پیامبرگونه است که نقش هدایت کارگران کارخانه را بر عهده دارد. 

ملت یهود را گرفت. خلیل نظری هم گویا  های برسازندهساز بود که در سخن با خداوند، فرمانساز و ملتپیامبری دولت موسی

شهر خود را گیرد تا با آنها کابوسها را از مدیرعامل خداگونه میجهان سرمایه را بازی کند. او فرمان خواهد نقش پیامبر سازندهمی

خواهد بر سرتاسر گستره اش، میل به تمامیت دارد، یعنی میسرمایه، با وجود تمام تضادهای درونی.ر تامشهر استثمابسازد: کابوس

مدتا مثل ای که عزندگی انسانی و اجتماعی سیطره یابد و تمام این گستره را به قلمروی تولید ارزش تبدیل کند. اما آیا قواعد مذهبی

ای تولید توانست صرف برشود، نمیسرمایه نیستند؟ آیا زمانی که به نماز اختصاص داده می طلبیبر هستند، مانع این توسعهنماز زمان

مذهبی  هایچسب بیشتر شود؟ آیا همین واقعیت تأییدی بر این نکته نیست که اصول سنتی و مذهبی خلیل نظری، تماما ریشه

مسئله فقط رشد کمی و عددی سرمایه نیست. به بیانی دیگر،  دارانه او هم باشند؟ اماهای سرمایهدارند و چه بسا مانع رشد فعالیت

کمی  سرمایه فقط میل به این ندارد که زمان بیشتری از کارگران به خود اختصاص دهد و به لحاظ کمی توسعه یابد. توسعه و سیطره

های وم داشته باشد، بلکه به سوژهتنها نیاز دارد که رشد عددی مداهاست. سرمایه نهکیفی آن بر انسان سرمایه، مستلزم سیطره

های آزاد به توابعی از سرمایه بدل شوند. اجبار به نماز را باید در کنار مقررات دیگر هم نیاز دارد که اساسا باید از انسان« زیرسربه»
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مسئله، احترام به نماز  .دمورد و... دیهای بیجاییزیری موقع کار و ورزش، ممنوعیت جابهکردن، اجبار به سربهمثل ممنوعیت صحبت

 .عنوان مناسکی دینی نیست، بلکه انقیاد کارگران زیر یک سامانه انضباطی سفت و سخت استبه

چسب  باید نگریست. کارخانه« های اقتصادیتجسم مقوله»مدیرعامل و کیش شخصیت خلیل نظری را ذیل همان  حالت خداگونه .4

 کنترلی تام بسازد و آن را با ایده که سرمایه، با همراهان ایدئولوژیکش، توانسته یک سامانهشهر سرمایه است؛ یعنی جایی هل، کابوس

اند کارخانه آنها خصوصی است و در نتیجه هر کاری بخواهند مالکیت خصوصی توجیه کند )مسئوالن کارخانه در پاسخ به انتقادها گفته

ا نقش خدایی پید« مدیرعامل»دهد. اش نیز نشان میهای انسانیرا در تجسم خواهی سرمایه، خودتوانند بکنند(. میل به تمامیتمی

چسب  شهرکل سامانه کنترلی کابوس«. پیامبر»کس حق تماس با او را ندارد، جز یک نفر: حاج خلیل نظری، در مقام کند که هیچمی

که نقش هدایت کارگران کارخانه را بر عهده دارد.  هل و قوانین آن، گویا الهام مدیرعامل خداگونه به خلیل نظری پیامبرگونه است

ملت یهود را گرفت. خلیل نظری هم گویا  های برسازندهساز بود که در سخن با خداوند، فرمانساز و ملتموسی پیامبری دولت

شهر خود را تا با آنها کابوسگیرد ها را از مدیرعامل خداگونه میجهان سرمایه را بازی کند. او فرمان خواهد نقش پیامبر سازندهمی

 /.شهر استثمار تامبسازد: کابوس

http://www.iana.ir/fa/news/47627/%D9%82%D9%88%D8%A7 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 هشتمین تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی مقایسه ارقام اصالح شده سبزی و صیفی و ذرت

هدف از برگزاری این تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی، آشنایی بهره برداران پیشرو کشاورزی با ارقام مناسب سبزی و صیفی و ذرت 

وجه به شرایط خشکسالی و ارقام مقاوم به آفات و بیماری ها و از مهم ترین موضوعات مورد توجه، معرفی ارقام مقاوم به کم آبی با ت

 .بود. بهبود فضای کسب و کار در بخش کشاورزی از اهداف آرمانی این برنامه به شمار می رود

 مقایسه ارقام اصالح شده سبزی"به گزارش ایانا از مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره(، در هشتمین تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی 

معرفی ارقام مختلف سبزی و صیفی از جمله: هندوانه، کدو، پیاز، خیار، گوجه فرنگی، فلفل و ذرت توسط کارشناسان  "و صیفی و ذرت

براساس این گزارش، هدف از برگزاری این تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی، آشنایی بهره برداران پیشرو .شرکت فالت صورت گرفت

سبزی و صیفی و ذرت و از مهم ترین موضوعات مورد توجه، معرفی ارقام مقاوم به کم آبی با توجه به شرایط کشاورزی با ارقام مناسب 

خشکسالی و ارقام مقاوم به آفات و بیماری ها بود. بهبود فضای کسب و کار در بخش کشاورزی از اهداف آرمانی این برنامه به شمار 

ررحیمی دکتر می "مقایسه ارقام اصالح شده سبزی و صیفی و ذرت"یجی و پژوهشی می رود.گفتنی است در هشتمین تور آموزشی، ترو

معاون پژوهشی و کارآفرینی مرکز، دکتر یونسی معاون اداری و مالی مرکز، مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، 

 بهره برداران پیشرو سراسر کشور حضور داشتند. نفر از 80مدیران و کارشناسان مدیریت های جهاد کشاورزی استان و بیش از 

http://www.iana.ir/fa/news/47622/%D9%87%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

 پایدار کمک می کنندموسسات آموزش عالی به کشاورزی 

به غیر از راه حل های جدید، موسسات آموزش عالی "کمیساریای اداره درآمد و مدیر سابق موسسه ملی مدیریت سالمت گیاه گفت: 

 "می توانند با آموزش و تسهیل در زمینه استفاده از تکنیک های کشاورزی پایدار به کشاورزی پایدار و محیط زیست کمک کنند.

در  "مهندسی اکوسیستم برای کشاورزی پایدار"،ساتیاگوپال، به تازگی در نشستی که در زمینه "د هیندو"ایانا از سایت به گزارش 

 دانشگاه مادورای کامارج برگزار شد، بر کاهش استفاده از کودهای شیمیایی، آفت کش ها و استفاده از شیوه های ارگانیک تاکید کرد.

روستا به طور مستقیم و از طریق دانشکده های وابسته آن برای کار  400مادورای کامارج برای پذیرش  وی با اشاره به ابتکار دانشگاه

دانشجویان می توانند روش ها را تغییر دهند و به کشاورزان برای استفاده از روش های مختلف جدید و اثبات "در این زمینه، افزود: 

حالی که هند برای تامین امنیت غذایی، مجبور شده تا بیش از حد از مواد در"وی گفت: "شده در کشاورزی ارگانیک کمک کنند.

شیمیایی در کشاورزی استفاده کند و اکنون این واقعیت وجود دارد که این روش ها موجب آسیب زیست محیطی در دراز مدت، به 

سمت کشاورزی پایدار تغییر روش داده اند باید به این نکته اشاره کرد که بسیاری از کشورها به "ویژه برای سالمت خاک می شود.

( که با تلقیح قارچ، می 1به عنوان مثال، روش بذر زیستی برنج )به طوری که بسیاری از این تکنیک ها ارزان و در دسترس هستند.

 آسان در اینتواند به عنوان قارچ کش بر روی بذرها عمل کند. مؤسسه ملی مدیریت بهداشت گیاه، با روش های مقرون به صرفه و 

ر به طو"ساتیاگوپال گفت: زمینه، به طور قابل توجهی عملکرد، مقاومت محصول را در برابر آفات و بیماری ها، افزایش داده است.

مشابه، هرچند آزمایش خاک بسیار شایع است، اما کشاورزان به نتایج ارزیابی مقدار اوره و سایر کودهای مورد نیاز، تکیه نمی کنند. 

با انجام این کار، کشاورزان نه تنها هزینه زیادی متحمل می "وی یادآور شد: "آن ها از مقادیر زیاد کود استفاده می کنند.  در عوض،

شوند بلکه استفاده از کودهای نیتروژن دار منجر به آلودگی و آفات بیشتری می شود. در نتیجه، کشاورزان باید از آفت کش بیشتری 

ل، به برخی تکنیک ها مانند استفاده از ورمی کمپوست، مایکوریزاسیون و مهندسی زیست شناسی که باید ساتیاگوپا"استفاده کنند.

توسط کشاورزان مورد پذیرش قرار گیرد، اشاره کرد.همچنین پی.پی.چلدورایی، معاون مدیراجرایی دانشگاه در سخنرانی خود تأکید 

قیقات باشد ، بلکه باید تالش می کند تا از این تحقیقات ، افراد روستایی و کرد که دانشگاه تنها نباید به عنوان تولید کننده تح

 فقیرنشین ، سود ببرند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- Bio-priming تکنیک جدید درمان دانه است که باجنبه های بیولوژیکی )تلقیح بذر با ارگانیسم های مفید برای حفاظت از :

 برای کنترل بیماری درگیر است.دانه( و فیزیولوژیکی 

http://www.iana.ir/fa/news/47511/%D9%85%D9%88%D8 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۱تاریخ: 

 نظارت چهار بعدی به افزایش عملکرد محصول کمک می کند

نشان دادند که نظارت چهار بعدی، می تواند به کشاورزان در زمینه تصمیم گیری در مورد آبیاری، مبارزه با آفات، برداشت، محققان 

، در حال حاضر، کشاورزان می توانند با استفاده "اگ وب "به گزارش ایانا از سایت تناوب محصوالت و خیلی موارد دیگر کمک کند.

دی و یا حتی سه بعدی را از مزارع شان بگیرند. اما محققان یک پروژه تحقیقاتی مشترک از سه از کشاورزی دقیق تصاویر دو بع

بعدی را ارایه دهند.جینگ دونگ، دانشجوی دکترا موسسه  4موسسه تحقیقاتی در امریکا توانستند قابلیتی به نظارت بیفزایند و امکان 

البته، محصوالت زراعی به طور مداوم "وی افزود: "به اضافه زمان است. بعدی، سه بعد 4منظور از "تحقیقات فناوری جورجیا گفت: 

در حال رشد هستند و در جریان باد، تغییر رنگ قرار دارند که این مساله چیدمان دقیق خودکار از تصاویر ثابت در طول زمان را 

یا و تغییرپذیر محصوالت زراعی در حال رشد و دشوار می کند. آنچه ما را قادر به انجام این کار می کند در نظر گرفتن ماهیت پو

بعدی است که می تواند اطالعات مفیدی را به کشاورزان  4بعدی به سمت بازسازی یک مانیتورینگ  3ارزش کل دوره رشد از تصاویر 

جورجیا و دونگ و دیگر محققان از موسسه تحقیقات فناوری جورجیا، دانشگاه "و دیگر سیستم های کشاورزی دقیق نشان دهد 

موسسه فناوری جورجیا ، از تراکتوری مجهز به سنسور ردیابی رنگ ، موقعیت یاب ، اندازه گیری شتاب و داده های دیگر در یک 

میلیون  36روز انجام دادند و در مجموع  89اجرای تعاملی را در  23مزرعه بادام زمینی در تیفتون جورجیا استفاده کردند. محققان 

شناخته شده است که شامل  " D point cloud-4"به طوری که خروجی به به دست آوردند. 2016ل رشد سال نقطه داده در فص

با این کار، می "دونگ توضیح می دهد: ( است که در یک چاچوب هماهنگ واحد قرار گرفته اند.1بعدی ) 3یک سری از ابر نقاط 

نرخ رشد حرارتی و مدل های چند وجهی دقیق که توسط کشاورزان و توانیم انواع مختلف خروجی مانند ارتفاع منحنی، نقشه های 

تمام این اطالعات برای تصمیم گیری در مورد "وی گفت: "یا دیگر سیستم های کشاورزی دقیق در دسترس هستند، ایجاد کنیم .

 نس بین المللی رباتیک و اتوماسیونمحققان مقاله خود را درکنفرا"آبیاری، مبارزه با آفات، برداشت، تناوب محصوالت به کار می رود.

IEEE 2017 (2.در اوایل سال جاری در سنگاپور ارائه کردند ) 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

تعریف شده و اغلب  X ،Y ،Zیک ابر نقطه مجموعه ای از نقاط داده در سیستم مختصات است. ابرنقاط سه بعدی معموال توسط -1

 برای نشان دادن سطح خارجی یک شی در نظر گرفته می شود.

http://www.iana.ir/fa/news/47726/%D9%86%D8%B8%D8 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مرداد / /  ۲۸شنبه , 

 درصد زمینهای ایران برای کشاورزی مطلوب نیستندچند 

 .محققان ایرانی مساعد بودن وضعیت زمین های ایران برای کشاورزی و تامین آینده غذایی کشور را بررسی کردند

به گزارش ایران اکونا به نقل از نشریه نیچر، در سراسر جهان افزایش جمعیت چالشی مهم برای آینده تامین غذای انسان به شمار 

درصد رشد کند تا با تقاضای مواد  70می رود. محاسبات اخیر حاکی از آن است که تولید محصوالت کشاورزی در سطح جهان باید 

از سوی دیگر هرچند جهان در کل قابلیت تولید مواد غذایی .همخوانی کند2050کره زمین در  میلیارد نفری 9.1غذایی جمعیت 

کافی برای جمعیت آتی را دارد اما احتمال کمی وجود دارد که امنیت غذایی در کشورهایی که در مناطق با آب وهوا و شرایط 

از لحاظ مساعد بودن زمین و منابع آبی و عوامل اجتماعی  نامناسب قرار دارند، تامین شود زیرا تفاوت های آشکاری میان کشورها

موارد ذکر شده به خصوص در خاورمیانه و شمال آفریقا که شرایط بیوفیزیکی برای کشاورزی مناسب نیست، به .اقتصادی وجود دارد

ینه مواد غذایی است اما ایران به عنوان یکی از قدرت های کشاورزی منطقه مدت هاست که در پی خودکفایی در زم.چشم می خورد

درهمین راستا محسن مسگران، کاوه  .با وجود قابلیت های زمین و منابع آبی این کشور، هنوز نتوانسته به هدف خود دست یابد

در این  .مدنی، حسین هاشمی و پویا آزادی در تحقیقی مساعد بودن وضعیت زمین های ایران برای کشاورزی را بررسی کرده اند

 :است گزارش آمده

مدت هاست که به دنبال خودکفایی در صنعت غذایی  MENA ایران به عنوان یکی از کشورهای برتر حوزه کشاورزی در منطقه

میالدی آغاز شد اما افزایش نرخ تولید هیچ گاه نیاز به واردات این غله را از  1990است. برنامه خودکفایی ایران برای گندم در دهه 

درصد آب  92تقاضای داخلی مواد غذایی را تامین می کند و در این راه  90ذخایر کشاورزی ایران حدود بین نبرد. در حال حاضر 

درصد ارزش خالص صادرات  14از سوی دیگر ارزش خالص واردات کشاورزی کشور معادل .های تازه این کشور را مصرف می کند

ه کمبود آب است که اقتصاد کشور، حوز در هایی چالش شاهد ون ایران که در حوزه آب وهوایی خشک قرار گرفته ، هم اکن.نفت است

میلی  250درصد کشور حدود  70 در بارش ساالنه میانگین عملکرد اکوسیستم و زندگی افراد بسیاری را تحت تاثیر قرار داده است. 

 .میلی متر است 500میلیون هکتار از کشور( شاهد بارش ساالنه  4.7درصد ایران ) یا به عبارتی  3متر است و فقط 

به هرحال توزیع جغرافیایی زمین های کشاورزی ایران نشان می دهد بخش اعظم فعالیت های کشت و برداشت ایران در غرب، شمال 

ن وجود آبیاری محصول در میلی متر است. با ای 250بارش ساالنه در این مناطق بیش از  . غرب و بخش های شمالی کشور است

میلی متر در سال نیز انجام می شود. این درحالی است که برای حمایت از کشاورزی،  100 از کمتر حتی یا  200مناطق با بارش 

افزایش تولید کشاورزی هیچ گاه با تقاضای روز .سیستم آبیاری کنترل نمی شود و همین امر مشکل کم آبی را حادتر کرده است

رشد جمعیت در دهه های اخیر نیز به این تقاضا دامن زده و در نتیجه تراز تجاری بین المللی ایران در  .همراه نبوده استافزون آن 

بخش کشاورزی منفی شده است. هرچند این تراز در مرزهای ژئوپلتیکی توجیه شده است اما برنامه خودکفایی ایران به دالیل 

پتانسیل های طبیعی و محدودیت ها  .ن یک موضوع جنجال برانگیز به حساب می آیدزیست محیطی همچنا -اقتصادی و کشاورزی

با این وجود مرزهای .برای تولید محصول باید در این کشور ارزیابی شود تا تناسب و بازدهی سیستم های کشاورزی تضمین شود

یکپارچگی محیط هنوز به طور کامل درک نشده  قابلیت پشتیبانی آب و خاک ایران از تامین نیاز مواد غذایی کشور و همزمان حفظ

و میزان دسترسی به اطالعات جغرافیایی خاک و وضعیت آب وهوا،  GIS با توجه به پیشرفت های اخیر در حوزه فناوری .است

در  کشاورزیتحلیل مطلوبیت زمین را اکنون می توان انجام داد تا به چشم اندازی از قابلیت های زمین در ایران برای فعالیت های 

ارزیابی زمین در ایران فقط به طور محلی و در مقیاس های کوچک براساس ملزومات خاص  .مقیاس منطقه ای و جهانی دست یافت
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انجام شده است. با این وجود هیچ تحلیل وسیع تر و در اندازه کشوری برای اندازه  faba چند محصول مانند گندم، برنج و دانه های

به همین دلیل به طور سیستماتیک ظرفیت زمین های ایران برای کشاورزی  .زمین های ایران انجام نشده است گیری ماندگاری خاک

 .را براساس ویژگی های خاک، توپوگرافی و وضعیت آبی هوایی در ارتباط با مطلوبیت زمین ها برای کشاورزی سنجیده شد

 بررسی

 جامان دسته تقسیم شد. این تقسیم بندی براساس خاک، توپوگرافی و آب وهوا  6در این تحقیق زمین های ایران از لحاظ مطلوبیت به 

 بسیار ،نامناسب ترتیب به تحقیق این مطلوبیت های طبقه. هستند مهم بسیار ماندگار و سودآور کشاورزی برای موارد این. است شده

 نشده گرفته نظر در تحقیق این در زمین اصلی استفاده مورد چهار همچنین .هستند خوب خیلی و خوب متوسط، ضعیف، ضعیف،

میلیون هکتار زمین  142.8درصد( را به خود اختصاص داده اند. به این ترتیب  12میلیون هکتار از زمین های ایران) 19.3 که اند

 .شد ارزیابی کشاورزی قابلیت با کشور 

 شکل یک

 مطلوبیت زمین بدون در نظر گرفتن محدودیت های آب وهوایی

درصد( از زمین  74میلیون هکتار) 120ازه گیری شد، اند توپوگرافیک و خاک های محدودیت براساس زمین مطلوبیت هنگامیکه 

 11میلیون هکتار ) 17.2های کشور دارای کیفیت ضعیف یا پایین تر برای کشاورزی هستند. زمین هایی با مطلوبیت متوسط حدود 

درصد( از کل کشور را تشکیل می  4میلیون هکتار ) 5.8درصد( از کشور و زمین های با کیفیت باال ) خوب و خیلی خوب( حدود 

توزیع فضایی طبقه های مطلوبیت نشان می دهد طیف وسیعی از زمین های مرکز، شرق و جنوب شرقی ایران ظرفیت کمی .دهند

 .(وهوایی آب متغیرهای و آب گرفتن نظر در برای کشاورزی دارند )بدون 

 و سطح باالی سدیم (OC) نشان داده شده ظرفیت کشاورزی در این مناطق به دلیل کمبود کربن طبیعی 2همانطور که در شکل  

(ESP) درصد زمین های کشور  67است. با توجه به اطالعات موجود، مواد طبیعی در خاک ایران کم است و تخمین زده می شود

 .متر از یک درصد دارندکربن طبیعی ک

میلیون هکتار  41به عنوان خاک هایی با رسانایی الکتریسیته معرفی شده اند( در  FAO که از سوی سازمان) ECخاک های نمکی

 .وجود دارند (درصد 25از زمین های ایران)

 خاک در توان می را نیشکر انندم هرچند بسیاری از گیاهان به شدت تحت تاثیر خاک های نمکی قرار دارند اما محصوالت مقاوم 

 .کاشت dS/m 20باالی EC با هایی

 ESP هایی خاک اما میلیون هکتار از کشور(  0.5از سوی دیگر هرچند خاک های سدیمی در ایران کمتر یافت می شوند) حدود 

 .درصد( زمین های کشور را پوشانده اند 18میلوین هکتار) 30باال دارند بیش از 

 شکل دو

با کیفیت ایران برای کشاورزی) طبقه خوب و بسیار خوب( در باریکه ای از کناره دریای خزر) استان های گلستان، مازندان خاک های 

 .و گیالن( و همچنین در غرب و شمال غرب) مانند آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه( وجود دارند

ارتفاع زیاد و دره های عمیق است که در رشته های البرز و زاگرس در شمال غربی و غربی مهمترین محدودیت کشاورزی ناشی از  

 .دیده می شود

 مطلوبیت زمین برای کشاورزی با آب باران
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 ظرن در بدون ایران کشاورزی بازده تاکنون تحلیل مطلوبیت زمین کشاورز براساس خاک و وضعیت کشت بود که نشان دهنده  

با این وجود ایران در یکی از خشک ترین نقاط جهان  .است بوده وهوا آب و آب متغیرهای از ناشی اضافی های محدودیت گرفتن

 داد نشان با توجه به شاخص خشکسالی، تحلیل .شود می شناخته کشاورزی محدودیت قرار گرفته که کم آبی به عنوان عامل اصلی 

آگوست و ژانویه) تیر و مرداد( و )دی  .ه حساب آورددرصد از ایران را می توان جزو مناطق خیلی خشک، خشک یا نیمه خشک ب 98

بیش از نیمی از کشور شاهد شرایط آب وهوایی بسیار  .بهمن( به ترتیب خشک ترین و پرآب ترین ماه های سال در ایران هستند

 محصوالتی برای وخیمی عواقب این الگوی موقت از شاخص خشکسالی  0ماه متوالی سال است که از ژوئن آغاز می شود 5خشک در 

می کند ممکن است در این ماه ها تامین نشود.به  جذب محصول که آبی نرخ و آب مقدار زیرا یابد می پرورش تابستان در که دارد

درنظر گرفتن متغیرهای آب وهوایی در تحلیل  .این ترتیب احتمال کاهش محصول یا از بین رفتن آن به شدت افزایش می یابد

نیز با توجه به میزان دسترسی به آب در بازه موقت و به طور کلی  PET و بود ماهانه بارش میزان به توجه با مطلوبیت زمین ایران 

 .، بازه رشد محصول در ایران بررسی شده است PET اندازه گرفته شده است. با توجه به بارش ماهانه و

 شکل سه

نشان  3 شکل در که همانطور بیشتر خواهد بود.  PET از نصف دوره رشد محصول تعداد ماه های متوالی است که در آن سطح بارش

داده شده مناطق مرطوب بازه های رشد طوالنی تری دارند و به طور کلی در شمال، شمال غرب و غرب ایران وجوددارند به طوریکه 

درصد زمین های ایران مدت بازه رشد بسیار  50بیش از .ماه است 9 مدت به و رشد بازه استان گیالن نشان دهنده طوالنی ترین 

با این وجود این مناطق در مرکز، شرق و .ماه و کمتر( . برای هرگونه کشاورزی باید آب برای این زمین ها فراهم شود 2کوتاه است ) 

ر ی کشاورزی را به طوجنوب شرق ایران از کمبود منابع آب های سطحی و زیر زمینی رنج می برند. به همین دلیل نمی توانند آبیار

متناسب انجام دهند. با در نظرگرفتن شرایط آب وهوای روزانه و تمام منابع آبی که به طور محلی در دسترس هستند، می توان 

همچنین بازده کشاورزی با آب باران نیز تحت تاثیر انتخاب تاریخ کشت است که اغلب .تخمین بازه های رشد را سنجید صحت 

برای تحلیل با توجه به وضعیت آب و هوا و خاک، تمام مناطقی که فصل .دی نخستین باران تاثیرگذار وابسته استاوقات به زمانبن

 .رشد آنها دو ماه یا کوتاهتر است ارزش مطلوبیت صفر را دریافت کردند و در نتیجه برای کشاورزی نامناسب هستند

میلی متر در سال سنجیده شد که بیشتر اوقات  250بارش کمتر از  سپس ظرفیت زمین برای کشاورزی با آب باران با استفاده از

حداقل میزان بارش برای کشاورزی است. با در نظر گرفتن مدت رشد و آستانه بارش در این تحلیل، فقط مقدار کمی از زمین های 

 .هکتار رسید میلیون 5.4به  5.8باکیفیت) خوب و بسیار خوب( کاسته شد. به طوریکه مقدار این زمین ها از 

 ارانب آب با توانند می و این روند نشان می دهد بیشتر زمین ها با خاک و شرایط مناسب مقدار کافی رطوبت دریافت می کنند  

 آنها ترکیب و رشد فصل زمان مدت و بارش نظرگرفتن در با کشاورزی برای نامناسب های زمین متضاد طور به. دهند انجام کشاورزی

میلیون هکتار رسید. افزودن محدودیت های دیگر رسوبتی نیز از میزان  112.9به  39.7 از توپوگرافی و خاکی های محدودیت بر

به طور خالصه میزان مطلوبیت زمین برای کشاورزی با آب .میلیون هکتار رساند 4.8زمینهایی با مطلوبیت متوسط کاسته و آن را به 

 18درصد( از زمین های ایران در طبقه ضعیف یا پایین تر قرار می گیرند و فقط  77میلیون هکتار ) 125باران نشان داد، حدود 

توزیع جغرافیایی این طبقه بندی زمین در شکل .درصد زمین ها دارای شرایط مطلوبیت متوسط یا باالتر هستند 11میلیون هکتار یا 

و اصفهان( و بخش عظیم یاز زمین های شرق )خراسان  آماده است. تقریبا تمام منطقه مرکزی ایران)یزد، سمنان ، استان مرکزی 4

جنوبی و بخش های جنوبی خراسان رضوی( جنوب شرق) سیستان و بلوچستان و کرمان( و جنوب) هرمزگان و بوشهر( برای کشاورزی 

ب نامناسب به حسابا آب باران نامناسب هستند. هرچند نیمی از خورستان و سه چهارم استان فارس نیز با توجه به آنچه گفته شد 
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در کل منطقه شرق ایران فقط قسمت شمالی خراسان رضوی در کمربندی است که به طور کلی زمین هایی با ملزومات .می آیند

 .رضایتبخش برای انجام کشاورزی با آب باران دارد

 شکل چهار

 مطلوبیت زمین های کشاورزی فعلی ایران

ملیون هکتار از زمین های ایران را به طور تصادفی از تصاویر گوگل  1.2 ما ر طبقه برای تخمین کل زمین های قابل کشت ایران در ه

ارث نمونه برداری کردیم. نسبت زمین استفاده شده برای کشاورزی تقریبا به شکل خطی، موازی با ارزش مطلوبیت رشد کرده 

 (6است.)شکل 

میلیون  14.5ه می شود که بسیار بیشتر از ارزش گزارش شده)میلیون هکتار تخمین زد 24.6کل منطقه قابل کشت در ایران حدود 

 .هکتار( توسط وزارت کشاورزی است

روش بصری ما تمام زمین هایی را در نظر گرفت که هم اکنون تحت کشت هستند یا برای کشاورزی در گذشته نزدیک کنار گذاشته 

 .طبقه های مطلوبیت را نشان می دهدشده اند. این زمین ها همچنان توزیع نسبی زمین های قابل کشت در 

 .میلیون هکتار( از زمین های کشاورزی در ایران در مناطقی با مطلوبیت ضعیف یا پایین تر رده بندی شده اند 13درصد ) 52حدود 

 نتیجه گیری

 روند تحقیق ما نشانبه هرحال هرچند مدتهاست کمبود منابع آبی یکی از چالش های افزایش تولید کشاورزی در ایران به شمار می 

 .می دهد محدودیت های دیگر از لحاظ مطلوبیت زمین نیز وجود دارد

فشارهای زیست محیطی احتمال گسترش زمین های کشاورزی را می کاهند. ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون تنوع زیستی 

میالدی مساحت زمین های محافظت  2020ف ایران باید تا باید به اهداف تنوع زیستی آیچای پایبند باشد. براساس یکی از این اهدا

 .درصد برساند. این رقم تقریبا دوبرابر منطقه حفاظت شده فعلی در کشور است 17شده خود را به 

 خسارت درهمین راستا کشاورزی نیز باید با انواع دیگر مصارف زمین رشد کند. این درحالی است که شهر نشینی یکی از دالیل مهم 

به یک نگرانی بین المللی MENA درحال حاضر رشد بیابان ها به خصوص در ایران و منطقه.آید می حساب به زمین و کشاورزی به

توزیع دوباره زمین های قابل کشت از زمین های بی کیفیت به نوع مطلوب تر، به طور حتم میزان محصوالت .تبدیل شده است

کشاورزی رابهبود می بخشد. طبق نتیجه یک تحقیق جهانی موخر در این زمینه، با فراهم کردن دوباره شرایط محیطی مناسب برای 

 .درصد رشد می کند 30گسترش زمین، زمین های کشاورزی، تولید زیست توده جهانی حتی بدون 

 .بااین وجود برنامه ریز نیازمند نقشه بندی دوباره زمین های قابل کشت است، که این امر هم اکنون برای ایران مهیا نیست 

ی مباید از عملکردهای نامناسب کشاورزی در زمین های نامناسب جلوگیری شود زیرا این زمین ها محصولی با هزینه کالن تولید  

از سوی دیگر گسترش زمین در ایران نیز احتمال کمی دارد به ظرفیت تولید غذا در کشور .کنند و به مشکل کم آبی دامن می زنند

 .بیفزاید. با این وجود توزیع دوباره زمین ها می تواند وضعیت کلی کشاورزی ایران را بهبود بخشد

 ای انهگلخ کشاورزی مانند)  کشاورزی نوین های روش کارگیری به با دبای کشاورزی محصوالت بنابراین افزایش ظرفیت تولید  

انجام شود. درحقیقت ایران در مسیر تامین تقاضای مواد غذایی باید میان تمایل به امنیت غذایی و ( پیشرفته آبیاری های سیستم  و

 .حفظ منابع آبی توازن برقرار کند

http://iranecona.com/76527/%DA%86%D9%86%D8% 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

 تعرفه واردات تخم مرغ پنج درصد تعیین شد

خرده فروشی، نرخ این محصول در هفته منتهی به به گزارش ایرنا، بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی از قیمت تخم مرغ در بازار 

 .هزار ریال نیز قیمت آن باال رفت 150هزار ریال در سطح میادین شهرداری تهران رسید اما در سطح شهر تا 119مرداد ماه به  20

 30بیش از  درصدی را پشت سر گذاشت اما نسبت به هفته مشابه ماه قبل )تیر( 3.2قیمت تخم مرغ در هفته قبل رشد هفتگی 

درصدی را در آمارها ثبت کرده اند و از این رو وزارت  29.6مرداد نیز رشد  20تخم مرغ در یک سال منتهی به .درصد رشد دارد

جهادکشاورزی به عنوان مسئول تنظیم بازار محصوالت کشاورزی پیشنهاد واردات آن به منظور تعادل بخشی به قیمت ها را به هیات 

آذر امسال به میزان  30بر اساس این تصمیم حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی تا تاریخ .مصوبه آن را دریافت کردوزیران پیشنهاد و 

آبان و مهلت ترخیص محموله های  30مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم مرغ خوراکی با این نرخ تا تاریخ .درصد تعیین شد 5

این محموله ها قرار است زیر نظر تنظیم ستاد تنظیم بازار در کشور .آذر ماه است 30وارداتی که با این مصوبه وارد کشور شده اند، تا 

این مصوبه به تازگی به گمرکات اجرایی سراسر کشور .توزیع شوند تا روند افزایشی قیمت تخم مرغ در هفته های اخیر متوقف شود

 .ابالغ شده است

http://www.iana.ir/fa/news/47496/%D8%AA%D8%B9% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 هزار تومان 10نرخ هر شانه تخم مرغ 

هزار  8تومان، معادل شانه ای  200هزار و  4رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت:نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

صنعت،تجارت و ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار .تومان است 500و 

در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر نرخ  نرخ تخم مرغتومانی  800،از کاهش باشگاه خبرنگاران جوان گروه اقتصادی کشاورزی

 .تومان است 300و دانه ای حداکثر  500هزار و  8تومان، معادل شانه ای  200هزار و  4هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

در میادین افزود: طی چند هفته اخیر به دنبال نوسانات قیمت جهت تنظیم بازار، عرضه تخم مرغ وی با اشاره به آخرین وضعیت 

تومان در اختیار غرفه داران و درنهایت  800هزار و  10قراردادی با غرفه داران منعقد شد که بدین منظور هر شانه تخم مرغ با نرخ 

که در شرایط کنونی حداکثر هر شانه تخم مرغ با نرخ  تومان به مصرف کنندگان عرضه می شد و این درحالی است 500هزار و  11

 .هزار تومان در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد 10

 .، غرفه داران از خرید محصول از اتحادیه امتناع می نمایندمرغ تخم کاهش نرخ نبی پور ادامه داد: در شرایط فعلی با 

را دلیل اصلی نوسانات قیمت دانست و افزود:  واردات تخم مرغ کاهش تعرفهرئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران 

 .با توجه به آنکه تا کنون تخم مرغی به کشور وارد نشده از این رو کاهش مجدد نرخ تخم مرغ غیر ممکن است

http://www.yjc.ir/fa/news/6208839/%D9%86%D8%B1%D8 
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 تولیدات باغی
 فارس - ۹۶/۰۵/۳۱ : تاریخ

 شود دار اجرا میهزار هکتار زمین شیب 500طرح توسعه باغات دیم در 
هزار هکتار از اراضی کشور برای اجرای طرح  500های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: مدیرکل دفتر امور میوه

  .دار در نظر گرفته شده استتوسعه باغات دیم در اراضی شیب

وند در جلسه ستاد توسعه باغات شکراهلل حاجی وزارت جهاد کشاورزی،رسانی به نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار هکتار از اراضی کشور  60دار در وسعه باغات دیم در اراضی شیبدار در کردستان افزود: امسال برای اجرای طرح تاراضی شیب

استان کشور  11هزار هکتار از اراضی  46وی تصریح کرد: .هزار هکتار است 15ریزی شده و از این میزان سهم استان کردستان برنامه

است که پروژه ارتقای معیشت مرزداران برای های مرزی مد نظر و قرار بر این برای اجرای طرح توسعه باغات در حوزه حاشیه آب

وی خاطرنشان کرد: در اجرای پروژه ارتقای معیشت مرزداران برای .های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی اجرا شوداستان

د افزود: شرایط ونحاجی.گیرندبر ساماندهی و مورد هدف قرار میهزار کوله 17های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی استان

توانیم در جهت کاهش و رفع مشکل توانیم معجزه کنیم اما میبران حق این دوستان نیست و ما نمیمعیشت و گذران زندگی کوله

وی با اشاره به پتانسیل و موقعیت خوب استان .کمک کند 100آنان گام برداریم و باید دولت برای عملیاتی شدن این پروژه از صفر تا 

میلیون فروش محصول  18د: در بازدیدهای صورت گرفته از باغات کردستان مشخص شد بعضی باغداران از هر هکتار زمین اظهار کر

های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ایجاد باغداری در مناطق مرزی گفت: تنها مدیرکل دفتر امور میوه.دارند

 2توان در هر یک تا عنوان یک پدافند غیرعامل است و میخصوص توسعه باغبانی بهبه راه نجات مردم در منطقه، توسعه کشاورزی

وی افزود: در راستای ایجاد پدافند غیرعامل برای پایداری مسائل .هکتار باغ دیم یک شغل پایدار ایجاد کرد 5تا  4هکتار باغ آبی و هر 

دار اجرای طرح توسعه باغات ل با بیان اینکه استان کردستان اولویتاین مسوو.ها الزم استامنیتی در منطقه همکاری همه دستگاه

دار یک طرح اقتصاد مقاومتی است و در صورت تأمین اعتبار صد درصد دیم است، خاطرنشان کرد: طرح توسعه باغات در اراضی شیب

ذعان داشت: اطالعات بانکی در بخش اراضی دیم وی ا.گیردای در اختیار باغداران قرار میصورت یارانهنهال الزم برای اجرای طرح به 

وند با اشاره به توانمندسازی حاجی.اندک است و باید این مسائل بیشتر دنبال شود تا در جهت ارتقاء معیشت مردم قرار گیرد

د گروه و بای برداران باغبانی افزود: در بخش صنایع تبدیلی تکمیلی و پروسس کردن محصوالت کشاورزی همواره مشکل داریمبهره

استان کردستان از  :وی با اشاره به نامناسب بودن راه دسترسی به روستاهای استان اظهار کرد.تر از قبل وارد عمل شودصنایع قوی

ه شود که امیدواریم به نتیجکنی اراضی و تهیه نهال پیگیری میظرفیت و پتانسیل خوبی برخوردار است و اعتبار الزم جهت چاله

 .برسد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960531000347 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=bc317e99-061e-4940-bd70-180558d72a1d&WebPartID=87e54ac7-6b3b-400a-a2f3-0540ecfba3af&CategoryID=2fef674f-87d9-42d5-b067-ff34a34c14c1
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=bc317e99-061e-4940-bd70-180558d72a1d&WebPartID=87e54ac7-6b3b-400a-a2f3-0540ecfba3af&CategoryID=2fef674f-87d9-42d5-b067-ff34a34c14c1
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960531000347


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

117 
 

 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

 شودکردستان، جهانی می یاقوت

جهاد کشاورزی پیگیر گواهی سالمت انگور سیاه مرغوبی است که در شود. حاال وزارت کردستان برند جهانی می« رشه»انگور 

شود. مراحل ثبت برند جهانی آید و با آب باران آبیاری میگونه سم و کود شیمیایی عمل میهای کوهستانی زاگرس بدون هیچدامنه

ایانی ، در مراحل پ«شهروند»کردستان به  انگور کردستان بنا به گفته شهریار حنیفی، مدیر بازرگانی و امور تجارتی جهاد کشاورزی

 .شودهای زاگرس ایران به کشورهای اروپایی ازجمله ارمنستان صادر میقرار دارد و به این ترتیب انگور مرغوب کوهستان

قطب دوم انگور  هزار تنی عنوان55هایی که با تولید های انگور این خطه مشغول به کارند. باغهزار خانواده کردستانی در باغ13حاال 

سوم این میزان تولید به خارج از کشور صادر و بقیه برای بازارهای داخلی ارسال اند. حدود یککشور را برای کردستان به ارمغان آورده

تنها یک شرکت صادرات محصوالت کشاورزی ندارد که حتی یک کارخانه فرآوری انگور در این شهر شود. با این حال، کردستان نهمی

شود. باغداران نگران زمین ماندن انگورها و سوءاستفاده جود نیست. همین موضوع هر تابستان دغدغه باغداران انگور کردستان میمو

های انگور. امسال اما ماجرا کمی تفاوت کرده و تعاونی روستایی روزی در باغشوند؛ نگران زیان سنگین چند ماه کار شبانهها میدالل

 .چون و چرای انگور باغداران کُرد شودته است مشتری بیکردستان تصمیم گرف

 تصمیم مهم تعاونی روستایی کردستان

 هایی از بابت قیمتشود؛ دلهرهچند سالی است که با نزدیک شدن به زمان برداشت انگور، دلهره کشاورزان کردستانی هم شروع می

سازمان تعاون روستایی کردستان برای خرید توافقی انگور سیاه کرده،  شان، اما امسال با اقدامی کهپایین یا خریدار نداشتن محصول

اند تا حدودی راحت شده است. حاال باغداران ها وقت و کلی هزینه پای تاکستان خود گذاشتهخیال کشاورزانی که روزها و ماه

شاید فقط خرید تضمینی انگور سیاه، تمام البته  .اندشان، کمی سفیدبخت شدهگویند که با خرید توافقی انگور سیاهکردستانی می

 رساند، توسعه صادرات محصولشان و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلیسفیدبختی باغداران نباشد، بلکه آنچه آنها را به سفیدبختی می

 .ینه نداردهای تولید محصوالت باغی است، حتی یک کارخانه هم در این زمکه از قطباست، زیرا استان کردستان با وجود این

ویژه انگور است و های دیم بههای مستعد در زمینه توسعه باغتن در هکتار، یکی از استان 6تا  5کردستان با میانگین عملکرد تولید 

هزار هکتار 110میلیون و بیشترین سطح کشت این محصول در شهرهای مریوان، بانه، کامیاران و سروآباد است. کردستان بیش از یک

هزار تن انگور دیم، رتبه دوم کشوری را نصیب این استان کرده 45بل کشت مرغوب و مستعد دارد و تولید ساالنه بیش از زمین قا

هزار 96ها حاکی از تولید بینیهای استان کردستان به انگور سیاه اختصاص یافته و پیشهکتار از باغ 100هزار و 9است. امسال هم 

 .هزار تن است55هزار تا 50استان است که سهم انگور سیاه از این مقدار  تن انواع ارقام انگور در این

رسد سازمان تعاون روستایی کنند و به نظر میگذرانند و ارتزاق میهزار باغدار از کشت و تولید انگور روزگار می13در کردستان 

های موجود در این عرصه را ن را جلب و هم شغلکردستان قصد دارد با خرید این محصول به حداکثر قیمت، هم اعتماد کشاورزا

 .تثبیت کند

 بازاررسانی؛ مشکل بزرگ باغداران

دهد که مشکل اصلی انگورکاران در توضیح می «شهروند»وگو با نژاد، مدیر سازمان تعاون روستایی کردستان در گفتاحمد زکریایی

وافقی انگور سیاه امسال در دستورکار این سازمان قرار گرفته تا به این رو خرید تشان است و از همیناین استان، بازاررسانی محصول

برداران انجام گوید، خرید توافقی این محصول برای حمایت از بهرهنژاد میطور که زکریاییآن.ترتیب این مشکل بزرگ رفع شود

مامی تولیدکنندگان انگور سیاه این استان های تعاونی و تشود و جامعه هدف سازمان تعاون روستایی کردستان، اعضای شرکتمی

http://awnrc.com/index.php
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به گفته او، خرید توافقی انگور سیاه در شهرهای مریوان، بانه، سروآباد و کامیاران در دستور کار قرار دارد و این سازمان، آماده .هستند

ایی هها و هماهنگیریزیبرنامه دهد که سازمان تعاون روستایی کردستان طینژاد توضیح میزکریایی.خرید تمام انگور تولید شده است

ها انجام داده، بخشی از محصول انگور که کیفیت خوبی دارد را به قیمت روز از که با سازمان جهاد کشاورزی این استان و تشکل

ه به گفته این مقام مسئول، قیمت خرید توافقی انگور سیا.کندهای پرجمعیت عرضه میباغداران خریداری و در مناطق و استان

ی کنند، توانند بازاریابجا که کشاورزان نمیبندی آن متفاوت باشد و از آنتواند بسته به نوع محصول، کیفیت و بستهکردستان می

حال مدیر سازمان تعاون روستایی درعین .سازمان تعاون روستایی خرید توافقی را با هدف بازاریابی در دستور کار قرار داده است

ار طور جدی در این استان مورد توجه قرداند که باید بهت و نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی را از موضوعاتی میکردستان، ضعف صادرا

گذاران را تشویق و ترغیب کرد تا کند که هم باید برای صادرات انگور سیاه اقدامات جدی انجام داد و هم سرمایهبگیرد و تأکید می

 .اقدام کنند نسبت به ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی

 شودانگور کردستان جهانی می

انگور سیاه کردستان به صورت ارگانیک و بدون استفاده از کود و سم و بیشتر به صورت دیم تولید و برداشت آن از دهه نخست 

روستایی خرید جا که مقدمات الزم فراهم شده، از زمانی که برداشت آن شروع شود، سازمان تعاون شود و از آنشهریور آغاز می

 .کندتوافقی این محصول را آغاز می

عنوان یک برند از سوی وزارت جهاد کشاورزی جا که باغات دیم انگور سیاه کامال ارگانیک است، معرفی انگور کردستان بهالبته از آن

ت ت و نشان استاندارد سالمدرحال پیگیری است. هرچند که معرفی انگور سیاه کردستان با برند جهانی نیازمند صدور گواهی سالم

و ارگانیک این محصول است و سازمان جهاد کشاورزی کردستان در راستای صدور برند محصول ارگانیک انگور رشه )سیاه( کردستان 

 .نیازمند همکاری همه ادارات ازجمله دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد است

وگو با رگانی و امور تجارتی جهاد کشاورزی کردستان هم به آن اشاره و در گفتاین موضوعی است که شهریار حنیفی، مدیر باز

 .زودی به نتیجه خواهد رسید کند که برای صادرات این محصول، گرفتن گواهی سالمت در دستورکار است و بهتأکید می« شهروند»

 سوم انگور کردستانصادرات یک

ازارهای خوبی برای صادرات انگور سیاه کردستان باشند و در صورتی که گواهی سالمت توانند ببه گفته حنیفی، ارمنستان و عراق می

 .هزار تن آن صادر شود20شود، هزار تن محصولی که امسال تولید می55شود که از بینی میبرای این محصول اخذ شود، پیش

رو استانداردهای ما با استانداردهای دنیاست و از همینکند که یکی از مشکالت سر راه صادرات این محصول، عدم انطباق او عنوان می

 .گواهی سالمت نقش بسیار مهمی برای رونق صادرات دارد

ترین مشکالت در بحث صادرات انگور سیاه را نبود حال یکی از اصلی مدیر بازرگانی و امور تجارتی جهاد کشاورزی کردستان درعین

 .کندرات عنوان میشرکت واردات و صادرات و نبود متولی صاد

بار، این امکان فراهم آمده که پس از برداشت های تولیدی و با همکاری سازمان میادین میوه و ترهبه گفته حنیفی، با همکاری اتحادیه

مند خوری این محصول بهرههایی در میادین به عرضه انگور سیاه اختصاص بیابد و کالنشهرهایی مانند تهران هم از تازهمحصول غرفه

 .شوند

 در کردستان یک کارخانه فرآوری هم نداریم

اما امسال که وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی را مکلف به خرید توافقی انگور سیاه کرده، بخشی از مشکل باغداران که 

تان تواند ظرفیت کردسمی ماندن محصول بود، حل خواهد شد اما نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی موضوعی است که همچنانروی دست

 .تأثیر قرار دهدبرای تولید محصولی ارگانیک و سالم را تحت
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بدیل ای برای تگونه کارخانهدهد که این استان هیچمدیر بازرگانی و امور تجارتی جهاد کشاورزی کردستان در همین رابطه توضیح می

اند ولی گذار برای ایجاد این صنایع در کردستان موافقت اصولی گرفتهو تکمیل فرآیند تولید وجود ندارد اما به تازگی چند سرمایه

سال اخیر اقدام به خرید بخشی گیری و کنستانتره هم که در چند های آبمیوهبه گفته حنیفی، کارخانه.اندهنوز به مرحله اجرا نرسیده

دیر بازرگانی و امور تجارتی جهاد کشاورزی کردستان یکی از م.اندغربی و قزوین بودههای آذربایجاناند، از استاناز این محصول کرده

حال امیدوار است که امسال خرید توافقی این داند اما درعین مشکالت عمده تولیدکنندگان انگور سیاه را مسأله عرضه به بازار می

 .صول و بازاررسانی آن را حل کندماندن این محتومان تا حدود زیادی مشکل روی دست 200هزار و 2هزار تا 2محصول به قیمت 

http://www.iana.ir/fa/news/47484/%DB%8C%D8%A7%D9% 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

در  F1 ای کشت هیدروپونیک کشور و غرب آسیا/ تدارک تولید بذرشیشه ترین گلخانهبرداری از بزرگبهره

 سال آینده 8های مجموعه طی گلخانه

هکتار فضای مسقف  31ای کشور همزمان با آغاز برداشت محصوالت کشت شده در ترین گلخانه شیشهبرداری رسمی از بزرگبهره

به گزارش خبرنگار اعزامی ایانا به جلفا، .شودبخش کشاورزی کشور آغاز میبا حضور مسئوالن ارشد  96اختصاص یافته، اواسط پاییز 

ی کشور اترین گلخانه شیشهدر ابتدای نشست با خبرنگاران، با بیان اینکه پروژه احداث بزرگ "ارس تارال امین"مدیرعامل مجموعه 

ی غیرهموار در چهار سطح تسطیح شد، گفت: هاخورشیدی کلید خورد و پس از یک سال اقدامات ساختاری روی زمین 93از سال 

متر بود.حسین حضرتی با بیان  10ها با سطح دیگر شود که هر سطح از این اختالف زمیناهمیت اقدام یادشده از آنجا دوچندان می

میلیارد تومان  160هکتار آن مسقف است، اعالم کرد: برای تکمیل این طرح  31هکتار زمین اختصاص یافته به پروژه،  50اینکه از 

درصد آن از طریق بانک کشاورزی تأمین شده است.وی با بیان اینکه با اجرای این پروژه به استثنای  50گذاری شده است که سرمایه

نفر در امر کشت و تولید شاغل خواهند بود، افزود: البته پیش از اینکه  230های اخیر برای امر احداث در نهایت مجموع شاغالن سال

درصد آن به  85هکتار اولیه برداشت شده بود که  11تن محصول از سطح  500به مرحله امروز خود برسد، چهارهزار و  پروژه

که محصوالت آن در بازار کشورهای هدف با برند  "ارس تارال امین"کشورهای روسیه، قطر و دوبی صادر شده بود.مدیرعامل شرکت 

هزار  14برداری، ای در آستانه بهرههکتار گلخانه شیشه 31تساب کشت محصوالت در کل شود، بیان کرد: با احعرضه می "آتا ویتا"

 تن محصول در سال برداشت خواهد شد.

 های مجموعه تا هشت سال آیندههکتار از گلخانه 350در  F1تولید بذر 

در  ها کهای غرب آسیا با اشاره به مواهب اجرای این دست از پروژهترین گلخانه شیشهگذار و مسئول بزرگیوسف ابراهیمی، سرمایه

ای حائز اهمیت و ارزش باال های زیست محیطی و همچنین تغذیهامر کاهش محسوس مصرف آب و انواع سوخت و کاهش آالینده

گرفته واحد تحقیق و توسعه شرکت ارس تارال امین تا هشت سال آینده تولید های صورتریزیمههستند، اظهار کرد: بر اساس برنا

های این شرکت تولید و به کشاورزان سراسر کشور عرضه خواهد شد.وی که پیش از فعالیت در حوزه کشاورزی به در گلخانه F1بذر 

است، با اشاره به اینکه جهت تأمین تجهیزات با کیفیت مورد نیاز اتفاق برادرانش در حوزه فوالد و همچنین صرافی فعالیت داشته 

صورت مشروط به شرکت خارجی مذاکره شد و در نهایت با یک شرکت معتبر هلندی به 14برای ایجاد چنین گلخانه مجهزی با 

های اقتصادی در حوزه نار فعالیتای رسیدیم، ادامه داد: هدف استراتژیک این مجموعه در ورود به تولید کشاورزی در کتفاهم سازنده

 شود.جات کیفی میسر میفوالد و صرافی، ایجاد پکیج کامل و سالم ساالد برای مردم است که با تولید سبزی و صیفی

های های ریز و درشتی که در مسیر تکمیل این گلخانه طی شده است به دشواریگذار بخش خصوصی در اشاره به چالشاین سرمایه

شدند، اشاره کرد و شده محصول نهایی و کاهش نقدینگی مجموعه میهایی که باعث افزایش هزینه تماماز طریق واسطه تأمین کود

های ویژه مدیران بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی، مسئوالنی مانند مهندس طهماسبی، یادآور شد: خوشبختانه در کنار حمایت

کتر کالنتری نیز با درک مسئوالنه شرایط مدیریت این گلخانه، با کمک به صدور مجوزواردات معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی و د

 کود به خود این شرکت، شرایطی را فراهم کردند تا از این پس کود مصرفی گلخانه با نصف قیمت قبل از ترکیه تأمین شود.

آذربایجان نیز موجود است، اضافه کرد: البته تفاوتی که میان  ابراهیمی با اشاره به اینکه یک مورد مشابه از همین گلخانه در باکوی

 هکتار دیگر نیز به آن اضافه شود. 250این دو هست در طرح توسعه گلخانه شرکت ماست که قرار است 

http://awnrc.com/index.php
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 تهای خبرنگاران مبنی بر مدای ارس نیز در این نشست در پاسخ به پرسشصدراهلل اسکندری، مشاور و مجری طرح گلخانه شیشه

شت شده در کگذاری انجامتواند سرمایهگرفته گفت: اگرچه امسال هر عامل غیرقابل کنترلی میگذاری صورتزمان بازگشت سرمایه

یک میلیون نشاء را به مخاطره اندازد، اما تالش شده تا با حداکثر تدبیرهای کارشناسی ممکن، ضریب این ریسک به حداقل میزان 

گذاران طرح بوده است، اظهار کرد: استقبال اندازی این پروژه مد نظر سرمایهن اینکه سه بحث از ابتدای راهممکن کاهش یابد.وی با بیا

زایی و تولید محصول سالم و عاری از مخاطرات زیستی و در واقع های هیدروپونیک در سطح وسیع، بحث اشتغالاز سیستم گلخانه

ای از نوع گیری بوده است.الزم به ذکر است، سیستم این مجموعه گلخانهمهای مؤثر در این تصمیشده، ازجمله شاخصکنترل

VENLO صورت هیدروپونیک به همراه سامانه اتوماسیون و کنترل کلیمای هوشمند بوده و نوع اسکلت، ای و کشت بهشیشه

بندی انبی، واحدهای سورتینگ و بستهآوری آب باران و آب تغلیظ، ساختمان گلخانه و تأسیسات جهای جمعهای تهویه، ناوداندریچه

بار در کشور است که در منطقه آزاد های نوین جهان و برای نخستینهای تهویه، گرمایش، آبیاری و تغذیه مبتنی بر فناوریسامانه

ز برداشت محصول شود.این پروژه قرار است همزمان با آغاصورت انبوه از اواسط پاییز وارد بازار میارس اجراشده و محصوالت آن به

 برداری رسمی برسد./در اواسط پاییز امسال با حضور مسئوالن بلندپایه بخش کشاورزی کشور به بهره

http://www.iana.ir/fa/news/47600/%D8%A8%D9%87%D8% 
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 تولیدات باغی
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۳۱سه شنبه 

 کنترل آفات در حبوبات و غالت بسته بندی شده

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو گفت: حبوبات و غالت بسته بندی شده از لحاظ 

 .طی را ندارندآفات کنترل می شوند ولی حبوبات و غالت فله ای چنین شرای

مهندس نسترن محمدی، رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار پایگاه 

گفت: انواع حبوبات و غالت بسته بندی شده مورد تایید سازمان غذا و دارو هستند و تأکید می  " ایفدانا "خبری سازمان غذا و دارو 

د شهروندان در خرید حیویات و غالت به پروانه بهداشتی و آرم سازمان غذا و دارو و مجوزهای الزم دیگر بر روی بسته بندی آن شو

وی گفت: حبوبات و غالت بسته بندی شده در کارخانجاتی که قوانین و شرایط بهداشتی را رعایت می کنند تهیه می .ها دقت نمایند

محمدی اظهار داشت: حبوبات و غالت بسته بندی شده از لحاظ آفات .ول فنی این اقدام انجام می شودشوند و با حضور و تأیید مسئ

 .کنترل می شوند ولی حبوبات و غالت فله ای چنین شرایطی را ندارند

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=2661e015f5964f4a889dd66b3 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 تومان 900به  750چالش و مزیت کشت یونجه به روایت یکی از کشاورزان بزرگ/ افزایش قیمت یونجه از 

ها اشاره به آخرین وضعیت اقتصادی کشت یونجه در اراضی کشاورزی برخی از چالشکار در کشور ضمن یکی از کشاورزان بزرگ یونجه

 .و مزایای کشت آن را برای همتایان خود متذکر شد

 کند.شود و ریشه این نوع از گیاهان ازت خاک را تثبیت میکشت یونجه و شبدر باعث تقویت خاک اراضی کشاورزی می

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: یکی از دالیل کشت یونجه صفهان امروز در گفتکار در ایکی از کشاورزان بزرگ یونجه

 آلی برای کشت محصول بعدی فراهمتقویت خاک اراضی کشاورزی است که ریشه این گیاه با تثبیت ازت، خاک را غنی و شرایط ایده

های کشاورزی اقدام به کشت یونجه یا شبدر کرده و با شخم مینمنظور غنی کردن زکند.حسین فتاحی افزود: برخی کشاورزان بهمی

کنند، اما برخی دیگر از کشاورزان با هدف کشت زدن و برگردان کردن این محصول بعد از شش ماه اراضی کشاورزی را تقویت می

یاه بلکه در این مدت ریشه و بقایای گ تنها صرفه اقتصادی دارد،کنند که نهبرداری مییونجه، بین پنج تا هفت سال از این گیاه بهره

کند، البته بعد از سال پنجم نیاز آبی گیاه تا دو برابر افزایش و عملکرد درواحد سطح و میزان برداشت این محصول خاک را تقویت می

صول در هر هکتار هکتار یونجه کشت کرده است، ادامه داد: عملکرد این مح 40یابد.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کاهش می

دلیل شود که چین نخست و آخر بهطور متوسط هفت چین یونجه از این اراضی برداشت میتن است و ساالنه به 3.5بین سه تا 

 یابد.رطوبت زیاد و تاخیر در خشک شدن به چرای گوسفندان اختصاص می

ای کشت یونجه نظیر شخم زدن و تسطیح اراضی در هر سازی زمین براین کشاورز فعال در کشت یونجه با بیان اینکه هزینه آماده

 60تن در هکتار با قیمت هر تن  150هکتار حدود یک میلیون تومان است، بیان کرد: کود دامی مورد نیاز برای کشت این محصول 

هزار  15ر کیلوگرم کیلوگرم با قیمت ه 70صورت مکانیزه هزار تومان و بذر مصرفی مورد نیاز در هر هکتار ازکشت این محصول به

شود، این در حالی است که مصرف میلیون تومان محاسبه می 11تومان است و در مجموع هزینه اولیه تولید هر هکتار یونجه حدود 

بذر در کشت سنتی این محصول دو برابر بیشتر از کشت مکانیزه است.فتاحی یادآور شد: قیمت هر کیلوگرم یونجه در سال گذشته 

تومان رسیده است.وی در پایان با اشاره به اینکه هر رأس دام  900تا  850د که در سال جاری به قیمت هر کیلوگرم تومان بو 750

شیری باید روزانه بین چهار تا پنج کیلوگرم علوفه خشک مثل یونجه مصرف کند، درباره چالش توسعه کشت یونجه در ایران نیز 

بودن آب کاهش یافته که باید در مناطق پرآبی مثل همدان و دزفول توسعه یابد، دلیل پرمصرف اضافه کرد: کشت این محصول به

 همچنین بهترین زمان برای کشت یونجه در اصفهان اواسط شهریور تا اواسط مهرماه است.

هد؛ دیگفتنی است، کشت گندم و جو بالفاصله بعد از یونجه به دلیل افزایش ازت خاک احتمال ورس در این گیاهان را افزایش م

 تر است./زمینی یا چغندرقند و بعد گندم و جو مناسببنابراین بعداز کشت یونجه، کشت محصوالتی نظیر سیب

http://www.iana.ir/fa/news/47606/%DA%86%D8%A7% 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 هاایجاد و توسعه زنجیره تولید از مزرعه تا سفره مردم/اصالح نظام توزیع با حذف واسطه

 .امروزه مدیریت و هدایت زنجیره تولید تا مصرف در جهان از اهمیت ویژه و جایگاه غیر قابل انکاری برخوردار است

 زنجیره مهم تولیدامروزه مدیریت و هدایت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

معتقد است که تولید اقتصادی و  وزیر جهادکشاورزی.تا مصرف در جهان از اهمیت ویژه و جایگاه غیرقابل انکاری برخوردار است

 براین انبوه بدون زنجیره ابتر است، از این رو سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و توسعه زنجیره تولید از مزرعه تا سفره امری ضروری است.

زاده رئیس  محمد شفیع ملک .کردهای اصلی وزیر در دولت دوازدهم پوشش زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره استروی از یکی اساس

با اشاره به رویکرد جدید وزیر جهاد مبنی بر پوشش این زنجیره   صنعت،تجارت و کشاورزینظام صنفی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

مناسب اقلیمی و بازار روبرو است که امروزه بخش کشاورزی با مشکالت متعددی نظیر سوء مدیریت، شرایط نا :ارزش اظهار داشت

وی با اشاره به اینکه دغدغه کشاورزان تنها تولید نیست، افزود: کشاورزان پس از .تمامی مشکالت ریشه در نبود زنجیره تولید دارد

ولید تا زنجیره از تتولید با مشکالتی نظیر تبدیل فرآوری محصول، نوسانات بازار و حضور دالالن در بازار مواجه هستند که ایجاد یک 

های تولید، ها با قیمت و کیفیت مناسب، کاهش هزینهملک زاده ادامه داد: تأمین نهاده.مصرف مزایای متعددی را به همراه دارد

به گفته وی .وری، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و سردخانه و عرضه اصولی محصول به بازار از مزایای این زنجیره استافزایش بهره

 ودس به کشاورزان دستیابی بر عالوه ها واسطه حذف با ایجاد زنجیره نهایی تولید است تا  وزارت جهاد کشاورزی،است کلی سی

 .نمایند هزینه محصوالت خرید برای کمتری پول کنندگان مصرف ، باالتر

 گیردبازار محصوالت کشاورزی آرام می

با اشاره به اینکه ایجاد   صنعت،تجارت و کشاورزیکشاورزی در گفتگو با خبرنگارهدایت اهلل اصغری مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی 

زنجیره تولید، حذف فاصله فاحش قیمت را به همراه دارد، گفت: در حال حاضر از تولید تا مصرف واسطه ها ، حلقه های زیادی وجود 

حذف واسطه وی افزود: ایجاد زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره به سبب .به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نیستدارد که این امر 

اصغری ادامه داد: در شرایط کنونی به سبب عدم ارتباط .موجب می شود که کاال با کیفیت و قیمت مناسب به بازار عرضه شود ها

 .د ندارد که این امر تأخیر در پرداخت پول کشاورزان را به همراه داردکننده نهایی، قدرت چانه زنی وجوکشاورز با مصرف

های تولید بیان کرد: ایجاد زنجیره تولید با حذف واسطه مدیرعامل تعاونی بازرگانی کشاورزی با اشاره به عوامل مؤثر در کاهش هزینه

 و ساختار نیازمند تورم جلوگیری می نماید که این امردرصدی تولید را در برداشته و از گردش پول منجر به  30ها کاهش حداقل 

 .است صحیح مدیریت

 ضرورت ایجاد زنجیره تولید از مزرعه تا سفره

بیان کرد: ایجاد زنجیره ارزش   صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود اسدی رئیس تشکل های بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

و تنظیم بازار تأثیر بسزایی  کاهش هدر رفت محصوالت کشاورزیوری، افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد اشتغال، در افزایش بهره

 .دارد
مت و سوی در بازار، افزود: با ایجاد زنجیره و حرکت به س نوسانات نرخ محصوالت کشاورزی و تبدیلی صنایع نبود  وی با انتقاد از

اسدی ادامه داد: در دولت یازدهم اقداماتی در جهت ایجاد زنجیره تولید صورت گرفت اما کافی .صنایع تبدیلی بازار به تعادل می رسد

 .نبود، از این رو انتظار می رود در دولت جدید با رویکردی ویژه به این سمت و سو حرکت نماییم
 کاهش ور شد: برای برای دستیابی به اقتصادی کردن کشاورزی، رونق صادرات،های بخش کشاورزی در پایان یادآرئیس تشکل

 .و ساماندهی تولید، ایجاد زنجیره کشاورزی امری ضروری است ضایعات محصوالت

http://www.yjc.ir/fa/news/6207973/%D8%A7%DB%8C%D 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس- ۹۶/۰۵/۲۵ : تاریخ

 تولید کنندگان خوراک دام باید مجوز بهداشتی داشته باشند 
های اصلی رشد و توسعه کشورها برشمرد و افزود: در رئیس سازمان دامپزشکی کشور تولید غذای سالم و بهداشتی را یکی از شاخص

به گزارش خبرنگار اقتصادی  .کندبه صورت پیوسته و دائمی نظارت و ارزیابی می این راستا سازمان دامپزشکی، تولید خوراک دام را

های ها و مسئولیت، مهدی خلج اظهار کرد: تهیه مواد غذایی سالم برای افراد یک کشور نیز یکی از مهمترین دغدغهخبرگزاری فارس

وی گفت: با توجه به .ریزی اصولی و اساسی داردن تهیه و تولید غذای سالم و بهداشتی نیاز به برنامهدولتمردان است و در این میا

ت های حیوانی )گوشاینکه حیوانات در تأمین غذای سالم سهم بسزایی دارند و درصد باالیی از مواد غذایی مورد نیاز انسان از فرآورده

، بر همین اساس، نقش و جایگاه واالی سازمان دامپزشکی در راستای توجه به قوانین آیدمرغ، لبنیات و ...( به دست میمرغ، تخم

المللی خوراک و اجرای خوراک دام با شعار پیشگیری، جهت کنترل و نظارت بهداشتی، همچنین ارتقای مربوط، مسئولیت ملی و بین

د بهداشتی خوراک دام تأکید و تصریح کرد: سازمان خلج همچنین بر ضرورت تولی.سالمت دام و در نهایت انسان، بارزتر می شود

پیوسته  صورتالمللی تمام مراحل اولیه تا تولید محصول نهایی را بهها بر اساس استانداردهای بیندامپزشکی با تدوین دستورالعمل

ن موظفند طبق رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: بر همین اساس تمامی تولیدکنندگا.نظارت و ارزیابی می کند

برداری، پروانه ساخت نیز برای هر محصول تولید شده در کارخانه دریافت های سازمان عالوه بر اخذ پروانه بهداشتی بهرهدستورالعمل

 .ها و آنالیز شیمیایی مربوط مشخص شودکنند تا مواد اولیه مورد مصرف به همراه درصد آن

ف در تولید خوراک دام، بایستی الزاما دارای پروانه بهداشتی و پروانه ساخت باشند و وی گفت: همچنین، تمام مواد اولیه مورد مصر

 .در صورت وارداتی بودن مجوز واردات از سازمان دامپزشکی دریافت کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960525000341 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 میلیارد تومان مشوق صادرات لبنیات تا سه سال آینده 132درصدی دامپروری در عرصه صادرات/  24سهم 

ینی بنگاهی خوشبینانه داشته و پیش های آیندهمعاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی درباره صادرات محصوالت این بخش برای سال

 .افزایش قابل توجهی داشته باشد 1399کند که رقم آن تا سال می

خصوص صادرات محصوالت کشاورزی همیشه کانون توجه و دارای اهمیت بوده جایگاه بخش کشاورزی در بازرگانی خارجی کشور به

رود، شمار میضمن اینکه یکی از منابع مهم تأمین ارز در کشور به ویژه در زیربخش دامپروریاست. صادرات محصوالت کشاورزی به

 زایی در کشور و ثبات تولید شود.پذیری کاالهای صادراتی و در نتیجه اشتغالتواند موجب افزایش رقابتدر بلندمدت می

مرغ، لبنیات و...( انجام )ازجمله مرغ، تخمچندان دور تنظیم بازار محصوالت دامی با استفاده از واردات این محصوالت در گذشته نه

پذیرد و با توجه به خودکفایی در این شد، اما در حال حاضر تنظیم بازار این محصوالت با استفاده از مکانیسم صادرات انجام میمی

 محصوالت عمالً تنها راه رسیدن به توسعه پایدار در زیربخش دامپروری توسعه صادرات است.

ها، ها که در برخی از سالهای تولید و بعضاً شیوع بعضی از بیماریترین نهادههای اقتصادی و اختالل در ورود مهمریمبا توجه به تح

تولید را دچار نوسانات فراوانی کرده و همچنین ورود دیگر رقبای تجاری به بازارهای منطقه مانند ترکیه با این حال روند صعودی 

طوری که سهم صادرات زیربخش دامپروری نسبت به بخش .بهز رشد مطلوبی برخوردار بوده استصادرات در زیربخش دامپروری ا

میلیون دالر در سال  14و تراز تجاری زیربخش دامپروری از  1395درصد در سال  24به  1392درصد در سال  19کشاورزی از 

 رسیده است. 1395میلیون دالر در سال  578.7به  1392

 دامپروری تراز تجاری زیربخش

به میزان  1399های صورت گرفته توسط معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، قرار است تا سال بینیدر همین راستا طبق پیش

دار مرغ گوشتی میلیون عدد تخم نطفه 80میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی و  52مرغ، هزار تن تخم 80هزار تن گوشت مرغ،  113

میلیون تومان  200میلیارد و  132الزم است مبلغ مشوق صادرات لبنیات نیز تا کمتر از سه سال آینده به  صادر شود. ضمن اینکه

 هزار تن افزایش خواهد یافت. 888به  99برسد. در صورت محقق شدن این اعتبار، صادرات معادل شیرخام در سال 

هزار راس، تلیسه اصیل دوهزار و  10ری به یک میلیون و صادرات دام سبک پروا 99کند که برای سال بینی میاین معاونت پیش

 رأس/ نفر افزایش یابد. 100هزار و  21رأس و همچنین گوساله نر و شتر پرواری به  400

http://www.iana.ir/fa/news/47597/%D8%B3%D9%87% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 میلیون دالر طی پنج سال اخیر 75هزار دالر به  26افزایش صادرات خوراک دام از 

 .های گذشته صادرات این محصوالت رشد قابل توجهی را تجربه کردندهای خوراک دام، طیور و آبزیان طی سالبا تالش کارخانه

ایانا، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز شنبه در حاشیه نمایشگاه فیداکسپو با اعالم این خبر به گزارش خبرنگار 

میلیون دالر رسیده که این موضوع نشان از  75هزار دالر به  26گفت: در پنج سال گذشته صادرات خوراک دام و طیور از حدود 

میلیون تن خوراک دام و طیور در کشور افزود: پتانسیل تولید  8.5با اشاره به تولید های مربوطه است.حسن رکنی پیشرفت کارخانه

ن بوده های مربوطه بسیار بیشتر از ایشود؛ بنابراین ظرفیت کارخانهاین مواد حدود دو برابر بیشتر از مقداری است که ساالنه تولید می

 تواند افزایش پیدا کند.بود، بلکه به موازات آن صادرات نیز میتنها جوابگوی نیاز داخلی خواهند و با افزایش تقاضا، نه

 10شود که تا پایان سال حدود بینی میمیلیون تن افزایش یافت و پیش 10به گفته وی، اگرچه تولید شیر در سال گذشته به حدود 

را در این زمینه نادیده گرفت؛ زیرا یکی درصد از این مقدار را به کشورهای مختلف صادر کنیم، اما نباید نقش محوری خوراکی دام 

 از ملزومات صادرات، تولید محصول استاندارد است که این تولید با برخورداری از خوراک سالم و استاندارد قابل دستیابی خواهد بود.

ر تن در سال صادرات هزا 200توان بیش از معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی بیان کرد: همچنین در زمینه مرغ می

های آن مانند خوراک مرغ تولیدشده را صادر کرد، اما همان طور که گفته شد، ابتدا باید زیرساختدرصد تخم 10داشت و حداقل 

 سالم دام و طیور در اولویت قرار گیرد.

گردد، ادامه داد: برای برمی 1332واحد خوراک در کشور فعالیت دارند که قدمت آن ها به سال  650رکنی با اشاره به اینکه حدود 

برخورداری مردم از غذای سالم و کافی باید ابتدا دام سالم و بدون مشکل پرورش داد. تولید دام سالم نیز در گرو کیفیت باالی خوراک 

 د.جامعه را تضمین کنن های خوراک دام باید همراه با کمیت، کیفیت را نیز مدنظر قرار داده و از این راه سالمتاست؛ بنابراین کارخانه

های آینده این شود در سالبینی میکیلوگرم است، تأکید کرد: پیش 120تا  110وی با بیان اینکه اکنون سرانه تولید شیر در کشور 

 هزار تن انواع 404کیلوگرم برسد و صادرات آن نیز افزایش پیدا کند؛ ضمن اینکه در چهار ماه نخست امسال  150سرانه به باالی 

 محصوالت لبنی به کشورهای مختلف صادر شده است.

روز اتفاق افتاد، یادآور شد: با توجه به بروز آنفلوآنزا در  18مرغ تنها در طول رکنی در پایان با اشاره به اینکه جهش قیمتی در تخم

وجودآمده درصد کاهش به 90بیش از هایی که در بخش تولید بودند، حذف شدند. با این حال، نیمه دوم سال گذشته، بسیاری از مرغ

مرغ را در مقطع کوتاهی از زمان رقم زد؛ این در حالی وجودآمده، گرانی تخمنگر پوشش داده شد و جو بههای آیندهبا سیاستگزاری

 تومان در هر کیلوگرم رسیده است./ 500است که اکنون قیمت این محصول کاهش یافته و به چهارهزار و 

http://www.iana.ir/fa/news/47575/%D8%A7%D9 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۱تاریخ: 

 سال آینده 3ای مرغ تا درصدی تولید زنجیره 40افزایش سهم 

های ریزیدرصد رسیده و با توجه به برنامه 15ای تولید گوشت مرغ، از پنج به های زنجیرهریزی شرکتسهم جوجه 95تا  92از سال 

به گزارش خبرنگار ایانا، صنعت طیور کشور در آستانه ایجاد تغییرات .های آتی باالتر خواهد رفتصورت گرفته این سهم در سال

توانند با دو هدف عمده ساختاربندی مناسب کسب و کار و دستیابی به توسعه پایدار با رقابتتغییرات میمهمی قرار دارد که این 

پذیرتر کردن صنعت مرغ کشور را به همراه داشته باشند. در صورتی که ساختار مناسبی برای کسب و کار در صنعت مرغ طراحی و 

تاکنون  1392رو خواهد شد.از ابتدای سال ت با مخاطرات زیادی روبههای مختلف صنعاجرا نشود، عمالً توسعه ظرفیت در بخش

شرکت مجوز فعالیت در قالب زنجیره تولید گوشت مرغ صادر شده است. این در  27شرکت شناسایی و برای  58ساختار فیزیکی 

 30ز اکنون بیش ا"فته بود: ای تولید گوشت مرغ کشور، چندی پیش به ایانا گهای زنجیرهحالی است که دبیر انجمن ملی شرکت

شرکت جدید برای گرفتن مجوزهای الزم در نوبت هستند که بعد از اصالح ساختار و رعایت استانداردها مطابق دستورالعمل وزارت 

توان امیدوار بود که سهم تولید گوشت های تولیدکننده خواهند پیوست. در این صورت میجهاد کشاورزی، آنها نیز به جمع شرکت

ای های زنجیرهریزی شرکتها به دو برابر مقدار کنونی افزایش یابد.با توجه به آمارهای معاونت امور دام، سهم جوجهغ توسط زنجیرهمر

شود که این سهم تا سه سال بینی میدرصد رسیده است و پیش 15درصد افزایش یافته و از پنج به  10به میزان  95تا  92از سال 

زایش یابد.البته ساختارهای متفاوتی برای ایجاد زنجیره تولید گوشت مرغ وجود دارد که به اعتقاد بیشتر درصد اف 40آینده به 

 ویژه برای واحدهای کوچککارشناسان، روش مطلوب برای کشور، ساختار پرورش قراردادی بوده و در این ساختار، دسترسی به بازار به

 1.92های زنجیره تولید، موجب بهبود ضریب تبدیل خوراک از فنی شرکتهای سهل خواهد بود.در حال حاضر، بهبود شاخص

کیلوگرم  2.37به  1394کیلوگرم در سال  2.45شده و کاهش وزن کشتار از  1395کیلوگرم در سال  1.7به  1394کیلوگرم در سال 

یکی دیگر  1395واحد در سال  290به  1394واحد در سال  266را رقم زده است. همچنین ارتقاء شاخص تولید از  1395در سال 

 شود.ای محسوب میهای زنجیرهاز نتایج ایجاد شرکت

http://www.iana.ir/fa/news/47698/%D8%A7%D9% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 درصدی نرخ شترمرغ کشتارشده در سال جاری 5.2کاهش 

درصد صعود کرده است، اما  16های گذشته روندی افزایشی داشته و تا دهند که اگرچه قیمت شترمرغ زنده در ماهآمارها نشان می

به اندازه مرغ، به گزارش خبرنگار ایانا، گوشت شترمرغ اگرچه در کشور .درصد کاهش یافت 5.2در مقابل، بهای الشه این حیوان تا 

های گذشته پرورش و تولید آن رونق گرفته است؛ بنابراین بازار فروش آن نیز همراه با مصرف حرکت مرسوم نیست، اما در سال

ی دهد که نوسان در این محصول، کمتر از نوساناتکند. نگاهی کلی به نمودار تغییرات قیمتی شترمرغ زنده و کشتار شده، نشان میمی

افتد. زیرا ثبات قیمتی در این مورد در مقاطع زمانی بیشتری به چشم مرغ اتفاق میی دیگر محصوالت مانند مرغ یا تخماست که برا

 12ماه این نرخ از های بهمنکه در میانهطوریخورد.از فصل پایانی سال گذشته قیمت شترمرغ زنده روندی نزولی پیدا کرد. بهمی

تومان در دهه نخست تیرماه کاهش یافت. اما بعد از آن، دوباره سیر صعودی  500هزار و  11، به تومان در هر کیلوگرم 500هزار و 

 تومان رسیده است. 500هزار و  14ها آغاز شد و طبق آخرین آمارهای موجود، اکنون این بها به قیمت

شد، تومان در هر کیلوگرم عرضه می 500هزار و  12این در حالی است که نرخ شترمرغ کشتار، درست در زمانی که شترمرغ زنده 

هزار تومان در اوایل تیرماه  34تومان به طور میانگین قیمت پیدا کرد. با این حال، روند نزولی آن آغاز شد تا اینکه به  125هزار و  40

ر هر کیلوگرم الشه ها روندی صعودی گرفت و طبق آخرین آمار، در حال حاضرسید، اما از روزهای نخست مرداد، شیب افزایش قیمت

شود. البته طبق تحقیقات میدانی خبرنگار ایانا، گوشت شترمرغی که به دست هزار تومان خرید و فروش می 38شترمرغ، در بازار 

 هزار تومان قیمت دارد. 60تا  55رسد به طور متوسط بین کننده میمصرف

درصد افزایش یافته، در حالی که در همین  16گذشته تا کنون دهند که تغییر قیمت شترمرغ زنده از سال جداول قیمتی نشان می

 درصد در هر کیلوگرم، افت را تجربه کرده است. 5.2مقطع زمانی، نرخ الشه شترمرغ کشتار، به میزان 

 اکارشناسان و تولیدکنندگان گوشت شترمرغ، معتقدند که در حال حاضر بازار این محصول از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و ب

رف های آینده به واسطه مصرود در هفتهگیرد. به هر ترتیب، احتمال میگشایش صادرات، پرورش شترمرغ در کشور رونق بیشتری می

 بیشتر، قیمت این محصول در بازار تا حدودی رو به افزایش رود.

news/http://www.iana.ir/fa/47652/%DA%A9% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 های آتی + جدولاحتمال کاهش نرخ بوقلمون در هفته

های شود در هفتهبینی میروز گذشته افزایش قابل توجهی داشته، اما پیش 20در حالی که اکنون قیمت بوقلمون زنده نسبت به 

 .سیر نزولی داشته باشدآینده این نرخ 

شود و در مقایسه با مرغ، تقاضای کمتری دارد، اما به هر حال به گزارش خبرنگار ایانا، گوشت بوقلمون تا حدودی لوکس محسوب می

د. وشکنندگان گوشت بوقلمون افزوده میهای مردم باز کرده و روز به روز بر تعداد مصرفکم جای خود را در سفرهاین پرنده نیز کم

 دهد.طور مستقیم از باال و پایین شدن میزان تقاضا و عرضه خبر مینوسانات قیمتی آن نیز نشان از افت و خیزهایی دارد که به

شود. این در حالی است که سال گذشته تومان در هر کیلوگرم خرید و فروش می 600هزار و  9در حال حاضر، بوقلمون زنده به قیمت 

تومان بود. بنابراین بهای آن در عرض یک سال، دو هزار تومان و به عبارتی  600رخ این محصول هفت هزار و در همین مقطع زمانی، ن

تا  11درصد افزایش داشته است. البته از این تاریخ به بعد، تقریباً روند نزولی قیمت بوقلمون زنده شروع شد و از تاریخ  26بیش از 

روز بعد  10تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. در کمتر از  400هزار و یک سال یعنی پنج به کمترین میزان خود در طول 95آبان  22

تومان ایستاد. افزایش قیمت همچنان ادامه داشت تا اینکه  600هزار و وچهارم همین ماه روی ششاما روند صعودی آغاز و در بیست

 تومان را تجربه کرد. 550هزار و  11قیمت خود یعنی  های خردادماه امسال، بیشترینهای اردیبهشت تا میانهدر میانه

تومان در هر کیلوگرم کاهش یافت. اکنون  600هزار و  10تیر ماه به  21تقریباً با شروع تابستان، نزول قیمتی آغاز شد و در تاریخ 

 تومان توقف کرده است. 600هزار و  9نیز همانطور که پیش از این گفته شد، این نرخ روی 

هزار تومان در هر کیلوگرم بود، اما به مرور تابعی نزولی پیدا کرد و  14قیمت گوشت بوقلمون در بازار، طی ماه گذشته، حدود اگرچه 

ینی بدانند و پیشریزی در مزارع و ناهمخوانی عرضه و تقاضا در بازار میهزار تومان رسید. کارشناسان دلیل آن را افزایش جوجه 11به 

ینکه فصل گرما رو به پایان است، اما با شروع مدارس و کاهش بیشتر تقاضا قیمت گوشت بوقلمون در بازار کاهش کنند با وجود امی

های پرمصرف با تولیدکنندگان یابد. البته این موضوع در شرایطی است که قراردادهای خرید عمده گوشت بوقلمون از طرف ارگان

 جا کرده و شیب آن را صعودی کند.ا تا حدودی جابهتواند قیمت رمنعقد نشود. زیرا این اتفاق، می

http://www.iana.ir/fa/news/47557/%D8%A7%D8%AD% 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 چایکاران پرداخت شددرصد مطالبات  66درصدی تولید برگ سبز چای/ 15افت 

درصد بهای برگ سبز چای تحویلی به چایکاران پرداخت  66میلیارد تومان مطالبات چایکاران معادل  112روزبهان گفت: تا کنون 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  کشاورزیصنعت،تجارت و محمدولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار .شده است

برگ سبز  تن 500 و هزار 87 کنون تا: داشت اظهار است، اتمام روبه چای سبز برگ سوم چین برداشت با اشاره به اینکه  ،جوان

 مطالبات چایکاران میلیارد تومان 112وی از پرداخت .میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است 170با ارزش بالغ بر  چای

درصد  45به گفته روزبهان .درصد بهای برگ سبز چای تحویلی به چایکاران است 66خبر داد و گفت: این میزان پرداختی معادل 

رئیس سازمان چای ادامه داد: از مجموع بهای برگ سبز خریداری .مابقی درجه دو است بهای برگ سبز خریداری شده درجه یک و

هزارتن  25استحصال شده که تا پایان فصل برداشت پیش بینی می شود که این رقم به  چای خشکتن  500هزار و  17شده 

لید را رقم زد اما روند تولید چای درصدی تو 15به گفته وی اگرچه کاهش بارندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل افت .برسد

در سال گذشته افزود: با وجودآنکه از سال  رکورد بی سابقه تولید چایروزبهان با اشاره به .همچنان از سیرصعودی برخوردار است

 500ار و هز 31بود اما در سال گذشته به سبب شرایط جوی مناسب ، میزان تولید به  میزان تولید چای با افزایش نسبی همراه  93

تولیدی بیان کرد: طبق روال همه ساله با گرمای هوا در فصل  فروش چای خشکاین مقام مسئول درباره آخرین وضعیت .تن رسید

 .ندارد وجود فروش  زمینه در مشکلی سرما، فصل در مصرف افزایش تابستان تقاضا برای خرید چای کاهش می یابد که با 

توان پیش بینی دقیقی از میزان تولید ارائه داد،گفت: در صورت مساعدت شرایط جوی پیش بینی می روزبهان با اشاره به اینکه نمی

 رئیس سازمان چای درباه آخرین وضعیت.هزارتن برسد 120به  برگ سبز چایشود که تا پایان فصل برداشت میزان تولید 

هزارتن از این میزان از طریق  50گیرد که حدود ارتن چای در داخل مورد استفاده قرار میهز 110عنوان کرد: ساالنه  چای واردات

وی با اشاره به اینکه کاهش جزئی تولید تأثیری در میزان واردات ندارد، .شودواردات رسمی و بخشی به صورت قاچاق وارد کشور می

 افزایشتوان نیاز کشور را تأمین کرد اما در چنین شرایطی ارها میاظهار داشت: اگرچه با مکانیزم بازار و چای های موجود در انب

 .دور از انتظار نیست قاچاق چای

http://www.yjc.ir/fa/news/6212192/%D8%A7%D9%81%D8% 
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 خرید تضمینی/خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 خرید تضمینی خرما و کشمش مشروط شد

مدت برخی محصوالت کشاورزی، امکان سوءاستفاده دالالن از دسترنج کشاورزان وجود دارد. به همین دلیل با توجه به عرضه کوتاه

 .صورت مشروط انجام خواهد دادسازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خرید تضمینی برخی محصوالت را به

اکنون در سطح تولید و عرضه کشمش و خرما به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه هم

ه یک تا دو ماهه، با حجم زیادی تولید و عرضه شده که این امر باعث کاهش قرار داریم، گفت: کشمش و خرما در بازه زمانی کوتا

شود.حسین صفایی افزود: سازمان تعاون روستایی با اجرای طرح خرید تضمینی مشروط سعی قیمت و سوءاستفاده سودجویان می

ده سازمان تعاون روستایی محصول کشمش شها جلوگیری کند.وی در تشریح این طرح بیان کرد: مراکز تعییندارد تا از سوءاستفاده

الحساب برای تأمین نقدینگی در اختیار عنوان علیها نگهداری کرده و مبلغی بهگیرند و در سردخانهو خرما را از کشاورزان تحویل می

 ناسبی برای آن پیدا کنند.دهد.صفایی ادامه داد: کشاورزان سه ماه فرصت دارند تا محصول خود را بازاریابی و مشتریان مآنان قرار می

بر  کنند.وی با تأکیددر این مدت مراکز سازمان تعاون روستایی محصول را به شکل امانی نزد خود با بهترین کیفیت نگهداری می

 400هزار و الحساب بوده، عنوان کرد: به ازای هر کیلوگرم کشمش، دوهزار تومان و هر کیلوگرم خرما یکاینکه مبلغ پرداختی علی

طور موقت نقدینگی آنها تأمین شود.رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران شود تا بهتومان پول به تولیدکنندگان پرداخت می

ها خبر داد و یادآور شد: با هدف حمایت از تولیدکننده، سازمان تعاونی از آغاز خرید تضمینی سیب درختی درجه سه در برخی استان

ویژه آذربایجان غربی با ایجاد مراکز خرید آغاز های تولیدکننده این محصول بهسیب درجه سه را از استانروستایی، خرید تضمینی 

های تومان از باغداران خریداری شده و در کارخانه 280اکنون هر کیلوگرم به قیمت کرده است.صفایی تأکید کرد: این محصول هم

 پس از دو سال نیز عامل مصرف و عرضه در بازار است. کند که این محصولفرآوری به کنسانتره تبدیل می

وی با بیان اینکه این قیمت بر اساس نرخ خرید تضمینی سال گذشته است، خاطرنشان ساخت: شورای اقتصاد هنوز قیمت خرید 

طور موقت با این قیمت سیب درجه سه را تضمینی این محصول را تعیین نکرده، به همین دلیل سازمان مرکزی تعاون روستایی به

درصد باالتر  30کند.رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اضافه کرد: این قیمت ری میالحساب از باغداران خریداصورت علیبه

درصد مطالبات تولیدکنندگان کشمش در سال  72رسد.صفایی با بیان اینکه از قیمتی است که در بازار سیب درجه سه به فروش می

ایم، اظهار کرد: خرما و کشمش جزو محصوالتی نها پرداخت کردههزار تن از این محصول را به آ 254گذشته مربوط به یارانه تولید 

 رسد و این عاملکشد و در مابقی ایام سال به بازار مصرف میهستند که در دو ماه از سال برداشت و عرضه دفعی آن به بازار طول می

خرید تضمینی مشروط خرما به همین شود تا قیمت این محصول در فصل برداشت به شدت کاهش پیدا کند و در واقع طرح باعث می

هزار  161عنوان مثال در سال گذشته حدود کند و بهسبب اجرایی شده چرا که ایران ساالنه حدود یک میلیون تن خرما تولید می

 رفرنگی را از دیگتن از این محصول به کشورهای مختلف صادر کردیم.وی خرید حمایتی محصوالت مختلف ازجمله شیر خام و گوجه

خرید حمایتی شیر آغاز شده و این طرح سبب بهبود قیمت شیر  1391اقدامات سازمان تعاون روستایی عنوان کرد و گفت: از سال 

های لبنی به جای پرداخت دو تا چهار ماهه شده است تومان و پرداخت نقدی از سوی کارخانه 300هزار و خام به هر کیلو گرم یک

شد و به شیر خشک یا خامه برای هزار تن شیر خام در هشت استان کشور خریداری میتا یک 750که در راستای این طرح روزانه 

تنی شیر خشک را در کنار کاهش واردات  500هزار و  26سابقه شد که این اقدام صادرات بیصادرات یا عرضه در داخل تبدیل می

در  فرنگیهای تولید گوجهه خراسان، تهران، فارس و اصفهان قطبهزار تنی کره به همراه داشت.صفایی در پایان افزود: در گذشت 10

د این ها بیشتر رشد و توسعه پیدا کرد، اما در ادامه تولیکشور بودند، صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با این محصول نیز در این استان

http://awnrc.com/index.php
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جنوب فارس منتقل شد و رابطه گذشته تولید  های جنوبی کشور مانند خوزستان، هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان ومحصول به استان

 فرنگی که در سال گذشته با مشکلو صنعت در زمینه این محصول به هم خورد بنابراین در راستای حمایت از تولیدکنندگان گوجه

 هزار تن از این محصول خریداری شد./ 100مواجه شده بودند، حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/47620/%D8%AE%D8%B 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 شوداز امشب آغاز می "باشگاه کشاورزان "پخش مستندهای کوتاه تلویزیونی 

برنامه کوتاه مستند به  22خدمات حمایتی کشاورزی، اقدام به تهیه گروه دانش و اقتصاد شبکه اول سیما با همکاری شرکت 

 .شوداهلل انیسی کرده است که از امشب پخش میکنندگی و کارگردانی حبیبتهیه

های به گزارش خبرنگار ایانا، از آنجا که امروزه دنیای فناوری اطالعات و ارتباطات انقالب بزرگی را در کاهش هزینه های مبادله بخش

و  کنندگان به هر دو بخش کاالتواند سهولت دسترسی برای مشتریان و عرضهگیری از آن میمختلف اقتصادی رقم زده است که بهره

سازی و پول رابه همراه داشته باشد؛ با همکاری کارشناسان خدمات حمایتی کشاورزی کشور، باشگاه کشاورزان طراحی و پیاده

طور سهل و آسان باشد. باشگاهی که نخستین رای ارتباط با کشاورزان و پاسخگویی به آنان بهاندازی شد که بستری مناسب براه

وظیفه آن، برقراری ارتباط مستقیم و دو سویه با کشاورز و دیگری ارایه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی به کشاورزان تعریف شده 

ز ویژگی دیگر آن عنوان شده است تا کشاورزان از طریق تماس با است.اگرچه افزایش میزان دسترسی به دانش روز برای کشاورز نی

برنامه کوتاه مستند به  22ربط اطالعات الزم را دریافت کنند.این موضوع در قالب سامانه تلفنی باشگاه، بتوانند از کارشناسان ذی

 با همکاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزیاهلل انیسی در گروه دانش و اقتصاد شبکه اول سیما و کنندگی و کارگردانی حبیبتهیه

های مزارع کشاورزان، وی به همراه اکیپ تولید به مناطق و روستاهای تهیه شده است. برای تولید این برنامه و تصویربرداری از باغ

زنجان، مازندران و  های اصفهان، تهران، البرز، لرستان، فارس، گیالن، آذربایجان شرقی و غربی، قزوین،مختلف کشور ازجمله استان

 ت.وگو پرداخته اسهای کشاورزی به گفتهای کشاورزی و تأمین و توزیع نهادههای تابعه سفر کرده و درباره کار و فعالیتشهرستان

 شود.دقیقه پخش می 18:48ای امشب ساعت بر اساس کنداکتور شبکه یک سیما این مستند پنج دقیقه

اهلل انیسی در ابتدای سال جاری تهیه و پخش شده ای با اجرای حبیبدقیقه 30امه زنده تلویزیونی برن 9از این مجموعه قبالً تعداد 

 است.

 های کوتاه مستند باشگاه کشاورزان:عوامل برنامه

 کارشناس و محقق: مهندس رضا جزایری

 نوری و منوچهر خطیبیتصویربرداران: علیرضا خواجه

 قوبیهای کامپیوتری: محمد یعتدوین و جلوه

 مدیر تولید: ساالر جعفری

 گوینده: فاطمه بابایی

 هماهنگی عیسی محمدزاده

 اهلل انیسیکننده و کارگردان: حبیبتهیه

http://www.iana.ir/fa/news/47573/%D9%BE%D8%AE 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 دریافت کردند/ تشکیل کمیته ملی سالمونال در سازمان دامپزشکی IR واحد خوراک دام کد 40

توانند محصوالت خود را به کشورهای شوند، میمی IR های خوراک دام، طیور و آبزیانی که موفق به دریافت کدآن دسته از کارخانه

ن دامپزشکی کشور امروز در حاشیه نمایشگاه فیداکسپو با اعالم این خبر به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازما.مختلف صادر کنند

کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان و واحدهای تبدیل ضایعات و پودر ماهی و مکمل از سازمان  200هزار و گفت: بیش از یک

 دارد. IRه است که کد واحد آن در رتبه )الف( قرار گرفت 40برداری دریافت کرده و حدود دامپزشکی مجوز بهره

گرفته روی خوراک دام، طیور و آبزیان افزود: کمیته ملی سالمونال در سازمان دامپزشکی در های صورتمهدی خلج با اشاره به نظارت

درصد  60حال تشکیل است تا بتواند انتقال این باکتری از طریق خوراک دام را تا حد ممکن کاهش دهد.به گفته وی، از آنجا که 

شود، بنابراین باید موادی در اختیار حیوان قرار بگیرد تا هم ضریب تبدیل معقول و های پرورش حیوانات مربوط به خوراک میهزینه

هم کیفیت بهداشتی داشته باشد، ضمن اینکه به موازات آن ضایعات نیز به حداقل خود برسد.رئیس سازمان دامپزشکی کشور عنوان 

واد اولیه خوراک وابسته بوده که این موضوع مسئولیت نظارت از طرف سازمان دامپزشکی را دوچندان کرد: کشور ما به واردات م

را به  اکنون ممیزی کارکند؛ بنابراین در این مسیر دو قانون در مجلس به تصویب رسید.خلج در توضیح این مطلب بیان کرد: هممی

طور مستمر گزارش کار خود را ارائه دهند، البته مپزشکی هماهنگ باشند و بهسپاریم که با ضوابط سازمان داها میآن دسته از شرکت

ها نامه آن در حال تدوین است که بتوان از ظرفیت مردم برای اعمال ممیزی استفاده کرد؛ ضمن اینکه قانون بازتعریف مسئولیتآیین

 شکی را رعایت کنند.کند تا تمام موازین دامپزگذاران را موظف مینیز در همین زمینه سرمایه

ای که از مرزهای مختلف درصد مواد اولیه مورد نیاز خوراک را وارداتی دانست و ادامه داد: بعد از نظارت بهداشتی بر مواد اولیه 80وی 

ها رتاروز عرصه نظشوند، پیگیری و نظارت بهداشتی این مواد تا زمان مصرف بر عهده سازمان دامپزشکی بوده و روزبهوارد کشور می

 یابد.در این زمینه افزایش می

 سازمان دامپزشکی؛ وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت؟!

رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره پرسشی مبنی بر اینکه این سازمان تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی باشد یا وزارت بهداشت، 

گرا است، بنابراین نقشی محوری در محور و بهداشتان یک نهاد سالمتدرمان و آموزش پزکشی، تأکید کرد: از آنجا که این سازم

 ها درباره آن باال است.ها و حساسیتکند. به همین دلیل نگرانیعرصه سالمت عمومی ایفا می

ا ، امزنندهای اجرایی دم مینظران از قدرت ناکافی سازمان دامپزشکی برای اعمال مسئولیتخلج معتقد است: اگرچه برخی صاحب

توان مسائل را در جایگاه فعلی سازمان دامپزشکی حل کرد یا نه؟ باید پذیرفت که سازمان باید دید که مشکل از کجاست و آیا می

دامپزشکی نهادی حاکمیتی است که شناسایی مخاطرات بهداشتی، تأیید و واکنش سریع نسبت به آن از وظایف خطیر سازمان 

خوبی در اجرای این امر به سازمان کمک کند، جای دامپزشکی ای که بتواند بهبراین هر وزارتخانهرود؛ بناشمار میدامپزشکی به

اکنون قرار دارد و زیر نظر وزارت نظر بنده سازمان دامپزشکی در جایگاهی که همهمانجاست.وی در پایان اظهار کرد: با این حال، به

 ت را برطرف کند./تواند تمام مشکالکند، میجهاد کشاورزی فعالیت می

http://www.iana.ir/fa/news/47580/40%D-9%88%D8%A7% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۷تاریخ: 

 جویی آب در کشاورزیهای صرفهخشکسالی و نسخه

ت، تغییر ترین بخش اسپدیده غالب کشور تبدیل کرده و با توجه به اینکه کشاورزی پرمصرفهای متوالی، کمبود آب را به خشکسالی

های نوین آبیاری و انتقال کشت بهاره به زمستان، از راهکارهای استفاده بهینه ای، توسعه سامانهالگوی کشت، گسترش کشت گلخانه

ب مایه حیات است، اما به ماهیت اصلی آن توجه نکردیم، اکنون، پس به گزارش ایرنا، سالها خواندیم و نوشتیم آ.رسدآب به نظر می

وری بهینه، حال و روز کشور در زمینه آب خوب نیست و به دنبال نسخه شفابخش این موضوع، از بی توجهی به مقوله پراهمیت بهره

ز در این حوزه است، درحالی که امنیت کشاورزی از مقوله های مهم در کشور به شمار می رود که بیشترین مصرف آب نی .سرگردانیم

ای اساسی که استقالل هر کشوری به آن وابسته است در همین حوزه کشاورزی تامین و کشاورزی بخش غذایی به عنوان مساله

  .آفرین هر کشور محسوب می شودحیاتی و همچنین اشتغال 

توجه به سهم مصرف آب این بخش، با برنامه ویژه به سمت دولت تدبیر و امید با عنایت به اهمیت بخش کشاورزی از سویی و با 

ه های نوین آبیاری، بکردن مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق تدوین الگوی کشت و استفاده از سامانهریزی برای بهینهبرنامه

کسالی برابر آسیب های خش دنبال امنیت غذایی و تولید غذای سالم برای کشور و تحکیم خودکفایی و از سویی مصون کردن کشور در

هزار هکتار  360افزایش چهار برابری تولید گندم در کشور در حالی به وقوع پیوست که سطح زیرکشت این محصول  .بوده است

های قبل پول به کشاورزان کاهش یافته بود، یعنی با که سطح زیرکشت این محصول در کشور کاهش یافت، حدود چهار برابر سال

بردار در بخش های مختلف کشاورزی استان سمنان فعالند و تولید انواع محصوالت کشاورزی این استان هزار بهره 45 .پرداخت شد

هزار هکتار اراضی کشاورزی و  198درصد افزایش یافت و  33درصد و تولید محصوالت راهبردی  10حدود  95 -94در سال زراعی 

میلیون متر مکعب کسری مواجه  143میزان ذخیره آب استان سمنان با ساالنه به گفته کارشناسان،  .باغی در سمنان وجود دارد

  .است، که اگر اقدامات منسجم در این زمینه انجام نشود، این میزان بیش از پیش کاهش می یابد

سمنان به  در 95دهم درصد کاهش یافت، در سال  19.3ساله  30در مقایسه با مدت بلند مدت  95بارش باران در استان در سال 

  .میلیمتر بارش باران ثبت شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک دهم درصد کاهش یافت 108طور متوسط 

استان سمنان همانند بسیاری از مناطق کویری دیگر کشور در شرایط بحرانی آب قرار دارد و طبق گفته مسووالن استانی ساالنه بیش 

میلیون متر مکعب از طریق آب های سطحی برای استان سمنان  350سفره های آب زیرزمینی و میلیون متر مکعب از طریق  850از 

  .درصد از آن در بخش کشاورزی مصرف می شود 87تامین آب می شود که 

 هبا توجه به بیشترین رقم استفاده از آب در بخش کشاورزی، خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا( مرکز سمنان میزگردی برگزار کرد ک

جانبه به توسعه بخش کشاورزی، پرهیز از نگاه یکجانبه در آن کارشناسان، مسووالن و بهره برداران موضوعاتی مانند لزوم توجه همه

ترین بخش، توجه به تنوع اقلیم در مدیریت منابع آب، تدوین الگوی کشت با همکاری بهره برداران و به کشاورزی به عنوان پرمصرف

التی قابل توجه برای تشویق کشاورزان به منظور استفاده از آبیاری نوین، بهره گیری از تحقیقات عملیاتی به محققان، حمایت تسهی

منظور تحقق هدفگذاری کاهش سطح و افزایش تولیدات کشاورزی و توجه به تولید محصوالت راهبردی برای خودکفایی کشور را در 

  .میزگرد مطرح کردند

  وریشت برای کاهش مصرف آب و افزایش بهرهگام اول؛ تغییر الگوی ک **

رییس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: تغییر الگوی کشت بحث بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود، در 

  .بَر و با ارزش افزوده پایین برونددنیای امروز دیگر صالح نیست کشاورزان به سمت کاشت محصوالت آب
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افزود: استان سمنان نیز همگام با کشور، برای تحقق این امر به دنبال تدوین الگوی کشت بوده است و با همکاری  سیدحسن میرعماد

مراکز تحقیقات این فعالیت را آغاز کرده است، تغییر الگوی کشت برنامه ملی می طلبد که این برنامه ملی در دست پیگیری است، 

دایی و بومی سازی شده الگوی کشت در دست تدوین است که در روزهای آتی ابالغ می در سمنان نیز بنا به ضرورت ، برنامه ابت

وی با تاکید بر اهمیت مدیریت کشت، تصریح کرد: باید بررسی شود که هر محصول به اندازه و در مکان مناسب کشت شود، به  .شود

را نمی توان دیگر تولید نکرد بلکه با مدیریت آن و کشت بر مانند هندوانه که نیاز مردم است طور مثال سبزی جات و میوه های پرآب

میرعماد تصریح کرد: در الگوی کشت محصوالت کشاورزی که ارزش افزوده  .در مکان مناسب آن محصول را می توان تولید کرد

مالک را  2د این بیشتری دارند و آب کمتری مصرف می کنند، برای کاشت به کشاورزان توصیه می شود، کشاورزان نیز همیشه بای

رییس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان ادامه داد: با توجه به اقدامات انجام شده کشاورزان استان نیز  .مدنظر خود قرار دهند

تمایل به تغییر الگو کشت دارند، به طوری که سطح زیرکشت جالیز در سال های اخیر کاهش یافت و سطح زیر کشت برخی از 

سال اخیر کشاورزان گام هایی هرچند کوچک در مسیر تغییر الگوی کشت برداشته  10برابر شده است، در  2سته گیاهان دارویی و پ

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی  .اند و سازمان جهادکشاورزی نیز به دنبال سرعت بخشیدن در این راه هستند

ن گذشته بوده است، باید به دنبال راهکار علمی برای این چالش بزرگ بود زیرا استان سمنان گفت: محدودیت منابع آبی در همه قرو

آب در اکوسامانه طبیعی از فرمی به فرم دیگر تبدیل می شود و از چرخه خارج نمی شود، یکی از راه های رفع این چالش این بهره 

سخه شفا بخش کشاورزی بهره وری منابع آبی است، بهره لطف اهلل رضایی تاکید کرد: ن .وری از منابع آبی با تغییر الگوی کشت است

وری یعنی با کمترین میزان مصرف آب محصولی را تولید کنیم که هم از لحاظ کمی بیشترین باشد و هم از لحاظ کیفی محصولی 

  .باشد که ارزش اقتصادی داشته باشد که این موضوع با تحقق تغییر الگوی کشت محقق می شود

ه صنف کشاورزان استان سمنان گفت: سمنان جزو استان های کم بارش است، بعد از انقالب توسعه کشاورزی در رییس هیات مدیر

کشور مطرح شده ولی به توسعه از جایگاه کمی نگاه شده است، باید به این نکته توجه اساسی داشت که باال بردن سطح محصول به 

سعید خادم عباسی افزود: از این رو تغییر  .ب بسیار وحشتناکی خواهد داشتهر قیمتی کار درستی نیست و در بلندمدت اثرات مخر

الگوی کشت گزینه مناسبی برای کشاورزان است تا با توجه به الگوی کشت، محصوالتی با مصرف آب پایین و با ارزش افزوده باال 

رار گیرد، الگوی کشت به طور حتم نیاز بخش وی تاکید کرد: البته در این موضوع باید زندگی کشاورزان نیز مدنظر ق .کشت کنند

  .کشاورزی است، ولی نباید به زندگی و درآمد کشاورز لطمه ای وارد کند

کشاورز نمونه استان سمنان نیز گفت: واقعیت این است که در گام اول باید ساختار کشاورزی ایران اصالح شود، ساختار کشاورزی 

ره می شود و متاسفانه کشاورزی در حال فروپاشی است و بحران های کمبود آب و تغییر اقلیم ایران قدیمی است و با نگاه قدیمی ادا

منوچهر ذوالفقاری افزود: برنامه ریزی های انجام شده توسط دولت برای تغییر الگوی کشت بسیار خوب است اما  .بسیار جدی است

یز داشته باشد تا این برنامه ریزی های انجام شده به سر منزل حلقه مفقوده این موضوع، نظارت است، دولت باید نظارت بر اجرا ن

  . مقصود برسد

  گام دوم؛ کشت گلخانه ای راهکار افزایش تولید و کاهش مصرف آب **

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به مزیت های فراوان کشت گلخانه ای، افزود: تولید در محیط های گلخانه ای 

  .برابر افزایش و همچنین مصرف آب به شدت کاهش می یابد 20

میرعماد تصریح کرد: شرایط برای توسعه کشت گلخانه ای در استان سمنان فراهم است، آنچه دولت باید در خصوص تامین تسهیالت 

به صورت نامحدود ارایه  و صدور مجوزها انجام دهد، به خوبی صورت گرفته است و تسهیالت مورد نیاز از طریق صندوق توسعه مهر

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: در کشت گلخانه ای مصرف آب به صورت چشم  .می شود
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گیری کاهش می یابد به طور مثال اگر هفت هزار هکتار سطح زیر کشت سبزی و صیفی به هزار هکتار کشت زیرپوشش گلخانه ای 

میلیون متر مکعب در کشت گلخانه ای کاهش می یابد و این یعنی صرفه  19لیون متر مکعب آب مصرفی به می 97تبدیل شود، 

هزار تن محصول تولید شود، در  150رضایی اضافه کرد: همچنین در هفت هزار هکتار زمین اگر  .میلیون متر مکعبی 78جویی 

مالک اصل بهره وری  2دهنده این است که این کشت دارای هزار تن محصول تولید می شود و این نشان  200کشت گلخانه ای 

 25هکتار گلخانه در استان سمنان وجود دارد که در آن  92وی گفت: با توجه به طرح های اقتصاد مقاومتی در حال حاضر  .است

نج مجتمع دیگر به مجتمع گلخانه ای وجود دارد، چهار مجتمع در حال بهره بردای است و پ 9هزار تن محصول تولید می شود، 

سرمایه گذار واگذار می شود، برنامه وزارت جهادکشاورزی توسعه هفت هکتار کشت گلخانه ای در سال بود ولی هدف گذاری این 

وی بیان داشت: با توجه به مزیت های زیاد کشت گلخانه ای، اما کشاورزان به علت نیاز  .هکتار توسعه گلخانه است 20سازمان باالی 

  .میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد 1.5باالی راه اندازی این نوع کشت، رغبت زیادی ندارند، زیرا هر هکتار گلخانه به  به سرمایه

رییس هیات مدیره صنف کشاورزان استان سمنان گفت: یکی از روش های بهینه مصرف آب، بدون باال بردن سطح کشت، روش 

ی و بقای آن به سه عامل فناوری نوین، خدمت به موقع و ارتقای سطح نیروی انسانی بستگی گلخانه ای است که اجرای روش گلخانه ا

مجید خادم عباسی تصریح کرد: برای این که کشت گلخانه ای هر روز بهتر و همراه با بقا باشد به فناوری نوین نیاز دارد نباید  .دارد

ت به موقع است، به این صورت که بازار، تسهیالت بانکی و ماشین کاشت و برداشت به صورت قدیمی انجام شود، دومین مورد خدم

درصد نمی توانند فعالیت کنند و سومین مورد ارتقای  28آالت باید در اختیار کشاورزان باشد، کشاورزان با تسهیالت با سود بانکی 

می شود و گلخانه ها به پایداری می سطح نیروی انسانی است، با باال بردن سطح علمی و فنی نیروی انسانی، مصرف آب کنترل 

کشاورز نمونه استان سمنان گفت: من از اولین افرادی بودم که کشت گلخانه ای را در سمنان آغاز کرده ام، این نوع کشت  .رسد

ار کشت منوچهر ذوالفقاری افزود: در کن .مزیت های فراوانی دارد که بارزترین آن افزایش چندبرابری تولید و کاهش مصرف آب است

درصد مواد غذایی تباه می شود و از بین می رود و این  35گلخانه ای باید به موضوع دیگری نیز توجه شود، همانطور که میدانیم 

وی تاکید کرد: هر مزرعه باید صنایع تبدیلی داشته باشد، و باید در این زمینه  .موضوع به علت توجه نکردن به صنایع تبدیلی است

  .د تا بخش صنایع تبدیلی گسترش یابد، و دولت نیز در این راه باید حمایت کننده باشدسرمایه گذاری شو

  گام سوم؛ بهره برداری از منابع موجود بدون افزایش سطح کشت **

رییس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: تولید ماده خشک نسبت به مترمکعب آب مصرفی ایران با میانگین های جهانی 

صله دارد، این فاصله به طور حتم باید کم شود که یکی از راه های افزایش عملکرد در واحد سطح است یعنی باید تولید بدون بسیار فا

درصد تولید محصوالت راهبردی استان سمنان  33میرعماد افزود: در سال گذشته با همین منابع موجود  .باال بردن سطح افزایش یابد

درصد رشد داشت، تولید بدون افزایش سطح نیز صورت گرفته است، همچنین 10اورزی نزدیک رشد داشت و در کل محصوالت کش

 94وی افزود: تولید چغندر قند در استان سمنان سال  .درصد افزایش یافت 37سطح زیرکشت گندم کاهش پیدا کرد و تولید آن 

های با توجه به این که تامین شکر یکی از ضرورت هزار تن افزایش یافت و 165این میزان به  95هزار تن بود در سال  95حدود 

درصد کشت این محصول در استان سمنان در منطقه  80کشور است، توسعه چغندرقند از اهمیت باالیی برخوردار است و بیش از 

کشت وی تاکید کرد: یکی از سیاست های جهادکشاورزی توسعه  .کالپوش به علت شرایط آب و هوایی مناسب انجام می گیرد

میرعماد گفت: در سال گذشته، حدود  .چغندرقند است و امیدواریم در سال جاری با وجود خشکسالی تولید این محصول افزایش یابد

قسمت تقسیم شد و هر بخش به  100کارشناس پهنه در مناطق مختلف استان مشغول به فعالیت شدند، در اقدامی استان به  105

شناسان با کشاورزان ارتباط داشته باشند تا سواالت و نیازهای کشاورزان را در زمینه های مختلف یک کارشناس داده شد تا این کار
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وی اضافه کرد: اگر می خواهیم افزایش تولید به وجود بیاید، باید یافته های تحقیقاتی به مزرعه برده شود  .تخصصی پاسخگو باشند

  .کاشت، داشت، برداشت و تامین بذر مناسب ارایه شودو به کشاورزان توصیه های الزم در زمینه های مختلف، 

درصداز بذرهای ارایه شده بذر اصالح شده است، این بذرها زیر  84همچنین  :رییس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان ادامه داد

  .نظر محققان تولید می شود و دارای تاییدیه و اصالح شده است که موجب افزایش تولید محصوالت می شود

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: باید از منابع موجود به بهترین نحو استفاده کرد به طوری 

با کمترین میزان مصرف آب محصولی تولید شود که هم از لحاظ کمی بیشترین باشد و هم از لحاظ کیفی محصولی باشد که ارزش 

بیان این که شرط تحقق این امر این است که به منابع پایه هیچ خسارتی وارد نشود، افزود: منابع رضایی با  .اقتصادی داشته باشد

گرم محصول کشاورزی  200وی ادامه داد: در استان سمنان متوسط بهره وری هزار و  .پایه شامل آب، محیط زیست و هوا می شود

گرم محصول خشک تولید می شود، که این میزان  200، هزار و است و این به این معنا است که در صورت مصرف یک متر مکعب آب

وی یکی دیگر از راه های صرفه جویی در مصرف آب را انتقال کشت برخی از محصوالت مانند کلزا، چغندرقند و  .باید ارتقا یابد

آب تعادل بخشی صورت می گیرد و  گیاهان دارویی خاص از بهار به پاییز و زمستان عنوان کرد و افزود: با انجام این کار، در مصرف

رییس هیات مدیره صنف کشاورزان استان سمنان گفت: برای افزایش بهره وری  .درصدی آب می شود 40موجب صرفه جویی 

عباسی گفت: نوک تیز پیکان خادم .محصوالت نباید به منابع پایه خسارتی وارد شود و باید تمام جوانب در این موضوع بررسی شود

آب در مصرف همواره به سمت کشاورزان بوده است، در صورتی که باید از این قشر زحمتکش حمایت شود، در کاهش منابع  انتقادات

آبی کشاورز به تنهایی مقصر نیست و با فشار آوردن بر کشاورزان نمی توان کمبود آب را جبران کرد در صورتی که در زمان تحریم 

وی اضافه کرد: برخی از محصوالت مانند گندم در کشور راهبردی و حیاتی هستند و  .تادندها کشاورزان پای نظام قدرتمندانه ایس

اگر تولید نشوند بسیاری از مسائل را تحت شعاع قرار می گیرد و امنیت غذایی به آن ها بستگی دارد به همین دلیل آن ها راهبردی 

گندم را حذف کرد و محصول دیگری به جای آن کاشت بلکه باید از نامگذاری شده اند تا از آن حمایت شود، به طور مثال نمی توان 

  .گندم کاران حمایت کرد

  گام چهارم؛ استفاده از سامانه های نوین آبیاری **

رییس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: این استان در کمربند خشک کره زمین و در شرایط بحرانی قرار دارد، مدیریت 

وزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، یکی دیگر از راهکار های صرفه جویی استفاده از سامانه های نوین آبیاری مصرف آب در این ح

میرعماد تاکید کرد: با وجود محدودیت در منابع آبی، کشاورزان سخت کوش تالش می کنند تا با منابع اندک، منابع غذایی را  .است

  .اساسی کشور است که کشاورزان در این راه تالش های فراوانی را می کنندتامین کنند، امنیت غذایی یکی از مسایل 

وی ادامه داد: تا کنون اقداماتی در زمینه توسعه سامانه آبیاری نوین در این استان انجام شده اما در این حوزه سمنان عقب است، با 

وی یادآور شد: در دوره های گذشته  .ی نوین برداشته شدوجود تمام این کاستی ها دولت یازدهم گام بزرگی در اجرای سامانه آبیار

هزار هکتار توسعه  9هکتار سامانه نوین آبیاری در استان سمنان اجرا شده بود، اما در دولت تدبیر و امید  125هزار و  6در مجموع 

ان اجرایی شد، امسال نیز برنامه ریزی هزار هکتار سامانه نوین آبیاری در استان سمن 5آبیاری انجام شد، به طوری که در سال گذشته 

وی اضافه کرد: برای اجرای این طرح هیچ محدودیتی وجود ندارد و دولت  .هزار هکتار این سامانه اجرایی شود 12شده است تا در 

کرد: برای وی تصریح  .حدود پنج هزار هکتار اجرا شده و در دست اجرا است 96برای اجرای آن یارانه ارایه می دهد از اول سال 

میلیون تومان برای هر فرد و همچنین برای افرادی که به صورت تجمیعی کار می کنند حداقل  7آبیاری قطره ای و بارانی سال قبل 

میلیارد  44میلیون تومان تسهیالت بالعوض در نظرگرفته شده است و سال گذشته با وجود محدودیت های منابع مالی  10هکتاری 

  .میلیارد تومان در این زمینه اعتبار داده می شود 90زمینه به استان سمنان تخصیص داد و امسال نیز تومان دولت در این 
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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: سال گذشته با اجرای سامانه های نوین آبیاری در استان 

درصد بهره وری عملکرد را بدون کاهش سطح و با  40ی تحت فشار نیز میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شد و سامانه آبیار 15

رضایی گفت: ذخیره سازی سیالب ها، جلوگیری از خروج روان آب ها و تغذیذه سفره ها، نگاه به  .ذخیره سازی آب افزایش می دهد

  .زی و صرفه جویی آب استآب سبز و ذخیره آن و کاهش مصرف آب های غیرمتعارف برای صنعت از دیگر راهکاری ذخیره سا

میلیون تومان تسهیالت ارایه شده است که این مقدار کافی  100وی اضافه کرد: در مجموع برای توسعه سامانه آبیاری تحت فشار 

رییس هیات مدیره صنف کشارزان استان سمنان گفت: همگام با افزایش تولیدات، سامانه های آبیاری نیز باید ارتقا یابد، که  .نیست

  .این اتفاق رخ نداد و فقط سطح زیر کشت در طول سال ها افزایش یافت و سامانه های نوین آبیاری عملی نشده بود

خادم عباسی اضافه کرد: با مصرف بهینه آب می توان در تمام مناطق بهترین پوشش گیاهی را داشت، اما مصرف آب با کمبود دانش 

نامه های عملیاتی برای مصرف بهینه آب نداشته اند و همچنین آموزش الزم برای استفاده فنی رو به رو است و دستگاه های اجرایی بر

کشاورز نمونه استان سمنان گفت: اجرای سامانه آبیاری نیاز به آموزش  .از سامانه های نوین آبیاری به کشاورزان داده نشده است

کشاورزان آموزش داده شود تا آن ها بتوانند آب را بهینه مصرف کنند و دارد، در گام اول باید نحوه صحیح استفاده از این روش به 

ذوالفقاری افزود: دومین نکته اساسی در این راه، بومی سازی این سامانه  .محصوالت آن ها نیز از نظر کمی و کیفی مناسب باشد

ود و دولت نیز بر اجرای آن باید نظارت کافی و است، باید با توجه به شرایط آب و هوایی و متناسب با هر اقلیم این سامانه اجرا ش

  .جدی داشته باشد

  گام پنجم؛ انتقال آب دریای خزر، تناسب اراضی و انتقال کشت بهاره به زمستان**

قنات وجود دارد برای همه قنوات شناسنامه توسط این سازمان  560رئیس سازمان جهادکشاورزی سمنان گفت: در استان سمنان 

است و همچنین احیا و مرمت و بازسازی این قنوات در دستور کار قرار گرفته است زیرا در مناطق کویری بهترین روش تهیه شده 

وی یکی دیگر از راهکارها را انتقال آب دریای خزر برای پایداری کشاورزی استان  .برای بهره برداری بهینه آب استفاده از قنوات است

ریای خزر به استان سمنان ضروری است زیرا با این انتقال، کشاورزی در استان حفظ می شود و به عنوان کرد و افزود: انتقال آب د

درصد  30طرح در حوزه فنی برای مصرف بهینه آب در حال انجام است که با عملی شدن طرح  11رضایی گفت:  .پایداری می رسد

ر مکعب آب در حوزه بخش کشاورزی مصرف می شود میلیون مت 930صرفه جویی در مصرف آب صورت می گیرد، در حال حاضر 

وی جایگزینی محصوالت علوفه ای را یکی دیگر از راهکارها  .میلیون متر مکعب صرفه جویی می شود 180که با اجرای طرح ها 

اسب اک متنشود، تناسب اراضی، سطح بندی خعنوان کرد و ادامه داد: همچنین با تغذیه بهتر، میزان تولیدات محصوالت بیشتر می

  .با نوع محصول، رعایت تاریخ کشت و کشت مستقیم روی بقایای کشت قبلی، از دیگر راهکار های موثر در این مسیر است

رییس هیات مدیره صنف کشاورزان استان سمنان افزود: فرآیند کشاورزی یک سامانه به هم پیوسته است، توسعه بخش کشاورزی و 

خادم عباسی با تشریح اصل رشد سوسماری، گفت: در رشد  .کشاورزی استان را توسعه بخشدبهره وری درست از آب می تواند 

سوسماری ، هماهنگی در رشد وجود ندارد، در بخش کشاورزی نیز باید به تمام مسائل به صورت متناسب توجه شود و نباید اجازه 

ود مصرف آب، صادرات پایدار و نه فصلی و خرید وی حذف بازارهای سنتی برای بهب .داد این بخش به شکل سوسماری رشد کند

برای انجام تمام این عملیات ها نیاز به اراده و عزم جمعی و نگاه همگانی است،  :تضمینی پایدار توسط دولت را خواستار شد و افزود

م و نهم برای حفر چاه های کشاورز نمونه استان سمنان، ذوالفقاری با انتقاد از دولت ده..زیرا مصرف آب مربوط به همه مردم است

  .غیرمجاز و بهره برداری بیش از حد، مشکل اصلی کشاورزی را دانش کم در کنار استفاده نادرست از آب عنوان کرد

http://www.iana.ir/fa/news/47550/%D8%AE%D8%B4%DA%A9 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 درمانپاسخ برای سامان زعفران/ زعفران و هزار درد بیهزار سؤال بی

های وسیع و مسطح میزبان گلهای کند در آغاز سرما دشتبرد، کمتر کسی فکر میها را با خود میها و گلوقتی که پاییز همه برگ

ان کرد شهایی که باید با زحمت و ظرافت بسیار پیش از طلوع آفتاب شروع به چیدنکننده زعفران هستند. گلارغوانی و عطر مسحور

مین مانند برای روز بعد. اما هها هم میشود و بقیه گلشان تمام میو در نهایت تا پیش از اینکه آفتاب همه جا پهن شود چیدن

روست که کمتر های ریز و درشتی روبهکند، امروز با چالشدرصد نیاز جهان را تأمین می 84های ظریف ارغوانی که ایران بیش از گل

 .کسی از آن اطالع دارد

 شیرین سعیدی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

های های وسیع و مسطح میزبان گلکند در آغاز سرما دشتیبرد، کمتر کسی فکر مها را با خود میها و گلوقتی که پاییز همه برگ

ان کرد شهایی که باید با زحمت و ظرافت بسیار پیش از طلوع آفتاب شروع به چیدنکننده زعفران هستند. گلارغوانی و عطر مسحور

مانند برای روز بعد. اما همین یها هم مشود و بقیه گلشان تمام میو در نهایت تا پیش از اینکه آفتاب همه جا پهن شود چیدن

روست که کمتر های ریز و درشتی روبهکند، امروز با چالشدرصد نیاز جهان را تأمین می 84های ظریف ارغوانی که ایران بیش از گل

ار آن افتخدانند و به داشتن کسی از آن اطالع دارد.همه گیاه زعفران را یک کاالی اختصاصی یا به عبارت بهتر یک برند ملی می

کنند، اما مصائب واقعی این برند ملی را باید از درد آشنایان این صنعت پرسید و شنید. هرچند که از گوشه و کنار اخباری شنیده می

های مختلف خصوصی عمومی و حتی دولتی به فکر این برند ملی هستند، اما باید دید این راهکارها تا چه اندازه شود که بخشمی

کاالیی زعفران در بورس کاال شده  های زیادی در مورد تشکیل صندوقاین صنعت کمک کند. در روزهای اخیر صحبت تواند بهمی

کننده کند و از آنجا که ایران تولیدگداری کاال کمک میاندازی این صندوق هم به تعیین مرجع قیمتاست. بورس کاال اعالم کرده، راه

واند تبسیاری داشته باشد. از طرف دیگر بورس کاال معتقد است که وجود صندوق کاالیی میتواند اهمیت عمده این کاالست، می

کند. این در حالی خرید و فروش زعفران را تصحیح کرده و اجازه فعالیت دالالن و بازارگردانان این حوزه را به شیوه علمی فراهم می

دوق شناسی تشکیل این صندانند. حداقل معتقدند که آسیبها نمیگیاست که بسیاری از فعاالن صنعت زعفران، کار را به این ساد

 هنوز نتایج مشخص و قابل توجهی را نداشته است.

 عرضه چندین و چندباره

نظر ریزی برای صندوق کاالیی زعفران کرد جلسات متعددی را با فعاالن این حوزه برگزار کرد. اما بهبورس کاال وقتی اقدام به برنامه

رسد فعاالن واقعی این صنعت که به دنبال صنعت نوین و جدید زعفران در جهان و ایران هستند، این ایده را با کمی تردید نگاه می

سعه مدیره صندوق تومقدم، رئیس هیأتاد دارند که باید برای این کار تحقیقات بیشتری انجام داد.علی شریعتیکنند یا اعتقمی

داند منوط به اینکه تمام زوایای فعالیت و صادرات زعفران از جمله فعاالنی است که تشکیل صندوق کاالیی زعفران را خوب می

اال نظر من بورس کگوید: بهباره به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(میتاسیس این صندوق روشن و شفاف باشد. او دراین 

سازی تواند برای هر محصول شفافهای خاص خود است. این بستر میالمللی با مختصات و مزیتیک بستر توسعه یافته در عرصه بین

د. برای مثال در بحث قیمت و همین طور برای توسعه های مختلف و متعددی را به همراه داشته باشقیمت و گسترش بازار و مزیت

نظر من اقتصاد زعفران به عنوان یکی از فعاالن این تواند بسیار مؤثر باشد.او اضافه می کند: بهاقتصاد یک محصول بورس کاال می

ها، مصارف و کاربردهای رفیتشماری دارد. اگر ظهای بیبخش، هنوز به سایز و اندازه واقعی خودش نرسیده است. این محصول ظرفیت

تواند تا هایی برای بازار زعفران انجام شود، به طور حتم حجم و اندازه اقتصاد این کاال میآن شناخته شود، و بر همین اساس اقدام

http://awnrc.com/index.php
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ر بورس فران دمدیره شورای ملی زعفران، ایجاد یک صندوق کاالیی برای حضور و بهبود بازار زعچند برابر افزایش پیدا کند.عضو هیأت

دهد: در همان زمانی که بورس کاال با من و دوستان دیگر برای نحوه عرضه داند و توضیح میها میکاال را یکی از مؤثرترین شیوه

شود. زعفران در بورس کاال صحبت کرد، ما به این نکته اشاره کردیم که برای نخستین بار نیست که زعفران در بورس کاال عرضه می

دهد: اگر قرار است برای بازار زعفران یک ها موفق نبوده است.او توضیح میر عرضه شده، اما تا پیش از این تمام این عرضهچندین با

های کار اساسی و درست انجام شود، ابتدا باید برای این کار آسیب شناسی شود، چرا حضور زعفران در بورس کاال، با وجود ظرفیت

دینگی، شفافیت، نتوانسته موفق باشد!؟ البته تا جایی که اطالع دارم، مطالعه دقیقی در این مورد متعدد و مختلفی مانند جذب نق

رسد انجام این مطالعه پیش نیاز ورود زعفران به بورس و ایجاد صندوق باشد. موفقیت عرضه زعفران در نظر میانجام نشده است. به

مقدم معتقد است صندوق کاالیی زعفران قه و همسایه ایران دارد.شریعتیبورس کاال مزایای بسیاری برای ایران و کشورهای منط

توان امیدوار بود، گوید: با به وجود آمدن صندوق کاالیی برای زعفران میتواند به بازار انسجام کافی بدهد. او در این رابطه میمی

کاال و صندوق زعفران به یک استاندارد در این باره  شود از طریق عرضه در بوسهای مختلف تولید میکاالیی که با شیوه و کیفیت

های مختلف و در شرایط متفاوت پرورش یافته باشد، با این کار دست پیدا کنیم. به این ترتیب کاال و محصولی که ممکن در بخش

 ود.های مختلفی هم اعالم شهای مختلف قیمتدر یک رده و رسته قرار بگیرد و استاندارد شود و برای کیفیت

 دالیل ضعف زعفران

 مقدم اعتقاد داردشوند. اما شریعتیترین کاالهای کشاورزی هستند که با قوانین خاص خود معامله میزعفران و زیره ازجمله قدیمی

گوید: ساختارهای اقتصادی و معامالتی سنتی زعفران به که وقت تغییر و به روز شدن بازار و صنعت زعفران فرارسیده است. او می

های عمده فروشی موجب شده با تمام قدرت و حجم معامالت، این کاال نسبت به سایر کاالهای مؤثر در حوزه کالن خصوص در بخش

های سنتی در بازار زعفران باعث شده تا مدرن شدن اقتصاد مثل ذرت و گندم نتواند جایگاه خودش را پیدا کند. همین مقاومت بخش

کند: نکته مهم دیگر آن است که امروز در زعفران به آسانی در این بازار رواج پیدا نکند.او اضافه میو راهکارهای جدید برای بهبود 

فای نقش المللی ایاند در سطح بیناند و توانستهگذاری کردهصنعت داریم. برخی افراد به عنوان بخش خصوصی در این صنعت سرمایه

ای نه چندان دور قابلیت ورود به بورس اوراق بهادار را نیز پیدا کنند، بنابراین هتوانند در آیندها هستند که میکنند. این شرکت

وضیح مدیره شورای ملی زعفران تکاالهایشان نیز باید به نحوی باشد که بتواند در بورس کاال یا صندوق کاالیی عرضه شود.عضو هیأت

توانند های خصوصی( این بازیگران میویژه شرکتی ایجاد شود )بههاینظرم اگر بازیگران اصلی این عرصه برایشان مزیتدهد: بهمی

 کننده بازار را ایفا کنند. این روند به طور قطع در جهش اقتصاد محصول زعفران، اثرگذار است.دهنده و شفافنقش توسعه

ند و مشخص تزریق شود، گام رسد برای این منظور اگر منابع خاصی به بخش خصوصی به شکل هدفمنظر میشود: بهاو یادآور می

های مختلفی برای مؤثری در جهت رسیدن به اهداف ملی خواهد بود. چراکه زعفران به عنوان یک الگو برای صادرات غیرنفتی مزیت

 توسعه بخش کشاورزی و صادرات غیرنفتی دارد. در عین حال تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال و اقتصاد روستایی دارد.

های صنعت زعفران در بورس مقدم معتقد است، به وجود آمدن صندوق کاالیی زعفران در بورس کاال و هم حضور شرکتشریعتی

صادی های تولیدی و اقتکند: برای این کار الزم است ظرفیتتواند در آینده بازار جهانی و داخلی مؤثر باشد. او تاکید میاوراق بهادار می

که ورود  کنمک حرکت ملی نگاه کنیم و برای بهبود بازار و فضای فعالیت در این حوزه تالش کنیم. تاکید میزعفران را به عنوان ی

های شبهه دولتی یا حتی دولتی به این عرصه فقط به صورت مقطعی و گذراست. این اتفاق در گذشته هم رخ داده و نتیجه شرکت

دواریم تمامی مسئوالنی که بر این حوزه اشراف دارند، مانند وزارت جهاد مشخصی نداشته و فقط بازار را آشفته کرده است. امی

تواند به توسعه این محصول کمک کند، سازمان تواند نقش محوری داشته باشند، وزارت اقتصاد که میکشاورزی که به نوعی می

http://awnrc.com/index.php


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

148 
 

اگر دست به دست هم بدهند و براساس یک  تواند به گسترش بازارهای این کاال کمک کند و... همه این نهادهاتوسعه تجارت که می

ر غیر این کند. دای پیدا میریزی منسجم و منظم پیش بروند، زعفران به عنوان یک کاال و برند ملی برای ایران جایگاه شایستهبرنامه

کند وان میمدیره صندوق توسعه صادرات زعفران عنمقدم، رئیس هیأتصورت این طرح هم با شکست مواجه خواهد شد.شریعتی

های دولتی مثل سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات، آنچه که ما در جلسات متعدد با مسوالن متوجه شدیم این اراده در بخش

ا هدهد؛ اما اینبانک کشاورزی و.... وجود دارد. مجلس هم در این اواخر توجه بیشتری به کاالی زعفران و صادرات غیرنفتی نشان می

پاسخ مانده است. بخش خصوصی  های عملیاتی نزدیک شوند، پرسشی است که همچنان برای بخش خصوصی بیبه طرح تا چه حد

توان به ایفای نقش بخش خصوصی در هایی که مطرح شده میهای پرسشکند؛ دانستن پاسخدراین محصول نقش مهمی ایفا می

 ند اشتغال و ارزآوری برای کشور بسیار مؤثر باشد.توااقتصاد مقاومتی کمک کند چون کاشت و تولید زعفران می

 حل مشکل جای دیگریست

نظر کند، اما این موضوع تنها چالش صنعت زعفران نیست. بهصندوق کاالیی در دسترس بودن همه کاال و انسجام قیمتی را حفظ می

ای ملی زعفران است. او از پیشنهادهای مختلف رسد باید با احتیاط بیشتری در این حوزه قدم برداشت. محسن احتشام، رئیس شورمی

گوید: یکی از کند. او به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( میبرای تثبیت بازار یا بهبود وضنعیت صنعت زعفران استقبال می

ت. صندوق کاالیی زعفران اسپیشنهادهایی که برای ثبات بازار و کوتاه کردن دست دالالن و اختالل در قیمت زعفران پیشنهاد شده، 

های نادرست دالالن بود، باعث لطمات جبران ناپذیری به بازار این محصول ثباتی بازار زعفران که حاصل دخالتهای گذشته بیدر سال

دیریت مهایی که برای ها بخش خصوصی واقعی بودند. بنابراین یکی از راههای آن شد. صادرکنندگانی که بسیاری از آنو صادرکننده

بهتر بازار پیشنهاد شد تشکیل صندوق کاالیی زعفران در بورس کاال بود. قرار بر این شد که ماهم پیشنهادات خود را برای این صندوق 

تواند در بهبود بازار کمک کند، باید دهد: در مورد اینکه این صندوق تا چه اندازه میارائه کنیم.رئیس شورای ملی زعفران توضیح می

ش از آن که صندوق کاالیی بتواند در تنظیم بازار یا کمک صادرکنندگان باشد، بازار زعفران به خصوص صادرکنندگان این گفت بی

های جدی دارند. یکی از نیازهای جدی در این بخش تغییر رویکرد در بازاریابی زعفران است.احتشام توضیح کاال نیاز به حمایت

هایی بود که موجب رشد و بلوغ بازاریابی نوین در این بخش شود. بخش باید به دنبال مدلدهد: من به شخصه اعتقاد دارم که می

صادراتی زعفران در یافتن بازارهای جدید و بازار گردانی این محصوالت جستجو کرد. در حال حاضر نه فقط در محصولی مانند زعفران 

کند: اگر قرار است برای موفقیت صادرات زعفران کاری .او اضافه میقیمت و خاص( بلکه در بقیه کاالهای دیگر هم وجود ندارد)گران

انجام شود، بهترین کار این است که واحدهای تخصصی صادرات و فراوری زعفران حمایت شوند. برای این کار باید مناطق کشت و 

ش اری که برای خاویار انجام شد، در پیزرع شناسایی شوند و در هر منطقه پایانه تخصصی زعفران شکل بگیرد. در واقع باید مشابه ک

گوید: در کنار گرفته شود.رئیس شورای ملی زعفران به یک نکته مهم و خالء بزرگ که در این صنعت وجود دارد اشاره کرده و می

بدیلی صنایع ت کنند. اما در مورد زعفران به دلیل خاص بودن و گرانی کاال،تمام محصوالت کشاورزی، صنایع تبدیلی و فراوری کار می

بندی که حرفی برای گفتن نداریم. ضمن اینکه صادرات زعفران یا وجود ندارد یا خیلی محدود و ضعیف است. در مورد صنایع بسته

کننده باید برای صادرات و خرید و فروش این کاال، اهلیت الزم را داشته باشد. باید برای این نباید توسط هر کسی انجام شود. صادر

داند و حل مناسبی برای وضعیت کنونی زعفران نمیای تربیت کرد.احتشام ایجاد بانک کاالیی را راهگر حرفهزارگردان و معاملهکاال با

گوید: بانک کاالیی آن هم در مورد کاالیی که تولید آن بیش از ظرفیت بازار و مصرف آن است، راه حل درستی نیست و باید می

در شرایط کنونی که هم بازارها نابسامان هستند و دالالن نیز جوالن می دهند، زعفران نیاز به  های دیگری در پیش گرفت.شیوه
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ای و بازارگردانان قوی دارد که به فن بازار آشنا باشند و کاالیی مانند زعفران را به خوبی بشناسند. امسال دو برابر بازارسازان حرفه

 تن است. 180یا  170تن و میزان مصرف و صادرات حدود  350ولید ظرفیت صادرات مصرف زعفران تولید شده، یعنی ت

شود: بنابراین بهترین راه نجات زعفران و ایجاد ارزش افزوده مطلوب در این صنعت، ساماندهی و ساختن یک بازار واقعی او یادآور می

ی خود توانند کاالمیلیون تومان ضرر هم نمی فروختند، امسال با دواست. کسانی که زعفران را با کیلویی دو میلیون تومان سود می

گری دهد: برای کمک به این صنعت بهترین راه ابتدا ساماندهی بازار و ساخت یک بازار واقعی و معاملهرا بفروشند.احتشام پیشنهاد می

تبدیلی  الت امکان توسعه صنایعواقعی است. راه دیگر تقویت صنایع تبدیلی و فراوری زعفران است. امروزه با توجه به گران بودن تسهی

این  گذاری درگذاری بیشتر در این حوزه نیست. در واقع انگیزه سرمایهاین کاال وجود ندارد. هیچ قشری هم حاضر به افزایش سرمایه

 بخش وجود ندارد. هرچند که این موضوع در کل اقتصاد وجود دارد.

 صندوق کجاست، شفافیت کجا؟

تر حل پیشروانه تلقی شود، اما بسیاری از فعاالن این صنعت مشکالت را عمیقی زعفران ممکن است یک راهحل صندوق کاالیی براراه

دانند. علی حسینی، عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران مشکالت را تر از ایجاد صندوق یا ثبات بازار و قیمت و... میو گسترده

یی برای گوید: صندوق کاالق چیزی تغییر کند. او در این باره به خبرنگار ایانا میداند که با تشکیل صندوتر از این میبسیار عمیق

چیزش شفاف و روشن باشد خوب است. اما حل است؟ در گام نخست اگر این صندوق همهیک از مشکالت صنعت زعفران راهکدام

 کننده واقعی نداشته باشد، به چه کاریبرای تولیدها ارزش و بها بدهد و جایی کننده ممکن است به داللصندوقی که بیش از تولید

د. بیش از کنکننده واقعی با همه مشکالتش میکننده واقعی و صادرکند: این صندوق به واقع چه کمکی به تولیدآید؟او اضافه میمی

د: دهشاره کرده و توضیح میهای عمده و اصلی را تقویت کند.حسینی به مشکل مهم دیگری نیز ارود که داللآن می هر چیزی بیم

دانیم. وقتی هنوز از همه این مشکالت هم عبور کنیم، ما هنوز فرهنگ و اصول اولیه یافتن بازار جدید، بازاریابی، رقابت و ... را نمی

-ر تخریب رقبا وری یا تولید محصول بهتر، سعی دشوند که به جای باال بردن بهرهافرادی وارد حوزه بازاریابی و بازارهای جدید می

رسد هنوز برای رفع مشکالت راه طوالنی در پیش داریم که تا تشکیل صندوق نظر میدارند؛ به -ها از ایران هستندکه بیشتر آن

 کاالیی را طوالنی در پیش است./

http://www.iana.ir/fa/news/47651/%D9%87%D8%B2 
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 زیتون
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

 ممنوعیت واردات، افزایش قیمت زیتون را رقم زد

عضو شورای ملی زیتون گفت: کمبود تولید زیتون در سال گذشته و ممنوعیت واردات در جهت حمایت از تولید داخل از جمله دالیل 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی نادر جاللت عضو شورای ملی زیتون در گفتگو با خبرنگار.استاصلی افزایش قیمت زیتون در بازار 

با کمبودشد که درنهایت این  تولید زیتون  از افزایش قیمت زیتون خبر داد و گفت: سال گذشته ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

در جهت حمایت از تولید داخل در  ممنوعیت واردات زیتونبه گفته وی .درصدی قیمت زیتون در بازار را رقم زد 60امر افزایش 

 موجب افزایشجاللت ادامه داد: سال گذشته، کشور اسپانیا با بحران کم آبی روبرو شد که این مسئه .نوسانات قیمت تاثیر گذار است

عضو شورای ملی زیتون تصریح کرد: با برداشت محصول در نیمه شهریور ماه و ورود زیتون .شد روغن زیتوندرصدی نرخ جهانی  15

 .جدید به بازار پیش بینی می شود که قیمت متعادل شود

http://www.yjc.ir/fa/news/6203750/%D9%85%D9%85%D9%8 
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 زیتون
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مرداد / /  ۳۰دوشنبه , 

 شود روز دیگر ارزان می 20زیتون تا 

شهریورماه؛ کاهش می یابد،  25الی  20رئیس شورای ملی زیتون با بیان اینکه قیمت زیتون با آغاز فصل برداشت این محصول در 

 .گفت: عده ای با مطرح کردن بحث کمبود زیتون به دنبال واردات آن هستند

مهدی عباسی درباره دالیل گرانی زیتون در بازار اظهارداشت: سال گذشته سال ناآور زیتون بود ضمن اینکه هم اکنون ما در آستانه 

 15ه هنوز ذخایر ما به اتمام نرسیده اما معموالً در این فصل قیمت زیتون بین وی افزود: البت.فصل برداشت این محصول قرار داریم

 .درصد افزایش نرخ را در این زمینه شاهد بودیم 15شود که امسال هم درصد گران می 20تا 

شود قیمت این محصول نیز شهریور ماه که فصل برداشت زیتون آغاز می 25الی  20رئیس شورای ملی زیتون تصریح کرد: بین 

ای با مطرح کردن مباحث مبنی بر کمبود زیتون و افزایش چشمگیر قیمت آن به دنبال عباسی اضافه کرد: عده.کاهش خواهد یافت

های ما نباید از طریق واردات رفع شود دغهای در واردات است، افزود: دغوی با تاکید بر اینکه منافع عده.واردات این محصول هستند

توانیم با مدیریت مناسب باغات زیتون تا حدود زیادی ها را رفع کنیم ما میبلکه باید از طریق سامان دادن به تولید داخل این دغدغه

که باید از طریق واردات رئیس شورای ملی زیتون ادامه داد: در بحث روغن زیتون مقداری کمبود داریم .مشکالتمان را برطرف کنیم

 .ایم و نیازی به واردات نیسترفع شود اما در زمینه زیتون تقریباً به مرز خودکفایی رسیده

 .توان به طور چشمگیری کاهش دادعباسی درباره قاچاق روغن زیتون به کشور نیز گفت: بابرندسازی؛ بحت قاچاق روغن زیتون را می

نه آمار توان در این زمیاینکه نسبت به سال گذشته تولید شرایط بهتری دارد، افزود: هنوز نمی وی درباره وضعیت تولید هم با بیان

عباسی ادامه داد: امسال خوشبختانه مگس میوه زیتون نیز خسارت زیادی به باغات وارد نکرده و از این لحاظ نیز .دقیقی ارائه کرد

 بیمناس اقدامات نیز کشاورزی جهاد وزارت اینکه ضمن را کند می کند؛ شرایط خوبی داشتیم؛ دمای باال فعالیت و رشد این مگس 

 است داده انجام آن با مقابله جهت در را

http://iranecona.com/76599/%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9 
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 سالمت

 فودپرس 1396مرداد ماه  31سه شنبه 

 الغری با رژیم شیر را تجربه کنید

های غذایی ادعا پایه و اساس اینترنتی طرفداران زیادی را به خود جلب کرده، چراکه اکثر این رژیمهای بیامروزه رژیم <غذا و تغذیه

  .توانند در ظرف کمترین زمانی وزن زیادی را کاهش دهنددارند که می

روزه یا 5ارزد چرا که تصور می کنند یک رژیم کنند اینکه به یک بار امتحانش میای که فکر میبرای همین افراد به اولین نکته 

درمانی،  بخش، متخصص تغذیه و رژیمطور نیست. دکتر پیام فرحرساند در صورتی که اینبار به بدن آسیبی نمیروزه فقط برای یک12

شان را نمایان نکنند اما با گذشت زمان به مرور این پایه و اساس شاید در همان دوره زیانهای بیین رژیمبر این عقیده است که ا

روزه شیر است که در ادامه در مورد این رژیم غذایی و 12عوارض بروز پیدا خواهند کرد. موضوع بحث این شماره ما در مورد رژیم 

 .کنیمنکات مهم آن صحبت می

 تر بدانید؟از رژیم شیر بیش

کیلوگرم از  9روزه 12توانند با کمک این رژیم رژیم شیر بر این ادعاست افرادی که قصد الغری سریع برای مراسم خاصی دارند، می

 .سازی بدن استروزه پاک12همچنین ادعای دیگر این رژیم  .شان را کاهش دهندوزن

 :صبحانه

 فصل عدد میوهعدد خرما+ یک2+ چربلیوان شیر کمیک 

 :ناهار

 عدد خرما2چرب+ نصف موز+ لیوان شیر کم 2

 :عصرانه

 عدد میوه فصلعدد خرما+ یکچرب+ یکلیوان شیر کمیک 

 :شام

کاسه کوچک ساالد )کاهو، هویج، کرفس، خیار، زمینی کوچک آبپز یا کباب شده+ یکسیبنصف سینه مرغ کباب شده یا آبپز+ یک

 (...گوجه و

 !کنند؟ین رژیم غذایی را تایید میآیا متخصصان تغذیه ا

 .بخش متخصص در ادامه دالیل خود را در مورد عدم تایید این رژیم غذایی و عوارض آن مطرح کرده استدکتر پیام فرح

 برای همه مناسب نیست

د از تواننطی میاین رژیم غذایی هیچ محدودیت سنی یا وزنی یا جنسی ندارد. یعنی اصال مشخص نکرده که چه افرادی با چه شرای

این برنامه غذایی تبعیت کنند، چراکه برای تنظیم یک برنامه غذایی اصولی اولین نکاتی که باید به آن توجه شود سن، جنس و وزن 

وزن است شان اضافهفرد است. همچنین کالری دریافتی هر فرد نسبت به شرایطی که دارد، متفاوت است. مثال افرادی که تنها مشکل

شان با کسی که چاقی مفرط دارد، متفاوت است. نکته مهم در یک رژیم غذایی سالم حفظ تعادل بین انرژی الری دریافتیمیزان ک

راری شود، است. در صورت برقهای فیزیکی مصرف میرسانید با انرژی که بر اثر انجام عملکردهای داخلی بدن و فعالیتکه به بدن می

ماند. خوب است که با یک متخصص تغذیه مشورت کرده تا میزان نیاز روزانه شما ثابت باقی میاین تعادل وزن بدن شما متناسب و 

 .به کالری را محاسبه کرده و یک رژیم سالم غذایی به شما ارائه دهد
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 ضعیف می شوید

روزه شیر میزان دریافت نان 12های غذایی به میزان الزم حضور داشته باشند؛ اما در رژیم در یک برنامه غذایی درست باید همه گروه

توان های غذایی را بدن دریافت کند. برای همین میو غالت و میوه و سبزیجات بسیار کم است، در صورتی که روزانه باید این گروه

 5ن یگفت این رژیم غذایی استاندارد نیست و ممکن است بدن را در آینده با کمبودهای احتمالی مواجه کند. با این حال تناسب ب

 .تر استها خیلی ارجحگروه اصلی غذایی باید برقرار باشد. در صورتی که در این برنامه غذایی شیر نسبت به سایر گروه

 تان باشیدمراقب عضالت

دهد. در کیلوگرم از وزن افراد را کاهش می9روز 12کند در چهارمین مطلبی که باید به آن توجه کرد این است که این رژیم ادعا می

شود که البته این میزان کاهش وزن کیلوگرم از وزن فرد کاسته می 2روز نهایت  12تا  10ورتی که یک رژیم استاندارد در حدود ص

سوزی مطرح نیست چراکه عضالت بدن و آب میان درست و اصولی است. اگر بیش از این کاهش وزن ایجاد کند دیگر بحث چربی

ید که عضالت بدن در واقع ذخیره ارزشمند و مهمی در بدن هستند. اگر با یک رژیم غلط آن را برد. فراموش نکنبافتی را از بین می

رر خواهد بود ضکشد تا ذخیره اولیه بازگردد. با این حال فکر نکنید یک بار امتحان این برنامه غذایی بیها طول میاز بین ببریم سال

و طور کلی اگر فردی کامال سالم باشد و سوخت تا خود را نمایان کنند. به کشدچراکه بروز این عوارض آنی نبوده و مدتی طول می

 .ساز خوبی داشته باشد، باید حدودا یک کیلوگرم در هفته چربی بسوزاند

 !تان رحم کنیدبه دستگاه گوارش

جوانی و جوانی عدم تحمل خصوص در سنین میانسالی و نوبحث دیگر در مورد رژیم شیر، عدم تحمل الکتوز است. خیلی از افراد به

تاثیر قرار شدت تحتتوانند شیر را تحمل کنند. این رژیم با آن حجم شیر، دستگاه گوارش را بهراحتی نمیالکتوز دارند برای همین به

 .شودپیچه، اسهال و نفخ میدرد، دلدهد و فرد دچار دلمی

 !خبری از روغن نیست

کند. شاید خیلی از افراد با خود فکر روز بدن روغنی دریافت نمی12ی از روغن نیست. یعنی نکته آخر اینکه در این رژیم غذایی خبر

ورتی که کننده باشد. در صتواند کمکای نیست بلکه برای کاهش وزن بیشتر میکنندهکنند عدم دریافت روغن نه تنها مسئله نگران

روغن بگیریم؛ چون بسیاری از ساختارهای بدن ما ساختارهای چربی را باید از  روزانه کالری از درصد 30 که چرا طور نیست این

ل عنوان مثال مغز ما کامال از چربی تشکیهای مفید را دریافت کنند تا عملکرد مفید و مثبت داشته باشند. بههستند که باید چربی

یم کنروغن یا فاقد روغن پیروی میشدت کم همین دلیل وقتی از یک رژیم بهشده است و پوست ما سطحش دارای چربی است، به

 !روز12رای کنم حتی بکسی توصیه نمیعنوان تغذیه به هیچباید منتظر اختالالتی مانند خشکی پوست باشیم. لذا رژیم شیر را به

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=b1abc183a5ef4c1ea 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۲6پنج شنبه 

 نوشیدنی که پوست را صاف و وزن را کم می کند

 digestive)ما به شما یک نوشیدنی تابستانی معرفی می کنیم که به زیبایی پوست، الغری و تقویت دستگاه گوارش <غذا و تغذیه

system) ی کم کالری و شاداب کننده است و فواید زیادی برای سالمت بدن داردخیار یکی از میوه ها.شما کمک می کند. 

مصرف خیار و آب آن عالوه بر فوایدی که یک رژیم غذایی حاوی سبزیجات برای بدن دارد خطر ابتال به چاقی و برخی سرطان ها را 

ما به شما سه نوشیدنی معرفی می کنیم که خنک کننده بدن و ضد گرمازدگی، ضد سرطان، مقوی معده، تقویت .کاهش می دهد

 صورت های جوش رفتن بین از و پوست جوانی شفافیت، زیبایی، موجب و کنند می پیشگیری سردرد بروز از بینایی، الغری هستند و 

 .شوند می

 زیبایی و جوانی پوست با خیار

 بسیاری نوشیدن روزانه یک لیوان نوشیدنی تابستانی حاوی خیار به شما کمک می کند تا پوستی شفاف و درخشان داشته باشید زیرا 

 تابستانی نوشیدنی لیوان یک نوشیدنی روزانه .کنند می توصیه آکنه و جوش رفع برای را آن آب و خیار زیبایی و پوست متخصصان از

 .شود می محسوب پوست پیری ضد پوست ناشی از پیری را کمتر می کند و  ایرادهای و عیب خیار حاوی

 خیار خنک کننده بدن و مقوی چشم

خیار حاوی میزان زیادی آنتی اکسیدان است، نوشیدن یک لیوان نوشیدنی تابستانی حاوی خیار می تواند التهاب های بدن را کاهش 

 .بدن شود دهد و در نتیجه موجب ایجاد احساس خنکی در

 .کندمی جلوگیری سردرد بروز از خواب از قبل میوه این خوردن چند قطعه خیار یا نوشیدنی تابستانی 

و بتا کاروتن است و به تقویت بینایی و مقاومت بدن در برابر برخی بیماری ها  C نوشیدنی تابستانی حاوی خیار غنی از ویتامین 

 .کمک می کند

 گوارش با خیارالغری و تقویت دستگاه 

 .نوشیدنی تابستانی حاوی خیار کم کالری بوده و در کاهش وزن و الغری موثر است 

 .خیار به دلیل فیبر و آب باال به سالمت دستگاه گوارش کمک می کند

د آنها را نیما به شما دستورالعمل سه نوشیدنی تابستانی حاوی خیار را معرفی می کنیم که با توجه به ذائقه و سالیق خود می توا

 .تهیه کنید و از نوشیدن این سه نوشیدنی تابستانی حاوی خیار و فواید آنها بهره مند شوید

  تابستانی نوشیدنی زیبایی پوست و الغری با این 

 یک عدد خیار

 یک فنجان اسفناج

 یک فنجان ریحان

 عدد سیب سبز 2

 یک عدد لیمو

 نصف فنجان نعناع

 یک بند انگشت زنجبیل تازه

 نوشیدنی تابستانی ضد سرطان و مقوی معده
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 چهار شاخه جعفری

 سه عدد گوجه فرنگی

 نصف فلفل قرمز

 یک عدد خیار

 یک شاخه سبزی پیازچه

 یک عدد لیمو

 منوشیدنی تابستانی الغری و مقوی چش

 پنج برگ کلم کالی یا کلم سبز

 یک عدد خیار بزرگ

 یک عدد لیمو پوست کنده متوسط

 یک عدد سیب سبز

برای تهیه این سه نوشیدنی تابستانی حاوی خیار که خواص بسیاری برای بدن دارند کافی است تا مواد تشکیل دهنده آنها را در 

 .بنوشید را آنها از آبمیوه گیری بریزید و نوشیدنی حاصل 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=5654a4afefaf49b69231 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۲6پنج شنبه 

 طرز تهیه نوشیدنی خانگی ضد پوکی استخوان

های اصلی و میان غذاها در شوند و استفاده از آنترین موادغذایی محسوب میاز سالم (vegetables)سبزیجات <غذا و تغذیه

سبزیجات فواید زیادی برای سالمت بدن دارد و از بروز بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی، .ها بسیار حائز اهمیت استوعده

 200دیابت، سرطان و چاقی پیشگیری می کنند. مقدار سبزیجات مورد نیاز بدن با توجه به هرم راهنمایی غذایی به طور کلی روزانه 

 .سال و نوجوانان و کودکان کمتر است 70رم است که این مقدار برای سالمندان باالی گ

استفاده کرده و تحرک خود را نیز افزایش دهد، استفاده از  (Calories)به منظور کاهش وزن. فرد باید از غذاهایی کم کالری

 .سبزیجات در غذاهای اصلی و میان وعده ها بسیار حائز اهمیت است

 .ما نوشیدنی معرفی می کنیم که حاوی مواد مغذی مختلف است و به راحتی و به سرعت جذب بدن شما می شودما به ش

 نوشیدنی سبزیجات برای جوان سازی پوست و پاکسازی بدن

 ونوشیدن این نوشیدنی سبزیجات به افزایش انرژی روزانه شما کمک کرده و می توانید با توان و قدرت و احساس سرحالی به کار 

بدن متعادل شود زیرا در صورت اسیدی شدن بیش از حد بدن سالمت  pH این نوشیدنی انرژی زا کمک می کند تا.فعالیت بپردازید

فرد به خطر می افتد و بدن به محیطی مستعد برای ابتال به بیماری تبدیل می شود همچنین مواد معدنی از اندام های حیاتی و 

با تخلیه مواد معدنی از بدن و افزایش اسیدی شدن شرایط ابتال .ه ابتال به پوکی استخوان می شوداستخوان ها تخلیه شده و منجر ب

این نوشیدنی ضد پوکی استخوان عامل تقویت سیستم ایمنی بدن بدن محسوب شده .به بیماری هایی مانند سرطان ایجاد می شود

ین نوشیدنی انرژی زا با احیای سلول های پوست عامل زیبایی و ا.و بدن شما را در برابر بیماریهای باکتریایی واکسینه می کند

 .جوانسازی پوست بوده و یک روش ارزان برای مبارزه با پیری پوست محسوب و احساس جوانی را به شما هدیه می دهد

 .نوشیدنی سبزیجات به پاکسازی بدن از سموم نیز کمک می کند

زیبایی و جوانی پوست، ضدسرطان، ضد پوکی استخوان و تقویت کننده سیستم ایمنی طرز تهیه این نوشیدنی انرژی زا و مفید عامل 

 .بوده ذکر شده است

 دستورالعمل نوشیدنی انرژی زا و ضد پوکی استخوان

 یک فنجان کلم کالی یا کلم سبز

 نصف فنجان اسفناج

 عدد ساقه کرفس 2

 یک فنجان انگور سبز

 یک عدد خیار

 یک عدد سیب سبز

 نصف آب لیمو

 نصف فنجان برگ نعناع تازه

کافی است تا آب سبزیجات را گرفته و آنها را در مخلوط کن ریخته و نوشیدنی حاصل را بنوشید و از فواید این نوشیدنی ضد پوکی 

 .استخوان بهره مند شوید

Post.aspx?Id=http://foodpress.ir/20954903de3a4f429933d7 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۲۹یک شنبه 

 دالیل گرسنگی دایم

هنگام احساس درد گرسنگی نخستین چیزی که در ذهن انسان نقش می بندد، غذا است. اما شاید آنچه بدن شما به  <غذا و تغذیه

 !واقع نیاز دارد، آب باشد

در تمرکز از جمله احساسات آشنا برای ما هنگام گرسنگی هستند. در شرایطی که تجربه این عالئم غرغر معده، سردرد و دشواری  

هنگام بیدار شدن از خواب در صبح و نزدیک به زمان وعده های غذایی شایع است، برای برخی افراد هر چه بیشتر در طول روز رخ 

فاجیا )اشتهای زیاد( شناخته می شود، اغلب نشان دهنده یک چنین احساس گرسنگی شدیدی که در پزشکی به نام پلی.می دهند

زمینه ای مانند رژیم غذایی ضعیف یا عادات شخصی ناسالم است. اگر به طور منظم حتی پس از غذا  (Health)نگرانی سالمت

 .آشنا می شویم خوردن درباره وعده غذایی بعدی خود نگران هستید در ادامه با هفت دلیل احتمالی برای این شرایط بیشتر

 کربوهیدارت های پاالیش شده

سفید اگرچه خوشمزه هستند، اما به سرعت سطوح قند خون انسان را افزایش می دهند. این  (Bread)کلوچه ها، شیرینی ها و نان

نید ی کدر شرایطی است که افت قند خون نیز به همان اندازه سریع صورت می گیرد، در نتیجه، هر چه بیشتر احساس گرسنگی م

و هوس های غذایی بیشتری برای مصرف این کربوهیدارت های پاالیش شده برای تامین سوخت مورد نیاز بدن خواهید داشت. بر 

برای حفظ سطوح قند خون در شرایط مطلوب و پرهیز از احساس گرسنگی، مصرف .همین اساس یک چرخه شکل می گیرد

 .بر بهره می برند، مانند بادام، سیب، دانه های چیا و پسته توصیه می شودکربوهیدارت های پیچیده که از محتوای باالی فی

 تشنگی

هنگام احساس درد گرسنگی نخستین چیزی که در ذهن انسان نقش می بندد، غذا است. اما شاید آنچه بدن شما به واقع نیاز دارد، 

بهترین روش برای درک دلیل شکل گیری این احساس  آب باشد! از آنجایی که مردم کم آبی بدن را با گرسنگی اشتباه می گیرند،

 .نوشیدن مقدار فراوان آب و انتظار برای این است که آیا احساس گرسنگی رفع می شود یا خیر

 استرس

تر شود. هنگامی که بدن دچار تنش شده است، هورمون های زمانی که دچار استرس شده اید، وسوسه خوردن غذا می تواند قوی

درنالین و کروتیزول بیش از اندازه ترشح می شوند، که هر دو آنها می توانند بدن را فریب دهند که به غذای بیشتر استرس شامل آ

همچنین، استرس سطوح انتقال دهنده عصبی سروتونین را کاهش می دهد، که می تواند احساس گرسنگی را افزایش دهد. .نیاز دارد

 .لیت های کاهنده استرس، مانند مدیتیشن و یوگا، را مد نظر قرار دهیدبرای مقابله با این شرایط انجام منظم فعا

 خواب ناکافی

تر از گذشته شده است، قربانی شدن برخی چیزها مانند ساعات تر و پر مشغلهدر شرایطی که روند زندگی ما به طور فزاینده سریع

انسان اهمیت ویژه ای دارد، اما یکی از قربانیان نخست  خواب چندان شگفت آور نیست. در شرایطی که خواب کافی برای سالمت کلی

کمبود خواب می تواند به ناتوانی هر چه بیشتر در بیدار ماندن طی روز منجر شود و همچنین می تواند تولید .محسوب می شود

 .ندهورمون گرلین را افزایش دهد، که احساس گرسنگی را بدون نیاز بدن به دریافت کالری بیشتر ایجاد می ک

 بیش از اندازه سریع غذا خوردن

http://awnrc.com/index.php
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سرعت بیش از اندازه غذا خوردن زمان کافی برای ثبت این که به میزان کافی غذا خورده اید را در اختیار مغز قرار نمی دهد. در 

خوردن  انتیجه، پس از این که حتی به میزان کافی نیز غذا خورده اید، ممکن است احساس گرسنگی داشته باشید، که به تداوم غذ

برای این که سرعت غذا خوردن خود را کاهش دهید، وقفه های کوتاه بین هر لقمه به منظور جویدن کامل مواد .منجر می شود

غذایی توصیه می شود. همچنین، از تماشای تلویزیون، کار با رایانه یا خواندن روزنامه هنگام غذا خوردن اجتناب کنید، زیرا این عوامل 

 .انند توجه شما از این که در حال غذا خوردن هستید را منحرف سازندحواس پرتی می تو

 نیاز به پروتئین و چربی بیشتر

آیا به طور مداوم غذا می خورید، اما هرگز احساس سیری و پری در شما شکل نمی گیرد؟ این شرایط ممکن است با آن چه می 

کربوهیدارت های پاالیش شده یکی از مقصران اصلی در این زمینه محسوب تر اشاره شد، خورید در ارتباط باشد. همان گونه که پیش

 .می شوند، زیرا در سطوح قند خون اختالل ایجاد کرده و فاقد مواد مغذی ضروری مانند پروتئین و چربی هستند

ابع شما می توانید منپروتئین و چربی برای مدت زمان بیشتری در معده باقی می مانند و به احساس پری و سیری کمک می کنند. 

بیشتری از این مواد مغذی را در وعده های غذایی خود جای دهید، که از آن جمله می توان به ماهی، مرغ، تخم مرغ، مغزهای 

 .خوراکی یا لبنیات کم چرب اشاره کرد

 برخی داروها

یکی از موارد شناخته شده در این زمینه احساس گرسنگی دائمی می تواند اثر جانبی مصرف برخی داروها باشد. آنتی هیستامین ها 

، استروئیدها، برخی داروهای دیابت و داروهای ضد SSRIs هستند و از گزینه های دیگر می توان به داروهای ضد افسردگی به نام

 اگر احساس گرسنگی حتی پس از خوردن یک وعده غذایی بزرگ شما را رها نمی کند، صحبت کردن با.روان پریشی اشاره کرد

 .پزشک درباره داروهای مصرفی و تغییر برخی از آنها ممکن است مفید باشد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=37d46658e14242f7b6c6 
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 سیب زمینی
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۲۸شنبه 

 تومان است 900قیمت منطقی هر کیلوگرم سیب زمینی در میادین حداکثر 

 .تومان است 900تا  800تومان و در میادین میوه و تره بار بین  700تا  500قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی در مزرعه  <کشاورزی

کشاورزی تاکید کرد و افزود:  محصوالت صادراتی بازارهای توسعه لزوم بر ایران زمینی سیب انجمن دبیر سیما، و صدا به گزارش

 .تواند در زمان مازاد تولید برخی از محصوالت کشاورزی به تعادل بازار و همخوانی عرضه و تقاضا کمک کندصادرات می

تی ابکند، اظهار داشت: صادرات در فضای رقنیلی با بیان اینکه صادرات بخش قابل توجه مازاد تولید را جذب و بازار را متعادل می

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعالم .امروز نیازمند فعالیتی هدفمند به همراه بازارشناسی، بازاریابی و حتی بازارسازی است

اینکه در حال حاضر بازار سیب زمینی متعادل است، گفت: پارسال خرید تضمینی محصول سیب زمینی با تعامل وزارت جهاد 

 .شودرا که این نوع خرید در برخی مواقع خود عامل بهم ریختگی بازار میکشاورزی در کشور انجام نشد چ

دبیر انجمن سیب زمینی ایران افزود: پارسال عدم خرید تضمینی باعث شد بازار سیب زمینی روند مناسب، منصفانه و متعادلی را 

 .تجربه کند به نحوی که هم به نفع تولیدکنندگان و هم به نفع مصرف کنندگان باشد

نیلی ضمن اشاره به اینکه سیب زمینی از جمله محصوالت .وی گفت: صادرات محصول سیب زمینی باید هدفمند و هوشمند باشد

مهم کشور است، افزود: در حال حاضر صادرات سیب زمینی تحت تأثیر تولید است که این نوع صادرات به هیچ وجه قابل قبول 

ینی باال و قیمت در بازار پایین باشد بخشی از محصول روی ریل صادرات قرار وی اظهار داشت: اگر حجم تولید سیب زم.نیست

 .شودگیرد و برعکس اگر میزان تولید پایین و قیمت در بازار باال باشد جلوی صادرات محصول مورد نظر گرفته میمی

داخلی ضمن ایجاد ضرر و زیان هنگفت دبیر انجمن سیب زمینی ایران گفت: تعرفه گذاری در زمان رشد قیمت سیب زمینی در بازار 

 .تواند به بازارهای هدف صادراتی خدشه وار کندبرای صادرکنندگان می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=c1e7f91814fb3fd804615 
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 شیالت
 فارس - ۹۶/۰۵/۲۸ : تاریخ

 کشاورزی، دامی و شیالتی در گیالن امضا شد نامه توسعه شهرکتفاهم
های های کشاورزی، دامی و شیالتی در گیالن توسط استاندار گیالن و مدیر عامل شرکت شهرنامه ایجاد و توسعه شهرکتفاهم 

 ، در راستای سیاستهاد کشاورزیوزارت جبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .کشاورزی کشور به امضا رسید

برداری بهینه از منابع آب و خاک امنیت غذایی کشور و به منظور استفاده از ظرفیت مناطق مستعد کشاورزی گیالن و بهره توسعه

 ن وهای کشاورزی، دامی و شیالتی ظهر امروز به امضای محمدعلی نجفی استاندار گیالای ایجاد و توسعه شهرکاستان تفام نامه

نجفی گفت: ستاد راهبری به .های کشاورزی کشور رسیدسیدنظام الدین سجادی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک

ها گذاران و متقاضیان واجد شرایط برای ایجاد واحدهای تولیدی در محل شهرکمنظور همکاری و کمک به شناسایی و معرفی سرمایه

وی گفت : در این تفاهم نامه تأمین اعتبار مورد نیاز برای انجام مطالعات .شودداری تشکیل میو کمک دستگاه های اجرایی در استان

برداری برای ، صدور مجوزهای تأسیس و بهره(ارزی -ها، تأمین تسهیالت بانکی مورد نیاز )ریالیامکان سنجی و طراحی شهرک

های کبرداران ذیربط از تعهدات شرکت شهرجی مورد نیاز بهرههای آموزشی و ترویها و کارگاههای مصوب و برگزاری دورهشهرک

های اجرایی ذیربط استان برای تأمین و تخصیص منابع آب، برق، گاز، تخصیص و واگذاری کشاورزی و کمک و ملزم نمودن دستگاه

مک و ملزم نمودن های مصوب در چارچوب قوانین مربوطه، کهای کشاورزی برای اجرای ایجاد شهرکزمین به شرکت شهرک

های اجرایی ذیربط استان برای همکاری و معرفی مناطق مستعد و ارائه مستندات مورد نیاز به منظور تحقق و اجرای مفاد دستگاه

 تواندهای کشاورزی در کشور گفت : استان گیالن مینجفی با استقبال از طرح ایجاد شهرک.ماده از تعهدات استانداری گیالن است

استان  ها داشته باشد،استاندار گیالن با بیان اینکهقطب کشاورزی کشور تأثیر بسزایی در شکل گیری و بهینه شدن این طرحبه عنوان 

های کشاورزی بر ما پوشیده نسیت و گیالن دارای ظرفیت باالیی در حوزه کشاورزی است، خاطر نشان کرد : اهمیت ایجاد شهرک

نجفی خاطر نشان کرد : برای .ل کرده و مراکز تحقیقاتی قوی نتیجه خوبی خواهد داشتیقین داریم با توجه به نیروهای تحصی

هایی نظیر گیالن ها در استانوی ایجاد این شهرک. بینیمگسترش، شکل گیری و توسعه صنعت کشاورزی در استان هیچ مانعی نمی

باغی و گلخانه ای در بخش های مختلف همچون شیالت را زودبازده عنوان کرد و گفت : این شهرکها عالوه بر بخشهای محصوالت 

های کشاورزی کشور در این نشست با بیان اینکه استان گیالن رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک.توانند ایجاد شوندمی

های ه عنوان یکی از قطبتواند بهای زیادی در حوزه کشاورزی در سطح کشور دارد، خاطر نشان کرد: گیالن به لحاظ اقلیم میقابلیت

هکتار زمین در کشور 650شهرک کشاورزی در قالب  29سیدنظام الدین سجادی افزود: .ای در کشور باشدتولید و کشت گلخانه

هکتار در حال واگذاری است و مقدمات آماده سازی واگذاری 450شهرک دیگر در قالب 23وی خاطر نشان کرد : . واگذارشده است

افزاید این است که میزان آب مصرفی ای میآنچه بر اهمیت کشت گلخانه.ی جذب سرمایه گذار ر حال انجام استشهرک دیگربرا 16

های کشاورزی کشور مدیر عامل شرکت شهرک.ای به مراتب کمتر از میزان مصرف آن در کشت در فضای باز استدر کشت گلخانه

ح کشور کشت می شود که با اجرای یک برنامه چندساله، تالش می هزار هکتار سبزی و صیفی در سط 450گفت : در حال حاضر 

کنیم، بخش زیادی از این کشت ها به مجتمع های گلخانه ای منتقل شوند تا از این طریق هم در مصرف آب صرفه جویی شود و هم 

 .راندمان تولید این محصوالت در واحد سطح ارتقا یابد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960528000461 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

افزایش نگرانی درباره صنعتی شدن آبزی پروری آسیا/ افزایش استفاده از آنتی بیوتیک و در نتیجه خطرات بالقوه 

 ی پروریبرای بهداشت عمومی در صنعت آبز

 ARE (Asia Research and( و مرکز مشاوره تخصصی به نام FAIRR Initiative ()1به تازگی شبکه سرمایه گذار )

Engagement)( )2( پیش بینی های سازمان همکاری توسعه و اقتصادی )OECD  ، را برجسته کرده به طوری که عنوان شده )

رشد خواهد کرد، و درباره سرمایه گذاری برای ایجاد کشاورزی فشرده در سراسر آسیا  2025درصد تا سال  19عرضه گوشت در آسیا 

سرمایه و مدیر شرکت  FAIRR Initiative، جرمی کولر، بنیانگذار "د فیش سایت"هشدار داده است.به گزارش ایانا از سایت 

سرمایه گذاران اشتهای زیادی برای بخش پروتئین حیوانی آسیا دارند. اما این رشد باعث "( گفت: 3) Coller Capitalگذاری 

( ، می شود که در نتیجه به افزایش تولید گازهای گلخانه ای و بیماری های همه گیر ، سوء استفاده 4)factory farmingگسترش 

در این گزارش و دربخش آبزی پروری که توسط جونا ون بیجنن، "اده نادرست از نیروی کار می انجامد. از آنتی بیوتیک ها و استف

متخصص در پروژه های پایداری پرورش آبزیان و شیالت نوشته شده ، توضیح می دهد ، مانند بخش تولید گوشت، تولید آبزی پروری 

می رود به طوری که این رویکرد باعث افزایش استفاده از آنتی بیوتیک در آسیا همچنان به سمت فعالیت های کشاورزی فشرده پیش 

، و در نتیجه خطرات بالقوه برای بهداشت عمومی و توسعه میکروب های مقاوم به آنتی بیوتیک را به دنبال دارد.این گزارش می افزاید 

ورزی فشرده برای غذاهای دریایی می تواند اثرات که، عالوه بر نگرانی های بهداشت عمومی و ایمنی مواد غذایی ، سیستم های کشا

تخریب جنگل های حرا به منظور توسعه حوضچه های ماهی ، تولید مقادیر زیادی مواد زائد  -زیست محیطی بسیاری همچون 

 ه بسیاریکشاورزی و گسترش انگل ها و بیماری ها در پرورش آبزیان در قفس را به همراه داشته باشد.این درحالی است که اگر چ

از شرکت ها در آسیا در حال حاضر خود را نسبت به آسیب های زیست محیطی متهم نمی دانند، اما این انتظار می رود که تغییر در 

 آینده ای نزدیک، با هزینه های باال برای کشاورزان و سرمایه گذاران روی دهد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- Farm Animal Investment Risk and Return (FAIRR) : به ارایه اطالعات برای سرمایه گذاران درباره درک خطرات

و فرصت ها در زمینه تولید دام و حمایت از سرمایه گذاران برای ارزیابی این مسائل به عنوان بخشی از پروسه های سرمایه گذاری 

 شان اقدام می کند.

2- (Asia Research and Engagement): ترویج سرمایه گذاران ، بر روی مسایل زیست محیطی، اجتماعی و به مشارکت و

 حکومتی اقدام و برای بهبود و رفتن به سوی اقتصاد پایدار کار می کند.

3- Coller Capital  توسط جرمی کولر تاسیس شد، به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری  1990:شرکت سرمایه گذاری ، در سال

 گذاری منابع مالی در جهان شناخته شده است و در لندن قرار دارد. تخصصی مستقیم و صندوق سرمایه

4- factory farming  یک سیستم کشاورزی که در آن تعداد زیادی از حیوانات در یک منطقه کوچک بسته نگه داشته می شود :

 که هدف آن تولید مقدار زیادی گوشت، تخم مرغ، و یا شیر با هزینه ای ارزان تر است.

http://www.iana.ir/fa/news/47684/%D8%A7%D9%81%D8% 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۱تاریخ: 

های های تحقیقاتی و یافتهپروژه در قالب موضوع 27ترویجی حوزه شیالت و آبزیان تصویب شد/ تعریف  اولویت 6

 علمی

های فعالیت های ترویجی در حوزه شیالت و آبزیان را مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اولویت

 .که مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، اعالم کرد و خبر داد طی چند روز آینده ابالغ خواهد شد

 وگو با خبرنگار ایانا با اشارهرت جهاد کشاورزی صبح امروز در گفتمدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی معاونت ترویج وزا

قاتی های تحقیبه نشست مدیران سازمان شیالت ایران، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی، معاونت ترویج و رؤسای مراکز و پژوهشکده

های علمی های تحقیقاتی و یافتهاستان کشور گفت: در این نشست از میان موضوع 11علوم شیالتی و معاونان هماهنگی ترویج 

آبی، میگو، طرح پرورش ماهی در برداران باشد، شش موضوع و محور ماهیان سردآبی، ماهیان گرمشده که قابل انتقال به بهرهمطرح

ر هالریجانی افزود: در قفس، صید و صیادی، فرآوری و ترویج فرهنگ مصرف ماهی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.بهمن امیری

هایی که قابل شود و در قالب برنامهپروژه می 27ها، چند پروژه تعریف و تعیین شد که در مجموع شامل یک از این محورها و موضوع

 شود.برداران در حوزه شیالت و آبزیان منتقل میانتقال یافته است، در نهایت به بهره

معاونت ترویج و مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی طرح شد، تأکید کرد: در هایی که در نشست مشترک مدیران وی با اشاره به موضوع

 های ترویج در حوزه شیالتها و برنامهاین نشست نخست دکتر خاوازی معاون ترویج به حاضران خیرمقدم گفت، سپس بنده سیاست

وندی پروری و آخالحی معاون توسعه آبزیو آبزیان را ارائه دادم. آنگاه دکتر پورکاظمی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی و عبد

های حوزه فعالیت خودشان را اعالم کردند. رؤسای مراکز ها و برنامهاز معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران سیاست

های استان و پروژه هااستان کشور نیز که در حوزه شیالت و آبزیان فعالیت دارند، طرح 11های تحقیقاتی علوم شیالتی و پژوهشکده

بندی شد.مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی در پایان یادآور را ارائه دادند که در نهایت در شش محور و موضوع جمع

های موضوعی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و طی روزهای آینده برای اجرا به شد: این شش محور بر اساس اعتبارات و اولویت

 های تولید انتقال یابد./برداران در عرصههای تحقیقاتی از سوی محققان و مروجان به بهرهبالغ خواهد شد تا یافتهها ااستان

http://www.iana.ir/fa/news/47711/6%D-8%A7%D9%88%D9%84%D9 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 هزار بچه ماهی شیپ برای بازسازی ذخایر در رودخانه سفیدرود 136رهاسازی 

رهاسازی بچه ماهی شیپ می تواند کمک مؤثری در جهت احیای این گونه با ارزش در آب های خزر باشد و با توجه به این که 

تا مولد در اختیار مؤسسه تاسماهیان بوده و محققان این مؤسسه موفق به استحصال خاویار بیوتکنیک تولید این گونه از مرحله الروی 

گونه یادشده در طی یک دوره شش سال شده اند، دستاورد حاصل از این تحقیق می تواند کمک مؤثری به توسعه صنعت پرورش 

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات بین المللی .اشدماهیان خاویاری در کشور و نهایتاً کاهش فشار بر صید این گونه ارزشمند ب

برداری پایدار از ذخایر ماهیان خاویاری و در راستای تعامل و همکاری تاسماهیان دریای خزر، بر اساس مصوبات کمسیون عالی بهره

 خزر همکاری مشترکی مشترک مؤسسات تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی و نیز به منظور کمک به بازسازی ذخایر ارزشمند دریای

فی مابین مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر و مرکز بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی صورت 

قطعه بچه ماهی شیپ در اوزان باالی شش گرم از طریق  654هزار و  136گرفت و در این راستا برای دومین بار طی سال های اخیر، 

براساس این گزارش، این همکاری از آن جهت حائز اهمیت است که ذخایر ماهی .د رود به دریای خزر رها سازی شدرودخانه سفی

شیپ با ارزش در دریای خزر در معرض انقراض قرار گرفته، تاکنون هیچ یک از کشورهای حاشیه دریای خزر در دهه های اخیر 

شایان توجه است اقدامات این چنینی می تواند کمک مؤثری در جهت .ده اندفعالیت مؤثری در بازسازی ذخایر این گونه انجام ندا

احیای ماهی شیپ در آب های خزر باشد و با توجه به این که بیوتکنیک تولید این گونه از مرحله الروی تا مولد در اختیار مؤسسه 

ی یک دوره شش سال شده اند، دستاورد حاصل تاسماهیان بوده و محققان این مؤسسه موفق به استحصال خاویار گونه یادشده در ط

از این تحقیق می تواند کمک مؤثری به توسعه صنعت پرورش ماهیان خاویاری در کشور و نهایتاً کاهش فشار بر صید این گونه 

 ارزشمند باشد.

 

ews/http://www.iana.ir/fa/n47572/%D8%B1%D9%87%D8% 
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 شکر
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

اندازی مجدد هزار تنی ظرفیت تولید شکر با راه 400هزارتن شکر در کشور تولید می شود/ افزایش  750یک میلیون و 

 شهریور ماهکارخانه تعطیل شده در خوزستان/ آغاز به کار کارخانه های قند و شکر از هفته نخست 

هزارتن است که با ادامه روند تولید نیشکر و چغندرقند درکشور، تولید این محصول  100میلیون و  2کل نیاز ساالنه شکرکشور حدود 

 .محقق خواهد شد 1400هزارتن برآورد می شود و خودکفائی در تولید این محصول تا سال  750در سال جاری یک میلیون و 

دانائی دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران امروز در گفتگو با خبرنگار ایانا با  به گزارش ایانا، بهمن 

هزارتن شکر از  860هزارتن رسید، از این میزان  643 و میلیون یک به جاری سال در شکر تولید میزان: افزود  بیان این خبر

ساله کشت و صنعت چغندرقند محسوب  120شده که رکورد جدیدی در تاریخ هزارتن شکر ازنیشکر استحصال  783چغندرقند و 

 .می شود

هزارتن است که با ادامه روند تولید نیشکر وچغندرقند درکشور، خودکفائی  100میلیون و  2وی گفت: کل نیاز ساالنه شکرکشور حدود 

 90هزارهکتار و نیشکر  117یرکشت چغندر حدود دانائی با اشاره به اینکه سطح ز.محقق می شود 1400در تولید شکر تا سال 

تن  53درصدی استحصال شکر وچغندرقند  10تن درهکتار با راندمان  84هزارهکتاراست، تصریح کرد: متوسط عملکرد نیشکر 

 .دتن شکر از این دو محصول تولید می شو 9و  8.5درصدی استحصال شکراست که به ترتیب در هرهکتار  17درهکتار با راندمان 

هزارهکتار  179با سطح زیرکشت  85دبیرانجمن صنفی کارخانجات قند وشکرایران با بیان اینکه میزان برداشت چغندرقند در سال 

میلیون تن چغندرقند  6هزارهکتاری سطح زیرکشت این محصول  67با وجود کاهش  95هزارتن بود، گفت: در سال  600میلیون و  6

هزارهکتاری  90میلیون تن نیشکراز سطح زیرکشت  7.5عملکرد چغندرقند درهکتار است، همچنین  تولید شد که نشان دهنده افزایش

 تولید شد

 تنی عملکرد چغندرقند ایران با اروپا 17فاصله .

تن فاصله دارد،  17تن درهکتار است و با عملکرد این محصول در ایران  70وی عنوان کرد: متوسط عملکرد چغندرقند در اروپا 

عضو .میلیون تن تولید چغندرقند بیشترین میزان تولید این محصول دردنیا را به خود اختصاص داده است 41برزیل با  همچنین

هزارتن  275هیئت مدیره انجمن صنفی کارخانجات قند وشکرایران با بیان اینکه تولید شکر در اواخر دولت هشتم به یک میلیون و 

وارد  1385هزار تن شکر در سال 527میلیون و  2رصدی واردات شکر را به صفر رساند و د 150رسیده بود، گفت: دولت نهم تعرفه 

هزارتن بود، شکر تولید داخل روی دست کارخانجات باقی ماند و به دلیل نبود  600کشور شد درحالی که نیاز وارداتی ساالنه کشور 

جه زارعین چعندرقند نسبت به کشت این محصول عقب نشینی نقدینگی این واحدها، تصفیه حساب کشاورزان به تاخیر افتاد، در نتی

وی درادامه اضافه کرد: تغییر کشت ناگهانی و هجوم کشاورزان از کشت چغندرقند به سیب زمینی، باعث تولید بیش از حد .کردند

هزار تن به  275یلیون و شد و تولید شکر ازیک م 88این محصول در کشور و رسوایی توزیع سیب زمینی بین مردم قبل از انتخابات 

 .رسید 88و  87هزارتن در سال های  550

 هزارتن شکر در کشور 750برآورد تولید یک میلیون و 

دبیرانجمن صنفی کارخانجات قند و شکرایران با بیان اینکه با رشد قیمت جهانی شکر، قیمت این محصول در ایران افزایش یافت، 

 100الت شوک خارج شدند و در پایان دولت دهم تولید شکردر کشور به یک میلیون و افزود: واحدهای تولیدی تا حدودی از ح

هزارتن و ثبت اولین  335به یک میلیون و  93هزارتن رسید، اما با استقرار وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم، تولید شکر در سال 

هزارتن رسید  643به یک میلیون و  95ارتن و در سال هز 527به یک میلیون و 94ساله صنعت قندو شکر ایران، درسال  120رکورد 
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هزارتن دست  750و پیش بینی می شود در سال جاری به ثبت چهارمین رکورد متوالی صنعت قند و شکر با تولید یک میلیون و 

 .یابیم

 کارخانجات شکر در انتظار اعالم قیمت تضمینی جدید

تومان )جلوی درب کارخانه( بود، اضافه کرد: قیمت تضمینی  520هزارو 2درسال گذشته دانائی با اشاره به اینکه، قیمت هرکیلو شکر 

شکر را سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده محاسبه می کند و این قیمت درکارگروه تنظیم بازار معاونت اجرائی ریاست 

ر از هفته اول شهریورماه آماده انجام فعالیت و منتظر جمهوری تصویب و اعالم می شود، با توجه به اینکه کارخانه های قند و شک

 .اعالم نرخ تضمینی جدید شکر هستند، تاکنون این قیمت برای سال جاری اعالم نشده است

 راه اندازی مجدد کارخانه تعطیل شده چغندرقند

ن انجمن هستند، تصریح کرد: این کارخانه عضو ای 45عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران با بیان اینکه 

استان و  18استان کشور مستقر شده اند، چغندرقند در  16کارخانه نیشکر است و در  9کارخانه چغندرقند و  36واحدها متشکل از 

 کارخانه فرآوری چغندرقند به صورت 26به گفته وی تمام کارخانه های فرآوری نیشکر و .نیشکر در استان خوزستان کشت می شود

واحد به دلیل واردات بی رویه شکر در دولت نهم تعطیل شدند، اقداماتی برای راه اندازی مجدد یکی از این  9درصد فعال و  100

 400تا  300میلیارد تومان نیاز دارد و با نوسازی این واحد  40واحدها در استان خوزستان در حال انجام است که اعتباری حدود 

نوبت نیاز آبیاری این محصول را  12دانائی با بیان اینکه کشت پائیزه چغندرقند .ر کشور اضافه می شودهزارتن به ظرفیت تولید شک

سال آینده برنامه ای برای صادرات شکر نداریم و هدف اصلی تامین نیاز داخل است، کمبود  4درصد کاهش می دهد، افزود: تا  50تا 

 .ر وارد می شوداین محصول به صورت کنترل شده و براساس نیاز کشو

http://www.iana.ir/fa/news/47576/%DB%8C%DA%A 
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 شکر
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 صندوق توسعه شکر ایجاد شود

اثربخشی و توسعه پایدار این بخش، صندوقی ایجاد شود. این در ( پیشنهاد داده تابه منظور افزایش 1انجمن نیشکر و شکر ویتنام )

 .حالی است که انجمن یاد شده برنامه را به سازمان های مربوطه برای ایجاد یک صندوق برای توسعه صنعت شکر ارائه کرده است

ر در راستای افزایش بهره وری و ، به گفته این انجمن، هدف این صندوق، بازسازی بخش شک"ویتنام نیوز"به گزارش ایانا از سایت 

هزار هکتار خواهد  300با توجه به طرح بازسازی کشاورزی تایید شده توسط دولت، میزان کشت نیشکر منطقه به .توسعه پایدار است

 .تولید می کند 2030میلیون تن شکر تا سال  2.6و  2020رسید که دو میلیون تن شکر تا سال 
تا روش ها و راه حل ها را به طورهمزمان از تولید مواد تا تولید محصوالت شکر برای دستیابی به اهداف تعیین درحالی که این بخش نیاز دارد 

تن در هکتار و کاهش هزینه تولید به کمتر از  7تن در هکتار و شکر به  70شده انجام دهد. برای افزایش بهره وری متوسط نیشکر به بیش از 

  .( در تن برای نیشکر ، باید به بروز رسانی فناوری ها انجام شوددالر امریکا 22هزار دانگ ) 500

دانگ در هر  10،500میلیون دانگ درهکتار و قیمت شکر به کمتر از  40به طوری که این مساله کمک خواهد کرد تا درآمد کشاورزان در حدود 

استفاده از شکر خام کمتر و افزایش محصوالت تصفیه شده و سرمایه همچنین کارخانه ها باید به بروز رسانی محصوالت شکر خود با .کیلو برسد

 .گذاری در محصوالتی همچون الکل، اتانول و کود های میکرو روی بیاورند

Hà Hữu Phái رئیس دفتر نمایندگی ، VSSA  :سرمایه قابل توجه صدها میلیارد دانگ توسط مشارکت داوطلبانه کشاورزان، "در هانوی گفت

 " . و دولت پشتیبانی شده است کارخانه ها

  ".این درحالی است که چنین صندوقی در تایلند به عنوان راهکاری در زمینه سرمایه اجرا شده است"وی افزود: 

 ترجمه: فرحناز سپهری

http://www.iana.ir/fa/news/47605/%D8%B5%D9%86% 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

 ثبات نرخ بیشتر محصوالت لبنی در ماه جاری/ قیمت کره افزایش یافت + جدول

 .در ماه جاری، اگرچه بیشتر محصوالت لبنی ثبات در قیمت را تجربه کردند، اما نرخ کره به میزان محسوسی افزایش یافت

ها ها بوده و هرگونه تغییر بهای آن، موج جدیدی در رسانهایانا، لبنیات، یکی از اقالمی که همیشه در تیررس رسانه به گزارش خبرنگار

کنندگان و های گذشته که خبر افزایش نرخ این محصوالت منتشر شد، رئیس سازمان حمایت مصرفکند. در ماهایجاد می

افزایشی در این محصوالت اتفاق نیفتاده و درخواستی که تولیدکنندگان برای باال  تولیدکنندگان در تیرماه اعالم کرد که هیچ گونه

های تولید در ها دارند، در حال بررسی است.این در حالی است که رئیس اتحادیه بنکداران، دو ماه قبل از افزایش هزینهبردن نرخ

 "د از ماه رمضان برای محصوالت لبنی وجود دارد.ها از بعاحتمال افزایش نرخ"کارخانجات لبنی خبر داده و گفته بود: 

های لبنی در حال مذاکره با سازمان حمایت برای هایی که توسط خبرنگار ایانا صورت گرفت، انجمن فراوردهطبق آخرین پیگیری

نرخ به این کاالها  رسد هنوز اجازه افزایشنظر میدهند، بهافزایش قیمت لبنیات است. آنگونه که آمارهای بانک مرکزی نشان می

 471هزار و تیر ماه، ماست پاستوریزه سه 30داده نشده و در ماه جاری ثباتی نسبی در این بازار حکمفرماست.در هفته منتهی به 

تومان در هر کیلوگرم  903هزار تومان و شیر پاستوریزه دوهزار و  29تومان، کره پاستوریزه  108هزار و تومان، پنیر پاستوریزه پنج

 مرداد ماه ثابت بوده و ریالی تغییر نکرده است. 13ها تا دو هفته بعد از آن یعنی هفته منتهی به بود. تمام این نرخ

درصد افزایش داشته  5.6دهد که تومان نشان می 652هزار و  30البته آمارها در انتهای هفته گذشته قیمت کره را هر کیلوگرم 

 24درصد باال رفت و از  0.7تی نسبی برخوردار بودند و تنها قیمت پنیر غیرپاستوریزه به میزان است، اما بهای دیگر محصوالت از ثبا

تومان رسید. این در حالی است که قیمت ماست پاستوریزه در میادین شهرداری در هفته  640هزار و  24تومان به  480هزار و 

 تومان به ازای هر کیلوگرم بود. 560تومان و پنیر پاستوریزه چهارهزار و  325هزار و گذشته سه

http://www.iana.ir/fa/news/47486/%D8%AB%D8%A8%D8%A7 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۵/۲۸ : تاریخ

 تومان درب مرغداری  9000ای مرغ به ثبات رسید؛ شانهمیلیون دالر خوراک دام/ قیمت تخم 80صادرات 
تا  7گذار در زمستان سال گذشته طی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: به دلیل از بین رفتن برخی واحدهای مرغ تخم

تومان به  9000مرغ درب مرغداری اکنون هر شانه تخممرغ بودیم که مشکل حل شد و همروز اخیر شاهد تنش قیمت تخم 10

المللی ، حسن رکنی پیش از ظهر امروز در افتتاحیه سومین همایش بینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .رسدفروش می

که با حضور تولیدکنندگان برتر خوراک دام و رئیس سازمان دامپزشکی در و نمایشگاه جانبی خوراک دام، طیور و آبزیان )فیداکسپو( 

وگو برگزار شد، چنین نمایشگاهایی را فرصت بسیار مغتنمی برای ارائه آخرین دستاوردهای تولید خوراک دام دانست و بوستان گفت

های جدید در این عرصه باید آن ورود تکنولوژی واحد تولیدکننده خوراک دام در کشور داریم که هر روز با وجود 650افزود: بیش از 

 .تری داشته باشیمالمللی حضور پررنگتر کنیم تا بتوانیم در بازارهای بینهای قدیمیرا جایگزین تکنولوژی

ما شود که میلیون تن ساالنه خوراک دام در کشور تولید می 8.5وی به آمار تولید خوراک دام در کشور اشاره کرد و گفت: حدود 

میلیون دالر  80تا  70هزار دالر خوراک دام به  30سال گذشته از صادرات  4-5ظرفیت تولید دو برابر این رقم را داریم، چراکه ظرف 

گذار، مرغ گوشتی و سایر محصوالت نهایی بسیار وی بابیان اینکه خوراک دام و طیور در تولید انواع ماکیان، مرغ تخم.ایمرسیده

م ها و لبنیات را هتوانیم صادرات محصوالت نهایی مانند انواع پروتئین، چیپس و فرآوردهفزود: در همین راستا میتأثیرگذار است، ا

ایم که اگر با همین روند افزایشی پیش برویم بیش از میلیون تن در سال رسیده 10طور که در تولید لبنیات به بیشتر کنیم. همان

ماهه نخست امسال  4وی به آمار گمرک ایران در مورد حجم صادرات لبنیات در .داشت یک میلیون تن صادرات لبنیات خواهیم

معاون وزیر جهاد کشاورزی .نوع محصول لبنی صادر شده است 20هزار تن شیر و  400ماه گذشته  4اشاره کرد و گفت: امسال در 

 500سال اخیر نزدیک به  3-4کرد و گفت: در  اشاره مرغ همدر امور دام و طیور به صادرات محصوالت پروتئینی از جمله مرغ و تخم

هزار تن گوشت مرغ این رقم  200میلیون و  2مرغ صادر شده است که با توجه به شرایط کنونی و تولید هزار تن مرغ، طیور و تخم

نباید فراموش کرد که مرغ تولیدی کشور صادر شده، اما درصد تخم 10سال گذشته  2-3رکنی این را هم گفت که در .کافی نیست

وی در پاسخ به این سؤال .برای افزایش صادرات باید بتوانیم محصول استاندارد تولید کنیم که الزمه آن داشتن خوراک دام سالم است

مرغ همیشه کمتر سال گذشته نگاه کنیم قیمت تخم 4ای داشته است، گفت: اگر به مرغ روند فزایندهکه طی یک ماه اخیر قیمت تخم

روز اخیر با یک تنش قیمتی در این حوزه  10تا  7تر از قیمت جهانی عرضه شده است، قبول داریم که ز قیمت تمام شده یا پایینا

ته گذار بوده منجر و البایم که به وقوع پدیده آنفلوانزای پرندگان در سال گذشته و از بین رفتن برخی واحدهای مرغ تخممواجه بوده

تومان اعالم کرد و  4500اکنون مرغ را درب مرغداری همرکنی قیمت هر کیلوگرم تخم.وباره پوشش داده شدتوسط تولیدکنندگان د

شود باید نهادهای خواهی انجام میها زیادهفروشیکند و اگر در برخی خردهافزود: بازار عرضه و تقاضا روند تعادلی خود را طی می

 .مرتبط با آن برخورد کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960528000864 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960528000864


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

169 
 

 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۵/۲۸ : تاریخ

 واکسیناسیون تب برفکی به دلیل کمبود کامل اجرا نشد/ ارائه مجوز واردات واکسن از روسیه
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: به دلیل آنکه مؤسسه رازی و شرکت روناک نتوانستند نیاز فاز بهاره واکسن تب برفکی را  

  .تأمین کنند، مجوز واردات واکسن دادیم که نمونه وارداتی روسیه در حال ارزیابی است

فیدکسپو( )، مهدی خلج امروز در حاشیه سومین نمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

رسد که به دلیل انجام نشدن فاز بهاره واکسیناسیون تب برفکی این بیماری بومی در پاسخ به این سؤال که اخیراً اخباری به گوش می

گردد، گفت: روند بیماری تب برفکی تا به حال تغییری نکرده است و بیماری می ساز شده و منجر به ذبح آنهاها مشکلدر برخی دام

های موردنیاز تب برفکی از منابع تولید داخلی مانند مؤسسه واکسن و سرم سازی وی افزود:اما قرار بود واکسن.تحت کنترل است

شد و با کمبود واکسن تب برفکی در فاز بهاره ها محقق نبینیرازی و شرکت روناک در استان کردستان تأمین شود که این پیش

وی با اشاره به اینکه در همین راستا اجازه واردات واکسن تب برفکی به .ها واکسیناسیون اجرا نشدبینیاندازه پیشمواجه بودیم که به

است و شرکتی دیگر در حال  ها در حال واردات این نوع واکسن به کشورایم، افزود: یکی از همین شرکتهای مجاز دادههمه شرکت

حال تالش دامپزشکی بر این است که خودش بتواند تولید موردنیاز خلج اضافه کرد: درعین.آزمایش نمونه وارداتی از کشور روسیه است

تب برفکی را در داخل ادامه دهد و در همین راستا هفته گذشته کارگروه تخصصی سازمان دامپزشکی در محل تولید واکسن شرکت 

وی به مردم اطمینان خاطر داد که بیماری تب برفکی کامالً تحت کنترل است و افزود:نباید .وناک در مهاباد کردستان برگزار شدر

 100هایی ازجمله تب برفکی با کمبود منابع مالی مواجه است و مجلس نیز فراموش کرد که سازمان دامپزشکی برای تهیه واکسن

 .مدیریت بحران تصویب کرده است که به دولت ابالغ شده است 12و  10مواد میلیارد تومان اعتبار در قالب 

وی اختصاص این رقم به سازمان دامپزشکی را جزو موارد نادر عنوان کرد و گفت: اگر این رقم زودتر به سازمان دامپزشکی برسد، 

 .دکمبودهای واکسن موردنیاز تب برفکی را از منابع داخلی و خارجی تأمین خواهیم کر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960528000918 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

صادرات سیب ایران به مرکز عراق با نام پایان ممنوعیت صادرات سیب به شمال عراق از ابتدای آذرماه سال جاری/ 

 لبنان

 .عراق پایان ممنوعیت صادرات سیب ایران را دهم آذرماه سال جاری اعالم کرد

دلیل این وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: در حال حاضر بهرئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی امروز در گفت

میلیون  18میلیون تومان و مرکز عراق با تعرفه  28کانتینر سیب کشور به شمال عراق با تعرفه گمرکی  ها هرممنوعیت و محدویت

تومان وارد شود.رضا نورانی افزود: ارسال سیب ایران با نام لبنان از دیگر مشکالتی است که ممنوعیت و محدودیت صادرات سیب به 

با تأکید بر اینکه مشکالت صادرات سیب مختص کشور عراق نیست، بیان  عراق برای این محصول کشور به همراه داشته است.وی

 کند و صادرات محصوالتها را تأمین میهای صادراتی که با کشورهای روسیه، پاکستان و هند داریم نیز تنها منافع آنکرد: پروتکل

هزار روپیه، به هندوستان  570نتینر سیب به پاکستان رو کرده است.به گفته نورانی، ایران برای صادرات هر کارا ما بسیار دشوار روبه

کند، این در حالی است که واردات ما از درصد تعرفه گمرکی پرداخت می 35تا  30سنت و به روسیه حدود  60برای هر کیلوگرم 

ویژه در بخش حمل بههای مناسب شود.وی کمبود زیرساختاین کشورها با تعرفه چهار، پنج و در برخی موارد صفر درصد انجام می

را از دیگر مشکالت اساسی صادرات محصوالت باغی کشور عنوان کرد و ادامه داد: برای حمل محصوالت باغی نیاز به کانتینرهای 

 رو هستیم.ها روبهیخچال دار و در دریا به شناورهای مخصوص است که به شدت با کمبود آن

های خود را از بندر بوشهر به کشتیرانی والفجر حرکت 91نوان کرد: از سال رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی ع

دلیل کشورهای کویت، بحرین، قطر تعطیل کرده است و تنها تعداد محدودی شناور بخش خصوصی در این بخش فعال هستند که به

ل و نقل ایران باعث شده کشور ترکیه نبود نظارت نوسان زیادی در نرخ کرایه حمل دارند.نورانی یادآور شد: مشکالت حوزه حم

 های صادراتی در منطقه را از ما بگیرد و با استفاده از بنادر ایران کانتینرهای خود را به کشورهای ازجمله قطر صادر کند.فرصت

رای مان اجوی در پایان نبود متولی مشخص برای توسعه صادرات محصوالت باغی را دلیل مشکالت مذکور دانست و تأکید کرد: از ز

قانون انتزاع بخشی از کار به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و بخشی دیگر در سازمان توسعه تجارت باقی ماند، این تفرق مدیریت 

باعث شده متولی مشخصی برای صادرات غیرنفتی وجود نداشته باشد و هر روز شرایط برای تجارت محصوالت باغی و زراعی کشور 

 تر شود./سخت

http://www.iana.ir/fa/news/47501/%D9%BE%D8%A7%DB% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۱تاریخ: 

 کندبعدی، مشکل گرانی گوشت را حل نمیواردات تک

ها را به کلی حل کرده و تواند مشکل قیمتگیرد، اما این موضوع نمیبازار گوشت صورت میواردات الشه بره، اگرچه با هدف تنظیم 

 .باید در کنار آن، واردات الشه میش نیز انجام شود

ح تمایل برای ذب"ای رادیویی اعالم کرده بود: به گزارش خبرنگار ایانا، چندی پیش رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در مصاحبه

 اند، افزایش یافته و این موضوع کمبود گوشت قرمز را رقم زده است.ه هنوز زایمان نکردههای ماده کبره

ز زمانی ا"کشی دانسته و افزوده بود: اصغر ملکی، چنین اقدامی را که از چهار سال گذشته تاکنون ادامه داشته، مصداق بارز نسلعلی

جواب ماند و بازار مجبور شد برای حل این مشکل، به کشتار بندی بیبستههای تومانی قطع شد، تقاضای شرکت 1226که ارائه ارز 

ار چرا یک دامد"این در حالی است که رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور با رد این ادعا به ایانا اعالم کرده بود: "های ماده رو بیاورد.بره

این یعنی از بین بردن سرمایه؛ بنابراین موضوع گفته شده مورد تأیید ای که هنوز به فصل زایمان نرسیده را کشتار کند؟ باید دام ماده

 "نیست. مگر اینکه دام گفته شده، حذفی باشد.

کند. اعضای این شورا معتقدند که گرانی گوشت برداری میکنندگان دام زنده از مسئله دیگری در همین زمینه پردهحال شورای تأمین

هزار تومان در هر کیلوگرم  24عنوان مثال، گوشت میش که باید حدود انواع این محصول شد. بهدر یک سال اخیر، موجب باال رفتن 

هزار تومان رسیده است. دلیل آن هم رقابتی است که در بازار برای انواع گوشت ایجاد شده.  35تا  34قیمت داشته باشد، اکنون به 

ها جرو آن رود؛ بنابراین سیستم آزاد که قصابیتبع آن میش نیز باال می یابد، بهبه عبارتی وقتی مثالً قیمت گوشت بره افزایش می

آورند.طبق این گزارش، قبل از گرانی گوشت، کمتر کسی به سراغ کشتار های ماده رو میهستند، به همسن دلیل به کشتار میش

یشتر روی بره متمرکز بود، اما اکنون رفت. زیرا سود و ارزش بازرگانی چندانی برای قصاب نداشت و تمایل کشتارکن بمیش می

وضعیت متفاوت شده است. در حال حاضر که قیمت میش نیز سیر صعودی گرفته، سیستم توزیع آزاد گوشت، تمایل بیشتری برای 

نابراین ب ها دارد.تمام این اتفاقات در حالی است که تصمیمات تنظیم بازار نیز تنها روی واردات بره متمرکز شده است؛کشتار این دام

توان با واردات تک بعدی، مشکل گرانی را حل کرد. در حالی که بخش کوچکی از بازار متنوع گوشت تحت تاثیر قرار گرفته و نمی

پردازد.به همین دلیل، بخش کننده پول اضافی برای خرید این نوع گوشت میاکنون با افزایش غیرواقعی قیمت میش، مصرفهم

ها در بازار به تعادل برسد، باید بازار وارداتی تنوع بیشتری پیدا شت اعتقاد دارد که اگر قرار است قیمتخصوصی تامین کنندگان گو

توان ادعا کرد تنظیم بازار گوشت، شود. در آن صورت است که میکرده و الشه میش نیز جزو اقالمی باشد که به همراه بره وارد می

کنندگان دام، تن از این گوشت در سال، طبق گفته شورای تأمین 500تا  300ه واردات شود. البتهای جامعه را شامل میتمام دهک

هاست و با تأمین نیاز این ها و بیمارستانهای پرمصرف مانند پادگانکافی خواهد بود. ضمن اینکه مصارف میش، بیشتر در ارگان

 توان تعادل را به کل بازار گوشت برگرداند./ها میبخش

http://www.iana.ir/fa/news/47697/%D9%88%D8%A7 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۱تاریخ: 

 بازار روسیه، هدف صادرکنندگان ایرانی

عنوان های ایران و روسیه، بازار روسیه بهوضعیت همکاریدنیای اقتصاد: در نشست نمایندگان بخش خصوصی و دولتی درباره آخرین 

 .بازار هدف صادرکنندگان ایران معرفی و اقدامات الزم برای ورود به این بازار بررسی شد

مقام وزیر در امور تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج قائم

ریزی و شناخت دقیق، سازوکار ورود موفق به بازار روسیه را پیدا کنیم و د بر اهمیت بازار روسیه، گفت: باید با برنامهضمن تاکی

های حقوقی الزم فراهم شده است، صندوق ضمانت صادرات دو کشور همکاری خوبی دارند و خوشبختانه در حال حاضر زیرساخت

وی همکاری مشترک را محور تمام مذاکرات ایران .واگن در کشورمان آغاز شده است های مشترک دو کشور در زمینه ساختهمکاری

مذاکرات مرتبط با انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل روسیه،  :با طرف خارجی دانست و افزود

آزمایشی،  صورتها، پس از سه سال بهتا با کاهش تعرفهشود قزاقستان، قرقیزستان، بالروس و ارمنستان، با جدیت و دقت پیگیری می

های تولیدی و لجستیک را از مسائل اصلی در تجارت خارجی مقدمات تجارت آزاد با این کشورها را فراهم آوریم. خسروتاج ظرفیت

کل دفتر اروپا و آمریکا نیز در گذاری است. بهروز الفت مدیر ریزی و هدفعنوان و اظهار کرد: توسعه نیازمند تقسیم وظایف، برنامه

های های میز روسیه به منظور تعامل هرچه بیشتر با بخش خصوصی اشاره کرد و شناسایی و معرفی ظرفیتاین نشست به برنامه

 درصدی ارزش16در ادامه، اکبرپور دبیر میز روسیه، ضمن اشاره به افزایش .صادراتی ایران به روسیه را از بخش خصوصی خواستار شد

های عمل آمده برای توسعه همکارینسبت به مدت مشابه در سال گذشته و اقدامات به 1396دالری صادرات کشورمان در چهار ماه 

ها، رنگ و رزین، چسب، مواد دو کشور گفت: دارو و تجهیزات پزشکی، محصوالت کشاورزی و دامی، آبزیان، مواد غذایی، شوینده

بنیان، مبلمان، کاشی و سرامیک و... از اقالم دارای پتانسیل س، محصوالت چرم، محصوالت دانشپتروشیمی، مس، سیمان، کفش و لبا

های های آتی از جمله برگزاری پاویون کشورمان در نمایشگاهشوند. وی همچنین از برنامهصادراتی ایران به روسیه محسوب می

های سپس نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه.سیه در آینده خبر دادالمللی مواد غذایی و برگزاری کمیته تجاری و صنعتی با روبین

های صادراتی، مسائل گمرکی، مشکالت روابط بانکی، نرخ دولتی به بحث و تبادل نظر درخصوص مشکالتی چون نداشتن کنسرسیوم

مل های حثبت دارو در روسیه، هزینهها، طوالنی بودن فرآیند ها و صرافیباالی کارمزد بانکی، تفاوت نرخ خرید و فروش ارز در بانک

ر بازار دار دهای صادراتی درخصوص محصوالت اولویتو نقل و ... پرداختند. در این نشست مقرر شد تا درخصوص تشکیل کنسرسیوم

 یها گزارش راهنماهای گمرک، استاندارد و بانکگیری شود. همچنین مقرر شد سازمانهای تخصصی تصمیمروسیه در قالب نشست

راه  ها، گمرک، استاندارد و وزارتتجارت با روسیه را برای درج در سایت این سازمان اعالم کنند و نیز تشکیل جلسه تخصصی با بانک

 .و شهرسازی برای حل مشکالت تجار و بازرگانان در دستور کار میز روسیه قرارگیرد

http://www.iana.ir/fa/news/47696/%D8%A8%D8 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۲۷تاریخ: 

 درآمد کشور از صادرات بادام بدون پوست چقدر است؟

 .تن بادام بدون پوست ، از کشور صادر شده است 576قریب به  96طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

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

 .، از کشور صادر شده است بادام بدون پوستتن  576قریب به  96 یک ماهه نخست سال

 .بوده است 146،296،873،951و ارزش ریالی آن  4,511,707 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/6204522/%D8%AF%D8%B1%D8 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 رمق استمرغ همچنان بیصادرات مرغ و تخم

علی رغم رایزنی ها برای ارسال مجدد محموله های مرغ و تخم مرغ بعد از آنفوالنزای حاد پرندگان به سبب نبود مزیت قیمتی، خبری 

با گذشت چند ماه از اعالم  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.از صادرات نیست

 .نیست صادرات مرغ و تخم مرغپاکی آنفوالنزای فوق حاد پرندگان خبری از 

ست که رایزنی ها برای ارسال مجدد محموله های مرغ و تخم مرغ به عراق و افغانستان از همان ابتدا آغاز شد اما به این درحالی ا

به کار گرفته نشود، امکان  یارانه صادراتی کارشناسان بخش معتقدند تا زمانیکه ساز و کار.سبب نبود مزیت قیمتی صادرات رها شد

محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با . ام شده تولید باال استصادرات وجود ندارد، چراکه هزینه تم

جوجه از افزایش نرخ جوجه یکروزه در بازار خبر داد و گفت : در حال حاضر نرخ هر قطعه   صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار 

میلیون قطعه جوجه با  20تومان است از این رو طبق توافقات از ابتدای شهریور ماه انجمن جوجه یکروزه  2700 تا 2300  یکروزه

 صادرات مرغوی با اشاره به آخرین وضعیت .تومان را در اختیار اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی قرار می دهد 1800قیمت 

افزود: با توجه به نرخ کنونی جوجه یکروزه امکان رقابت با سایر رقبا در بازارهای هدف وجود ندارد چرا که مرغداران با نرخ کنونی 

یوسفی ادامه داد: تنها صادرکنندگانی که از قبل، انعقاد .جوجه یکروزه از عرضه مرغ با وزن پایین در جهت صادرات امتناع می نمایند

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره .اند به تعهدات خود عمل کرده و مقداری صادرات انجام می هندقرارداد داشته

طی ماه های آتی در بازار تصریح کرد: با توجه به کاهش نرخ تمام شده مرغ و اجرای طرح کاهش سن کشتار،  کاهش نرخ جوجهبه 

 .پیش بینی می شود که صادرات رونق گیرد

 صادرکنندگان تخم مرغ چشم انتظار مشوق صادراتی

با اشاره به آخرین  صنعت،تجارت و کشاورزیفرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار 

هزارتن تخم  5حدود   آنفوالنزای حادپرندگان ه با اعالم پاکی کشور ازوضعیت صادرات تخم مرغ اظهار داشت: اواخر اردیبهشت ما

وی افزود: اگر مرغداران در فصل پاییز همانند سال گذشته گرفتار آنفوالنزای .مرغ به بازارهای هدف صادر شد که این رقم باالیی نیست

طالکش با انتقاد از بدقولی .هزارتن برسد 50رقم به  صادرات تخم مرغحاد پرندگان نشوند، پیش بینی می شود که تا پایان سال 

گفت: با این وجود نمی توان به صادرات امیدوار بود، چراکه امکان رقابت قیمتی در بازارهای  مشوق صادراتیدولت نسبت به پرداخت 

درب  تخم مرغکنونی  گذار ادامه داد: با توجه به نرخدبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم.هدف با سایر رقبا وجود ندارد

 50 صادرات  تومان یارانه اختصاص دهد تا پیش بینی 700تا  500مرغداری، دولت به طور متوسط برای هر کیلو محصول باید 

 .یابد تحقق مرغ تخم هزارتن

http://www.yjc.ir/fa/news/6211604/%D8%B5%D8%A7%D8%AF% 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مرداد / /  ۲۵چهارشنبه , 

 واحد دامی غیر مجاز از مراتع الر 700خروج 

 .واحد دامی غیر مجاز از مراتع الر خبرداد700فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران از خروج 

 روز: دافزو خبر این اعالم ضمن زاده انزابی جلیل تهران، استان آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره به گزارش ایران اکونا به نقل از 

واحد دامی مازاد بر ظرفیت  700دامدار متخلف که حدود  2ن حفاظت منابع طبیعی یگا عوامل مراقبت و گشت عملیات طی گذشته

ها از این مراتع، افراد متخلف جهت پیگرد قانونی به مراجع قضائی معرفی را به مراتع الر آورده بودند شناسائی و ضمن اخراج دام

خورد شود و با متخلفین بروی اظهار داشت: پروژه کنترل دام تا نیمه شهریور ماه سال جاری در منطقه ییالقی الر اجرا می.شدند

هزار  73فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران تصریح کرد: وسعت مراتع الر حدود .جدی و قانونی صورت خواهد گرفت

انزابی زاده از عموم بهره برداران و دامداران خواست در صورت .هزار واحد دامی است 86هکتار و ظرفیت چرای دام مجاز در این مراتع 

 .به یگان حفاظت منابع طبیعی اطالع دهند 1504در مراتع مراتب را از طریق شماره تلفن مشاهده هرگونه تخلف 

http://iranecona.com/76460/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۶تاریخ: 

 قیمت شیرینی، شکالت و محصوالت سلولزیحذف 

رینی کننده روی شیزاده وزیر صنعت قیمت مصرفای دبیر انجمن شیرینی و شکالت گفت: طبق توافق با نعمتجمشید مغازه |فارس

  .شودو شکالت، چیپس و اسنک و همچنین محصوالت سلولزی بهداشتی حذف می

گیری خواهیم کرد. او ادامه داد: مدیره انجمن شیرینی و شکالت تصمیماعضای هیأت به گفته او، در مورد زمان اجرای این طرح، با

کننده از روی شود و قرار است فعال در مرحله اول، حذف قیمت مصرفاین مسأله همچنین شامل صنایع سلولزی بهداشتی نیز می

 .یردبندی شیرینی و شکالت، چیپس و اسنک و محصوالت سلولزی بهداشتی صورت گبسته

http://www.iana.ir/fa/news/47527/%D8%AD%D8%B0%D9%81 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 95 سبقت ارزآوری محصوالت کشاورزی و غذایی از صنایع معدنی در سال

 .میلیون دالر از میزان ارزآوری صنایع معدنی باالتر بود 800سال گذشته مجموع ارزآوری محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی حدود 

میلیون  795ماهه سال گذشته سه میلیارد و  12به گزارش خبرنگار ایانا، طبق جداول منتشر شده توسط سازمان توسعه تجارت، در 

ل و زمینی، گبار، پسته، محصوالت حیوانی، آبزیان، کشمش، زعفران، خرما، سیبکشاورزی مانند میوه و ترهدالر محصوالت مختلف 

حدود یک درصد رشد منفی داشت. این در  95گیاه و چای به کشورهای مختلف صادر شد که البته از لحاظ ارزشی نسبت به سال 

 قالم کامالً مشهود است.درصدی صادرات این ا 17حالی است که از لحاظ وزنی، رشد 

شود که در هزار دالر برآورد می 500میلیون و  77به میزان دو میلیارد و  95از طرفی ارزش صادرات محصوالت غذایی در سال 

 30.5حدود هشت درصد رشد مثبت داشته است. جالب اینجاست که در صدر این جدول، محصوالت لبنی با  94مقایسه با سال 

 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد کرده است. 19میلیون دالر ارزآوری داشته که  634تنهایی گروه کاالیی، بهدرصد سهم در این 

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

میلیون  82، پنج میلیارد و 94درصد رشد نسبت به سال  3.5این در حالی است که در گروه صنایع معدنی، ارزآوری سال گذشته با 

هزار دالر برآورد  500میلیون و  872دالر بوده است. بنابراین به طور کلی ارزآوری گروه کشاورزی و صنایع غذایی، پنج میلیارد و 

 میلیون دالر بیشتر است. 800شود که در مقایسه با گروه صنایع معدنی حدود می

فوالد، مس، آلومینیوم، سرب، روی و مصنوعات حاصل از آنها، سیمان، کاشی، سرامیک، اقلم عمده صنایع معدنی شامل چدن، آهن، 

شیشه ساختمانی و سنگ تزئینی بوده است. البته نباید فراموش کرد که در همین بازه زمانی، صادرات سنگ آهن و سنگ تزئینی 

، باال رفتن قیمت جهانی سنگ 94ین عدد نسبت به سال میلیون دالر ارز به کشور وارد کرده و یکی از دالیل افزایش ا 918خام نیز 

 المللی بود.آهن در بازارهای بین

http://www.iana.ir/fa/news/47615/%D8%B3%D8%A8% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 عرضه آرد بخش خصوصی در بورس کاال، فردا دوشنبهنخستین 

های آردسازی وری در بخش کشاورزی، این بار کارخانهقانون افزایش بهره 33پس از ورود گندم به بورس کاال در قالب اجرای ماده 

 .اندنیز به مکانیزم عرضه و تقاضا پاسخ مثبت داده

های صنفی صنایع رعامل کارخانه آرد تابان و رئیس هیات مدیره کانون انجمنبه گزارش ایانا از بورس کاال، حسین یزدجردی، مدی

 تواندآرد ایران با اشاره به عرضه آرد در بورس کاال عنوان کرد: تولید آرد به گندم وابسته است و عرضه گندم در بورس کاال می

سیاری توانیم ببه اعتقاد من اگر بازار آزاد داشته باشیم میگیری بازار آزاد برای این دو محصول شود. ساز حضور آردسازان و شکلزمینه

 .کننده خواهد داشتگیری بازار آزاد نقشی تعیین ترین ابزار شکلهای موجود را به مرور رفع کنیم و بورس به عنوان مهماز کاستی

اید عرضه آرد در بورس کاال در شرایط کنونی ش .گریز نباشیمقدم شدیم و تصمیم گرفتیم بورسبنابراین در این زمینه پیش :وی افزود

اند، خریدار چندانی نداشته باشد اما باالخره های قدیمی عادت کردهکند و مردم به روشو در بازاری که در آن انحصار حکمفرمایی می

 .ود را نشان خواهد دادباید از یک جایی شروع شود؛ ممکن است در ابتدا چندان موفق نباشد اما مطمئنا طی بلندمدت این روند خ

کنند و تمام آن ها عضو کانون آردسازان هستند و کارخانه آردسازی در کشور فعالیت می 350به گفته یزدجردی در حال حاضر 

مند مجموعه آرد تابان با عرضه محصوالت خود در بورس کاال سعی دارد که توجه بقیه تولیدکنندگان را نیز به این بازار شفاف و قانون

این تولیدکننده آرد با اشاره به اینکه کارشناسان و مدیران بورس طی بازدید از کارخانه آردسازی تابان محصوالت این .لب کندج

آالت کارخانه را بسیار با کیفیت دانستند، اظهار کرد: در حال حاضر آرد تابان دارای مجهزترین کارخانه آردسازی دنیا و تمام ماشین

او اضافه کرد: در حال حاضر نیز مراحل پذیرش آرد تابان در بورس  .ترین محصوالت شرکت بولر سوئیس استنروزترین و مدرآن به

کاال انجام شده و روز دوشنبه این محصول روی تابلوی بورس کاال خواهد رفت؛ امیدواریم نخستین عرضه با استقبال مواجه شود، اما 

هیم داشت چون به اینکه بورس ابزاری کارآمد است و در آینده موجب موفقیت ما خواهد اگر هم این اتفاق نیفتاد، چندان نگرانی نخوا

رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایران درباره اینکه سایر آردسازان چه زمانی به بورس کاال .شد اطمینان داریم

های دیگر نیز اضافه های شرکت تابان با موفقیت انجام شد، کارخانههای انجام شده پس از اینکه عرضهریزیآیند گفت: طبق برنامهمی

های آردسازی به سیستم قدیمی فروش عادت دارند، باید مزیت در بورس کاال را ببینند خواهند شد. از آنجایی که تقریبا تمام کارخانه

یزدجردی با اشاره .د که همه به آن نیاز خواهند داشتو زمانی که به بازار آزاد در کشور دست پیدا کنیم، بورس قطعا ابزاری خواهد بو

مند و شفاف، کیفیت و مشخصات آرد را در های عرضه آرد در بورس کاال، تصریح کرد: بورس کاال به عنوان ابزاری قانونبه مزیت

ده اخذ کرده است در صورتی که کننکند و از آنجایی که بورس کاال، تضامین الزم را از عرضههای عرضه به خریدار اعالم میاطالعیه

کیفیت کاال با آنچه که اعالم شده تفاوت داشته باشد دریافت غرامت مشمول خریدار خواهد شد، بنابراین خیال خریدار از بابت کیفیت 

کارخانه آردسازی محصول خود را در بورس عرضه کنند محصولی فروش خواهد رفت که  10راحت خواهد بود. از سوی دیگر وقتی 

 .کنندگان کشف قیمت در بورس کاال نیز عادالنه تر خواهد بودتری دارد، بنابراین با تعدد عرضههم کیفیت بهتر و هم قیمت مناسب

وی خاطرنشان کرد: شاید اکنون بسیاری از آردسازان مزیت عرضه در بورس را احساس نکنند اما مسلما در آینده شاهد استقبال هر 

 واهیم بودچه بیشتر از بورس کاال خ

http://www.iana.ir/fa/news/47612/%D9%86%D8%AE%D8%B3% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۱تاریخ: 

 ترین کارخانه مواد غذایی اهواز پلمب شدقدیمی

میلیارد تومانی تعطیل  6بانک صادرات خوزستان مجتمع تولیدی صنایع غذایی کارین با قدمتی بالغ بر بیست سال را به دلیل بدهی 

 نفر نیروی کار غیر مستقیم شد 500نفر نیروی کار مستقیم و  150کرد و باعث بیکاری 

 در غذایی دموا کننده تولید کارخانجات بزرگترین از یکی  مجتمع تولیدی صنایع غذایی کارین با قدمتی بالغ بر بیست سال که

این کارخانه مواد .شد پلمب تومان میلیارد 6 مبلغ به بانکی معوقه بدهی علت به  امسال ماه مرداد پنجم و بیست است خوزستان

کنسروهای ماهی تن، خوراک لوبیا نفر نیروی کار غیر مستقیم و تولید انواع  500 و مستقیم کار نیروی نفر 150 فعالیت  غذایی با

 .رود، قرار داردچیتی، انواع شورجات، ترشی جات، مربا در منطقه باوی اهواز که یکی از مناطق محروم خوزستان به شمار می

 انتخاب ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه منتخب نمونه واحد  به عنوان 83و  82،  80، 1378های این کارخانه در سال

از معاونت  1383مجتمع تولیدی صنایع غذایی کارین دارای تندیس طالیی استاندارد، دریافت لوح صنعت سبز کشور در سال .شد

برای بهداشت و ایمنی غذا  HACCP محترم ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، دارای گواهینامه بین المللی

 URS  برای مدیریت کنترل کیفیت از شرکت ISO9001:2000اهینامه بینالمللی،انگلستان و همچنین دارای گو URS از شرکت

باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری شعار امسال را اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری کردند اما متاسفانه بانک .انگلستان است

جمهور در خصوص کمک به تولید تنها در صدد  رغم بخشنامه بانک مرکزی و دستورات معاون اول ریسصادرات خوزستان علی

های تولیدی بوده و تا کنون هیچ کمکی در خصوص سرمایه در گردش کارخانه های قدیمی و دایر نمودن آن ها تعطیلی کارخانه

  .انجام نداده و این اقدام بانک صادرات تنها سبب ایجاد نارضایتی در این منطقه محروم شده است

http://www.iana.ir/fa/news/47705/%D9%82%D8%AF%DB%8C 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶ مرداد ۳۰تاریخ: 

 میلیون تن مواد غذایی در داخل 130غذایی/تولید خودکفایی کشور در عرصه مواد

کنندگان موادغذایی از رسیدن کشور به خودکفایی در تامین نیازهای داخلی در صنایع غذایی خبر تعاونی تولیدمدیره رئیس هیات 

وگو با خبرنگاران با بیان اینکه به لحاظ تولید مواد غذایی، کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد، تفرشی در گفتمهدی کریمی .داد

طور متوسط ساالنه حدود اکنون بهشود و همیی مورد نیاز کشور در داخل تولید میدرصد مواد غذا 95افزود: درحال حاضر حدود 

  .شودمیلیون تن مواد غذایی در کشور از سوی تولیدکنندگان داخلی تولید می 130

 تفرشی همچنین درباره صادرات محصوالت غذایی ایران گفت: صادرات محصوالت غذایی طی یک دهه گذشته همواره روندیکریمی

میلیارد دالر رسیده است. وی افزود: بیشترین  6درحال حاضر به بیش از  85میلیون دالر در سال  500صعودی داشته و از حدود 

گیرد البته به کشورهای آسیای میانه، روسیه و حتی حجم صادرات صنعت غذا به دو کشور همسایه عراق و افغانستان صورت می

  .شوددرات مواد غذایی انجام میکشورهای اروپایی و آمریکایی هم صا

اکنون عراق، امارات، کویت، چین، افغانستان، ترکیه، جمهوری کره، ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، پاکستان و اندونزی هم

های یریزشود. وی خاطرنشان کرد: با برنامهدرصد از صادرات مواد غذایی ایران به آنها انجام می 80کشورهایی هستند که حدود 

المللی ایران به نمایندگی از دولت نمایشگاه اختصاصی مواد غذایی ایران در دوحه های بینصورت گرفته، شرکت سهامی نمایشگاه

ن شود تا ضمکند که فرصت بسیار مناسبی برای صنعت غذایی کشورمان محسوب میشهریور امسال برگزار می 22تا  19قطر را از 

 .معرفی خود، به توسعه بازارهای صادراتی اقدام کند

http://www.iana.ir/fa/news/47638/%D8%A 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

نخستین دوره جایزه ملی کیفیت غذای ایران به کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی واگذار شد + جدول سطوح 

 جایزه ملی کیفیت غذا

های صنایع غذایی ایران انجمننخستین دوره جایزه ملی کیفیت غذا از سوی سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد به کانون 

های غذا و دارو، ارتباطات که جوایز بخشی در حوزه 1390های صنایع غذایی ایران، از سال به گزارش ایانا از کانون انجمن.واگذار شد

ای بالغیهو طی ا 1395آوری اطالعات و خودرو عمالً شکل گرفت، پنج دوره جایزه غذا و دارو برگزار شده است. اما در سال و فن

ار های صنایع غذایی ایران واگذمعاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، جایزه ملی کیفیت غذا از جایزه قبلی تفکیک و به کانون انجمن

انش برداری از دهای ایرانی و با بهرهکرد. این جایزه با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین ویژگی سازمان

های بنیادی سرآمدی نیز یریت روز طراحی شده است. در مدل ملی جایزه ملی کیفیت، عالوه بر اصول مدیریت کیفیت، ارزشمد

توانند تا زمان اعتبار آن، که دو سال های متقاضی میجاری است.جایزه ملی کیفیت دارای سطوح کیفیت مختلفی است و شرکت

هایی که موفق به گذراندن مراحل ثبت نام و ارزیابی در مند شوند. شرکتل خود بهرهاست، از نشان دادن جایزه در تبلیغات محصو

و سازمان های غذا و دارو  دوره جایزه ملی کیفیت غذا شوند، بر اساس امتیاز دریافتی، طی مراسمی با حضور مقاماتی از وزارتخانه ها

 دریافت خواهند کرد. و استاندارد ، جایزه ملی کیفیت

ها، مفاهیم و تواند با الگودهی به سازمانکیفیت، با خود ارمغانی چون پیشرفت و بهبود به همراه دارند. این جوایز می جوایز ملی

 ها را به سوی بهبود مستمر و رشد و تعالی سازمانی سوق دهند. های مدیریتی آن ها را نیز جهت بدهند و آنروش

یران های صنایع غذایی اار به کیفیت و اهتمام به کیفیت، توسط کانون انجمننخستین دوره جایزه ملی کیفیت غذا در سطح اشته

ای از اداره کل امور غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و های صنایع غذایی ایران با اخذ مصوبهبرگزار خواهد شد.کانون انجمن

مام به کیفیت را از جایزه ملی کیفیت غذا دریافت کنند، به هایی که تقدیرنامه اشتهار به کیفیت یا گواهینامه اهتدارو، برای شرکت

 امتیاز در نظر خواهد گرفت. 40و  60ترتیب 

برگزاری جایزه ملی کیفیت غذا اهداف ارزشمندی چون افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت کیفیت، حرکت به سمت نظام 

های کشور بر اساس معیارهای علمی ارزیابی عملکرد، امکان خود مدیریت کیفیت جامع با متدولوژی علمی، امکان ارزیابی سازمان 

ای ها، امکان شناسایی دستاوردههای قابل بهبود، مقایسه با سایر سازمانها و شناخت نقاط قوت و زمینهمند توسط سازمانارزیابی نظام

های بهبود دایمی کیفیت، شناسایی و معرفی سازمانها برای ها در زمینه بهبود کیفیت و ایجاد انگیزه رقابت در سازمانموفق سازمان

المللی، های کشور در سطح ملی و بین المللی و افزایش سازگاری آن ها با بازارهای ملی و بینبرتر کشور، افزایش توان رقابتی سازمان

سازمان در جهت حضور در  ها و الزامات اقتصادی حال و آینده کشور و لزوم افزایش کیفیت محصوالت و خدماتتوجه به ویژگی

 کند.المللی، را دنبال میفضای ملی و بین

http://awnrc.com/index.php
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های غذایی با منشا دامی ) انواع واحدهای صنعتی و صنفی تولیدکننده و عرضه کننده مواد خوراکی و آشامیدنی از قبیل فرآورده

های میوه و سبزی، غالت، ا منشا گیاهی، ) انواع فرآوردههای غذایی بهای گوشت مرغ، شیالت، تخم مرغ و ...(، فرآوردهلبنیات، فرآورده

ها و سایر واحدهای ها و کیترینگها، هتلآردی، قند و قنادی و...(، بسته بندی مواد غذایی مانند خشکبار، آجیل، خرما و...، رستوران

توانند در صورت دارا بودن شرایط غذایی میهای پخش مواد کننده مواد غذایی در سراسر زنجیره تامین غذایی و شرکتتولید یا عرضه

الزم، در این دوره جایزه ملی کیفیت غذا شرکت کنند. کلیه واحدهای صنایع غذایی که تمایل به حضور در نخستین دوره این جایزه 

( نجاای( و برای ثبت نام از طریق وب سایت کانون انجمن های صنایع غذایی )اینجاتوانند جهت اخذ اطالعات بیشتر )ملی دارند، می

 ارتباط برقرار کنند./   02188881369یا شماره دبیرخانه 

http://www.iana.ir/fa/news/47637/%D9%86%D8%AE%D8 
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http://www.ifif.ir/Post/6276
http://www.iana.ir/fa/news/47637/%D9%86%D8%AE%D8


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

183 
 

 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۳۱سه شنبه 

 بالتکلیفی واحدهای مجاز مازندران در استفاده از خمیر مرغ

 سوسیسرئیس انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران گفت: واحدهای مجاز مازندران در استفاده از خمیر مرغ برای تولید 

 دامپزشکی، استاندارد، همچون نظارتی هایاداره جلسات پیرامون اینکه بیان با  بهرامی سیده لیال سلیم .و کالباس بالتکلیف هستند

و با کارشناسان انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذا در خصوص استفاده از خمیر مرغ، موانع اجرایی مطرح شد، اظهار کرد: دار و غذا

 .و دستورالعمل منتشره از سوی غذا و دارو است 2303بوط به اصالحیه استاندارد ملی ایران به شماره موانع اجرایی مر

ایی که ههای تولید خمیر مرغ در واحدهای تولیدی سوسیس و کالباس، تکلیف اسکلت مرغدستورالعمل»وی با طرح این پرسش که 

ها باید انتقال یابند افزود: این اسکلت« درصد پروتیین دارند چیست؟ 10بندی دارای مجوز دامپزشکی که حداقل های قطعهدر شرکت

رئیس انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران با .روندو یا تبدیل به خمیر مرغ شوند، در غیر این صورت به راحتی هدر می

، تصریح کرد: در تهیه سوسیس و بیان اینکه در دستوالعمل، تولید و مصرف خمیر مرغ به مدت یک شیفت کاری مطرح شده است

  شود بنابراین باید منجمد شود و از سوی دیگر مازاد بر مصرف روز را باید چه کرد؟کالباس از خمیر مرغ منجمد استفاده می

 و نیست غمر خمیر کنترل پاسخگوی تنهایی به شناسیبافت آزمون انجام حاضر کارشناسان تمام نظر طبق: کرد بیان بهرامی سلیم

 به مجهز تولیدی واحدهای و نظارتی هایآزمایشگاه آیا است، احشا و پوست وجود عدم خصوص در تحقیقاتی هایآزمون به نیاز

  پیشرفته هستند؟ تشخیصی هایدستگاه

ن و یهایی ملزم به رعایت قوانگیرند با تحمل هزینهوی خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی که همیشه تحت کنترل و بازرسی قرار می

  کنند چیست؟کنند یا عمدتاً خالف میای که رعایت نمیشوند، پس تکلیف زیرپلهها میدستورالعمل

رابر کنند مانعی در بکیفیت تولید و قیمت پایین به بازار عرضه میای که محصول بییرپلهز واحدهای: کرد تاکید بهرامی سلیم

  نام نیستند؟واحدهای بزرگ و صاحب

ود، های خط دو استفاده شهای کشتارگاهبایست از مرغکند برای تولید خمیر مرغ میاینکه دستورالعمل جدید تاکید میوی با بیان 

ها اصالً فعال نیست و با رعایت کامل موارد بهداشتی در واحد تولیدی باز هم میزان گفت: این درحالی است که خط دو کشتارگاه

رئیس انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران اضافه کرد: دستوالعمل منتشره از سوی  .آلودگی باالتر از حد تعریف شده است

معاونت غذا و دارو شاید در اکثر موارد با استاندارد ملی ایران همخوانی داشته باشد ولی تکلیف واحدهای دارای مجوز از دامپزشکی 

  برای تولید خمیر مرغ چه خواهد شد؟

 پذیرمکانا مختلف هایدرصد با مرغ خمیر محتوی محصوالت برای زرد رنگتک پوشش از استفاده اینکه بیان با پایان در بهرامی سلیم

اند از د تا اجرایی شدن این دستوالعمل زمان زیادی الزم است و تکلیف واحدهایی که اعالم کردهرسمی نظر به: کرد تاکید نیست،

 .کنند مشخص نیستخمیرمرغ استفاده می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=87595cdafb83442ab8 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۳۱سه شنبه 

 96فراخوان ثبت نام جایزه ملی کیفیت غذا سال 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین ویژگی سازمان های ایرانی بابهره برداری جایزه ملی کیفیت غذا با توجه به شرایط 

در سالهای اخیر جوایز ملی، منطقه ای و بین المللی متعددی در حوزه های کیفیت، بهره .از دانش روز مدیریت طراحی شده است

یکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و حتی کشورهای درحال وری و سرآمدی کسب وکار در کشورها و مناطق مختلف جهان نظیر اروپا، امر

کشور جهان دارای مدل جایزه ملی کیفیت هستند.  70از  بیش که دهد توسعه، به وجود آمده است. بررسی های انجام شده نشان می

د و و یک الگوی نظام مناین جوایز ابعاد مختلفی دارند، از یکسو مفاهیم کیفیت و سرآمدی کسب وکار را به زبان شیوا بیان کرده 

 ساخت 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=5c5a7e423d554fa894cec1 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 29تا  6بردار از بهره 5300اجرا می شود/ مراجعه به بیش از  برداران پرورش زنبور عسل کشورطرح آمارگیری از بهره

 شهریورماه

 300گیری در سراسر کشور و با مراجعه به بیش از پنج هزار وهای پرورش زنبور عسل به شکل نمونهبرداریطرح آمارگیری از بهره

ایران، هدف از انجام این طرح که با استفاده از چارچوب به گزارش ایانا از مرکز آمار .شودشهریورماه اجرا می 29تا  6بردار از بهره

شود، گردآوری آمار و اطالعات مورد نیاز و ضروری در رابطه با نحوه فعالیت انجام می 1393سرشماری عمومی کشاورزی سال 

ای از قبیل تعداد تردههای اقتصادی کشور است.در این طرح اطالعات گسهای پرورش زنبور عسل از دیدگاه تهیه حساببرداریبهره

ای در سطح استان و کشور گردآوری های سرمایه،تعداد شاغالن و هزینهبرداریکندو، مقدار و ارزش تولیدات، ارزش پرداختی بهره

شود.سمینار آموزشی این طرح آمارگیری با حضور کارشناسان مسئول اجرای طرح از معاونت آمار و اطالعات سازمان برنامه و می

کنندگان  شود. هدف از تشکیل این سمینار آشنایی شرکتروز در مرکز آمار ایران برگزار می 2ها، از روز گذشته به مدت ه استانبودج

با تعاریف و مفاهیم و اهداف اجرای طرح، پرسش ها و نحوه گردآوری اطالعات است.مدیر کل دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران در 

های پرورش زنبور عسل،گفـت:دقت و توجه کارشناسان مسئول برداریشی طرح آمارگیری از بهرهمراسم افتتاحیه سمینار آموز

هره : بآوری اطالعات بهره برداران پرورش زنبور عسل بسیار ضروری است.مسعود اسدی افزودها و جمع ها در تکمیل پرسشنامهاستان

ی می های بین استانتع پر گل و گیاه، در برخی از ایام سال، اقدام به کوچبرداران زنبور عسل، بنا به مقتضیات اقلیمی و نیاز به مرا

کنند که این موضوع در هنگام جمع آوری اطالعات بهره برداران باید مورد توجه قرار گرفته و در صورت نیاز مسئوالن سازمان برنامه 

در ادامه در مورد تفاوت آمار های مرکز آمار ایران و وزارت هماهنگی الزم را با یکدیگر باید داشته باشند.اسدی  و بودجه استان ها،

های آماری است اما اطالعات اطالعات مرکز آمار ایران براساس نتایج طرحبرداران زنبور عسل گفت:جهاد کشاورزی در حوزه بهره

یری ها و جمع آوی اطالعات است ها، عنصر کلیدی طرح آمارگوزارت جهاد بر اساس بر آورد است.وی تصریح کرد: تکمیل پرسشنامه

و ماموران آمارگیر نسبت به تکمیل اطالعات بهره برداران باید جدیت و دقت الزم را داشته باشند و هیچ پرسشنامه ای را سفید تحویل 

برداران ن از بهرهمرکز آمار ایرا ندهند، مگر در مواقعی که بهره بردار در آدرس قید شده در چهارچوب آمارگیری نباشد.وی تاکید کرد:

 پرورش زنبور عسل کشور تقاضا دارد در صورت مراجعه مأموران آمارگیری، همکاری الزم را با آنان به عمل آورند./

http://www.iana.ir/fa/news/47663/%D8%B7%D8%B1 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 بهبود روش زنبورداری تضمینی برای سالمت زنبورهای عسل

محقق استرالیایی باور دارد، شیوه های مدیریت ضعیف در زنبورداری می تواند به گسترش عوامل بیماری زا در میان زنبورهای عسل 

بهداشتی پیچیده و کاهش کلنی های زنبورهای عسل در ،در راستای پاسخ به مشکالت " dadant "به گزارش ایانا از سایت بینجامد.

 سال های اخیر، زمان آن فرارسیده است تا حرفه ای ها و زنبورداران در صنعت زنبور عسل به بهبود روش های خود اقدام کنند.

رت اوون، به ( انجمن حشره شناسی امریکا منتشر شد، راب1در مقاله پژوهشی که چندی پیش در مجله حشره شناسی اقتصادی )

 Apis)دالیلی اشاره کرد که فعالیت های معمولی انسانی عامل کلیدی در گسترش عوامل بیماری زای زنبور عسل اروپایی 

mellifera) .است ، گونه ای از زنبور که به طور اساسی مسئول تولید عسل و گرده افشانی در سراسر جهان است 

ی عسل و اختالل فروپاشی کلنی، از فعلیت انسانی ناشی می شود، می توان با تغییر اوون معتقد است همان طور که کاهش زنبورها

(، مالک یک شرکت عرضه زنبور عسل و 2اوون نویسنده کتاب زنبورداری استرالیایی)در رفتار انسانی به کاهش این روند کمک کرد.

گاه ملبورن است. وی در مقاله خود، به تشریح مجموعه (در دانش4( در مرکز تجزیه و تحلیل خطر امنیت زیستی )3کاندیدای دکترا )

ای از عوامل انسانی که به گسترش پاتوژن )عوامل بیماری زا( زنبور عسل کمک می کند، پرداخته که در اینجا به چکیده ای از آن 

 های یکلن انتقال که داشت توجه نکته این به باید بزرگ، مقیاس ودر عسل زنبور های کلنی انتقال راستای در •ها اشاره می شود:

 2.66 از ، 2016 فوریه در مثال، عنوان به. )شود انجام شده کنترل و حرکت میزان حداقل با تجاری افشانی گرده برای عسل زنبور

 میلیون موفق شدند تا به کالیفرنیا برای گرده افشانی محصول بادام منتقل شوند(. 1.8 ، عسل زنبور های کلنی میلیون

بی دقتی در استفاده از اصول مدیریت تلفیقی آفات به استفاده بیش از حد سموم دفع آفات و آنتی بیوتیک، منجر شده که در  •

( را به  Paenibacillusنتیجه افزایش مقاومت انگل های زنبور عسل و عوامل بیماری زا مانند کنه واروآ و باکتری پائنیباکیلوس )

 دنبال خواهد داشت.

بین المللی زنبور عسل و محصوالت زنبور عسل می تواند به گسترش جهانی عوامل بیماری زا مانند واروآ دستراکتور تجارت  •

(Varroa destructor اکراپیس وودی ،)(Acarapis woodi)نوسما کرانا ، (Nosema cerana ) و انواع قارچ ها همچون

 کمک کند. (Ascosphaera apis)اسکوسفائرا اپیس

 .بینجامد بیماری شیوع به تواند می ها کلنی مدیریت و بازرسی برای زنبورداران میان در کافی تعهد یا مهارت عدم •

ل، ارائه می دهد که می توان به این موارد اشاره عس زنبورهای سالمت بهبود منظور به انسانی رفتار در تغییر برای پیشنهاد چند اوون 

 کرد:

 داخل در عسل زنبورهای مهاجرت های شیوه و ها آن محصوالت و عسل زنبورهای جهانی نقل و حمل بر نظارت قوانین تقویت •

 .تجاری افشانی گرده منظور به کشورها

 جاری و یا زنبورداری تفننی.ت زنبورداری در آفات یکپارچه مدیریت های شیوه به بیشتر پایبندی •

 .زا بیماری عوامل مدیریت زمینه در زنبورداران درمیان آموزش افزایش •

 های منانج دانشمندان، کمک با پردازند می سرگرمی عنوان به فعالیت این به که زنبوردارانی برای تر عمیق پشتیبانی شبکه •

  دولت و زنبورداری
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 و مشکالت زنبور های عسل امروز پیچیده هستند و نقش فعالیت نامناسب انسان به گسترش پاتوژن هاکمک کرده"اوون می گوید: 

در نتیجه تعداد زیادی از کلنی ها از بین می روند، بنابراین باید به سمت مدیریت و سیاست های درست پیش رفته تا بتوان از 

  "فروپاشی کلنی های زنبور عسل جلوگیری کرد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1-Journal of Economic Entomology 

2- The Australian Beekeeping Handbook 

3- Ph.D. candidate.به کسی گویند که در مقطع دکترا تمام دروس را به جز تز خود را گذراند باشد : 

4-  

http://www.iana.ir/fa/news/47608/%D8%A8%D9%87%D 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 های ایران و آلمان در بخش گیاهان داروییگسترش همکاری

وزارت جهاد کشاورزی، در نشست زیر کمیته های تخصصی مربوط به کمیته مشترک کشاورزی ایران و آلمان در  ایانا ازبه گزارش 

برلین در مورد همکاری های نزدیک دو کشور در حوزه مکانیزاسیون کاشت، داشت و برداشت، فرآوری و انتقال تکنولوژی دارو سازی 

ه کسب و کار گیاهان دارویی، فرآوری محصوالت غذایی و کشاورزی مورد در این نشست همچنین حوز.گیاهی به ایران توافق شد

بنا بر این گزارش، در نخستین سمپوزیوم مشترک گیاهان دارویی ایران و آلمان نیز پیمان یوسفی آذر .بحث و تبادل نظر قرار گرفت

سیاست  JKL ش گیاهان دارویی موسسهرییس بخ "فرانک مارته"مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح ملی گیاهان دارویی و 

در این سمپوزیوم که در آلمان برگزار شد، گزارش های علمی و .ها، ظرفیت ها و برنامه های کشورهای متبوع خود را تشریح کردند

 .دی ارایه شاجرایی در مورد ظرفیت های همکاری در زمینه تولید گیاهان دارویی نعنا فلفلی، مارچوبه و سیاه دانه از سوی طرف المان

در این سمپوزیوم مقرر شد که سمپوزیوم مشترک بخش خصوصی ایران و آلمان برای تسهیل روابط در می سال آینده در ایران برگزار 

 شود

http://www.iana.ir/fa/news/47685/%DA%AF%D 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 بارقه های امید برای محصول گندم فراوان تر

درصد بیشتر  21براساس پژوهش جدید دانشگاه لنکستر، محصوالتی مانند گندم می توانند در تبدیل انرژی خورشیدی به غذا، تا 

د گیاهان که از نور خورشید برای تبدیل کربن دی اکسی، زنجیره غذایی بر "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت بازده داشته باشند.

هوا به غذا استفاده می کنند متکی است. این فرآیند که با نام فتوسنتز شناخته شده است برای رشد گیاهان حیاتی است، از جمله 

ه از مدتی که هوا ابری بود محصوالت کشاورزی مانند گندم.با این حال زمانی که یک برگ نور کامل خورشید را دریافت می کند، بعد

 است، زمانی به طول می انجامد تا این که فتوسنتز به اوج کارآیی خود بازگردد، به این معنا که انرژی باارزش خورشید هدر می رود.

 ست.ده ااین مسئله به روشنی تولید محصوالت را کاهش می دهد اما تا امروز، ابعاد این مسئله به طور آزمایشگاهی اندازه گیری نش

دکتر ساموئل تایلر و پروفسور استیو النگ در مرکز محیط زیست لنکستر، با استفاده از آناالیزر گاز مادون قرمز که به یک اتاقک 

کنترل محیط مینیاتوری متصل است، یک افزایش نور مصنوعی را در نور خورشیدی که پس از ابر بودن هوا بیرون می آید ایجاد 

طول می کشد تا گیاهان باالترین میزان بازدهی خود در فتوسنتز را به دست آورند و از انرژی اضافه نور خورشید  کردند و زمانی را که

دقیقه طول می کشد تا فتوسنتز به حداکثر کارآیی خود برسد. براساس  15استفاده کنند اندازه گیری کردند.آن ها دریافتند که حدود 

اتفاق می افتد، آن ها سپس محاسبه کردند که کربن دی اکسیدی که محصول در طول دوره  نوسانات نور که برای محصول گندم نیز

 درصد بود. 21ی یک روزه جذب می کند به چه میزان به دلیل این سازگاری کند، کاهش می یابد. نتیجه شگفت آور 

بعدی  این میزان تلفات بسیار زیاد است. قدم"پروفسور النگ دانشمند علوم گیاهی از دانشگاه لنکستر و دانشگاه ایلینویز می گوید: 

گشتن به دنبال انواعی از گندم است که به افزایش در نور خورشید موجود سریع تر پاسخ دهد. ما به طور بالقوه می توانیم این ویژگی 

چه بازده گندم در انگلستان و اگر"."را مهار کنیم و آن را از طریق گونه های مدرن گندم خود تولید کنیم تا برداشت ما افزایش یابد

جهان در ربع آخر قرن بیستم افزایش یافت، افزایش در این قرن گیج کننده بوده است. این کار می تواند راهی را برای بهبود دوباره 

 نبازده محصوالت به سمت جلو باز کند. این پژوهش هم چنین نشان می دهد که افزایش بازده به وسیله سازگاری سریع با چنی

انیزم .دکتر تایلر و پروفسور النگ به تحلیل مک"نوسانات نور طبیعی به آب یا مواد مغذی بیشتر نیاز ندارد و پایداری را افزایش می دهد

هایی که مسئول تاخیر در پاسخ فتوسنتزی هستند ادامه دادند. آنها دریافتند که مهمترین عامل، سرعت است که فعال سازی روبیسکو 

که توسط تمام گیاهان برای کاتالیز کردن کربن دی اکسیدی که جذب کرده اند استفاده می شود( در نور کامل بازیابی )آنزیمی است 

وا در سیل -می شود. روبیسکو فراوان ترین پروتئین در جهان حاضر در برگ های تمام گیاهان و جلبک ها است.دکتر الیزابت کارمو

نه فعال سازی روبیسکو است، فرآیند پیچیده ای که می تواند کلیدی برای کارایی بیشتر دانشگاه لنکستر یک متخصص جهانی در زمی

تا امروز، ما می دانستیم که فعال سازی روبیسکو در پاسخ به نوسانات "فتوسنتز در تمام محصوالت و نه فقط گندم باشد. او می گوید: 

می دانستیم که این مسئله می تواند برای بهره وری تا این اندازه مهم نور، پتانسیل گندم برای عمل فتوسنتز را محدود می کند اما ن

ادامه یافتن این پژوهش در مرکز محیط زیست لنکستر شامل بررسی متغیرهای طبیعی در کارایی روبیسکو در انواع گوناگون .»"باشد

د گندم که در رسیدگی به نیاز به افزایش گندم و گونه های گندم وحشی است. این گوناگونی ها احتماال در توسعه گونه های جدی

 «.بازده محصول و پایداری در زمین های کشاورزی که ما در حال حاضر از آنها استفاده می کنیم قابل استفاده هستند

http://www.iana.ir/fa/news/47683/%D8%A8%D8%A7%D8 
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 گوجه فرنگی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

192 
 

 گوشت قرمز
 فارس - ۹۶/۰۵/۳۰ : تاریخ

 هزار تومان 50تا  40یابد/ چسبندگی قیمت بین واردات گوشت تازه تا ثبات قیمت ادامه می
تن گوشت به  160دهیم و روزانه مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: واردات گوشت قرمز را تا تعادل قیمت در بازار ادامه می 

، در مورد آخرین رسخبرگزاری فاوگو با خبرنگار کشاورزی علیرضا ولی در گفت .شودهزار تومان روانه بازار تهران می 32قیمت 

ای از پایتخت که بیشترین حجم وضعیت تأمین گوشت قرمز در بازار و ثبات قیمت این محصول اظهار داشت: امروز در هیچ نقطه

 ای وهای زنجیرهبار فروشگاهمصرف گوشت قرمز را دارد، کمبود عرضه گوشت نداریم و این محصول به وفور در میادین میوه و تره

 160شود، خاطر نشان کرد: روز گذشته ها میوی با اشاره به اینکه روزانه دو برابر نیاز بازار گوشت تازه وارد مغازه.ود داردها وجقصابی

 .ها تأثیرگذار استبر قیمت ایم که قطعاًها کردهتن گوشت قرمز تنظیم بازاری را وارد مغازه

رغم واردات گوشت تازه قرمز قیمت این محصول به دالیلی که چرا علی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به این سؤال

هزار  32تصریح کرد: اکنون گوشت تنظیم بازاری به قیمت هر کیلوگرم الشه گوسفندی  همچنان در مقابل کاهش مقاومت دارد،

هزار تومان قیمت خورده  43وسفندی هم شود که ران گبار سطح شهر عرضه میای و میادین میوه و ترههای زنجیرهتومان در فروشگاه

کنند های لوکس گوشت محصوالت خاص تهیه میکند، اما اینکه برخی فروشگاهاست و بیش از این تعزیرات حکومتی با آن برخورد می

 .فروشند، موضوعی است که از حیطه وظایف ما خارج استو با قیمت خاص می

دهیم، تا قیمت به قدر ادامه میگوشت تازه از استرالیا و کشورهای آسیای میانه را آنولی تصریح کرد: طرح تنظیم بازار و واردات 

وی در پاسخ به این سؤال که برخی نسبت به کیفیت گوشت وارداتی از کشورهای آسیا میانه چندان رضایت ندارند و .تعادل برسد

مراتب بهتر از تولید داخلی  شود، کیفیتش بهیوزیلند وارد میدانند، گفت: گوشتی که از استرالیا و نکیفیت گوشت داخلی را بهتر می

های بهداشتی است و هرچه هوا روبه سردی برود، المللی و ذبح اسالمی و عبور از کنترلاست، مضاف بر آنکه دارای استاندارد بین

ور دام همچنین در مورد تنظیم بازار مدیرعامل شرکت پشتیبانی ام.شودواردات گوشت از سمت کشورهای اروپایی و برزیل انجام می

اندازه کافی از منابع داخلی، ذخایر استراتژیک گوشت مرغ و گوشت مرغ هم گفت: این محصول هم به وفور در بازار وجود دارد و به

در میادین  کنندهتومان برای مصرف 5700اکنون مرغ منجمد برای تنظیم بازار به قیمت هر کیلوگرم به گفته ولی، هم.قرمز داریم

های میدانی سطح شهر هر کیلوگرم مرغ تازه در به گزارش فارس، طبق گزارش.شودای عرضه میهای زنجیرهبار و فروشگاهمیوه و تره

رسد و هر کیلوگرم گوشت تازه گوسفندی به صورت تومان به فروش می 8500تومان و در نقاط شمالی تا  7300نقاط جنوب پایتخت 

های شود که این رقم در برخی فروشگاههزار تومان در هر کیلو عرضه می 48هزار تومان و ران گوسفندی تا  40ن شقه در سطح تهرا

 .رسدهزار تومان هم می 60لوکس و خاص عرضه گوشت تا کیلویی 

text.php?nn=http://www.farsnews.com/news13960530000521 
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

دسترسی مصرف کننده به اطالعات گوشت از زمان تولد گاو میسر شد/ هزینه تقلب غذایی صنعت غذای جهان ساالنه 

 میلیارد دالر 40

گفتن وجود دارد. در چین جایی که ترس از مصرف غذا پشت هر مواد غذایی که فروخته می شود به اندازه یک داستان حرف برای 

به گزارش ایانا از کوارتز، به گفته موسسه خدمات تخصصی .رایج است، بسیاری از مصرف کنندگان نگران شنیدن این مسائل هستند

PwC یمنی مواد غذایی میلیارد دالر است. مصرف کنندگان چینی نیز از بابت ا 40، هزینه تقلب غذایی صنعت غذای جهان ساالنه

سبب مرگ شش کودک شد،  2008ها به تولیدات داخلی به ویژه بعد از اینکه پودر آلوده شیر خشک در سال  واهمه دارند. اعتماد آن

 گسترش پیدا می کند« ویبو»یا « ویچت»به شدت کاهش یافت.افشای غذاهای تقلبی مانند آتش در شبکه های اجتماعی از جمله 

سردرگمی و بی اعتمادی را اضافه می کند. زمانی که این مشکالت ایجاد می شود، نبود شفافیت در زمینه فرآوری و این موضوع فقط 

ماده غذایی، چالش هایی را برای موشکافی زنجیره عرضه ایجاد می کند. در عوض با متمرکز شدن موارد، اطالعات به طور جداگانه 

 های توزیع قرار می گیرد.در دسترس تولیدکنندگان، انبارداران و شرکت 

یک شرکت تجارت الکترونیک چینی امکانی را برای مشتریان فراهم کرده تا آن ها جزئیات و سابقه استیک های مصرفی را قبل از 

سرو شدن در بشقاب مشاهده کنند. این اطالعات زمان تولد گاو و اینکه چه چیزی مصرف کرده را شامل می شود و با کمک فناوری 

 ( در دسترس مردم قرار می گیرد.blockchain«)ینبالکچ»

 درصد مصرف کنندگان چینی که احساس می کنند ایمنی غذایی یک مشکل بزرگ است –نمودار

 
JD.com  فاده از اوایل ماه می، برای است -تولیدکننده گوشت گاو -«کرچین»دومین سکوی تجارت الکترونیک چین با شرکت مغولی

 جهت رهگیری گوشت گاو یخی از زمان تولید تا تحویل همکاری دارد. « بالکچین»از 

د، می توانند مسیر طی شده گوشت گاو در حال حاضر مردمانی که در شهرهای پرجمعیت پکن، شانگهای و گوانگجو زندگی می کنن

 JDبا بیان اینکه اطالعات را نمی توان جعل کرد، افزود:  JD، سخنگوی «جاش گارتنر»رهگیری کنند. JDسفارش داده شده را از 

ال ساصالت اطالعات را تضمین خواهد کرد. این شرکت پار« کرچین»خود را مسوول تدارک گوشت به مشتریان می داند، در حالی که 

موافقت کرد که یک « هایپر لجر»، با یک طرح ساختاری از «بالکچین»برای طراحی و توسعه  JDمیلیون دالر درآمد داشت. 300

 پروژه منبع باز )اپن سورس( است و اجازه استفاده از این دانش را در صنایع مختلف می دهد.

http://awnrc.com/index.php
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 200جوالی در گوانگجو سفارش داده شد. وزن گوشت  14ظهر بعدا JDبرای درک بیشتر این فرآیند، یک استیک پشت ران گاو از 

گرم بود که روز بعد توسط پیک شرکت و در جعبه سیاه تحویل داده شد. جلوی بسته برشی از گوشت نمایان بود، در حالی که پشت 

 برای اطالع از غذای داخل وجود داشت.  QRآن کد 

یر گوشت گاو از زمان پرورش، ذبح و ... را در صفحه اینترنتی مشاهده کرد. سن ، می توان مسJDبا اسکن کردن کد از راه اپلیکیشن 

و وزن گاو، نام دامپزشک محلی و اینکه چه خوراکی مصرف شده در صفحه اینترنتی موجود است. بعد از کشتار، گوشت به آزمایشگاه 

 برای یک سری آزمایش های میکروبی ارسال می شود.

، بزرگ ترین بازیگر تجارت الکترونیک در Alibabaمعتقدند که این فناوری کارساز است. شرکت  JDتعدادی از شرکت ها مانند 

با هدف رهگیری گوشت از استرالیا را در سر « بالکچین»چین اعالم کرده که با همکاری سه شرکت داخلی طرحی برای استفاده از 

 دارد. 

http://www.iana.ir/fa/news/47655/%D8%AF%D8%B3%D8% 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۳۱تاریخ: 

 عرضه گوشت وارداتی، بازار را آرام کرد

امور دام گفت: طرح تنظیم بازار واردات گوشت گرم از استرالیا،آسیانه میانه و نیوزیلند تاجایی ادامه دارد مدیرعامل شرکت پشتیبانی 

و صنعت،تجارت علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار .که قیمت های داخلی به تعادل برسد

با اشاره به آخرین وضعیت تنظیم بازار گوشت قرمز اظهار داشت: روزانه بیش از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .ز بازار گوشت داخل استشود که این میزان دوبرابر نیاجهت تنظیم بازار از طریق تأمین کنندگان وارد می گوشت قرمز تن 100

 . وی افزود: در هیچ نقطه ای از پایتخت که بیشترین مصرف گوشت قرمز را دارد، کمبود عرضه نداریم

در فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و  قیمت گوشتولی ادامه داد: با هماهنگی سازمان تعزیرات و وزارت صنعت و معدن ، 

 .هزارتومان نیست 60و  50شود، به طوریکه که دیگر خبری از عرضه گوشت با قیمت های تره بار با نرخ مشخصی عرضه می 

هزار تومان  31هزار و قلوه گاه و گردن کمتر از  43هزار ، ران پاک شده  32به گفته این مقام مسئول هر کیلو الشه گوسفندی با نرخ 

 .ی منتخب عرضه می شوددر فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار و قصابی ها

خبر داد و گفت: طرح تنظیم بازار واردات گوشت گرم از استرالیا،  افزایش واردات گوشتمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از 

 .آسیانه میانه و نیوزیلند تاجایی ادامه دارد که قیمت های داخلی به تعادل برسد

ها و نیوزیلند به مراتب بیشتر از گوشت داخلی است، ضمن آنکه این گوشت های استرالیاوی در خاتمه یادآور شد: کیفیت گوشت

 .دارای استاندارهای بین المللی، کشتار حالل تحت نظارت مسئوالن سازمان دامپزشکی هستند

http://www.yjc.ir/fa/news/6213145/%D8%B9%D8%B1%D8% 
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 گوشت مرغ
 فارس - ۹۶/۰۵/۲۸ : تاریخ

 تومان 7600قیمت مرغ افزایش نیافته است/ مرغ کیلویی 
 7600دهندگان مرغ گوشتی گفت: مرغ به اندازه نیاز مصرفی در بازار وجود دارد و امروز هر کیلوگرم مرغ باید رئیس انجمن پرورش 

، در خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمد یوسفی در گفت .های سطح شهر به مردم عرضه شودفروشیتومان در خرده

پایانی هفته  هزار تومان در روزهای 9های شهر این محصول را با قیمتی نزدیک به کیلویی پاسخ به این سؤال که برخی از مرغ فروشی

تومان هم به دلیل کمبود  7500شده در میدان بهمن روز پنجشنبه تا کیلوییکردند، اظهار داشت: قیمت مرغ عرضهگذشته عرضه می

تومان در نظر گرفته شده  7300ساعت رسید، اما این موضوع مقطعی بود و ثبات قیمت این محصول همان کیلویی تا  2-3عرضه در 

اندازه نیاز مصرف کشور روازنه مرغ تولید و وی اضافه کرد: به.ده در کل در هفته گذشته تغییری نداشته استاست و قیمت مرغ زن

دهندگان مرغ گوشتی متأسفانه با آنکه قرار به گفته رئیس انجمن پرورش.شود و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداردروانه بازار می

دهندگان قرار گیرد، اما قیمت تومان در اختیار پرورش 1800تولید مرغ با قیمت هرقطعه عنوان نهاده بود، قیمت جوجه یکروزه به

یوسفی تصریح کرد: از شهریورماه قرار شده است تا .شودتومان عرضه می 2700تا  2300این محصول همچنان باالست و بین 

قرار گیرد که امیدواریم این حرف عملی شود؛ چراکه میلیون قطعه جوجه یکروزه در اختیار اتحادیه سراسری  20واحدهای مرغ مادر 

دهندگان مرغ گوشتی این را هم گفت که اتحادیه رئیس انجمن پرورش.تومانی تنها روی کاغذ مانده است 1800قیمت جوجه یکروزه 

 7390بار ادین ترهتومان تعیین کرده است و در می 7600اکنون قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ تازه را فروشندگان مرغ و ماهی هم

هزار تومان  9های سطح شهر مرغ تازه را تا کیلویی فروشیبه گزارش فارس، طی هفته گذشته برخی از مرغ.رسدتومان به فروش می

 .عرضه کرده است

nn=http://www.farsnews.com/newstext.php?13960528000329 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۲۷تاریخ: 

 هزار تومان 43بازار مرغ آرام است/نرخ هر کیلو گوشت قرمز 

 وجود حیث این از نگرانی و بوده موجود سردخانه در وفور به بازار تنظیم جهت مرغ همچنین و وارداتی و داخلی ولی گفت: گوشت

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار .ندارد

 گوشت های توزیع ت اظهار داشت: تمامی فروشگاه های زنجیره ای موظف بهبا اشاره به آخرین وضعیت بازار گوش ،خبرنگاران جوان

تحت عنوان بسته  گوشت های داخلی وی افزود: فروشگاه های زنجیره ای، از عرضه.با نرخ مصوب جهت تنظیم بازارهستند وارداتی

تن گوشت وارداتی در فروشگاه های  100به گفته ولی روزانه .هزار تومان اجتناب نمایند 40بندی های لوکس با نرخ های باالی 

وی از عرضه گوشت های وارداتی در سایر استان .زنجیره ای و میادین میوه و تره بار از طریق شرکت های بسته بندی توزیع می شود

اده د توزیع گوشت با نرخ مصوبها خبر داد و گفت: مجوز واردات از طریق سازمان دامپزشکی به برخی از واردکنندگان جهت 

 43 شده پاک ران کیلو هر قیمت: افزود و کرد اعالم تومان  500 و هزار 31 را وارداتی این مقام مسئول نرخ هر کیلو الشه.شده است

 .کرد خواهند برخورد سودجویان با باالتر های نرخ با عرضه صورت در نظارتی های دستگاه و است تومان هزار 19 گردن و

از آسیانه میانه و استرالیا است، بیان کرد: عرضه گوشت های تنظیم بازار برحسب  گوشت های وارداتیوی با اشاره به اینکه عمده 

 .منتخب عرضه می شود قصاباناولویت در میادین میوه و تره بار، فروشگاه های زنجیره ای و 

قی دانست و اظهار کرد: در حال در بازار را منط نرخ فعلی مرغمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در بخش دیگر سخنان خود 

تومان در فروشگاه های سطح شهر عرضه می شود که این نرخ طبق هزینه تمام شدۀ تولید  7800تا  7حاضر هر کیلو مرغ با نرخ 

 دوی با اشاره به آرامش حاکم بر بازار مرغ گفت: شرکت پشتیبانی امور دام در صورت نوسانات بازار، اقدام به عرضه مرغ منجم.است

 همچنین و وارداتی و داخلی به گفته ولی گوشت .تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره خواهد کرد 5700با نرخ 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در .ندارد وجود حیث این از نگرانی و بوده موجود سردخانه در وفور به بازار تنظیم جهت مرغ

های وارداتی به ویژه استرالیایی بسیار با کیفیت هستند از این رو مردم با خیال آسوده اقدام به خرید  ادامه یادآور شد: گوشت

در آستانه عید قربان عنوان کرد: سازمان دامپزشکی با عشایر،  آخرین وضعیت عرضه دام زنده این مقام مسئول در خصوص .نمایند

 .دام زنده را انجام داده است تولیدکنندگان و اصناف هماهنگی های الزم جهت عرضه

http://www.yjc.ir/fa/news/6207916/%D8%A8%D8%A7%D8%B 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 تومان 8500هر کیلو مرغ  قیمت جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار/ نرخ

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار

، مرغ آماده 500هزار و  5درب مرغداری  نرخ هر کیلو مرغ زنده ، از ثبات نرخ مرغ طی یک هفته اخیر خبر داد و گفت: امروزجوان

 .تومان است 500هزار و  8و خرده فروشی  750و هزار  7، توزیع درب واحد های صنفی  600هزار و  7به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 500هزار و  8و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  500هزار و  7به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

هزار و  15کتف  ، سینه بدون 500هزار و  14یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

 .تومان است 500هزار و  17و فیله مرغ  500

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی درخصوص پیش بینی وضعیت بازار طی روزهای آتی بیان کرد: با توجه به تعادل عرضه و تقاضا پیش 

 .شهریور ماه نوسان چندانی در بازار نداشته باشد 15بینی می شود که نرخ مرغ تا 

 .و عدم ترافیک در اعالم بار را دلیل اصلی ثبات نرخ مرغ دانست عرضه مرغ با نرخ پایینوی اتحاد مرغداران مبنی بر امتناع از 

http://www.yjc.ir/fa/news/6208785/%D9%82%DB%8C 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار/ قیمت مرغ به ثبات رسید

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی تعادل در عرضه و تقاضا را دلیل اصلی ثبات قیمت مرغ در بازار دانست

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی برنگارمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خ 

، مرغ آماده به طبخ  500هزار و  5درب مرغداری  مرغ زنده نرخ هر کیلواز ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز  ،جوان

 .تومان است 500هزار و  8و خرده فروشی  750هزار و  7، توزیع درب واحد های صنفی  600هزار و  7در کشتارگاه 

 .تومان است 500هزار و  8و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  500هزار و  7به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

هزار و  15،سینه بدون کتف  500هزار و  14یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

 دلیل اصلی ثبات قیمتتعادل در عرضه و تقاضا را  اتحادیه پرنده و ماهیرئیس .تومان است 500هزار و  17و فیله مرغ  500

 .که نرخ مرغ تا نیمه شهریور ماه در بازار نوسان چندانی نداشته باشددانست و گفت: پیش بینی می شود 

http://www.yjc.ir/fa/news/6211955/%D9%86%D8%B1 

 

 

 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۶تاریخ: 

 درباره خرید گندم واکنش نشان داد 20:30جهاد کشاورزی به پخش گزارش بخش خبری وزارت 

ای شبکه دو سیما، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در نامه 20:30در پی پخش گزارشی درباره خرید گندم ناخالص از بخش خبری 

ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، به گزارش .به رئیس رسانه ملی،خواستار اطالع رسانی صحیح در این زمینه شد

(، یزدان سیف معاون وزیر و 25/5/96شبکه دو سیما) 20:30درپی پخش گزارشی درباره خرید گندم ناخالص از بخش خبری 

این  رحیح دای به علی عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما خواستار اطالع رسانی صمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در نامه

با پخش گزارشی  25/5/96در تاریخ  20:30معاون وزیر جهاد کشاورزی در این نامه با اشاره به این که بخش خبری .زمینه شد

های خریداری شده از کشاورزان استان فارس مخدوش از اختالط خاک با گندم تالش کرده به مخاطب چنان القاء کند که گندم

کند: تصاویر پخش شده در این گزارش مربوط به یک مورد تخلف در کیفیت است، تاکید میده و بیتوسط دولت، مخلوط با خاک بو

های استان فارس بوده که در تاریخ یازدهم تیر ماه سال جاری پس از ورود دو محموله گندم غیر استاندارد مخلوط یکی از شهرستان

ه استان کشف و پس از پیگیری موضوع با همکاری شورای تامین با خاک به یکی از مراکز خرید گندم توسط همکاران شرکت غل

ید ها به مراکز خرشود فرد یاد شده در محلی ضمن انباشت گندم و اختالط آنها با خاک قصد تحویل این گندمشهرستان مشخص می

ای که به امضا بخشدار ورتجلسهتضمینی گندم را دارد. در این راستا با ورود مرجع قضایی به موضوع و احضار فرد مورد نظر، طی ص

شود نامبرده نسبت به بوجاری گندم و شهرستان مورد نظر و مدیران غله و جهاد کشاورزی شهرستان و فرد خاطی رسیده، مقرر می

های مخلوط شده اقدام و گندم استاندارد تحویل مراکز خرید شود که بر همین اساس نیز این اقدام صورت گرفته جداسازی خاک

سیف در ادامه این نامه با اشاره به این که تصاویر پخش شده اگر به شکل مناسب و کامل و بدون تحلیل غیر منصفانه پخش .است

شرکت بازرگانی دولتی ایران و مجموعه  3شد، بیانگر تعهد و هوشیاری کارکنان خدوم شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه می

کرد و موجب تکدر خاطر صویر پخش شده مفهومی معکوس را به ذهن مخاطب القا میبزرگ جهاد کشاورزی بود که متاسفانه ت

 .گندمکاران استان فارس و زحمتکشان عرصه گندم، آرد و نان شده است

شبکه پنج، نسبت به اطالع رسانی صحیح  24شبکه خبر و  23شبکه دو،  22:30های خبری براساس این گزارش، رسانه ملی در بخش

 استفاده دالالن در فروش گندم ناخالص اقدام کردمات وزارت جهاد کشاورزی در جلوگیری از سوءدر خصوص اقدا

http://www.iana.ir/fa/news/47528/%D9%88%D8%B2%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 ماجرای قهر استاد شهریار از بانک کشاورزی و کشف فیش حقوقی او +عکس

اش پیدا شد. استاد شهریار از کارمندان بانک کشاورزی بود، اما مدتی به های چاپ سنگیفیش حقوقی استاد شهریار از میان کتاب

 .گرفتقوق میریال ح 50مبلغ  1318قهر بانک را ترک کرد و به باشگاه هواپیمایی رفت. وی در سال 

 .محمدحسین بهجت تبریزی مشهور به شهریار برای امرار معاش وارد بانک شد 

 .سال در آن بانک خدمت کرد 30کشاورزی بود و  وی کارمند بانک  

شهریار به تبریز هم که برگشت به شعبه بانک کشاورزی تبریز منتقل شد. وضع چندان مناسبی نداشت، اما با این حال عالوه بر  

ای بی بضاعت هم بود که همه از همان حقوق بانک تامین می شد. وی چند سال بیمار شد و بانک کشاورزی اش، کفیل عدهنوادهخا

 .شد بازنشسته و داد تخفیف  اش به اوبه خاطر بیماری

در فیش  .شود و به باشگاه هواپیمایی کشور می رود شهریار مدتی در بانک کشاورزی بود، اما در مقطعی به قهر از بانک خارج می

 .کرده استریال حقوق دریافت می 52و طی هشت ماه مبلغ  1318حقوقی مشخص است که وی در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/47587/%D9%85%D8%A7%D8 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 قرمز و بنفش های پرطمطراق/رنگ ها حشرات گرده افشان را جذب می کنند

رنگی، حشرات گرده افشان را جذب می کنند، آن رنگ در قلمرو گیاهان تنها برای لذت دادن به چشم های ما نیست. رنگ دانه های 

 .ها از گیاهان در مقابل بیماری ها محافظت می کنند، برای سالمتی مفید هستند و در صنایع غذایی و دارویی استفاده می شوند

ب می کنند، آن رنگ در قلمرو گیاهان تنها برای لذت دادن به چشم های ما نیست. رنگ دانه های رنگی، حشرات گرده افشان را جذ

 ها از گیاهان در مقابل بیماری ها محافظت می کنند، برای سالمتی مفید هستند و در صنایع غذایی و دارویی استفاده می شوند.

مجموعه مقاالت آکادمی به گزارش ایانا از سایت ساینس دیلی، یک مطالعه جدید که در موسسه علوم ویزمن راه اندازی شده در مجله 
زرد با  بنفش و -ریکا منتشر شده است، راهی را به سوی پتاسیل استفاده بی شمار از بتاالین، رنگ دانه های طیف قرمزعلوم ام ملی

ارزش غذایی باال که به دلیل داشتن خواص آنتی اکسیدانی شناخته شده هستند و به طور معمول به عنوان رنگ های خوراکی استفاده 

 -ندرمهمتر از همه چغ -میوه ی کاکتوس، گل هایی مانند بوقینویله و گیاهان خوردنی خاصی می شوند باز کرده است.بتاالین توسط

ساخته می شود. تعداد آنها در مقایسه با دو گروه عمده دیگر رنگ دانه های گیاهان معموال در طبیعت کم است و تا این اواخر سنتز 

ونی از دپارتمان علوم گیاهی و محیط زیست ویزمن و دکتر گای آن ها در گیاهان خیلی شناخته شده نبود. پروفسور آساف آهار

در تحلیل  -جغندر قرمز و گل الله عباسی -پولتوراک و یک دانشجوی محقق در کنار سایر اعضای تیم، از دو گیاه تولید کننده بتاالین

ولوژی های پیشرفته، ژنی را که قبال و سایر تکن RNAهای خود استفاده کردند. این پژوهشگران با استفاده از نسل جدید توالی 

کشف شده و در سنتز بتاالین مشارکت دارد شناسایی کردند و نشان دادند که کدام عکس العمل بیوشیمیایی گیاهان برای تبدیل 

نتیکی ژ آمینو اسید تیروسین به بتاالین استفاده می شود.آن ها برای آزمایش یافته های خود مخمر را برای تولید بتاالین از نظر

مهندسی کردند. آن ها سپس از عهده تغییر نهایی برآمدند: بازتولید بتاالین در گیاهان خوراکی که به طور طبیعی این رنگ دانه ها 

ش در بنف -را تولید نمی کنند.این کار با موفقیت انجام شد. پژوهشگران سیب زمینی، گوجه فرنگی و بادمجان های با رنگ قرمز

ا تولید کردند. آن ها هم چنین موفق به کنترل مکان دقیق تولید بتاالین شدند، برای مثال چیزی که موجب گوشت و پوست آن ه

ایجاد رنگ دانه، تنها در میوه گوجه فرنگی و نه در برگ های آن می شود.دانشمندان با استفاده از همین رویکرد کاری کردند تا گل 

گیاه توتون گل هایی با طیف رنگی زرد تا صورتی نارنجی بدهد. آن ها توانستند اطلسی سفید گل های بنفش کمرنگ تولید کند و 

به طیف رنگی مورد نظر خود با نمایاندن ژن مربوطه در ترکیب های متفاوت در طول دوره سنتز بتاالین، دست یابند. این یافته ها 

ه ند تغییر کنند استفاده شود. اما تغییر در رنگ تنها نتیجمی تواند در ایجاد گیاهان تزئینی با رنگ هایی که براساس تقاضا می توان

درصد بیشتر از نمونه های متوسط آن بود.  60این پژوهش نبود. فعالیت آنتی اکسیدان های سالم در گوجه های تولید کننده بتاالین 

اوی بتاالین به منظور افزایش ارزش یافته های ما ممکن است در آینده برای تقویت طیف متنوعی از محصوالت ح"آهارونی می گوید: 

.یک مزیت دیگر آن این است که پژوهشگران دریافتند که گیاهان تولید کننده بتاالین گیاهان را در مقابل "غذایی آنها استفاده شود

الر می ( که ساالنه موجب تلفات محصوالت کشاورزی به ارزش بیلیون ها دBotrytis cinereaقارچ خاکستری بوتریتیس سینریا )

 90شود حفظ می کند. این مطالعه نشان داد که با مهندسی گیاهان برای تولید بتاالین، مقاومت نسبت به قارچ های خاکستری تا 

ضی از این بع"درصد افزایش یافت.این دانشمندان نمونه هایی از بتاالین را که در طبیعت موجود نیست ساختند. پولتوراک می گوید: 

رگذار این می تواند در صنعت غذا بسیار تاثی«. »ممکن است به طور بالقوه با ثبات تر از بتاالین های طبیعی باشند رنگ دانه های جدید

 ."باشد، که باعث استفاده زیاد از بتاالین به عنوان رنگ های خوراکی طبیعی می شود، برای مثال، ماست توت فرنگی

http://awnrc.com/index.php
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در صنعت دارو نیز استفاده شود. زمانی که گیاهان شروع به ساختن بتاالین می عالوه بر این، از یافته های این تحقیق ممکن است 

. این ماده شیمیایی نه تنها به L-dopaکنند، اولین قدم تبدیل تیروسین به یک محصول میانی است، یک محصول شیمیایی به نام 

ساختن داروهای جانبی به ویژه آرام بخش ها مانند  تنهایی به عنوان دارو استفاده می شود، بلکه هم چنین به عنوان مواد اولیه در

مهندسی شده اند تا در نتیجه بتوانند به عنوان  L-dopaمورفین استفاده می شود. گیاهان و میکروب ها برای تبدیل تیروسین به 

 یک منبع به این مواد ارزشمند خدمت کنند.

http://www.iana.ir/fa/news/47668/%D9%82%D8%B1%D9%85 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 (امام خمینی)ره پذیرش دانشجو بدون کنکور در مقطع کارشناسی ناپیوسته در مرکز آموزش عالی

مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( با انتشار اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش دانشجو بدون کنکور در مقطع کارشناسی 

به گزارش ایانا از مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره(، این مرکز با انتشار اطالعیه سازمان سنجش .ناپیوسته در این مرکز را اعالم کرد

ای آموزش کشور درباره شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام متقاضیان پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه

ـ کاربردی مهر ماه سال  پذیرش دانشجو بدون کنکور در مقطع کارشناسی  1396)ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی 

این گزارش، متن اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور به این شرح است: بدین وسیله به اطالع کلیه ناپیوسته را اعالم کرد.براساس 

ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه نام و شرکت در پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفهمتقاضیان ثبت

رسانی برای شرکت در پذیرش دوره مذکور از طریق پایگاه اطالع نامرساند که ثبتمی 1396جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 

 پذیردپایان می 5/6/96آغاز و در روز یکشنبه مورخ  29/5/96از روز یکشنبه مورخ  www.sanjesh.org سازمان سنجش به آدرس

/news/http://www.iana.ir/fa47616/%D9%BE%D8%B0%D 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 در حوزه علوم پایه اعطا می شود« مریم میرزاخانی»جایزه ملی 

  .وزیر علوم گفت: جایزه ملی مریم میرزاخانی در علوم پایه به دانشگاهیان برتر این حوزه اعطا می شود

به نقل از وزارت علوم، محمد فرهادی در نخستین دوره اعطای جایزه زنان در علم گفت: این جشنواره علمی توسط به گزارش مهر 

حوزه مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده و با همکاری سایر سازمانهای علمی و فناوری بنیانگذاری شده است و در سال های آتی 

 .نیز ادامه خواهد یافت

زاری این جشنواره را معرفی محققان زن برتر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تکریم آنان اعالم کرد و افزود: بر این وی هدف از برگ

شود که این جایزه در یک روز ثابت به صورت ساالنه برگزار شود و بهتر است در تقویم دانشگاهی کشور، روز اساس پیشنهاد می

 .های علم و فناوری انتخاب شودعرصهمشخصی برای معرفی زنان برگزیده در 

درصد ورودی های دانشگاهها و مراکز آموزش  60وزیر علوم به حضور چشمگیر زنان در آموزش عالی اشاره کرد و گفت: در مجموع 

 .درصد ورودی دوره های تحصیالت تکمیلی نیز دختران هستند 50عالی را دختران تشکیل می دهند و 

 :درصد اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را زنان تشکیل می دهند، تاکید کرد 17ه فرهادی با اشاره به اینک

انجام شده است نشان می دهد که جهش  1390و  1380، 1370های سال تحقیقی که در دانشگاه عالمه طباطبایی در مقاطع زمانی

 .اندتر، بصیرتر، کوشاتر و پویاتر شدهسال گذشته آگاه 20ان در بسیار چشمگیر است و زن دختران و زنان در حوزه علوم و دانش

اکثرا در مرتبه مربی بودند اما  1370در سال  زنان هیات علمیوی عنوان کرد: طی تحقیقات انجام شده در سه دهه گذشته، 

 .بیشتر آنها به مرتبه استادیاری ارتقا یافته اند 90خوشبختانه در دهه 

 .دانشگاهی نیز در سال های اخیر بیشتر شده است ها و شوراهایر زنان در کمیتهفرهادی افزود: حضو

های خود را در کنار سایر مسئولیت وی خاطرنشان کرد: زنان در هر مسئولیت علمی و اجتماعی که باشند وظایف مادری و همسری

بیشتری در  خانواده به حمایت ان برای حفظ حریم و حرمتباعث افتخار است اما زن دهند و اگرچه این تواناییبه طور کامل انجام می

 .های کار نیاز دارندمحل

وزیر علوم با اشاره به افتخارات پروفسور مریم میرزاخانی و برنامه وزارت علوم برای بزرگداشت مقام علمی وی در آغاز سال تحصیلی 

آموزی بود که جایزه طالی المپیاد علمی را به خود نخستین دانش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گفت: پروفسور مریم میرزاخانی

 .ذهن برتر در جهان قرار گرفت 10در فهرست  2005اختصاص داد و سال 

های گذشته مورد توجه قرار های علمی بیش از پیش در دههفرهادی اظهار کرد: خوشبختانه حضور زنان و فعالیت آنان در عرصه

های علمی و دانشی چشمگیر بوده است و تعدادی از دانشمندان ایرانی که در ختلف جهش زنان در حوزهگرفته است و در سه دهه م

 .فهرست دانشمندان یک درصد برتر دنیا هستند از زنان هستند

http://www.iana.ir/fa/news/47631/%D8%AC%D8%A7 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۵/۲۸ : تاریخ

 درصد کشورها زیرمجموعه وزارت کشاورزی است 90انجام پایش و نظارت از مزرعه تا سفره/ دامپزشکی در 
های تفکیک این سازمان از وزارت جهاد کشاورزی و الحاق آن به وزارت بهداشت، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مورد زمزمه

  .درصد کشورهای دنیا در زیرمجموعه وزارت کشاورزی قرار دارد 90گفت: سازمان دامپزشکی در 

المللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام، طیور ، مهدی خلج امروز در سومین همایش بینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ها مربوط به خوراک درصد هزینه 60وگو برگزار شد، به این نکته اشاره کرد که در تولید مواد پروتئینی و آبزیان که در بوستان گفت

 .در پیش بگیریم که کیفیت محصول در کنار سالمت دام، بهبود یابد توانیم راهی رادام است و باید دید چگونه می

وی بابیان اینکه سالمت جامعه به سالمت دام و درنهایت خوراک دام وابسته است، تصریح کرد: مخاطرات بهداشتی و فیزیکی یکی از 

هیمی را تفسیر کند که از مزرعه تا توان به سادگی از آن گذشت و سازمان دامپزشکی در تالش است تا مفامواردی است که نمی

نحو احسن انجام دهد که سامانه نظارت بهداشتی بر این موارد های بهداشتی را بهشود نظارتصادرت که خوراک دام نیز شامل آن می

راک درصد خو 80رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه .تدوین و در حال اعمال است

شود، خاطرنشان کرد: باید اطمینان حاصل کنیم که استانداردها و معیارهای ما در خوراک دام موردنیاز از طریق واردات تأمین می

ایم دو قانون را در مجلس شورای اسالمی به تصویب برسانیم تا ممیزی کارها را شود و در همین مسیر توانستهدام وارداتی رعایت می

شورهایی که با ممیزی ما هماهنگ باشند بسپاریم و ما فقط کار نظارتی خود را انجام دهیم و این موضوع را مجلس به آن دسته از ک

اند فکنند موظخلج تأکید کرد: با اجرای این قانون تمام مالکینی که از مزرعه تا سفره فعالیت می.با دید مثبت به تصویب رسانده است

ای های تولیدکننده خوراک دام در کشور هم اشارهبندی شرکتوی همچنین به اهمیت رتبه.دگو باشنبه سازمان دامپزشکی پاسخ

 40اند که از این تعداد کارخانه تولید خوراک دام، طیور و آبزیان در کشور مجوز دریافت کرده 1200کرد و اظهار داشت: بالغ بر 

متولی سازمان دامپزشکی کشور .ها محصولشان را صادر کنندشرکت توانند ایناند و میدریافت کرده  IR کارخانه درجه الف و کد

سازمان دامپزشکی برای  :بیماری سالمونال را یکی دیگر از مخاطرات بخش دام و طیور و همچنین مخاطرات جهانی برشمرد و گفت

مؤثری را در این زمینه ایفا کند که تواند نقش بسیار جلوگیری از شیوع این بیماری مطالعاتی را انجام داده است که خوراک دام می

های به گفته خلج امسال برای نخستین بار در کنار پایش.توانیم بیماری سالمونال را هم کاهش دهیماز طریق کنترل خوراک دام می

 .ایمهای خوراکی دام پایش خوراک دام را هم در دستورکار قرار دادهفراورده

 / تغییر در فرموالسیون دی کلسیم فسفات مشکل را حل کرد93رغ در سال تأیید وجود فلزات سنگین در گوشت م *

ای کرد و گفت: رد پای فلزات سنگین در گوشت بر روی گوشت مرغ انجام شده هم اشاره 93وی همچنین از مطالعاتی که در سال 

تا ترل یک مسئله پیدا کرد. در همین راسمرغ دیده شده بود اما پایش به معنای عزا گرفتن نیست بلکه باید راهکاری مناسب برای کن

شود متمرکز شدیم و دیدیم فلزات سنگین برخی کارخانجاتمان ها استفاده میعنوان خوراک در مرغداریروی دی کلسیم فسفات که به

 شدمی بیش از حد مجاز است. در نتیجه روی خاکی که برای تولید اسید فسفریک از کشورهای مراکش، اردن و سوریه استفاده

جای آن از خاک چادرملوی خودمان استفاده کردیم که تأثیرش از دی ها باال بود و بهبازنگری کردیم؛ چراکه فلزات سنگین این خاک

خلج در پاسخ به این سؤال که برخی شایعات مبنی بر تفکیک سازمان دامپزشکی از وزارت جهاد کشاورزی .کلسیم فسفات باالتر است

ت که محور اسرت بهداشت برای نظارت بهداشتی بیشتر قوت گرفته، گفت: سازمان دامپزشکی یک سازمان سالمتو الحاق آن به وزا

نظران این است که اقتدار وی اضافه کرد: نگاه بسیاری از صاحب.کندالملل نقش مهمی را ایفا میدر عرصه اقتصاد ملی و تجارت بین
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قرار باشد ولی باید دید آیا اکنون در جایگاهی که هستیم مشکلی وجود دارد که نتوانیم کلی برای موازین حاکمیتی این سازمان باید بر

 شود؟آن را حل کنیم و اگر این سازمان به وزارتخانه دیگری منتقل شود، مشکالتمان حل می

 جایگاه دامپزشکی در زیرمجموعه وزارت کشاورزی است *

تغییر موردی و واکنش سریع  قدرت اعمال و شناسایی تمام مخاطرات بهداشتی،رئیس سازمان دامپزشکی کشور اضافه کرد: ما باید 

درصد کشورهای دنیا سازمان دامپزشکی در  90کنم جایگاه ما همان جایی است که هستیم؛ چراکه در را داشته باشیم و فکر می

 .کندزیرمجموعه وزارت کشاورزی کار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960528000961 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 کندآغاز به کار مینخستین نمایشگاه تخصصی صنعت میوه کشور فردا 

صبح با حضور محمدعلی طهماسبی، معاون  10مردادماه ساعت  31شنبه نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت میوه کشور فردا سه

 .کندباغبانی وزیر جهاد کشاورزی و مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی، در محل هتل المپیک تهران آغاز به کار می

ورت، ویژه در بخش سا، این نمایشگاه با هدف توجه به نیاز باغداران و اهمیت فرآیند تولید، توزیع و خدمات بهبه گزارش خبرنگار ایان

کشور  بار درگردد برای نخستینهای بخش کشاورزی نیز محسوب میبندی و فراوری در صنعت میوه و خشکبار که از سیاستبسته

رگاه آموزشی در قالب نقش و جایگاه بانک، پول و بیمه در صنعت میوه، صنعت جانبی شود.در حاشیه این نمایشگاه چهار کابرگزار می

شده و تشکیل زنجیره تولید و نقش آن در توسعه بازارهای صادراتی تشکیل بندی، مدیریت ضایعات و حمل و نقل، قیمت تمامو بسته

در تهران در سه بخش مدیریت مزرعه، تولید و عرضه شود.همچنین برپایی نخستین اجالس سراسری صنعت میوه سوم شهریورماه می

 با هدف نقش مدیریت پیشرفته صنعت میوه در توسعه پایدار از دیگر بخش های این نمایشگاه است.

یکی دیگر از اقدامات که در این نمایشگاه انجام خواهد گرفت، معرفی برترین فعاالن صنعت میوه کشور و اهدای جایزه به آن ها مانند 

های کشاورزی است که هر ساله تکرار خواهد شد.بر اساس این گزارش، برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت میوه سایر بخش

آالت در این حوزه داشته باشد و فرصتی خوبی ها و تجهیزات و ماشینتواند نقش مهمی در بهبود تولید میوه و اصالح باغکشور می

 با دانش و فناوری روز جهان آشنا شده و از این طریق امکان حضور در بازارهای جهانی را پیدا کنند.برای فعاالن صنعت میوه است تا 

 های دولتی و خصوصی،نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت میوه کشور با حمایت و همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه

مرداد تا سوم شهریورماه نخستین  31ورای مرکزی نظام صنفی از نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و با هماهنگی اعضای ش

نمایشگاه تخصصی صنعت میوه در فضای نمایشگاهی به مساحت چهارهزار متر در محل هتل المپیک با حضور نمایندگانی از فعاالن 

 شود./داخلی و کشورهای آلمان، هلند، روسیه، ترکیه و قطر برگزار می

http://www.iana.ir/fa/news/47678/%D9%86%D8%AE 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

برای  ها عالوه بر راحتی،دار کردن چاههای کشاورزی از زبان معاون آب و خاک / برقجزییات طرح برق دار کردن چاه

 کشاورزان صرفه اقتصادی دارد

ها عالوه دار کردن چاههای آب دیزلی گفت: برقمعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مزایای مختلف برقی کردن چاه

 های کشاورزهزینهدار کردن، علیمراد اکبری در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: برق.بر راحتی، برای کشاورزان صرفه اقتصادی دارد

شود محیط زیست حفظ شود زیرا مصرف گازوئیل و روغن برای دهد. مصرف سوخت فسیلی را کاهش داده و سبب میرا کاهش می

دهد: استفاده شود.وی ادامه میها، این نقیصه رفع میکند اما با برقی شدن چاههای دیزلی، خاک و آب را آلوده مینگهداری سیستم

تر است. در جریان برقی کردن های برقی راحتهایی برای کشاورزان دارد، در حالی که کار با سیستمدیزلی سختیهای از سیستم

 توانیم روی آنها کنتور حجمی نصب کنیم و میزان مصرف آب را کنترل کنیم. البته نصب کنتور وظیفه وزارت نیرو است.ها میچاه

توانیم توان مورد نیاز برای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار را با برقی کرد: ما میمعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اضافه 

دار کار گرفتن الکتروموتورهای مناسب تامین کنیم.بر اساس اعالم مشاور مدیر عامل شرکت جهاد نصر، برقها از طریق بهکردن چاه

آن توسط کشاورز و بخش دیگر از طریق یارانه سوخت میلیون تومان هزینه دارد که بخش بیشتر  100کردن هر چاه کشاورزی 

دار کردن چاه برای کشاورزان زیاد نیست، یادآور شود. اکبری در پاسخ به این پرسش که آیا هزینه برقجویی شدن پرداخت میصرفه

 شود.شاورزان تحمیل میها به کدار کردن چاهشد: بر اساس برآوردها در هر هکتار یک تا دو میلیون تومان هزینه در ازای برق

وی افزود: این هزینه برای کشاورزان زیاد نیست زیرا با برقی شدن چاه، هزینه حمل و نقل سوخت، تعمیرات، نگهداری گازوئیل، خرید 

یابد. بنابراین برقی کردن چاه برای کشاورزان صرفه اقتصادی دارد.معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی روغن و غیره کاهش می

فاده های دیزلی استریزی انجام شده از سه نوع سوخت گاز، برق و انرژی خورشیدی برای تغییر وضعیت چاهبیان کرد: بر اساس برنامه

ت. اگر تر اسشود تا بدانیم استفاده از کدام یک به صرفهها بررسی میهای استفاده از هر یک از این انرژیخواهیم کرد. وضعیت هزینه

شود و در برخی مناطق استفاده از پنل های کشاورزی استفاده میدیک باشد از این انرژی برای تغییر وضعیت چاهجایی به گاز نز

دار های کشاورزی برقتر از این باید چاهگیرد.وی درباره زمان عملیاتی شدن پروژه گفت: خیلی پیشخورشیدی در دستور کار قرار می

گذاری حاضر به ورود به این عرصه نبوده است.اکبری از حضور یک شرکت اکنون هیچ سرمایهشد اما به دلیل تغییر قیمت نفت، تمی

های کشاورزی خبرداد و افزود: دار کردن چاهگذاری در مسئله برقبرای سرمایه "چاینا انرژی"تخصصی چینی در بخش انرژی، به نام 

دار شدند هستند را به آنها های کشاورزی که نیازمند برقاد چاهای با این شرکت برگزار شد. در این جلسه تعدچند روز پیش جلسه

ها بر اساس مصوبه دار شود.وی اضافه کرد: بحث برقی کرن چاههزار حلقه چاه مجاز در ایران باید برق 200اعالم کردیم و گفتیم که 

جویی ذاری کند. بعد وزارت نفت از محل صرفهگها سرمایهگذار در بحث برقی کردن چاهدولت در دست پیگیری است. باید یک سرمایه

گذار را به آن باز پرداخت کند.معاون آب و خاک وزارت های فسیلی، در یک دوره چند ساله، سرمایه شرکت سرمایهگازوئیل و سوخت

آغاز کرده است که  های وابسته خودحلقه چاه را با استفاده از منابع مالی شرکت 100جهاد کشاورزی عنوان کرد: موسسه جهاد نصر 

این مسئله با استقبال کشاورزان مواجه شده است.وی ادامه داد: روند کار پرداخت یارانه به کشاورزان متقاضی به این شکل است که 

جویی های نفتی میزان گازوئیل مصرفی کشاورزان را تعیین کرده و متناسب با مصرف آنها، یارانه سوخت صرفهشرکت پخش فرآورده

 شود.دار کردن چاه کشاورزی نیز توسط خود کشاورز پرداخت میشود. بخشی از بهای برقگذار پرداخت میسرمایه شده به

های کشاورزی مشارکت دارند و اکبری وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و نفت را سه راس مثلثی دانست که در پروژه برقی کردن چاه

ها را وزارت جهاد کشاورزی دار کردن چاهود.وی افزود: کارهای فنی و تخصصی برقشرکت چاینا انرژی باید با آنها وارد مذاکره ش
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اه کشی چگیرد. برقکند که چاه خود را برقی کنند. یارانه برای کشاورز میآورد و ترغیب میدهد. کشاورزان را پای کار میانجام می

ها، جهاد کشاورزی گفت: وزارت نیرو هم باید تعداد چاه شود.معاون آب و خاک وزارتهم توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می

 کند.ها را پرداخت میمیزان آبدهی آنها و اطالعات فنی و تخصصی را به وزارت جهاد کشاورزی اعالم کند. وزارت نفت هم یارانه

داده  سات کارشناسی پاسخبه گفته وی مذاکرات با شرکت چینی روند مطلوبی داشته و قرار است بخشی از اطالعات تخصصی در جل

ای شود. در جلسه چند روز پیش نیز به بخشی از سئواالت شرکت چینی پاسخ داده شده است. این شرکت با وزارت نیرو نیز جلسه

اند.اکبری مذاکره با شرکت چینی را در مراحل اولیه اعالم داشته و دیروز هم با علی وکیلی از شرکت ملی نفت ایران، دیدار داشته

های کشاورزی قرارداد امضا دار کردن چاهد. وی امیدوار است: به زودی بتوانند با تامین کننده مالی )فیانانسور( چینی برای برقکر

هزار حلقه چاه را برای برقی کردن به این شرکت واگذار  20تا  10کنند. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: تصمیم داریم 

 نده چه شرایطی پیش خواهد آمد.کنیم تا ببینیم در آی

http://www.iana.ir/fa/news/47500/%D8%AC%D8%B2%DB%8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۱تاریخ: 

 و کاغذی/ خوداظهاری، تمکین و توافق، مبنای وصول مالیات بر ارزش افزوده شرکت صوری 3000شناسایی 

درصد مالیات بر ارزش افزوده وصول شده تاکنون مبتنی  85معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حدود 

 .بر خوداظهاری، تمکین یا توافق بوده است

ای که از ابتدای اجرای قانون تا کشور، محمد مسیحی با بیان اینکه از کل مالیات بر ارزش افزودهبه گزارش ایانا از سازمان مالیاتی 

درصد  50مانده، نزدیک به درصد باقی 27اظهاری وصول شده، اظهار کرد: از درصد مبتنی بر خود 73امروز وصول شده، نزدیک به 

درصد وصول مالیات  90تا  85اداره امور مالیاتی وصول گردیده، یعنی بین  بدون مراجعه به هیات حل اختالف و با تمکین یا توافق با

های حل اختالف بوده است.وی با اشاره به اقدامات اظهاری، تمکین یا توافق بدون مراجعه به هیاتدر حوزه ارزش افزوده مبتنی بر خود

رد: مالیات بر ارزش افزوده در اکثر قریب به اتفاق کشورهای های مالیات ارزش افزوده بیان کانجام شده برای افزایش شفافیت در حلقه

شود و در کشور ما نیز بر پایه همین روش استوار است و مجری به شیوه تفریقی غیرمستقیم و مبتنی بر روش صورتحساب اجرا می

ته در تولید محصوالت خود های به کار رفمطابق این روش فعاالن اقتصادی مکلفند برای خرید کاال و خدمات و همچنین نهاده

 صورتحساب و مستندات الزم را نگهداری نمایند و در زمان فروش کاال و خدمات خود نیز صورتحساب صادر کنند.

های اول زنجیره مالیات بر ارزش افزوده شفافیت معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه در حلقه

های آخر و در سطح صنوف، بر اساس قاعده هزینه و فایده، هزینه شفافیت زیاد است و بسیاری به دنبال گفت: در حلقهایجاد شده، 

های اولیه ایجاد ارزش اقتصادی نظیر مبادی ورودی شود، در حلقهای که ایجاد میدرصد ارزش افزوده 90آن نیستند. می توان گفت 

د.وی یادآور شد: در حلقه های بعدی، ضمن تهاتر مالیات پرداختی در زمان خرید و گمرک و شرکتهای بزرگ و متوسط می باش

نهایی  کنندگانالتفاوت مالیات پرداخت می شود و بار مالی آن به حلقه بعد و نهایتا مصرفمالیات دریافتی در زمان فروش صرفا مابه

ارزش با نگهداری مستندات خرید و فروش به دنبال خواهد داشت سازی را در طول زنجیره ایجاد انتقال می یابد که این موضوع شفاف

سازی حاصله از اجرای این شود.مسیحی با بیان اینکه در جریان شفافو موجب ردیابی جریان عرضه کاال و ارائه خدمات در کشور می

های متمادی ها سالن شرکتای شرکت صوری و کاغذی شناسایی شده است، گفت: 3000نظام مالیاتی در کشور تاکنون بیش از 

د ها و نظام مالیات بر درآمبندی شرکتنقش ناصوابی را در سطح کالن اقتصادی کشور از جمله حوزه بانکی، بورس کاال، نظام رتبه

م جدی های صوری نیازمند اراده و عزاند.به گفته معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، مبارزه با شرکتداشته

 های نظارتی و ذینفعان می باشد.  ها، قوه قضاییه، نیروهای امنیتی و انتظامی و دستگاهها از جمله اداره ثبت شرکتسایر دستگاه

های صوری و کاغذی شده است، تصریح کرد: هزینه فعالیت سازی نه تنها موجب شناسایی شرکتوی با تاکید بر اینکه کارکرد شفاف

که در  های صوری و کاغذیل اشخاص نیز افزایش یافته است، البته باید توجه داشت که حذف کامل فعالیت شرکتمتخلفانه این قبی

 های نظارتی خواهد بود.ههای مرتبط و از جمله دستگاشود مستلزم اراده و همکاری سایر دستگاهسایر کشورها هم دیده می

کشور با اشاره به اینکه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور نوپا است، عنوان  معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی

های اجرایی به ویژه در حوزه اصناف و پیمانکاران و همچنین تسهیل فرآیند انتقال ها و روشکرد: این قانون نیازمند اصالح برخی رویه

ن بینی شده و سازماموضوعات در قالب الیحه دائمی شدن قانون پیش کنندگان نهایی است. وی ادامه داد: همه اینبار مالی به مصرف

ام تر این نظامور مالیاتی کشور طی یکسال اخیر با اخذ مجوزهای قانونی و همچنین بازنگری در ظرفیت موجود قانون، اجرای مطلوب

های ناسالم اقتصادی را نیز زش افزوده برخی پدیدهمالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است.مسیحی با اشاره به اینکه مالیات بر ار

ها با حوزه مالیات بر ارزش افزوده آگاهانه و به دلیل کارکرد شفاف کرده است، گفت: نباید از نظر دور داشت که برخی از مخالفت
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رای تعیین ضریب مالیاتی ب سازی نظام مالیاتی بوده که منافع اقلیتی پرنفوذ را به مخاطره انداخته است.وی در خصوص نحوهشفاف

های بینی اجرای مالیات بر ارزش افزوده به روش ساده شده برای برخی گروهمشاغل و صنوف مختلف نیز اظهارداشت: به موازات پیش

های مالیاتی که قابل تسری به دوره 1396( قانون بودجه سال 6تبصره )« ز»صنفی در الیحه دائمی شدن قانون و به موجب بند 

های قبل نیز است، اعمال ضریب مالیات بر ارزش افزوده یا همان اجرای مالیات بر ارزش افزوده ساده شده از اختیارات سازمان سال

امور مالیاتی است.معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اساسا رویکرد تعیین ضریب ارزش افزوده، سوق 

: بنابراین اعمال ضریب مالیات بر ارزش افزوده متفاوت از ه سمت نگهداری اسناد و مدارک خرید است، افزوددادن فعاالن اقتصادی ب

شود، های آن ها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمیضریب عملکرد خواهد بود، زیرا برای برخی از صنوف که بر روی خریدها و هزینه

ورت های صای که برای خرید کاال و هزینهنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ارزش افزودهبه طور کلی ضریب مالیات بر ارزش افزوده آ

شود و متفاوت از سازوکار تعیین ضریب در حوزه عملکرد است.وی در پاسخ به این پرسش که بیش ترین و کمترین گرفته، تعیین می

 90تا  85نشان کرد: معاون سازمان امور مالیاتی افزود: معادل شود، خاطرها پرداخت میمالیات بر ارزش افزوده توسط کدام گروه

های حل درصد مبالغ ارزش افزوده وصول شده مبتنی بر خوداظهاری، تمکین و توافق با اداره امور مالیاتی و بدون مراجعه به هیأت

ارزش اقتصادی توسط گمرک و همچنین های اولیه ایجاد ای از مالیات در حلقهاختالف مالیاتی بوده است، ضمن اینکه بخش عمده

صنوف  ای کهشود.به گفته این مقام مسئول، مالیات بر ارزش افزودههای بزرگ که درابتدای زنجیره قرار دارند وصول میتوسط شرکت

پس از کسر  کنندنهایی دریافت می کنندهها از مردم به عنوان مصرفها و طالفروشان و سایر بخشها، هتلمختلف نظیر رستوران

افزوده پرداختی در حلقه قبل توسط این صنوف، صرفا مابقی آن باید به خزانه واریز شود، بنابراین نباید تصور داشت مالیات بر ارزش

یرا بخش ز ;کننده نهایی در حلقه آخر باید به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شودکه کل مبلغ دریافتی این صنوف از مصرف

 های قبل وصول و به حساب سازمان واریز شده است.ی از آن در حلقهاعمده
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 اولین دستور وزیر جدید اقتصاد و دارایی صادر شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین دستور صادره پس از استقرار در این وزارتخانه طی بخشنامه ای به کلیه واحدهای ستادی، 

و تاج گل به مناسبت  سازمان های تابعه، بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی خواستار خودداری مدیران از ارسال پیام تبریک

 .انتصاب خود به عنوان وزیر اقتصاد شد

به گزارش ایانا از وزارت اقتصادی و دارایی، در متن بخشنامه صادره از سوی مسعود کرباسیان آمده است: با عنایت به لزوم پایبندی 

دارایی و با عنایت به اینکه کاهش مکاتبات عملی به اهداف اقتصاد مقاومتی و تقویت انضباط مالی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و 

زائد و غیر ضرور درون و برون وزارتخانه ای از مصادیق این پایبندی است ضمن سپاس از ابراز لطف و محبت مدیران و همکاران 

ب رسانه ها اجتنا محترم تاکید می دارد، از ارسال هر گونه پیام تبریک، تاج گل و یا سایر اقدامات مشابه و یا درج آگهی تبریک در

کنند.انتظار می رود این رویه در خصوص سایر موارد مشابه مانند اعیاد و مناسبت های ملی و دینی نیز رعایت گردد. به یقین بهترین 

شادباش و محبت همکاران برای اینجانب همانا ارائه پیشنهادات و نقدهای اصولی است که بتواند در حوزه های مختلف وظایف تعیین 

 برای این وزارتخانه، منشا تحول، ارتقا بهره وری و اصالح امور در راستای ارائه خدمات شایسته به مردم میهنمان شود./ شده

http://www.iana.ir/fa/news/47687/%D8%A7%D9%8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47687/%D8%A7%D9%258


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

215 
 

 
 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 

 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۷تاریخ: 

 ها شده استفقر دانش موجب تخریب جنگل

اند. عملیات تخریب در ها قرار گرفتهطبیعى مورد تعرض انسان هاى جنگلى در طول تاریخ بیشتر از سایر منابعها و عرصهجنگل

هاى کشاورزى، مسکونى، صنعتى و غیره سبب شده است به زمینهاى آنها هاى طبیعى با چراى دام و سپس با تبدیل عرصهجنگل

میلیون هکتار از این منابع تخریب و سطح این  6درصد ازمساحت آنها و هرساله نیز  78سال گذشته، حدود  8000که در عرض 

 .پوشش تقلیل داده شود

 المللى جنگلدکتر مظفر شیروانى، کارشناس و مشاور بین

ن بیشتر هاى سنگیها بیشتر شد. این جوامع با صرف هزینهو نیاز وافر به چوب، توجه جوامع صنعتى به جنگلبا شروع انقالب صنعتى 

هاى کشاورزى را کامال هاى دست کاشت سوزنى برگ تبدیل کردند، مرز بین جنگل و زمینهاى طبیعى خود را به جنگلجنگل

ى خارج نمودند و مراتع را احیا کردند. در این جوامع گرچه بیشترین ها را بسرعت از عرصه هاى جنگلمشخص و از همه مهمتر دام

ها با توجه به رشد کمى و کیفى افزاینده خود در هاى دست کاشت مصنوعى مبدل شدند اما این جنگلهاى طبیعى به جنگلجنگل

ین جوامع، به اهمیت، نجات طبیعت برای اى را ایفا کردند. مردم اهاى صنعتى نقش بسیار ارزندهتوسعه صنایع و برآوردن نیازمندی

حیات بشر، پى بردند و تالش زیادى را برای حفظ و احیاى آن انجام دادند. همزمان با صنعتى شدن جامعه، نگرش به منابع جنگلى 

فزایش ى با اهاى کشاورزهاى جنگلى به زمینزنى و تبدیل عرصهزدایى سر و شاخهنیز تغییر کرد. در کشورهاى در حال توسعه جنگل

هاى به برداریگیرى، چراى دام، بهرههاى سنتى اعم از زغالرشد جمعیت مانند گذشته ادامه پیدا کرد. مصارف روستایى، دخالت

ها در جنگل که همگی بیان کننده خود مختارى مردم این جوامع است، زمینه نابودى هرچه اصطالح صنعتى و تلنبار کردن زباله

این کشورها را فراهم کرد. توسعه کشاورزى در مناطق خشک، سیر قهقرایى مراتع در اثر چراى مفرط دام به  بیشتر منابع جنگلى

هاى انسانى عامل مهم دیگرى در از دست رفتن هرچه بیشتر خاک، سنگالخى شدن زمین، فقر پوشش منظور برآوردن نیازمندی

مردم از مناطق تخریب شده به مناطق دیگر شده است. سیر  گیاهى، خشکسالى، گسترش ریزگردها، مرگ حیوانات و سپس کوچ

توان در اکثر کشورهاى آمریکاى التین، آفریقا، آسیا و حتى در کشور ایران نیز به وضوح باطل و نمونه بارز این قبیل تجاوزات را می

ورهاى صنعتى قابل مقایسه مشاهده کرد. فجایع زیست محیطى در این کشورها هرگز با مسایل و مشکالت زیست محیطى در کش

سال قبل کشورهاى صنعتى هستند و مسایل زیست  200نیست. مسایل زیست محیطى امروز در کشورهاى درحال توسعه ، مسایل 

زدایى، افزایش محیطى کنونى کشورهاى صنعتى، مسایل فرداى کشورهاى در حال توسعه خواهند بود. مشکالت ناشى از جنگل

اند. با توجه به این اى و سپس مسائل جهانىن ، گرم شدن هواى کره زمین و غیره نخست مسائل منطقهروزافزون دی اکسید کرب

ها در حل مشکالت زیست محیطى، حفظ و حراست آنها معطوف شده است. ها نظر جهانیان بیشتر ازگذشته به کاربرى جنگلبحران

توانند کارگیرى انها میها تدوین شده است که بهحفاظت و توسعه جنگلهاى متفاوتى در مورد هاى جهانى دستور العملدر کنوانسیون

ه زدایى و یا رها کردن این منابع بتوسعه، احیا و پایدارى این منابع را تضمین کند. بطورکلى توصیه همگان بر این است که جنگل

دوره کوتاه مدت، تحت هیچ عنوانى قابل توجیه  حال خود با توجه به عوامل تخریبى که در آنها حضور گسترده دارند، حتى براى یک

ل، هاى متخصصان آگاه جنگنیست و باید بدون اتالف وقت اقدامات عاجلى در زمینه حفاظت، پایدارى و توسعه آنها انجام شود. فعالیت

ن اصل حفاظت محیط هاى مردم نهاد و فعاالن زیست محیطى و غیره سبب شده است که مسئله پایدارى این منابع، مهمتریسازمان

ها براى فروش هر گونه از طوری که امروز در اکثر کشورهاى جهان ضرورت داشتن گواهى پایدارى جنگلزیست به حساب آید به
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بدیل منظور تهایى را بهها قوانین و توصیهمحصوالت آنها امرى تقریبا الزامى است. اتحادیه اروپا نیز با توجه به سطح و نوع جنگل

هایى هاى انسانى در بخشهاى آمیخته، ساختارى و پایدار وضع کرده است. بر طبق این دستورات دخالتى ناپایدار به جنگلهاجنگل

العمل اکوسیستم جنگل در مقابل منظور تحقیق در مورد چگونگى روند و عکسها کامال محدود و مناطق محدود شده بهاز جنگل

گیرند. نیاز روز افزون صنایع چوب و کاغذ از یک طرف و تصویب قوانین مبنى مطالعه قرار میعوامل زنده و غیره زنده طبیعت مورد 

وجود آورده است که خود بر محدودیت برداشت به میزان رشد سالیانه جنگل، مشکالت دیگرى را براى صنایع چوب این کشورها به

ید تواند پایدارى و استمرار تولاست. یکى از راه کارهاى مؤثر که میهاى مناسبى براى برآوردن این نیازها مستلزم دستیابى به راه حل

ها را ارتقا بخشد و نیاز روز افزون صنایع چوبى کشور را توام با افزایش ترسیب کربن بر آورده سازد، باال بردن میزان رشد در جنگل

کند. این افزایش اجبارى رشد نومى جنگل فراهم میها است. راه حلى که ایجاد یک تعادل مناسب بین اکولوژى و اکوسالیانه جنگل

ها است که متاسفانه به علت فقر دانش و تجربه، اجراى سالیانه خود مستلزم اجراى صحیح عملیات احیایى و پرورشى در جنگل

ن ص و نداشتآید این عدم تخصصحیح آن در بیشتر کشورها به خصوص در کشورهاى در حال رشد و توسعه نیافته به اجرا در نمى

هاى جنگلى به جای اینکه رشد دانش کافى در اکثر این کشورها کامال مشهود است. در برخى از این کشور هرگونه دخالت در عرصه

هاى مناسب برای سیر ها را افزایش دهد، عمال باعث درهم ریختن ساختار این منابع و فراهم کردن زمینهکمى و کیفى این عرصه

هاى کالسیک و یا همگام با طبیعت طى پنجاه سال اخیر در ایران اند. عدم موفقیت در اجرای طرحها شدهرصهتخریب بیشتر این ع

هاى لهاى زاگرس، نابودى بیشتر جنگخود دلیل آشکارى بر فقدان دانش جنگلشناسى در یکى این کشور ها است. سیر قهقرایى جنگل

هاى هیرکانى، جملگى گواه این واقعیت تلخ در ایران است که باعث ناموفق بودن گلتورانى و تخریب بالمنازع جن -ارسباران، ایران 

هاى کپى شده و به اجرا در آمده در ایران که خود سالیان سال است در اکثر کشورهاى هاى جنگلدارى در کشور شده است. طرحطرح

کمى دانش، "گفته مهندس خانلرى جنگلبان پیشکسوت ایرانى اند. بنا به اند، عموما در کشور ناموفق بودهپیشرفته جهان تجربه شده

ها، بخش علمى واجرایى . طبیعى است که در این شرایط وخیم ،استراحت دادن ،تعطیلى دانشگاه"ها را به بیراهه برده است جنگل

 کشور را در پى خواهد داشت و باعث فقر بیشتر دانش جنگلدارى خواهد شد.

هاى هیرکانى منابع تخریب شده و بیمارى هستند که نیاز فورى به احیا و و متخصصان مربوطه، جنگل بنا به اظهارنظر مسئوالن

اند و چنانچه در طى دوره هاى طبیعى با قدمت چندین میلیون سالههاى هیرکانى جنگلجنگل"درمان دارند. کوبیدن مداوم بر طبل 

ت با اصول حفاظ "شود نها صورت نگیرد، به سالمت انها آسیبى وارد نمیگونه عملیات احیایى پرورشى در آدهساله استراحت! هیچ

های شمال به طور قطع احیا نخواهند جنگل و وضعیت تخریبى این منابع مغایرت کامل دارد. در صورت اخذ چنین سیاستی، جنگل

یرى دانش کارگالیى برخوردارند که با بههاى باشد. عرصه این منابع حتى آنهایى که فاقد پوشش درختى هستند باز خود از پتانسیل

توانند در کوتاه مدت احیا و مجددا به منابع تولیدى با ارزش مبدل شوند. یکى از مشکالت اخیر طرح و تجربه پیشرفته جنگلدارى می

 ى مواجه شدهاستراحت جنگل تامین اعتبار الزم به منظور اجرایى شدن ان است که به علت کمبود بودجه دولت با مشکالت زیاد

یر که ها در نشست اخگى نیز دست به گریبان است . سازمان جنگلاست. این طرح عالوه بر مسائل مالى با مشکل اساسى بى برنامه

ها و سایر در چالوس برگزار کرد از اساتید این دانشکده 1396مرداد 10هاى جنگل شمال کشور در تاریخ با شرکت اساتید دانشکده

ها از و محیط زیست در خواست کرد که در تهیه طرح مدیریت پایدار سازمان را یارى بخشند. گرچه این دانشکدهمتخصصان جنگل 

ها نیز به کدام از این طرحاند اما ظاهرا هیچهاى آموزشى، پرورشى متعددى را به اجرا در آوردههاى دور تاکنون همه گى طرحسال

پایدار به اجرا در آمده باشند، مورد تایید مسئوالن سازمان نیست. در این نشست از  عنوان طرح جایگزین که باتوجه به مدیریت

 هاى آتى با مشکالت جنگلدارى کنونى مواجه نباشد!شرکت کنندگان خواسته شد که طرحى بى نظیرارائه کنند که کشور در سال
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 نمایی از یک درخت آفت زده

ها اى در جنگلورزند، توجه به اهمیت کمیت و کیفیت تنوع گونهجراى آن اصرار مییکى از مواردى که جامعه جهانى جنگلبانان در ا

هاى گیاهى نبوده است، بلکه کلیه موجودات زنده و حتى در بعضى موارد عناصر غیر زنده یک است. این تنوع تنها منحصر به گونه

هدارى در صد معینى از درختان خشکیده سرپا، افتاده، شوند. توجه به بیوتوپ و بیوسفرهاى جنگل و نگاکوسیستم را نیز شامل می

ها و غیره نکات ضرورى است ها، سرخسدرختان قطور سالم، یا حتى توخالى، آفت زده به اضافه موارد متعدد دیگر از قبیل حفظ قارچ

نوعیت بهره بردارى هاى صنعتى کار گرفته شود. دستیابى به این اهداف تنها ممکه باید اقدامات الزم برای حفظ و احیاى آنها به

هاى احیایى و پرورشى الزامى است. اتخاذ تدابیر الزم به منظور شناسایى، پیشگیرى و درمان محدود نمیگردد بلکه نیاز وافر به برنامه

گى ایش سر زندعوامل نامساعد زنده و غیره زنده، ایجاد هرم ساختارى، نا همسالى، تنظیم تنوع گونه اى به صورت کمى و کیفى ، افز

(Vitalität درختان جنگلى ، مساعد نمودن شرایط براى زاد اورى طبیعى و ده ) ها مورد دیگر شروط اساسى وزیر بناى پایدارى

هاى جهان اند که هر چه سطح جنگلجنگل هستند که باید بدون وفقه به اجرا در آیند.جهانیان به این واقعیت اشکار پى برده

تر و با افزایش رویش سالیانه بیشتر توام باشند، میزان ترسیب دی اکسید کربن آنها به عنوان یکى از مهمترین تر، متنوع گسترده

اى و گرم کننده هوا در آنها بیشتر خواهد بود. برعکس هر چقدر جنگلى، مسن، بیمار، درهم ریخته و مخروبه باشد، گازهاى گلخانه

تر خواهد بود . در این موارد نیز جنگلبانان با اتخاذ تدابیرى همچون کننده هوا ناموفق به همین نسبت نیز در ترسیب گازهاى آلوده

هاى متنوع، منظور به وجود آوردن زمینه هاى مناسب برای رشد زادآورى گونهآزاد سازى تاج درختان، تنظیم میزان نور الزم به

 آورند.عمل مىاقدامات متناسبى را به

ها، اهان دی اکسید کربن هوا و بخشى دیگر از سایر گازها را از هوا جذب، آنها را به اشکال مختلف در برگطور کلى گیدرختان و به

د، بلکه به رونکنند. این گازهاى جذب شده، تغییر یافته و تثبیت شده به هیچ وجه از بین نمیها، تنه ،ریشه و خاک تثبیت مىشاخه

اى در هوا پخش و زمینه صورت گازهاى خطرناک گلخانه شوند، مجددا بهسوزانده میمحض آنکه اجزای این درختان پوسیده و یا 

تر باشد، کنند. هر چقدر فرآیند نگهدارى و ذخیره سازى در درختان و چوب حاصل از آنها طوالنىآلودگی بیشتر هوا را فراهم می

د. در مورد تثبیت این عناصر آلوده کننده، صنایع چوب و ارزش کمى آنها در امر ترسیب گازهاى آلوده کننده هوا بیشتر خواهد بو

کنند.اتخاذ تدابیرى چون اختصاص دادن درختان خشکیده، افتاده و یا غیره به مصارف گرمایى اى را ایفا میکاغذ نقش ارزنده

ت خود زمینه بروز مشکال کند، بلکه سوزاندن چوب،اى به محیط زیست نمىنشینان و تولید ذغال، خدمت ارزندهروستاییان، جنگل

سازد. تحقیقات انجام شده در دانشگاه تکنیک شهر گراتس در کشور اتریش  اى را فراهم میحاصل از آزاد شدن مجدد گازهاى گلخانه

دهند که میزان منواکسید کربن و دی اکسید کربن آزاد شده از سوزاندن چوب چندین برابر بیشتر از سوزاندن سایر مواد نشان می

هاى کشوراجرایی شده است. ادامه چنین تفکرى اکنون سیلى در جهان است. تصمیم در مورد سوزاندن درختان در برخى ازجنگلف

 آید.هاى هیرکانى نیز به اجرا در مىدر جنگل

 چه باید کرد ؟

 المللى: استفاده از تجارب بین -1

ها و اى که بین متخصصان جنگل با سایر دانشگاهر و فاصلههاى تحقیقاتى در زمان تحریم کشوهاى مسافرتتوجه به محدودیت

هاى موسسات تحقیقاتى در جهان به وجود آمده است، ضرورت فراهم کردن تبادالت علمى و تجربى کامال محسوس است. ایجاد رابطه

حل  توانند درهاى متفاوت میلتنگاتنگ با این مراکز و استفاده هرچه بیشتر از تجارب فزاینده علم جنگلدارى و آشنایى با راه ح

ها و معیار ارزش گذارى معضالت جنگلدارى کشور کامال مؤثر واقع شوند. امروزه با توجه به تغییرات آب و هوا، نحوه برخورد با جنگل
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ب و ارتقاى تخری تواند در از میان برداشتن عواملبر آنها کامال با گذشته متفاوت است. بهره برى از پیشرفت سریع علوم جنگلدارى می

 ها احیا کند.دینامیک جنگل نقش عمده اى را ایفا نماید و این منبع را با صرف کمترین هزینه

 ممانعت از سوزاندن چوب : -2

زاى فسیلى، مخصوصا سوزاندن چوب، ذغال و غیره تالش الزم طور کلى در جهان، در راستاى فاصله گرفتن از مصرف مواد انرژىبه

 توان نیاز انرژىدر کشورایران با توجه به منابع گسترده و فراوان گاز و نفت توام با شرایط آب و هوایى مناسب می شود.انجام می

 هاىهاى مفید و یا منابع گازى و غیره تامین کرد. تامین هزینه خرید انرژىگرمایى جوامع روستایى را از طریق استفاده از انرژى

ز طریق فروش سهمیه چوب مصرفى آنها به صنایع سلولزى و کمک دولت تامین شود. بدین وسیله تواند اتجدیدپذیر روستاییان می

 شود.هاى سلولزى نیز بر اورده میهاى کارخانهضمن ممانعت از سوزاندن چوب بخشى از نیازمندی

 هاى احیایى:تهیه و اجراى طرح -3

هاى مخروبه باید پیگیری شود. اجراى این قبیل صوصا در جنگلهاى احیایى پرورشى مخاقدامات عاجل برای تهیه و اجراى طرح

هاى صنایع سلولزى را نیز بر اى از نیاز کارخانهتواند ضمن احیاى این منابع مخروبه و اشتغال روستاییان، قسمت عمدهها میطرح

، فیبر، سلولز و  MDFبه کاغذ، نئوپان، اند. تبدیل این موادهاى غیر صنعتى و هیزمىها عمدتا چوبطرف کند. مصارف این کارخانه

هاى زیست محیطى و انتشار اى را نیز برای ممانعت از آلودگیتوانند ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده باال، نقش عمدهغیره می

اى مخروبه هاى جلگهها مخصوصا با توجه به سطح گسترده جنگلبیشتر دی اکسید کربن ایفا کنند. مصارف روزانه این کارخانه

د ها به صندوق دولت باشند. نبایها و منبع اقتصادى مهم جهت عدم وابستگى سازمان جنگلتر این جنگلتواند باعث احیاى سریعمی

فراموش کرد که جنگل مخروبه اى احیا نخواهد شد مگر اینکه صنعت پشتیبان آن باشد. مشکل بیکارى و فقر در کشور از بین نخواهد 

 ه صنعت سالم در ان کشور رشد کند.رفت، مگر اینک

  بیوتوپ

 حفاظت و احیاى جنگل : -4

مار، هاى طبیعى، بیشود عمال جنگلاى که در مورد طبیعى بودن آنها انجام میهاى هیرکانى با وجود قدمت و تبلیغات گستردهجنگل

 شدیدى به حفاظت و احیا و پرورش دارند.اى هستند که با وجود تصویب طرح استراحت، باز هم نیاز خورده و تخریب شدهسال

موقع هاى جنگدارى شمال کشور عدم اجراى بههاى تجدید نسل طرحیکى از دالیل عدم موفقیت تجدید حیات طبیعى در دانگ"

هاى موجود در عملیات پرورشى جنگل است . این کار در اکثر مواقع باعث رشد و توسعه بیش از حد تمشک و سرخس شده و نهال

سال  10( توقف عملیات پرورشى طى 1390) مهاجر جنگلشناسى و پرورش جنگل  "روندها از بین مىطعه در اثر رقابت با این گونهق

ها طبیعى هستند، هرگز باعث ارتقاء کمیت و کیفیت این منابع نخواهد استراحت به استناد ممانعت از قاچاق چوب و اینکه این جنگل

ده هاى گسترسازى، وجود حفرهمل تخریب مانند حضور دام، آسیب دیدگى درختان در طى عملیات جادهشد، بلکه بالعکس حضور عوا

هاى نابخردانه و قاچاق چوب، رشد سریع گیاهان مزاحم، طغیان آفت و امراض برداریها به علت بهرهایجاد شده در سطوح عرصه

ها شده اند. در چنین شرایط اعث درهم ریختگى بیشتر این عرصهها عامل تخریب کننده دیگر، جملگى ب)برگ خوار شمشاد( و ده

هاى هیرکانى با آنها دست به گریبان هستند و ظاهرا وضعیت اسفناک آنها سبب تصویب قانون استراحت جنگل بحرانى که جنگل

 د کرد.شده است . سپردن سرنوشت انها تنها به دست چندین قرقبان پایدارى اکوسیستم انها را تضمین نخواه

شود، دستیابى به امر ها انجام میهاى منابع طبیعى به خصوص در جنگلهایى که در عرصهطور کلى هدف اصلى از تمام فعالیتبه

طوری که بارها بیان شده است، عوامل متعددى در از بین رفتن جنگلهاى هیرکانى حفاظت ، توسعه و پایدارى این منابع است .همان
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رویه چوب از این منابع است. در موقعیتى که جنگل باز و درهم هاى بیبرداریشاید یکى از مهمترین آنها بهره اند کهدخالت داشته

هاى احیایى ، پرورشى دارد اینکه به صرف طبیعى بودن نیازى به عملیات احیایى و پرورشى ریخته شده است نیازمبرمى نیز به دخالت

( وضعیت تخریب شده و بحرانى آنها را بهتر ازاین که هستند، نخواهد کرد  1396انا تیر ماه در طى دوره استراحت ندارند ) مهاجر ای

هاى مناسبى اتخاذ شود. ها دو مسئله کامال متفاوت از یکدیگرند که باید براى هر کدام از آنها راه حل. قاچاق چوب و احیاى جنگل

مترمکعب در هکتار  4عدم تولید رشد افزاینده کمى و کیفى جنگل از  ساله به معناى 10هاى پرورشى در طول یک دوره عدم دخالت

هاى هیرکانى است میلیون هکتار از جنگل 2.5مترمکعب در هکتار در سال آن هم در سطحى معادل  9الى  8در سال به میزان 

تر کرد و ها را جوانابع را احیا و جنگل( . اگر باعملیات پرورشى بتوان ساختار درهم ریخته شده این من1396)شیروانى ایانا فروردین 

هاى پیشگیرى از آفات وامراض ،ترسیب بیشتر گاز دی اکسید کربن و منظور راهرشد سالیانه جنگل را افزایش داد، تدابیر مناسب به

 ماعى مسئولیتىجلوگیرى از آمدن سیل اتخاذ کرد، در این صورت چشم پوشى از دست آوردهاى این ثروت، اکولوژى، اکونومى و اجت

گویى به انها را به عهده گیرند. اجراى این عملیات سازنده است که مسئوالن امر باید با تعمق و دوراندیشى بیشترى وظیفه پاسخ

هاى کارگیرى بیشتر کارشناسان جنگل و فارغ التحصیالن رشتههاى مخروبه، بهتواند عالوه بر احیاى سطح وسیعى از جنگلپرورشى می

زایى و باال بردن سطح دانش و تجربه نیروى تحصیل کرده و همراه داشته باشد. یکى از وظایف جنگلبانان اشتغالطبیعى را بهمنابع 

جوان کشور است. درست در همین شرایط که فقر دانش جنگلشناسى و بیکارى فارغ التحصیالن منابع طبیعى، محیط زیست و غیره 

د بود هاى بیشتر در آینده خواهرگیرى این افراد باعث افزایش تجربه آنها براى قبول مسئولیتکاکامال محسوس است کارآفرینى و به

. 

 هاى آموزشى:ایجاد کارگاه -5

ها در رابطه با هاى جنگلمنظور ارتقاى دانش جنگلدارى، استفاده بهینه از کاربرىهاى آموزشى در داخل و خارج از کشور بهکارگاه

وهم هاى طبیعى است، نباید این تهاى طبیعى تنها در ایران وجود دارند و اروپا فاقد جنگلاتکا به اینکه جنگلتغییرات اقلیمى است. 

هاى هیرکانى را از این بحران نجات دهند. این نوع تفکر با تواند جنگلرا موجب شود که تنها دانش بومى و قائم به فرد است که می

ها هاى همین سازمان جنگلو بخش علمى کشور مغایرت کامل دارد. این منابع با دستور العمل هاساله اخیر سازمان جنگل 50عملکرد 

ها وجود ریزى صحیح و دانش فراگیر در این زمینهاند. اگر برنامهو مشاوران انتخابى آن به چنین وضعیت مصیبت بارى گرفتار شده

شدند که استراحت دادن به آنها با وجود اعتراضات ملى شت مبتال نمىداشت، این منابع منحصر به فرد جهانى تخریب و به این سرنو

مرار آیند و استهاى جهانى به حساب میها و منابع جنگلى به علل مختلف جزء سرمایهو بین اللملى امرى الزامى تلقى شود. جنگل

ملى  گیرى از امکاناتسات ناسیونالیستى و بهرهتوان با دورى جستن از احساتولید آنها نیز جز وظایف جهانى است. در این راستا می

 منظور پایدارى این منابع انجام داد.اى به بخش علمى و تجربى کشور بهالمللى، خدمت ارزندهو بین

 تامین منابع مالى:  -6
ت. حفاظت و احیاى انها اسهاى هیرکانى کمبود منابع مالى به منظور خصوص جنگلیکى از مشکالت اساسى کنونى در مورد جنگلهاى کشور به

اى که در توان با توجه به پتانسیل ارزنده( در این رابطه می1396مرداد 11) آب پاکى سازمان برنامه و بودجه روى دست طرح تنفس ،ایانا،

است. دست یابى به  هاى این منابع )نوع خاک ، میزان بارندگى سالیانه ، درجه حرارت مناسب و دوره رویش طوالنى مدت وغیره (موجودعرصه

اى فراهم است براى هاى جلگههاى جنگلها مخصوصا در پایگاههاى این جنگلمنابع مالى با توجه به شرایط متناسبى که هنوز هم در عرصه

ا ى به اجرآمیزطور موفقیتاللملى امرى بسیار سهل و بدیهى است. مشابه این اقدامات در اکثر کشورهاى جهان بهمتخصصان و مشاوران بین

 هاى الزم انجام شود.توان از تجارب کسب شده استفادهدرآمده است و می

http://www.iana.ir/fa/news/47545/%D9%81%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 منافع بلندمدت، دولت را چابک سازندوزرا با حفظ 

رئیس اتاق بازرگانی گفت:خواستار وزرائی هستیم که هوشمندانه عمل کنند و با حفظ منافع بلندمدت، دولت را چابک و سبک نگه 

اتاق بازرگانی  غالمحسین شافعی رئیس،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .دارند

در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن إشاره به سالروز ورود آزادگان به کشور و روزهای پایانی جلسه رأی اعتماد وزرای  ایران

کابینه دوازدهم عنوان کرد: در روزهای پایانی رأی اعتماد وزرای کابینه دوازدهم به سر می بریم و برای تمامی وزرای مورد تأیید 

وی ادامه داد: حاضر به هر گونه کمک به وزرا هستیم، همچنین خواستار وزرائی هستیم که هوشمندانه .ممجلس آرزوی توفیق می کنی

 .عمل کنند و با حفظ منافع بلندمدت، دولت را چابک و سبک نگه دارند

 اهداف و دهد دامها را دولت کنار در خود رسالت  به عنوان بازیگر نه بازی شونده بتواند بخش خصوصیشافعی تصریح کرد: امیدوارم 

وی با بیان اینکه هم اکنون با چندین پدیده متناقض روبرو هستیم، اذعان داشت: دائما از  .کند محقق کشور در را مقاومتی اقتصاد

ایم همچنین کنیم اما با گذشت زمان هر ساله شاهد بزرگ شدن و افزایش سهم آن در اقتصاد بودهکوچک شدن دولت صحبت می

های خصولتی هستیم که متاسفانه این بخش جدید پاسخگوی در اختارهای جدید در بدنه اقتصادی از جمله شرکتشاهد پیدایش س

 .های دیگری در این حوزه شده استقبال جامعه را مورد خدشه قرار داده و منجر به پیدایش مشکالت منابع و نابهنجاری

ها عنوان کرد: همواره در خصوص مصادیق از جمله دستیابی به توسعه ریشه کنی فقر، کاهش نابرابری اتاق بازرگانی ایران رئیس 

 92و  84های توان طی سالگویم اما با گذشت زمان شاهد وخیم شدن پیامدهای آن هستیم که اوج آن را میو امثال آنها سخن می

ستند که همه روزه شاهد پیدایش و افزایش آنها در عرصه اقتصادی به گفته شافعی موارد فوق طنزهای واقعی اما تلخی ه .دید

های تلخ جامعه ما است وی ادامه داد: امروزه این تعاریف، واقعیت .هستیم، اما واقعیت حاکی از فاصله گرفتن ما از این مفاهیم دارد

های داند که با زبان رسا به بیان نگرانیمیوظیفه خود  بخش خصوصیتوان با بی تفاوتی از کنار آن گذشت به همین منظور که نمی

ها، بدهی شافعی ضمن اشاره به مشکالت بزرگی که اظهار داشت: اشتغال جوانان، تراز نامه بانک .اهداف باالی اقتصاد کشور بپردازد

صاد سبب شده تا با های محیط زیست، فسادهای گسترده و عدم شفافیت در اقتدولت، رکود در واحدهای تولیدی، بحران آب، بحران

 .نگاه جزیره ای نتوانیم مشکالت کشور را رفع کنیم، بنابراین نیازمند راه کارهای عملی برای حل بنیادین آنها هستیم

گردد، قانون اساسی، بخش خصوصی به عنوان مکمل بخش دولتی تلقی می 44رئیس اتاق بازرگانی ایران، تاکید کرد: مطابق با اصل 

ها و یا سیاست میت این است که این مشارکت صرفا در اجرا مورد درخواست بوده و شاهد تدوین و تهیه برنامهاما نکته حائز اه

وی مشارکت واقعی و اثر بخشی در سیاست گذاری را مهمترین هدف خصوصی سازی .ایمها توسط بخش خصوصی نبودهگذاری

بایستی این هدف به صورت واقعی مورد کند و میدعوا نمی دانست و افزود: صرف اعطای ماشین آالت به بخش خصوصی دردی را

های الزم را برای ارائه طریق در مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به شافعی گفت: زمان آن رسیده تا فرصت .توجه قرار گیرد

داخلی و با در نظر گرفتن منابع بلند  باید فارغ از مناسبات بخش خصوصی ها را بدهیم و در این میان ما به عنوان نمایندگاندانشگاه

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: ما خواستاریم تا  .، سخن حق را بگوییم و تمام تالش خود را در این راستا بکار بندیممدت جامعه

ور ما در حوزه وی اظهار داشت: کش .بخش خصوصی واقعی مورد نظر قرار گیرد و شاهد به حاشیه رانده شدن این بخش فعال نباشیم

های متعدد و ها، آلودگی آب و خاک و طراحی پروژهزیست محیطی از فرسایش خاک، بحران آب، خشکسالی، خشک شدن تاالب

رنج  های اثربخشو نبود سیستم و آشفتگی فضای شهری ، بدقوارگیدر حوزه عمرانی و شهری، ساخت و سازهای بی ضابطه ناتمام

به  تمام مشکالت را در یک چیز، آن هم عدم وجود سازماندهی قوی خالصه کرد به همین منظور امید است توان منشأبرد که میمی

http://awnrc.com/index.php
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http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 کنیم و به این امر واقفیمهای دولت و هیأت وزیران قدردانی میدر پایان بیان کرد: از تالش شافعی .مرتفع شود زودی این معضالت

بکار  و دولت تمام تالش خود را جهت رفع این تنگناها تگاه عمیق منحرف گردیددر مقطعی از زمان از لبه پر اقتصاد کشورکه 

 .بست

http://www.yjc.ir/fa/news/6210456/%D9%88%D8%B2%D8% 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

 2هزار تن کود فسفاته مورد نیاز کشاورزان از ظرفیت داخلی تأمین شد/ خودکفایی در کود فسفاته تا  200

 سال دیگر

هزار  170هزار تن از کود فسفاته مورد نیاز کشاورزان از ظرفیت داخلی تأمین شده است که این مقدار  200در سال زراعی جدید 

وگو با خبرنگار ایانا با ره انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی ایران امروز در گفتمدیعضو هیأت.تن بیشتر از سال گذشته است

اعالم این خبر گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای امسال با افزایش مناقصات داخلی در کودهای پایه باعث رشد قابل 

زود: گردش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به سمت توجه در ظرفیت تولید کود فسفاته در داخل شده است.سیروس تراکمه اف

چ کارخانه اکنون هیکه همطوریهای تولیدکننده کود پایه فسفاته را فعال کرده بهتولیدکنندگان داخلی به جای واردات تمامی کارخانه

فسفاته مورد نیاز کشاورزان  درصد از کود 95در کشور نیست که با این شرکت قرار نداشته باشد.وی با بیان اینکه تا شش سال پیش 

اهد نیاز خوشد، بیان کرد: در صورت ادامه این روند کشور تا دو سال دیگر از واردات کود پایه فسفاته بیاز منابع خارجی تأمین می

ین امدیره انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی ایران در پاسخ به شد و در تولید این کود خودکفایی خواهد رسید.عضو هیأت

ود شهای پتروشیمی تأمین میپرسش که وضعیت در سایر کودهای پایه چگونه است، عنوان کرد: در کود ازته که توسط شرکت

 ایم، اما در کود پتاسه جای زیادی برای کار تا رسیدن به خودکفایی وجود دارد.هاست که به خودکفایی رسیدهسال

نون اکایتی کشاورزی به تأمین کودهای ترکیبی از منابع داخلی شد و ادامه داد: همتراکمه در پایان خواستار ورود شرکت خدمات حم

شود، در حالی که اگر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به این حوزه نیز بخش زیادی از کودهای ترکیبی از طریق واردات تأمین می

 باالی از نیاز کشور را تأمین کنند. توانند درصدمانند کودهای فسفاته ورود پیدا کند تولیدکنندگان داخلی می

به گزارش ایانا، در حال حاضر شرکت خدمات حمایتی تنها در تأمین کودهای پایه )فسفاته، ازته و پتاسه( که از یارانه برخوردار 

 ه هستند./بهرشوند از حمایت این شرکت بیها استفاده میطور معمول در باغهستند اجازه ورود دارد و کودهای ترکیبی که به

http://www.iana.ir/fa/news/47518/200%D-9%87%D8%B2 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۷تاریخ: 

 آیندهای شیری به بازار میکپسول

هایی که حاوی شیر هستند، برای نخستین بار توسط محققان به نتیجه رسیده و مراحل نهایی آزمایشات را طی کپسولساخت 

ی راحتاند که بههای ویژه حاوی شیر تولید کردهپژوهشگران دانشگاه ویتنبرگ، کپسول Phys.orgبه گزارش ایانا به نقل از .کندمی

صرف رساند، بلکه مبندی شیر را به حداقل میتنها استفاده از مواد اولیه برای بستهاین کار نههای گرم، قابل حل است. در نوشیدنی

 طور مرسوم در بازار وجود دارد.تر از ظروفی است که بهآن نیز سهل

ستالی شش کریهایی که مانند شیر فشرده شده یا غلیظ شده هستند. پوهای قند مقایسه کرد؛ حبهتوان با جبهها را میاین کپسول

های داغ مانند قهوه به سهولت انجام های متداول خواهد شد و حل شدن آن در نوشیدنیبندیاطراف این کپسول، جایگزین بسته

یند نسبتا های شیری فراتولید کپسول"گوید: گیرد.مارتا ولنر که به عنوان بخشی از تز دکترای خود این تحقیق را دنبال کرده، میمی

عنوان قالب، دور شیر مورد نظر را بپوشاند وجود داشته باشد؛ حتی اگر این ای که بتواند بهرد. نخست باید شکر یا هر مادهای داساده

شک شده صورت کریستالی خشود، شکر اضافی اطراف این مایع، بهماده شیرین نباشد. بنابراین وقتی شیر مایع در این فرایند سرد می

ای انجام داده تا به نتیجه مطلوبی در خصوص ارزش غذایی شیر طی های متعددی را از نظر تغذیهآزمایشاو "دارد.و آن را نگه می

بندی شیر بدون استفاده از مواد پالستیکی یا کاغذی وجود دارد: مواد فرایند کپسولی شدن برسد. در حال حاضر دو گزینه برای بسته

ان روی ورژن بدون شکر آن تمرکز کرده و سعی دارند پوشش کریستالی را از این کامالً شیرین و مواد نسبتاً شیرین. اکنون محقق

پسول صورت کهای مختلف ساخته و در دمای اتاق نگهداری شوند. پیش از این شیری که بهتوانند به شکلها میمواد بسازند.کپسول

 برای مایعات دیگر هم اتفاق بیفتد؛ مانند انواع آبمیوه.تواند در آمده بود، قابلیت مانداری برای سه هفته را داشت. این پروسه می

ها تحقیق السازی، سیوآخیم اولریچ، پیش از این به ایده کپسولی کردن مواد غذایی دست پیدا کرده بود. تیم او برای فرایند کریستال

بودند. اولریچ نیز در پروژه دکترای خود این  کردند. آنها به دنبال راهکارهایی برای به کار بردن این ایده در صنعت مانند تولید قرص

های بزرگی ختم شود که در طرح را پیگیری کرد. او باور داشت که این راهکارها برای محیط زیست مناسب بوده و قادر است به طرح

وند که وچک شیری شهای کها جایگزین بستهعنوان مثال، وقتی این کپسولنهایت کمتر تخریب طبیعت را به همراه داشته باشد.به

شوند، قطعا به نفع محیط زیست عمل شده است. این دانشمندان، پروسه کپسوله ها یا هواپیماها به همراه قهوه سرو میدر کنفرانس

 زیاند، در حالی که هنوز محصول نهایی از این ابداع، در بازار وجود ندارد. البته قبل از رهاساثبت اختراع کرده 2015کردن را در سال 

ه؟ کند یا نهای شیری باید دید که آیا این محصوالت نیازهای غذایی را آنطور که در ماده اصلی وجود دارد، برآورده میتجاری کپسول

 ای رقم بخورد که تولید تجاری و صنعتی آن توجیه اقتصادی داشته باشد./ضمن اینکه الزم است نفوذ آنها در بازار به گونه

http://www.iana.ir/fa/news/47541/%DA%A9%D9%BE%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

ارتباطی در منطقه میلیون دالر برای جاده های  246کشاورزی برای توسعه روستایی جامائیکا حیاتی است/جامائیکا 

 کاشت نیشکر هزینه کرده است

دانش آموزان خود را برای حضور آقای ماسانوری ناکانو ، سفیر ژاپن در جامائیکا، در طول برگزاری تور مرکز آموزش مهارت های 

، سفیر (Masanori Nakano)دانش آموزان خود را برای حضور آقای ماسانوری ناکانو .رودخانه کروکد در کالرندون آماده کردند

 (Clarendon)در کالرندون  (Crooked River)ژاپن در جامائیکا، در طول برگزاری تور مرکز آموزش مهارت های رودخانه کروکد 

، (Stefano Cilli)، سایر شرکت کنندگان در این برنامه استفانو سیلی "اگریکالچر این نیوز"در آماده کردند.به گزارش ایانا از سایت 

، مدیر واحد (Keleen Young-Grandison)امه الحاقی و نمایندگی اتحادیه اروپا در جامائیکا؛ کلین یونگ گرندیسن مدیر برن

 ، دبیر دائمی وزارت صنایع، بازرگانی، کشاورزی و شیالت جامائیکا بودند. (Donovan Stanberry)تحول شکر؛ و دُنووآن استنبری 

اسم قدردانی که در مرکز آموزش مهارت های رودخانه کروکد برگزار شد اعالم کرد که دُنووآن استنبری، در سخنرانی خود در مر

 کشاورزی برای توسعه روستایی حیاتی است. 

او گفت که با توجه به مهاجرت مردم از مناطق روستایی به مراکز شهری، جامائیکا به تأکید دوباره بر توسعه روستایی و همچنین 

از دارد، زیرا به ضرورت اجتماعی مردم جامعه که بی ثباتی است رسیدگی نمی شود. ما معتقدیم که تأکید بر توسعه اقتصادی نی

کشاورزی باید یک کاتالیزور باشد و در مرکز توسعه روستایی قرار گیرد. همچنین او گفت که وزارتخانه اش مفتخر است که برای 

 یشرفت آینده کشور تفاوت های حیاتی را ایجاد می کند. آموزش در این بخش سرمایه گذاری کند، زیرا این موضوع در پ

وزارتخانه این کشور از سوی  (STP)1مرکز آموزش مهارت های رودخانه کروکد، با کمک های مالی سفارت ژاپن و برنامه تحول شکر

ه های مختلف از جمله پرورش میلیون دالر برای تهیه مواد و تجهیزاتی برای آموزش در زمین 7اتحادیه اروپا، بازسازی شده و مبلغ 

با  (Worthy Park)نفر در ناحیه وابسته به شکر در وورثی پارک  160، بیش از 2014زنبور عسل به کار گرفته شده است. از سال 

ن، ینفر در مرکز آموزش و پروش و استخدام منابع انسانی جامائیکا ثبت نام کرده اند. همچن 83مهارت های حرفه ای تأیید شده اند و 

 میلیون دالر در مشاغلی از جمله زنبورداری، پرورش دام و مزرعه داری مزایایی را کسب کرده اند.  8.7نفر با مجموع درآمد  8

کیلومتر از جاده های ارتباطی در منطقه کاشت نیشکر در ایالت کاترین  260میلیون دالر برای بازسازی  246عالوه بر این، حدود 

(St. Catherine)  .نیز هزینه شده است 

میلیون دالر از بودجه برنامه اس تی پی برای پروژه های اجتماعی از جمله ساخت مدارس و کتابخانه ها، برق  88همچنین، مبلغ 

 Lluidas)، لویداس ویل (Crofts Hill)رسانی به مناطق روستایی و همین طور به روز رسانی مراکز اجتماعی مانند کرافت هیل

Vale) لیس و نو(Knollis) -هزینه شده است. -مناطق کشت نیشکر 

 پانوشت:

1 .Sugar Transformation Programme در جامائیکا آغاز شده و هدف آن تحول صنعت شکر  2009: برنامه ای که از سال

 است. 2020در این کشور تا سال 

http://www.iana.ir/fa/news/47509/%DA%A9%D8%B4%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

ها کشها شد/ افراد غیرمستقیم هم تحت تأثیر آفتکشترین آفتسازمان بهداشت جهانی خواستار ممنوعیت سمی

 دهدها به حیات خود ادامه میمدتگیرند/ مقدار باقیمانده سم در غذا و آب مصرفی تا قرار می

سازمان بهداشت جهانی خواستار ممنوعیت استفاده از آفت کش هایی در حوزه کشاورزی شد که دارای میزان باالی ماده سمی 

هستند و برای مدت طوالنی در محیط زیست باقی می مانند، همچنین برای حفاظت سالمت عمومی درخواست کرد تا حداکثر حد 

سموم دفع  1000، بیش از "فرش پالزا"به گزارش ایانا از سایت مانده آفت کش ها در مواد غذایی و آب مشخص شود. مجاز باقی

آفات در سراسر جهان برای جلوگیری از آفات استفاده می شوند، هرچند میزان سم در هر کدام به هدف آن ها و عوامل دیگر بستگی 

ه به دوز و یا نحوه قرار گرفتن اش )استنشاق یا تماس مستقیم با پوست( اثرات دارد.همچنین، همان محصول ممکن است با توج

مختلفی داشته باشد.افرادی که بیشترین آسیب را می بینند، کسانی هستند که به طور مستقیم در معرض آفت کش ها قرار می 

 در مجاورت مکان سمپاشی قرار دارند.  گیرند، مانند کارگران کشاورزی که سموم دفع آفات را به کار می برند و افرادی که

با این حال، افرادی که در ناحیه ای که از آفت کش ها استفاده می شود، نباشند هم در معرض تاثیرات این محصوالت قرار دارند، 

 هرچند به مقدار بسیار کم، زیرا مقدار باقی مانده سم در غذا و آب مصرفی آن ها وجود دارد.

بهداشت جهانی هشدار داده که آفت کش ها یکی از علل اصلی مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها هستند، به  در این راستا سازمان

از آنجا که این سموم عمدتا در محیط گسترش می یابند، تولید، توزیع "به گفته این سازمان ، ویژه در کشورهای با درآمد و متوسط.

ت سختگیرانه مدیریت شود. عالوه بر این، الزم است که بر میزان باقی مانده سموم در و استفاده از آن ها باید از طریق کنترل و مقررا

میلیارد نفر برسد؛ که  9.7جمعیت جهان به  2050سازمان ملل برآورد کرده است که تا سال "مواد غذایی به طور منظم نظارت شود.

 معیت در کشورهای در حال توسعه خواهد بود.است و این در حالی است که اکثریت این ج 2017درصد بیشتر از سال  30

درصد از افزایش تولید مواد غذایی مورد  80به همین ترتیب، باتوجه به پیش بینی های سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو(، 

ه اشت های ساالننیاز برای مقابله با این میزان رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه با افزایش تولید محصوالت و افزایش برد

 درصد از رشد تولید مواد غذایی از توسعه زمین های کشاورزی حاصل می شود. 20روی همان خاک رخ می دهد. بنابراین، تنها 

آفت کش ها همچنان مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا می توانند از تلفات قابل توجه محصول "سازمان بهداشت جهانی نتیجه گرفت: 

اما تأثیرات آن ها بر روی مردم و محیط زیست، نگرانی دائمی است. استفاده از آفت کش ها برای تولید غذا، هم  جلوگیری کنند،

برای مصرف محلی و هم برای صادرات، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور، باید از شیوه های مناسب کشاورزی پیروی 

 "ا بیش از حد مجاز برای محافظت از محصوالت خود به کار ببرند.کنند. همچنین تولید کنندگان نباید این محصوالت ر

http://www.iana.ir/fa/news/47505/%D8%B3%D8%A7%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

 فرآوری محصوالت کشاورزی در هاییتی آموزش دادنفر را در زمینه  32سازمان فائو 

ه را ب "بهبود امنیت غذایی در شمال شرق"، بخشی از پروژه سرمایه گذاری شده از سوی اتحادیه اروپا با عنوان (FAO)سازمان فائو 

از بخش - (CEP)1نفر از اعضای مدارس دهقانان قهرمان 32برای  (Quanaminthe)شکل کارگاه آموزشی در بخش کوآنامینت 

به  -در منطقه شمال شرق هاییتی (Férrier and Capotille)، فرییِر و کاپوتیل(Fort Liberté)های کوآنامینت، فورت لیبرت 

شرکت کنندگان به کمک  haitilibreویژه، در زمینه فرآوری و بازاریابی محصوالت کشاورزی، برگزار کرد.به گزارش ایانا از سایت 

انند روش های مختلفی برای فرآوری محصوالت کشاورزی و فعالیت های بازاریابی سودمندتر پیدا کنند تا بتوانند این آموزش می تو

با جهت گیری بهتر به انتخاب ارزش گذاری بهتر محصوالتشان بپردازند. مثالً، آنها نحوه استفاده از کنجد، بادام زمینی، نارگیل، سیر 

را یاد گرفتند که در نتیجه آن مزایای جانبی فعالیت های شان افزایش می یابد  2ده از منهوتو همچنین تولید محصوالت به دست آم

، از اعضای سی ای پی، می گوید که شرکت (Paul Juvena)و همچنین کیفیت تغذیه ای گیاه منهوت بهبود می یابد. پائول جوونا 

، بسیار رضایت بخش بوده و توانایی مدیریت و سازمان دهی آنها را در این کارگاه آموزشی سه روزه، به ویژه در زمینه فرآوری منهوت

 "این آموزش به من کمک کرد تا هزینه ها و درآمدهایم را بهتر محاسبه کنم و منافع ام را افزایش دهم."تقویت کرده است. او گفت:

با این آموزش ما احساس "ین راستا گفت:، در هم(Cana)، از دیگر اعضای سی ای پی از محله کانا (Gisèle Adrien)گیزل آدرین 

بهتری برای مدیریت و بازاریابی محصوالت کشاورزی فرآوری شده مان به دست آورده ایم. حاال ما قادریم که هزینه های محصوالتمان، 

  "فاده را می بریم.درآمدها و همچنین منافع مان را محاسبه کنیم. ما از این دانش برای کسب منافع و انتخاب های بهتر حداکثر است

هدف دیگر این آموزش کمک به اعضای سی ای پی برای سازمان دهی فعالیت هایشان به منظور تولید محصوالت لبنی ارزشمندتر و 

محصوالت فرآوری شده از بادام زمینی و منهوت است. شرکت کنندگان دانشی را کسب کردند که آنها را قادر می سازد بهتر مدیریت 

 پولی نیروی کار مرتبط با مشتقات تولید و بازاریابی را در نظر بگیرند.  کنند و ارزش

 پانوشت:

1 .Champ Ecole Paysans: Champs Schools Peanats 

2 .Cassava  گیاه بومی آمریکای جنوبی که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت می شود و سومین منبع اصلی غذاهای :

ناطق است. منهوت از غذاهای اصلی کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای آفریقایی است و حاوی کربوهیدرات در این م

نیجریه بزرگترین پرورش دهنده این گیاه است. از فرآوری منهوت محصوالت مختلفی به دست می آید که مهمترین آنها آرد تاپیوکا، 

کیک ها و دسرها از آن استفاده می شود. از دیگر مصارف این گیاه،  شبیه به نشاسته است، ارزش تغذیه ای باالیی دارد و برای تهیه

 تهیه سوخت زیستی، داروهای ضد سرطان، استفاده از الیاف آن برای ساخت پارچه و تغذیه حیوانات است. 

http://www.iana.ir/fa/news/47494/%D8%B3%D8%A7%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

 هااند/ قارچ، ماده غذایی ناشناخته بین سوریها قارچ را جایگزین گوشت کردهسوری

ابو نبیل، در یک اتاق مرطوب در محله ای در شهر دوما )شهری در سوریه( در حال بررسی قارچ هایی است که درون کیسه های 

آویزان شده از سقف قرار دارند. قارچ های صدفی از سوراخ های کیسه خارج می شوند و به عنوان گوشت در پایگاه انقالبیون، جایی 

، ابو نبیل با بررسی کیسه های قارچ، دمای "یاهو نیوز"که با کمبود غذایی مواجه است، استفاده می شوند.به گزارش ایانا از سایت 

 نترل می کند، تا اطمینان حاصل کند که شرایط مناسب برای محصول فراهم است.درون پالستیک ها را ک

 این در حالی است که قارچ به عنوان محصول عمده منطقه به شمار نمی رود و به ندرت در غذاهای محلی به کار می رود.

است و مردم عادی به محصوالت اساسی در منطقه غوطه شرقی، پایگاه اصلی انقالبی در خارج از شهر دمشق که سال ها در محاصره 

بنیاد آداال، یک سازمان غیردولتی محلی، در حال یافتن راه هایی برای کمک به ساکنان نیازمند و از جمله گوشت دسترسی ندارند.

مواد غذایی ما به کشت قارچ روی آورده ایم؛ زیرا قارچ "جایگزین هایی برای مواد مغذی است.ابو نبیل، مهندس و مدیر پروژه گفت: 

مویاد محی الدین، مدیر بنیاد "هست، که شبیه گوشت ارزش تغذیه ای باالیی دارد و می توان در داخل خانه و زیرزمین پرورش داد.

این درحالی بود که ما دنبال یک منبع خوب پروتئین و معدنی به عنوان جایگزین برای گوشت بودیم چراکه گوشت "آداال افزود: 

تحت محاصره قرار گرفت، و مردم محلی  2013غوطه شرقی، در سال "قارچ را به عنوان یک راه حل کشف کردیم.گران است و ایده 

 به غذایی محلی تکیه دارند یا از طریق تونل ها و یا پست های بازرسی به صورت قاچاق مواد غذایی وارد می کنند.

 اما قارچ یک محصول محلی محسوب نمی شده است.در حالی که این مکان یک منطقه مهم کشاورزی برای سوریه بوده، 

این نوع کشت تا پیش از جنگ در غوطه کامال ناشناخته بود و در همین راستا برای یافتن اطالعات در اینترنت و "محی الدین گفت: 

 "درباره مکان هایی مشابه همچون غوطه شرقی جستجو کردیم.

 فرآیند کشت -

هاد دریافت که کشت قارچ به مقدار زیادی فضا و سرمایه گذاری بزرگ مالی نیاز ندارد و درنتیجه این درحالی بود که سازمان مردم ن

برای کشت قارچ، کارگران پروژه برش های نازک قارچ و با کیفیت باال را بین قطعات کارتن و قرار داده مناسب با نیازهای کنونی است.

روز، قارچ ها شروع به فرآیند قارچ دهی می کنند و پس از  25تا  15طی و سپس نمونه ها را در ظروف پالستیکی جای می دهند.

 آن برداشته می شوند و با دانه های استرلیزه شده جو مخلوط می شوند تا بذر جدید ایجاد شوند.

 روی بستر اسپری می کنند. "بذر"بعد، بستری از کاه جوشیده و استریل شده آماده شده و کود الزم برای آماده سازی 

در نهایت، کاه در کیسه هایی بسته بندی می شود و پس از آن قارچ های استارتر )برای آغاز فعالیت( در فواصل زمانی در باالی کاه 

روز به حالت آویزان از  45تا  25به صورت الیه ای، پاشیده می شوند.کیسه ها به اتاقی به نام انکوباتور منتقل می شوند، مکانی که از 

ند و هر یک بین چهار تا پنج برداشت قارچ را فراهم می کنند.همچنین این پروژه متکی بر ژنراتورهایی است که شرایط سقف قرار دار

درصد رطوبت حفظ می کند.اما به دلیل کمبود و گران بودن سوخت، ژنراتورها با سوخت  80درجه سانتیگراد و  25دمایی را در 

کنند.این درحالی است که سه ماه پس از آغاز پروژه، سازمان غیر دولتی قارچ ها را در محلی که از پالستیک استخراج شده، کار می 

نفر تقسیم می  600کیلوگرم قارچ در هفته میان  1300ما حدود "دوما و دیگر نقاط غوطه شرقی عرضه کرده است.ابو نبیل گفت: 

دچار سوء تغذیه یا آسیب های نخاعی که نیازمند مقدار زیادی کنیم. به طوری که توزیع برای فقیرترین خانواده ها و برای افرادی که 

ساله، کسی است پیش از این که قارچ را از طریق این پروژه دریافت کند،  30ابو عدنان الصیداوی، "مواد مغذی هستند، رایگان است.

من یک کاسه قارچ ، سه یا "گفت:  هرگز نچشیده بود. در عین حال از شکستگی پا در حمالت هوایی در ماه آوریل رنج می برد.وی
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چهار هفته پیش دریافت کردم. من نمی دانستم آن ها چه هستند و من هرگز آن ها را ندیده بودم، اما از اینترنت تهیه پخت آن را 

 ده غذایی آشنا نبودند.ما این با نیز شهر کودکان دوما، در بزرگساالن از بسیاری همانند همچنین "یاد گرفتم.

 "کودکان برای اولین بار قارچ ها را در هنگام ماه رمضان که توزیع شد، مشاهده کردند. "کارمند در یک مرکز روانشناسی، گفت:یک 

در همین راستا کارگاهی برای آموزش دادن به آن ها در مورد شناخت و نحوه پخت قارچ سازماندهی کردم و زمانی که "وی افزود:

 "خانم، این چیست؟ آیا گل است؟  "ها نشان دادم، به من گفتند:این این ماده غذایی را به آن 

http://www.iana.ir/fa/news/47491/%D8%B3%D9%88%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 تبدیل گرده به یک کود کم هزینه

همزمان با ادامه باال رفتن جمعیت جهان، متخصصان کشاورزی سرگردانند که چگونه زمین های کشاورزی، غذای کافی برای این 

به گزارش ایانا از سایت ساینس دیلی، یک روش شامل افزایش بازده محصوالت می شود. برای رسیدن به تقاضا تولید خواهند کرد.

هدف، دانشمندان روشی را برای ساختن یک کود کم هزینه و زیست سازگار، با استفاده از نقاط کربنی مشتق شده از گرده های  این

منتشر شده است نشان می دهد که به کار بردن نقاط کربنی  ACS Omegaتخم منداب ایجاد کرده اند. این تحقیق که در مجله 

 درصد افزایش خواهد داد. 50( رشد آن را تا برای کاشت کاهو در آبگونه )نه در خاک

نانو موادهای کربن که مجهز به ویژگی های استثنائی مکانیکی، حرارتی، نوری و الکتریکی هستند، معموال در دستگاه های پیچیده 

ه آن ها نشان داده اند کبه کار می روند. به طور شگفت آوری این مواد پتانسیل به کار گیری در کشاورزی را نیز دارند، بعضی مطالعه 

ها رشد گیاه را افزایش می دهند. با این حال مشکلی که در این رابطه وجود دارد، این است که تولید میزان زیاد نانو مواد کربن گران 

مکارانشان ه است و معموال آلودگی فلزهای سنگین را با خود به همراه دارد. برای یک جایگزین امن تر، لینگ لیانگ لیو، بینگ فو لی و

 روی به نقاط کربنی آوردند که مطالعات گذشته نشان داده است که زیست سازگار هستند.

این پژوهشگران نقاط کربنی را با تجزیه کردن آن ها و حرارت دادن به گرده تخم منداب سنتز کردند. فرآیند ایجاد بازدهی باال تقریبا 

میلی گرم در هر  30این مواد به عنوان کود بر روی کاهو نشان داد که در غلظت  سنت برای هر گرم. آزمایش کردن 3غیرگران بود، 

درصد بیشتر از گیاهانی بود که نقاط کربنی دریافت نکرده بودند. به  50لیتر از مواد مغذی محلول، زیست توده ی گیاه نزدیک به 

 ی توانستند این مواد را تحت نور فرابنفش ردیابی کنند.عالوه به دلیل این که نقاط کربنی دارای تشعشع هستند، این پژوهشگران م

آن ها دیدند که این مواد عمدتا در برگ ها توزیع شده اند. تحلیل های بیشتر هم چنین نشان داده است سطح ویتامین سی و 

 شکرهای محلول در آب و پروتئین تحت تاثیر قرار نگرفته اند.

http://www.iana.ir/fa/news/47661/%D8%AA%D8%A8%D8%AF 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۱تاریخ: 

 وابستگی به منابع طبیعی و حفظ صلح در سودان

 شود که همگی برای تامین معیشتقبایل تبدیل میوقتی آب کمیاب است، به کاالیی ارزشمند و منبعی برای منازعه بین جوامع و 

های تواند عاملی بالقوه برای جنگاند. در کشور کم آبی مثل سودان رقابت بر سر منابع محدود آبی میخود به این آب کمیاب وابسته

 .این دست باشدتواند عامل حفظ صلح در مناطقی از ریزی برای تقسیم عادالنه منابع میگسترده داخلی باشد. برنامه

بارد، دسترسی به روز در سال در آن باران می 18، در سودان، کشوری که کمتر از دفتر محیط زیست سازمان مللبه گزارش ایانا از 

دار و چادرنشین حیاتی است؛ پرورش شتر و گوسفند، منبع اصلی معیشت این قبایل و تامین بقای قبایل گلهمنابع آبی و چراگاه برای 

کننده شیر و گوشت و منبع درآمد آنهاست. هر ساله با خشک شدن منابع آبی در منطقه غبیش در بخش جنوبی کشور، قبایل 

موال داران معکنند؛ این منطقه یک چراگاه بارانی است که گلهیصحرانشین به مناطق مرکزی سودان، مانند منطقه الحبیل کوچ م

آیند.مهاجرت فصلی صحرانشینان و دسترسی به مراتع زارهای آن به این منطقه میهای ژوئن و آگوست برای استفاده از علفطی ماه

نشینانی مانند حمدان از قبیله حمر در گردد. مهاجرت فصلی برای صحراای دو سویه است که به چندین دهه قبل باز میتازه، رابطه

پدران ما و "گوید: کند، یک شیوه زندگی است. حمدان میکیلومتری را به سوی الحبیل طی می 120غبیش که هر ساله مسیری 

 ."کنندآوردند؛ روستاییان الحبیل، منابع آب و چراگاه های خود را با ما قسمت میهای خود را به اینجا میپدران آنها نیز گله

فرستد تا مسیر را ارزیابی کند، با قبایل مقیم به توافق برسد و مطمئن شود ای را پیش از مهاجرت فصلی زودتر میقبیله حمر نماینده

های کشاورزی تعدی نشود. این یک گام اساسی در جلوگیری از منازعه است. اما این سیستم، یک روش که در مسیر به مزارع و زمین

ان باید شود، روستاییشود( در الحبیل خراب میقتی تانکر ذخیره و پمپ آب )که از یک منبع آب زیر زمینی تغذیه میشکننده است.و

کیلومتر به سوی نزدیکترین منابع آبی منطقه راه طی کنند. این امر همچنین بدین معنی است که صحرانشینان حتی باید راه  25

 سودان جنوبی بروند که با اهالی آنجا هیچ پیوند تاریخی یا توافق سنتی ندارند.بیشتری به سمت جنوب یعنی در نزدیکی مرز 

های کم پشت و جلوگیری از درگیری برای کاهش رقابت بر سر منابع آبی در این منطقه، اجتناب از چرای بیش از حد دام در چراگاه

ماتی مثل بازسازی چاه آب در روستای الحبیل ضروری بر سر منابع طبیعی، بهبود دسترسی به آب در داخل کریدور مرکزی با اقدا

 SOSاست.برنامه محیط زیست سازمان ملل که دفتر کمک به صلح و ثبات اتجادیه اروپا تامین مالی آن را بر عهده دارد با سازمان 

Sahelهمچون حمدان حمایت داران مهاجری کنند تا از جامعه روستایی الحبیل و گله، که یک نهاد غیر دولتی است همکاری می

های نزدیک الحبیل متمرکز است تا از کنند.این پروژه در حال حاضر بر مسیرهای مهاجرتی در کریدور مرکزی و بذر پاشی چراگاه

های های کشاورزی اطراف جلوگیری شود. همچنین این پروژه به احیا و نگهداری چاهچادرنشینان حمایت کند و از رقابت بر سر زمین

پردازد. گرد هم آوردن رهبران روستاهای مختلف و چادرنشینان مهاجر برای بحث و ب پمپ و بازسازی سدهای منطقه میآب و نص

گوید: ای دارد.سعد احمد محمود، رییس کمیته روستای الحبیل میریزی در مورد چگونگی تقسیم عادالنه منابع آب اهمیت ویژهبرنامه

روستاییان در الحبیل مجبور بودند تمام مسیر به سوی شهر بابانوسا را طی کنند تا به آب  پیش از اینکه چاه آب بازسازی شود،"

کند که از چاه آب به خوبی نگهداری و آب بین .این کمیته که در قالب این پروژه تشکیل شده، تضمین می"دسترسی پیدا کنند

نیم آب را با افراد قبیله حمر شریک شویم. ما درباره تقسیم تواما همچنین می"دهد: جوامع مختلف تقسیم شود.سعد احمد ادامه می

 ."آب و چراگاه با هم صحبت کردیم و به توافق دست یافتیم که بدان معنی است که نیاز همه مرتفع خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/47716/%D9%88%D8%A7%D8%A8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 های جدید ساختار میکروبی خاککشف ویژگی

برداری در پارک ملی نشنال مال در واشنگتن تغییر چندانی نکرد. های خاک پس از الیهمحققان آمریکایی دریافتند ساختار میکروب

در واشنگتن دی سی، فرصتی برای دانشمندان فراهم شد که به  (National Mall) در جریان تعویض چمن پارک ملی نشنال مال

 ، در جریان تعویض چمن پارکن خاک شناسی آمریکاانجمبه گزارش ایانا از مطالعه تغییرات انجام گرفته در محیط زیر خاک بپردازند

( در واشنگتن دی سی، فرصتی برای دانشمندان فراهم شد که به مطالعه تغییرات انجام گرفته National Mallملی نشنال مال )

د که دریافتن های موجود در خاک تمرکز داشت. محققان در کمال شگفتیدر محیط زیر خاک بپردازند.این تحقیق بر مطالعه باکتری

جوامع میکروبی پیش و پس از نوسازی چمن این منطقه، تغییر چندانی نکرد. این اجتماعات میکروبی موجود در خاک، به میکروبیوم 

گوید: خاک معروف است.آن کروچ، محقق در دفتر مطالعات کشاورزی وزارت کشاورزی آمریکا و نویسنده ارشد این تحقیق می

توانند در محیط حرکت کنند و چگونه در نتیجه این ها چگونه میند به مطالعه این امر است که میکروبمآزمایشگاه من عالقه"

کردیم که چمن وارد شده از نیو جرسی، جوامع متفاوتی از دهند. ما فکر میکنند و خود را با شرایط تازه وفق میحرکت، تغییر می

یع بود. زار وس.تحقیق کروچ متمرکز بر یک چمن"یم که آنها تفاوت چشمگیری ندارندکند اما دریافتها را وارد نشنال مال میباکتری

های خاک را میکروب"گوید: های موجود در آن تشکیل شده است.کروچ میهای آنها و خاک و میکروبها و ریشهاین بخش، از علف

تواند شخص را بیمار کند. ها برهم بخورد میکروبهای موجود در معده انسان تصور کنید. وقتی توازن میمانند مجموعه میکروب

های کاشت گیاهان، ها در غالت یا دیگر محیطهمین امر در مورد ساختار میکروبی خاک هم صادق است. بسیاری از بدترین بیماری

بر تواند ال مال رخ داد، میبا تغییر در بافت میکروبی خاک مربوط است. از همین رو مطالعه اینکه چگونه تغییراتی مانند آنچه در نشن

 های سودمند مربوطعالقه زیادی برای مدیریت ارگانیزم"کند: .کروچ اضافه می"کندها موثر باشد، اهمیت پیدا میهای زیر چمنساختار میکروب

ت ها مدرد. بسیاری از میکروبکنند وجود داها و آفات عمل میبه گیاهان که همچون متحدانی برای سالم نگه داشتن گیاه و مقابله با بیماری

تی .تیم تحقیقا"هاست که به خاطر توانایی در کمک به حفظ سالمت گیاهان، چه از طریق تغذیه بهتر و یا دفاع از گیاه، تحت مطالعه هستند

کردند. آنها با کمک های خاک را پیش و پس از بازسازی بررسی های چمن از دانشگاه مریلند، باکتریکروچ و جوزف رابرتس، متخصص بیماری

هایی در خاک موجود بودند استفاده کردند. در نوع ها برای شناخت اینکه دقیقا چه نوع باکتریهای آزمایشگاهی، از دی ان ای باکتریتست

شت.آنها های خاک داهایی وجود داشت اما به حدی نبود که محققان بتوانند بگویند این نوسازی تاثیر زیادی بر باکتریهای موجود، تفاوتمیکروب

نین کنند بسیار زیاد بودند همچهایی که نیتروژن را در محیط زیست تجزیه میها یافتند. مثال باکتریهمچنین تنوع بسیار زیادی در باکتری

گونه مختلف  1600خوردند. در مجموع بیش از های انسانی هستند نیز زیاد به چشم میهایی که تحت تاثیر فعالیتهای موجود در محیطباکتری

شود اما کردیم ساختار میکروبی، دچار تغییرات اساسی میزده هستیم زیرا فکر میما از نتایج تحقیق شگفت"گوید: باکتری کشف شد.کروچ می

ه با هایی کمیکروبداد. اما هنوز چیزهای بسیار زیادی درباره چگونگی تاثیر موضوعاتی مانند این بر ها به ما نشان میاین چیزی نبود که داده

دان های خاک اندک بود اما دانشمنگوید که حتی با اینکه تغییرات بین نمونه.عالوه بر این کروچ می"اند برای آموختن وجود داردجفت شده گیاهان

تواند ر است اما میهمچنین در حال بررسی این امر هستند که گاه یک میکروب بسیار مهم، کمیاب است. این بدان معنی است که کشف آن دشوا

عی های طبیمناطق کشاورزی و دیگر محیط"گوید: عنوان یک مجموعه داشته باشد.او میهای میکروبی بهتاثیر بسیار زیادی بر عملکرد گروه

گذاری بر رپذیر هستند. مطالعه ساختار میکروبی خاک، یک فرصت تازه و تقریبا دست نخورده برای تاثینسبت به تغییرات منفی بسیار آسیب

 ."گذاردها برای بازدهی بیشتر و ارتقای سالمت گیاهان در اختیار ما میروابط بین گیاهان و میکروب

http://www.iana.ir/fa/news/47613/%DA%A9%D8%B4%D9%8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 توانمندسازی کشاورزان هندی کلید خورد

سه شرکت خدماتی که توسط زنان کشاورز ایجاده شده است، توانسته است تا کشاورزان را به تکنیک های کشاورزی هوشمند و 

، اراباد، در حومه حیدرآباد، چند سال پیش، زنان کشاورز از ویک"د بتر ایندیا"به گزارش ایانا از سایت مهارت های بازاریابی مجهز کند.

برای حمل و نقل کاالهای خود به بازار به منظور فروش، مجبور بودند به دیگران تکیه کنند. حتی اگر آن ها بازاری نمی یافتند، پیدا 

 ند باکردن یک قیمت عادالنه و چانه زنی با خرده فروشان چالش روزانه آن ها بود.بنابراین چهار سال پیش، آن ها تصمیم گرفت

مشارکت همدیگر، شرکت های خدماتی را برای کسب سود و افزایش عملکردشان راه اندازی کنند.در همین راستا آن ها با تکنیک 

هزار روپیه دارند.امروز،  15تا  13های کشاورزی هوشمند و مهارت های بازاریابی مجهز شدند، اکنون این زنان درآمد فصلی درحدود 

ت خدماتی کشاورزان از جمله شرکت خدمات کدانگال، حسن آباد و انگدیریچور با مسئولیت محدود را برعهده این زنان اداره سه شرک

عضو کمک کردند؛ افرادی که دیگر نیازی ندارند منتطر کود یا آفت  2756دارند.این زنان با اداره شرکت ها به توانمندسازی بیش از 

ا چند سال پیش، م"افته و در عین حال در زمان و هزینه هم صرفه جویی می کنند.کش باشند. بلکه اکنون از این مشکالت رهایی ی

مجبور بودیم که روزها برای خرید کود منتطر باشیم و نمی توانستیم درخواست بیشتری داشته باشیم. اما در حال حاضر، همه چیز 

 Times ofپاسپور به تایمز اف ایندیا )این مطلب را جایا رانی یو ، یک کشاورز برنج از روستای  "تغییر کرده است.

India گفت.همچنین این شرکت ها زنان را در مورد زمان کشت، نوع و کیفیت دقیق کود و آفت کش ها آگاه کرده اند که این موارد)

 جدید بازاریابیمی تواند به یک برداشت بهتر بینجامد. در عین حال برای رویارویی با چالش فروش محصوالت، به آن ها مهارت های 

من اکنون می توانم با "سال کشاورزی کرده، گفت:  40دواما ار، کسی که در زمین چهار هکتاری، بیش از جدید آموزش داد ه اند.

سال پیش سهامدار شرکت کدانگال کشاورز شده  4این درحالی است که این زن کشاورز از "درک درست با مغازه داران صحبت کنم.

اع برای وی تغییر کرده است.امروز او با خرده فروشان با اعتماد به نفس مذاکره می کند. به گفته وی، هیچ کس و از آن زمان اوض

 ها آن همچنین پیش از این درباره میزان استفاده از آفت کش آگاهی نداده بود. اما اکنون می دانم چگونه از مزرعه مراقبت کنم.

 .کند کمک کشاورز زنان توانمندسازی به تا شود اجرا کشور سراسر در کشاورز زنان توسط مدل این که امیدوارند

http://www.iana.ir/fa/news/47672/%D8%AA%D9%88% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

وری اعضای خود را مزایای اقتصادی و اجتماعی دارد/ ناسفام از طریق شبکه پایداری بهرهمالکان ناسفام برای خرده

 دهدافزایش می

، بزرگترین سازمان متعلق به خرده مالکان در ماالوی است. اصول تأسیس (NASFAM)1انجمن ملی خرده مالکان کشاورز ماالوی

 سوی اعضای آن اداره می شود. این انجمن فعالیت های جمعی است و به صورت دموکراتیک از

، تمامی عملیات ناسفام با این دیدگاه هدایت می شود: سازمان پیشرویی در توسعه و کسب و کار "ناسفام"به گزارش ایانا از سایت 

 متعلق به خرده مالکان است که مزایای اقتصادی و اجتماعی برای اعضای خود، جامعه و کشورش به همراه دارد.

 ممأموریت ناسفا
 ماموریت ناسفام بهبود معیشت خرده مالکان کشاورز است. ناسفام، از طریق شبکه پایداری از سازمان های کسب و کار متعلق به خرده مالکان،

 کشاورزی را به عنوان شغلی برای توسعه ظرفیت تجاری اعضای خود ترویج و برنامه هایی را ارائه می دهد که بهره وری اعضای خود را افزایش

برای حمایت از خرده مالکان تولید کننده تنباکو به وجود آمد، از سوی ایاالت متحده امریکا  1995دهد. بودجه راه اندازی ناسفام، که در سال  می

اه متأمین شد. از آن زمان، ناسفام بر تولید محصوالت غذایی و نقدی متنوع دیگری تمرکز کرد. آنچه امروزه تحت عنوان ناسفام وجود دارد، در 

 تحت قانون اتحاد امانت داری به ثبت رسید.  1998فوریه سال 

 ناسفام چگونه سازمان دهی شده است
 اعضای ناسفام خودشان بر این انجمن نظارت دارند و این نظارت در سطح انجمن آغاز می شود. نظام ناسفام به شکل شبکه گسترده و بی همتایی

کشاورز است.  15تا  10رز، حمایت می کند. کوچکترین واحد عملیاتی ناسفام باشگاهی متشکل از هزار کشاو100است که از اعضای خود، حدود 

ترکیب باشگاه ها با یکدیگر، برای تشکیل گروه های عملیاتی است که نقاط کلیدی شبکه گسترده انتشار اطالعات به اعضای خود هستند. 

نه به صورت قانونی ثبت شده و متعلق به اعضای خود است. انجمن ها با در نظر موجودیت انجمن های ناسفام توسط هیات مدیره منتخب ساال

گروه بندی شده اند. این انجمن ها به طور کلی مدیریت و حمایت های  (AMCs)2مرکز مدیریت انجمن 14گرفتن موقعیت جغرافیایی تحت 

ز مدیریتی تحت حمایت و ساختار مدیریتی دفتر مرکزی ناسفام قرار عملیاتی را در تولید، بازاریابی و توسعه جامعه ایجاد می کنند. این مراک

 دارند. 

 خدمات عضویت 
 عملکردهای ناسفام به دو بخش فعالیت های تجاری و توسعه تقسیم می شود. آن ها به اعضای خود خدمات تجاری و توسعه موردنیازشان را ارائه

ی ورودی و خروجی )مثالً بذر و کود( و طیف گسترده ای از فرصت های با ارزش تر می دهند. خدمات تجاری شامل دسترسی مناسب به بازارها

است. خدمات توسعه شامل حمایت های آموزشی جامع و کامل از بهترین شیوه های کشاورزی با بکارگیری اصول حفاظتی سازگار با تغییرات 

ایی و تغذیه و اداره انجمن است. خدمات از طریق تماس مستقیم اعضا و با اقلیمی، برنامه هایی درباره بیماری ایدز، برابری جنسیتی، امنیت غذ

حمایت رادیو و شیوه های فنّاوری اطالعات و ارتباطات رواج می یابد و با مشارکت فعال در عرصه سیاست حمایت می شود. عملیات تجاری و 

رای سودآوری و ان جی او های قانونی، تقسیم می شود. هر دو توسعه ای ناسفام به طور جداگانه بین دو بخش شرکت های ثبت شده مستقل ب

 بخش را هیات مدیره هایی از کشاورزان اداره می کنند که هرساله از میان اعضا انتخاب می شود. 

 پانوشت:

1 .National Smallholder Farmers' Association of Malawi 

2 .Association Management Centres 

 جاللیانترجمه: مهشید 

http://www.iana.ir/fa/news/47640/%D9%86%D8%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

مسیری به سمت گذاری بر تولید پایدار غذا، سال اخیر مواجه است/ سرمایه 70فائو: جهان با بزرگ ترین بحران غذایی 

 صلح

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( ضمن استقبال از تصمیم شورای امنیت در به رسمیت شناختن پیوند بین مناقشات و 

به گزارش ایانا از دفتر نمایندگی سازمان خواربار .پذیر شدسازی بلندمدت کشورهای آسیبقحطی، خواستار تقویت فرآیند احیا و مقاوم

ورزی ملل متحد )فائو( در ایران، این سازمان از تصمیم شورای امنیت ملل در به رسمیت شناختن مناقشه به عنوان یکی از و کشا

پذیر استقبال کرد. شورای امنیت سازی بلندمدت کشورهای آسیبدالیل عمده قحطی و نیز دعوت به تقویت فرآیند احیا و مقاوم

 .توسط ریاست این نهاد صادر شد، وجود ارتباط بین مناقشه و قحطی را تأیید کردای که سازمان ملل اخیرا و در بیانیه

 

دهند کشورهایی که باالترین سطح ناامنی های ما نشان میفعالیت»خوزه گرازیانو داسیلوا، مدیر کل فائو، در همین ارتباط گفت: 

بر تعهدش برای همکاری با نظام سازمان ملل و کشورهای عضو ها را می بینند. فائو غذایی را دارند، از مناقشات نیز بیشترین آسیب

به منظور مقابله با ناامنی غذایی ناشی از مناقشات تأکید کرده و از درخواست شورای امنیت برای دسترسی بیشتر در کشورهای تحت 

سال  70ا بزرگ ترین بحران غذایی در به گزارش فائو، جهان ب«.کندتأثیر مناقشات به منظور ارتباط با افراد نیازمند را حمایت می

اند. شرقی نیجریه، سومالی، سودان جنوبی و یمن در خطر قحطی قرار گرفتهمیلیون نفر در چهار کشور شمال 20اخیر مواجه است و 

 دچار ناامنیمیلیون نفر دیگر را نیز تهدید خواهد کرد. کشورهایی که پس از پایان مناقشه  10اگر هیچ اقدامی صورت نگیرد، قحطی 

ها پیش فائو از مدت.درصد بیشتر در معرض بازگشت به دوران مناقشه قرار دارند 40ساله  10اند، در یک بازه زمانی غذایی باال شده

سعی در باالبردن سطح آگاهی ها درباره پیوند بین مناقشات و گرسنگی داشته و سخنان اخیر مدیر کل آن در ماه ژوئیه و در جلسه 

های مداومی درباره ها بود. فائو در کنار اتحادیه اروپا، برنامه جهانی غذا و سایر شرکایش گزارشنیت بخشی از همین تالششورای ام

پیوند بین مناقشه .کندرا به صورت سالیانه منتشر می« های غذاییگزارش جهانی بحران»امنیت غذایی به شورای امنیت ارائه کرده و 

ها برای دور ماندن از خشونت در مرداب ن در یک منطقه مردابی در سوادان جنوبی مشاهده کرد. خانوادهتواو قحطی را به وضوح می

های حیاتی این افراد با استفاده از محموله .اند اما ابزار بسیار کمی برای تأمین غذا داشته و سطح گرسنگی بسیار باال استپناه گرفته

اکثر مردم ساکن در مناطق تحت .نمایندکنند، امرار معاش میصیادی اضطراری فائو صید می هایغذا و نیز آبزیانی که از طریق جعبه

مناقشه، حتی با وجود میزان باالی خشونت، برای تأمین زندگی خود عمدتا به کشاورزی وابسته هستند. فائو به همین دلیل و اغلب 

برای  کند تا از معیشت روستاییان پشتیبانی کند .ایش همکاری میبرانگیز هستند با شرکدر مناطقی که از نظر امنیتی بسیار چالش

درصد از خانوارهای روستایی برای تأمین مصارف خود کشاورزی  75فائو در سوریه نشان داد که در حدود  2016مثال، تحقیقات سال 

تواند مسیری به سمت صلح ر غذا میگذاری بر تولید پایداسرمایه.کنند، اگرچه میزان کشت نسبت به گذشته کاهش یافته استمی

ای برای ایجاد صلح تدوین کرده تا کمکهایش به جلوگیری از مناقشات را افزایش دهد. این سازمان در کلمبیا مشی نیز باشد. فائو خط

ثیر مناقشات أکند که هدفشان احیای مناطق روستایی تحت تهایی پشتیبانی میو با همکاری سازمان توسعه روستایی کشور از سیاست

ها برای ادغام تالش.نظامی است تا فرآیند صلح را با بازسازی جوامع روستایی تقویت و قدرت رقابت کشاورزی این کشور افزایش یابد

احیا و پشتیبانی با فرآیند ایجاد صلح و حل مناقشات اهمیتی حیاتی برای توسعه پایدار و امنیت غذایی دارد. به همین ترتیب، 

 .ها برای جلوگیری از مناقشات و دستیابی به صلح پایدار را تقویت کندتواند تالشاری بر امنیت غذایی میگذسرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/47629/%D9%81%D8%A7%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

میلیارد دالر معادل ضایعات ارزشی دورریزهای  750نهنگ!/ 9553ضایعات ساالنه مواد غذایی در جهان معادل وزن 

 غذایی

شود که میلیارد تن مواد غذایى دور ریخته مى 1.3المللى غذا و کشاورزى جهان، فائو، ساالنه بیش از بر اساس گزارش سازمان بین

 .نهنگ است 9553معادل وزن 

درصد از  30هاى اقتصادى اتاق به نقل از فائو، تقریباً ش ایانا از اتاق تهران، بر اساس برآوردهای صورت گرفته معاونت بررسیبه گزار

بر اساس این گزارش  .میلیارد دالر است 750  شوند که معادل ارزشى آن هامحصوالت کشاورزى و غذایى قبل از خوردن، ضایع مى

شود. اثرات براى تولید محصوالت کشاورزى، منابع مهمى از جمله خاک و آب مصرف مى*:ذیل استاهم نکات این گزارش به شرح 

هاى مفید آن و همچنین افزودن هاى غذایى و ارگانیسمنامطلوب تولیدات کشاورزى بر خاک مواردى از جمله خارج کردن کلیه ارزش

از کل منابع  درصد 69یدات کشاورزى الزم است و حدود گیرد. منابع آبى قابل توجهى نیز براى تولکش را در بر مىسموم و حشره

  .شودآبى جهان در بخش کشاورزى مصرف می

اند. اى براى استفاده مجدد از ضایعات غذایى ابداع کردههاى نوآورانهتولیدکنندگان محصوالت غذایى در برخى کشورهاى جهان روش*

هاى ضایعاتى قهوه، استفاده از ضایعات غنى از پروتئین با استفاده از دانه تولید اسنک از موزهاى دهیدراته شده، پرورش نوعى صدف

  .هاى جدید در این زمینه استهاى غذایى از نمونه فعالیتهویج یا آناناس در تولید مکمل

درصد  12.9برند. سهم این افراد در کشورهاى در حال توسعه میلیون نفر از جمعیت جهان از گرسنگى مزمن رنج می 795حدود *

درصد است. مدیریت بهینه تولید و مصرف محصوالت کشاورزى و مواد غذایى در کاهش گرسنگى  5و در کشورهاى توسعه یافته حدود 

  .در جهان نقش مهمى دارد

دهد. برخالف تصور، کشورهایى که از وضعیت ضایعات مواد غذایى را در مناطق مختلف اقتصادى جهان نشان می ️تصویر زیر *

کنند. نکته جالب این است که علت وجود ضایعات در کشورهاى برند، ضایعات کمترى نیز تولید میسنگى بیشترى رنج میگر

ها و دلیل نبود سیستممیلیارد مواد غذایى صرفاً به 5.8تر، عدم دسترسى به فناوری است؛ به عنوان نمونه در هند حدودگرسنه

شود در رود. در کشور کنیا بیش از نیمى از انبه تولیدى قبل از رسیدن به بازار، ضایع میمیکننده کافى، از بین هاى خنکتکنولوژى

 .هاى میوه کرد تا از اتالف آنها جلوگیرى شودها را خشک و تبدیل به ورقهتوان با استفاده از تکنولوژى، انبهحالى که می

کشور افریقایى  33هدف کمک به کاهش ضایعات مواد غذایى در  سازمان فائو با (Save Food) «نجات غذا»در نظر است برنامه *

در کشور  2017چنین کشورهاى لبنان، هند، مالزى، ایران، مصر و اردن انجام شود. اولین پروژه مربوط به این برنامه در ژانویه و هم

 .شود، اجرا شدیخته میکیلوگرم مواد غذایى توسط هر نفر دور ر 56روسیه که به طور متوسط ساالنه در این کشور 

http://www.iana.ir/fa/news/47589/%D8%B6%D8%A7%DB%8C% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 افزایش قیمت مواد غذایی در بازار قطر

به گزارش رویترز، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی در قطر در ماه گذشته میالدی یعنی جوالی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از 

  .شودمیالدی به بعد محسوب می 2014دهد که این میزان افزایش بیشترین رقم از حداقل سال درصد افزایش نشان می 4.5آن 

درصد افزایش یافته است. از سویی دیگر بسیاری از محصوالت  4.2قیمت مواد غذایی و نوشیدنی در قطر در مقایسه با ماه قبل از آن 

ا های عربی باید مسیر زیادی را بپیمایند تشدند به دلیل تحریمازاین از مرزهای عربستان به قطر وارد میلبنی و مواد غذایی که پیش

  .کندای را بر روی این اقالم تحمیل میاین خود هزینه وارد قطر شود که

ها خانگی در ماه گذشته میالدی در قطر کاهش پیدا کرده و علت آن این است که قطریالبته قیمت پوشاک، کفش، مبلمان و لوازم

 به قیمت افزایش  ای ماندگاری،برای واردات این کاالها با قیمت باال هم مشکلی ندارند؛ اما محصوالت غذایی به دلیل محدودیت بر

درصد کاهش پیدا کرده است که بیشترین رقم  3.6قیمت مسکن و خدمات شهری هم در ماه گذشته میالدی در قطر .اندگرفته خود

 های خود از قطرهای و وام های سعودی، اماراتی و بحرینی اقدام به برداشت سپردهدر حداقل چند سال اخیر است؛ ضمن اینکه بانک

 .اند تا نقدینگی را در بخش بانکداری قطر با چالش روبرو کنندکرده

http://www.iana.ir/fa/news/47578/%D8%A7%D9%81% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۱تاریخ: 

 روسیه در تولید گندم و غالترکوردشکنی 

پس از آن که ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های خود علیه روسیه را تشدید کردند، روسیه با ممنوعیت واردات   

محصوالت کشاورزی، سرمایه گذاری خود در بخش کشاورزی را برای ایجاد امنیت غذایی افزایش داده تا جایی که طبق پیش بینی 

به گزارش ایانا از اقتصاد مقاومتی، به گفته مشاور شرکت تحقیقاتی پروزرنو .در سال جاری، رکود تولید غالت را خواهد شکستها 

درصد بیشتر از  2.6این میزان تولید .تن غالت تولید کند 700میلیون و  130مسکو، پیش بینی می شود روسیه در سال جاری 

شرکت تحقیقاتی پروزرنو پیش بینی کرده است در .قبل از جنگ شوروی و افغانستان است 1978رکورد قبلی تولید غالت در سال 

والدیمیر پتریچنکو، مدیرعامل شرکت تحقیقاتی .میلیون تن جو برداشت بکند 19تن گندم و  100میلیون و  80سال جاری روسیه 

پس از آن که ایاالت متحده آمریکا .نیز به ثبت برساند پروزرنو گفت: روسیه می تواند رکوردی جدیدی در تولید نخود فرنگی و لوبیا

و اتحادیه اروپا تحریم های خود علیه روسیه را به خاطر درگیری های کریمه و شمال اوکراین تشدید کردند، روسیه با ممنوعیت 

 .را افزایش داده است واردات محصوالت کشاورزی، سرمایه گذاری خود در بخش کشاورزی

ه گذاری در این صنعت، استفاده از غالت با کیفیت، ماشین آالت کارآمد و تولید گیاهان حفاظتی پتریچنکو گفت: با افزایش سرمای

گفتنی است روسیه بزرگ ترین تولید کننده و صادر کننده گندم در جهان .سبب رشد و توسعه تولید غالت در روسیه شده است

 .محسوب می شود

http://www.iana.ir/fa/news/47706/%D8%B1%DA%A9%D9%8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 بانک توسعه آفریقا صندوقی را برای حمایت از جوانان در بخش کشاورزی تأسیس می کند

زمینه کشاورزی گفت که بانک توسعه آفریقا به زودی صندوقی برای حمایت از شروع آقای ادسون امپایسی، اقتصاددان ارشد در 

 Edson)آقای ادسون امپایسی .کسب وکار جوانان آفریقایی که تمایل به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارند، راه اندازی می کند

Mpyisi)1، اقتصاددان ارشد در زمینه کشاورزی گفت که بانک توسعه آفریقا(AFDB)  به زودی صندوقی برای حمایت از شروع

 کسب وکار جوانان آفریقایی که تمایل به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارند، راه اندازی می کند.

رمایه است که س "صندوق کارآفرینی جوانان"، او اعالم کرد که نام این صندوق پیشنهادی،"غنانیوز اجنسی"به گزارش ایانا از سایت 

 ای را با نرخ سود پایین برای پرداختن به چالش های موجود در این بخش فراهم می کند. اولیه 

او گفت که این حرکت حیاتی است، زیرا بسیاری از جوانان عالقمند به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از فقدان حمایت های مالی 

 دارند.  و عدم اشتیاق بانک ها برای ارائه تسهیالت اعتباری به آنان شکایت

، ساحل ایووری (Abidjan)سپتامبر امسال در آبیدجان  8تا  4آقای امپایسی، پیش از برگزاری انجمن انقالب سبز آفریقا که 

(Ivory Coast)  خواهد بود و موضوع آن سرعت بخشیدن به مسیر موفقیت در آفریقا: رشد مشارکت اقتصادی و مشاغل از طریق

توسط رهبران آفریقایی و جهانی  2010کشاورزی است؛ با خبرگزاری غنا مصاحبه کرد. این انجمن برنامه ساالنه ای دارد که از سال 

 اورزی آفریقا و دستیابی به انقالب سبز در این قاره راه اندازی شده است. برای طرح های فعال در زمینه حرکت رو به جلو کش

، شبکه (Rockefeller Foundation)انجمن مذکور با اتحاد انقالب سبز در آفریقا و شرکای توسعه ای آن یعنی بنیاد راکفلر 

سه ای را در زمینه مشاغل کشاورزی و و بانک توسعه آفریقا همکاری می کند. انجمن جل (Grow Africa)مشارکت رشد آفریقا 

کارآفرینی برای جوانان، تحقیقات و فنّاوری، دسترسی به منابع مالی و نحوه توسعه مشارکت برگزار و نمایشگاهی برای جوانان برپا 

 می کند تا آن ها بتوانند خدمات خود برای مشارکت در شبکه بنگاه به بنگاه را ارائه دهند. 

میلیارد  30ورزی بخش در حال رشد با توان بالقوه باال در این قاره است، و اخیراً این بخش بازاری در حدود امپایسی گفت که کشا

به یک تریلیون دالر برسد؛ بنابراین، نیاز است که بانک توسعه آفریقا از جوانانی که در مشاغل  2030دالر داشته که می تواند تا سال 

برای رهبران آفریقایی امری ضروری است که به کشاورزی به عنوان کسب و کار "و گفت: کشاورزی مشارکت دارند حمایت کند. ا

بیندیشند نه تنها کشاورزی سنتی که وسیله امرار معاش است؛ و این امر نیازمند سرمایه گذاری های کافی در این بخش برای توسعه 

  "آن است.

انان برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به برنامه توانمندسازی آقای امپایسی با صحبت درباره نقش آ اف دی بی در جذب جو

راه اندازی کرد و تحت  2016که این بانک در سال  (ENABLE)2کارآفرینی برای جوانان در مشاغل جدید و منتهی به کشاورزی

 شاره کرد. راهکار تغذیه آفریقا برای کمک به مشارکت جوانان در بخش کشاورزی در مقیاس تجاری اجرا شد، ا

هدف از این برنامه ایجاد فرصت های شغلی و اشتغال زنان و مردان جوان با اولویت زنجیره های ارزش کشاورزی در کشورهای 

پروژه را در کشورهای نیجریه، زامبیا، ماالوی، کونگو، کامرون و سودان برای  6آفریقایی است. تحت این برنامه، بانک توسعه آفریقا 

آن را  2018میلیون دالر اجرا کرد و امیدوار است که تا سال  750ن در مشاغل کشاورزی با سرمایه ای به مبلغ کل حمایت از جوانا

کشور گسترش دهد. امپایسی که هم اکنون هماهنگ کننده این برنامه از سوی آ اف دی بی است، از افزایش جمعیت جوانان  15در 

بخش کشاورزی می تواند گزینه خوبی برای جذب جوانان و کاهش فشار وارده برای  بیکار در آفریقا اظهار نگرانی کرد و گفت که

http://awnrc.com/index.php
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 "اشتغال جوانان آفریقایی"استخدام بر بخش صنایع و سایر شرکت های تولیدی باشد. او گفت که آ اف دی بی پروژه ای را به نام 

 میلیون نفر از جوانان در طول دهه های آینده است.  50میلیون شغل و تأثیرات مثبت آن بر  25معرفی کرده که راهکاری برای ایجاد 

شامل افزایش استخدام فراگیر و کارآفرینی، تقویت  2016-2025او اظهار داشت که برای به انجام رساندن این هدف راهکار اهداف 

ی یعنی یکپارچه سازی، نوآوری و سرمایه های انسانی و ایجاد ارتباطات بادوام بازار کار با استفاده از سه راهکار مداخالت منطقه ا

، تماس با فرصت های "فنّاوری برای تحول کشاورزی آفریقا"سرمایه گذاری است. امپایسی گفت که توشه آن ها برای آغاز پروژه 

ه ژمالی برای جوانان به منظور کسب فنّاوری های نوآورانه برای مشارکت در کشاورزی است. او توضیح داد که حالت مطلوب این پرو

میلیارد دالر برای تصویب کشاورزی مدرن و تجاری به منظور تحول معیشت جوانان آفریقایی به  40در نظر گرفتن افزایش ساالنه 

ویژه در مناطق روستایی فقیر است. بنابراین، او همکاری شرکای توسعه ای برای حرکت کشاورزی از زراعت سنتی به سمت سرمایه 

ر شد و گفت که بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این دلیل به سطح باالیی از پایداری اقتصادی گذاری شغلی واقعی را خواستا

 دست یافته اند که بیشترین اولویت را به بخش کشاورزی دادند. 

 پانوشت:

1 .AFrican Development Bank 

2 .Empowering Novel Agri-Business-Led Employment 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/47623/%D8%A8%D8%A7%D9%8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 سرمایه گذاری قابل توجه در توسعه کشاورزی مراکش

ساکیا الحمرا  -پروژه کشاورزی در منطقه الیونه 92میلیاد درهم مراکش، برای اجرای  2.6الیونه مراکش، به گفته اداره کل کشاورزی 

سرمایه گذاری در زمینه تولید محصوالت ، "موروکو ورلد نیوز"به گزارش ایانا از سایت ، اختصاص یافته است.2020-2016در دوره 

 (، و توسعه منابع آب در منطقه انجام می شود.1)کشاورزی با ارزش افزوده باال، کشاورزی توافقی 

پروژه به دو بخش تقسیم شده است.به نقل از خبرگزاری مغرب عرب پرس )خبرگزاری  92اداره کل کشاورزی الیونه اشاره کرد که این 

مایت از بخش پروژه است که با هدف توسعه محصوالت کشاورزی با ارزش افزوده باال و با ح 49مراکش( ، بخش نحست، شامل 

 میلیون درهم مراکش است. 440خصوصی محلی انجام می شود و بودجه اختصاص داده شده 

پروژه است که در زمینه کشاورزی با میزان توافقی باال و برای کمک به پرورش دهندگان مقیاس کوچک است.  33بخش دوم شامل 

 میلیارد درهم مراکش است. 1.4شت قرمز با بودجه واحد شیر، محصوالت محلی و تولید گو 19هدف از این پروژه ساخت 

نقطه آبیاری برای دام و ایجاد مراکز آبیاری اختصاص داده شده برای تولید غذا )حیوان( در  292این پروژه همچنین به دنبال تنظیم 

ایجاد شد، و  2016 نقطه آبیاری دام در سال 30هکتاری است.همچنین به عنوان بخشی از این سرمایه گذاری،  125یک مساحت 

 هکتاری با امکانات آبیاری در استان تارفایا در همان سال نصب شد. 30یک مرکز 

 پروژه برای توسعه زمین های کشاورزی سرمایه گذاری شود. 10میلیون درهم مراکش در  840قرار است 

 ک می کند.گفتنی است این اقدام به اشتغالزایی مردم محلی و توسعه پایدار منابع در منطقه کم

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- solidarity farmingکه ارتباط کشاورز با مشترکین )شامل مصرف کنندگان (، گسترش می یابد.  : نوعی از کشاورزی است

 رابطه بین کشاورز و مشترکین به عنوان یک مشارکت دیده می شود.

http://www.iana.ir/fa/news/47614/%D8%B3%D8%B1%D9%8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

است / کمبود محصول و از بین رفتن  کاهش یافته 2007تا  1964های درصد در طول خشکسالی 10تا  9ی غالت درو

 منابع غذایی تحت تاثیرات طوالنی مدت آب و هوایی جدی است

نویسد، او برای کالیمت نکسوس می .مارلن سیمونز یک نویسنده ی اهل واشنگتن متخصص در علم، سالمت، و محیط زیست است

آورانه برای افزایش آگاهی، از بین بردن اطالعات نادرست و و هوا به شکلی نو هایی در رابطه با آبای که با هدف تعریف داستانمجله

مارلن سیمونز یک نویسنده ی اهل .کندهایی برای تغییرات آب و هوایی و مشکالت انرژی در امریکا فعالیت میحلنشان دادن راه

هایی ای که با هدف تعریف داستاننویسد، مجلهیواشنگتن متخصص در علم، سالمت، و محیط زیست است. او برای کالیمت نکسوس م

هایی برای تغییرات حلآورانه برای افزایش آگاهی، از بین بردن اطالعات نادرست و نشان دادن راهدر رابطه با آب و هوا به شکلی نو

خشکسالی طوالنی مدت و  ، چون"لیو ساینس"به گزارش ایانا از سایت کند.آب و هوایی و مشکالت انرژی در امریکا فعالیت می

اند بر است، کشورهای مختلف تصمیم گرفته  های اخیر ایجاد کردههای باال عوارض بسیاری را برای محصوالت غذایی در سالدما

روی مناطق محلی تمرکز کنند، مانند یک ایالت آسیب دیده از خشکسالی یا یک منطقه. اکنون، دانشمندان برای اولین بار تشخیص 

اند که مقیاس جهانی فجایع محصوالت غذایی به چه میزان است و نتایج اصال خوب نیستند. در یک تحقیق جدید، محققانی از داده 

ها و درصد در طول خشکسالی 10تا  9ی غالت از جمله برنج، گندم و ذرت به طور متوسط اند که دروکانادا و انگلستان تخمین زده

ی شمالی، اروپا، استرالیا و جزایر مجاورش بوده ترین تاثیرش بر امریکااست که بد کاهش یافته 2007و  1964های گرما بین موج

هوایی احتمال دارد باعث به وجود آمدن اقلیم های اخیر بیشتر هم شده است. تغییرات آب و است. عالوه بر این، این تاثیر در سال 

کنون در مورد تاثیر تاریخی آب و ترین آزمایشی است که تاحقیق احتماال جامع تر نیز خواهد شد، این ت خشک شود و در آینده رایج

 هوا بر تولید جهانی محصول انجام شده است. 

 از بین رفتن منابع غذایی 

هایی است که همواره بر تاثیرات ویرانگری که اقلیم خشن بر کشاورزی دارد آوردی تحقیقات و گزارشکار محققان بر مبنای گرد

یابند. بر اساس  گویند این تاثیرات با عواقبی همچون کمبود غذایی شدید ادامه میاند. آن طور که کارشناسان می ار دادههشد

هایی چون بنگالدش، اتیوپی و نیجر نرخ تولد کودکان کم رشد یا ی جهانی غذا در امریکا، در کشوری برنامهتحقیقات انجام شده

آیند دو برابر افزایش یافته است. به عنوان مثال، در نیجر کودکانی که در طول خشکسالی به دنیا میضعیف بعد از سیل یا خشکسالی 

تغذیه گرسنگی و سوء  2050زند که تا تغذیه در سنین یک و دو سال دارند. همچنین این سازمان تخمین میبیشتر احتمال سوء 

به سرعت باال  2030درصد افزایش یابد. )قیمت غذا، گرسنگی جهانی تا  تواند به دلیل تغییرات آب و هوایی تا بیستکودکان می 

شود، اما تا به حال، آن طور که ناوین رامانکاتی، پروفسور امنیت و پایداری رود( اقلیم خشن باعث از بین رفتن تولیدات غذایی میمی

یقا دهد دقی از نویسندگان این تحقیق شرح میجهانی غذا در مرکز لیو برای معضالت جهانی در دانشگاه بریتیش کلمبیا و یک

 دانند که چه میزان از تولیدات غذایی برای اقلیم خشن از بین رفته است و نقاط مختلف جهان چگونه با هم تفاوت دارند.نمی

 حفظ غذا

داشته بر  در ی بیشترینهبا اینکه کمبود الزاما به معنی از بین رفتن کاسه برشتوک صبحتان نیست، ممکن است غالت برای شما هزی

ی انگیزی بر کشاورزان و گرسنگتواند تاثیر غمشود، وضعیت می تر از این، چون غالت بخش اساسی رژیم جهانی را شامل میباشد. مهم

ای قیمت ه توانند در برابر شوکها می به طور معمول بیشتر امریکایی "گوید: جهانی داشته باشد. لسک اولین نویسنده تحقیق می

پذیری را دارند، چه در امریکا چه در هر جای دیگر، ممکن است به خاطر این غذا ایستادگی کنند. اما افرادی که بیشترین آسیب
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ها مهم است که به این مردم توجه کنند، به خصوص کنم برای امریکایی  های خطرناکی قرار بگیرند. من فکر میفجایع در موقعیت 

کنندگان تجاری امریکا به معنی از دست ها برای تولید آن بحران" افزاید:وی می "تر خواهند شد.آینده معمول  چون این فجایع در

کنند یعنی کسانی که وابسته به محصوالت زراعی برای تامین آمد است و همچنین برای کشاورزانی که با آن امرار معاش می دادن در

 14امنی غذایی همچنان در ایاالت متحده وجود دارد، حدود نا"د به معنی کمبود غذا است.هاشان هستنغذایی خودشان و خانواده

اند، به این معنی که برای تامین غذا در برخی از اوقات در طول امنی غذایی داشتهنا 2014میلیون( در  17٫4درصد خانوار امریکایی )

مان با اگر به سرعت در سازگار سازی محصوالت زراعی " گوید:ند. لسک میا رو شدهبه  سال به دلیل کمبود منابع با مشکالتی رو

ر گیری کنیم و به خصوص اگتر شدن نیز هست جلوتوانیم از امنیت غذایی که در حال بدگذاری کنیم می این اقلیم خشن سرمایه

 "م.ایی آینده به وجود آوریگیری از تغییرات آب و هوگیرانه برای جلوتعهداتی سخت

 جمع آوری داده

کشور  177نوع غله در  16لسک و همکارانش اطالعاتی از تولیدات کشاورزی را از سازمان ملی غذا و کشاورزی ایاالت متحده برای 

 بررسی کردند. 2007تا  1964المللی را از سال ی آب و هوایی بینفاجعه 2800بررسی کردند. آن ها همچنین 

ی شدید و خشکسالی کاهش یافته است و سطح تولیدات در امریکای شمالی، اروپا و ت به خاطر گرماآن ها متوجه شدند دروی غال

  برابر این میزان است. درصد تنها به دلیل خشکسالی کاهش یافته است که میانگین جهانی دو 19٫9استرالیا با میانگین 

درصد بوده  13٫7اند چیزی در حدود رخ داده  2077تا  1985ی هاهای اخیر که بین سال عالوه بر این، میانگین تاثیر خشکسالی 

و  1964های های پیش از آن یعنی بین سال های رخ داده در سال  درصدی آن در طول خشکسالی 6٫7درصد بیشتر از تاثیر  7که 

عی ها بر روی محصوالت زراکسالیایم که میانگین تاثیر خشما فهمیده "گوید: معلوم است.لسک میاست. دالیل این اتفاق نا 1984

تواند این باشد که اند، یا توضیح دیگر میتر شدهها به تنهایی شدید تر شده است. اما هنوز قابل بحث است که تنها خشکسالیبد

ییر تغ مان بااند. این بدان معنا است که ما با سازگار کردن محصوالت زراعیتر شدهمحصوالت زراعی نسبت به خشکسالی حساس 

تفکر این است که اگر واکنش محصوالت زراعی به خشکسالی بیشتر شده "افزاید: او می "داریم.میهوا، در مسیر اشتباهی گام برآب و 

شدن خود خشکسالی وجود ندارد، پس توضیح دیگر این است که خود محصوالت نسبت به  است و چون هیچ دلیل واضحی بر بدتر

اند، این به معنای وجود محصوالت زراعی در دنیایی با تر شدهند و اگر محصوالت تاکنون حساس خشکسالی حساس تر شده ا

  "تر است.)؟(های بدخشکسالی 

 کاهش محصوالت

شود و این در حالی ها با کاهش منطقه درو شده و بازده در ارتباط هستند تولیدات کم می اند که چون خشکسالی  محققان فهمیده

ای اشاره دارد که در یک سال به دهد.منطقه درو شده به مزرعه کاشته شده ای شدید به طور عمده بازده را کاهش میاست که گرم

برداشت محصوالت کشاورزی به زمان، انرژی و پول نیاز دارد و اگر محصوالت به شدت آسیب " گوید:خصوص درو شده است.لسک می

رند که اصال درو نکنند. این به معنای یک شکست زراعی کامل است و این در داده ها دیده باشند، ممکن است کشاورزان تصمیم بگی

ی درو شده نمایان است. بازده، حجم دانه درو شده بر واحد سطح درو شده است، یا به عبارت دیگر به عنوان یک افت در منطقه

گذار شوند و درو نشوند، سپس در محاسبات مل فروباشد. اگر محصوالت زراعی به طور کا وری محصوالت بر مبنای سطح میبهره

 کسالیکنند که خشگیری میدانشمندان نتیجه"شوند، پس شما باید هر دو معیار را برای درک کامل در نظر بگیرید. بازده نیز وارد نمی

شوند. در مقابل درو شده می شوند که منجر به افت در بازده و منطقههای جزیی و کلی به محصوالت کشاورزی می ها باعث آسیب 

ترند و به ها احتماال به این دلیل که پایدار خشکسالی"دهد: گذارند. لسک توضیح میهای گرما تنها در کاهش بازده تاثیر میموج
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. شوند تری میدهند باعث شکست زراعی کامل زنند که کشاورزان زحمت دروی آن را به خود نمی محصوالت آن چنان آسیب می 

تر ممکن است جرات کاشت یکسره را از کشاورز بگیرد احتماال به دلیل اینکه های طوالنی  ی دیگر آن این است که خشکسالیجنبه 

اند اما دانشمندان به طور مشخص تاثیر مالی یا تجاری آن را بررسی نکرده "آن ها یا برای آبیاری آب یا برای خرید دانه پول ندارند.

میلیارد دالر  10درصد آن از بین می رود. در مقیاس جهانی حدود  10تا  9دهد به تقریبا در هر سال توضیح میآن طور که لسک 

ی شدید رود.محققان هیچ تاثیری از سیل یا سرما از محصوالت کشاورزی در هر سال به دلیل خشکسالی و موج گرما از دست می

مدتی بر تولید  اند که اقلیم خشن هیچ تاثیری بلندانه تحلیلگر های آنان فهمیدهبین اند. همچنین در یک نتیجه خوشپیدا نکرده 

کننده دیگر هایی که فجایع در آن ها رخ داده نداشته است. با این اوصاف، این تحقیق یک ادعای متقاعد محصوالت کشاورزی در سال

یر تغییرات آب و هوایی است، برای مثال یارانه سبز و سرمایه های بیشمار برای کاهش تاث دارد که عبارت است از افزایش استراتژی

ی سوخت فسیلی. تغییرات آب و هوایی باعث ایجاد خطر  گذاری، مالیات بر کربن و مراکز تجاری و به خصوص پایان دادن به یارانه

ر. اکنون خرج کردن این پول برای تریلیون دال 10ها چیزی در حدود شود، طبق برخی از تخمین  اقتصادی عظیمی برای جهان می

 گذاری بسیار خوبی است. جلوگیری از چنین فجایعی، سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/47626/%D8%AF%D8%B1 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

کشش به دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک می کند/ روش مذکور اثرات مثبتی بر پایان دادن به فقر، -روش فشار

 نابرابری جنسیتی، و زندگی بر روی زمین دارد

رسنگی به فقر و گکشش که راهکاری برای مدیریت زیستی آفات است، در دستیابی به اهداف توسعه پایدار با پایان دادن -روش فشار

کمک می کند. این پیغامی است که مقاله میهمان مرکز دانش اهداف توسعه پایدار در مؤسسه بین اللمللی توسعه پایدار توسط زهور 

که راهکاری برای مدیریت زیستی آفات است در دستیابی به اهداف توسعه  1کشش-روش فشار.خان و ساموئل لِدرمن اعالم کرد

با پایان دادن به فقر و گرسنگی کمک می کند. این پیغامی است که مقاله میهمان مرکز دانش اهداف توسعه پایدار  (SDGs)2پایدار

 (Samuel Lederman)و ساموئل لِدرمن  (Zeyaur Khan)توسط زهور خان  (IISD)3در مؤسسه بین اللمللی توسعه پایدار

در کنیا و ساموئل  (ICIPE)4بین المللی فیزیولوژی و اکولوژی حشراتکشش در مرکز  -اعالم کرد. زهور خان رهبر برنامه فشار

 کشش از مزرعه ای به مزرعه دیگر کمک کردند. -است که به گسترش روش فشار (Biovision)لِدرمن مشاور علمی بنیاد بیوویژن 

دانش  شش نمونه موفقی از روش فشردهک -، نویسندگان استدالل می کنند که روش فشار"گلوبال اگریکالچر"به گزارش ایانا از سایت 

و حشرات ساقه خوار است که به فنّاوری ثابت  (Striga)برای حل مشکل از دست رفتن بازده محصول ذرت بر اثر علف هرز استریگا 

هبران به تصویب ر 2015هدف توسعه پایدار دارد که در سپتامبر  17شده ای تبدیل شده است. این موضوع ارتباط نزدیکی با تمامی 

توسعه پایدار یعنی پایان دادن به گرسنگی، دستیابی  2کشش فقط اثرات سودمندی بر اجرای هدف شماره  -جهان رسید. روش فشار

)پایان 1به امنیت غذایی، بهبود تغدیه و ترویج کشاورزی پایدار ندارد. این روش اثرات مثبتی بر دیگر اهداف توسعه پایدار؛ هدف شماره 

 )زندگی بر روی زمین( نیز دارد.  15)برابری جنسیتی( و هدف شماره  5هدف شماره دادن به فقر(، 

درصد از بین می برد و  20-80پرورش ذرت در آفریقا با دو آفت عمده محدود شده است: حشرات ساقه خوار که بازده محصول را 

، در تحقیقی 1990ز بین می برد. در اواخر دهه درصد محصول را ا 100استریگا، علف هرز انگلی که به ریشه های ذرت می چسبد و 

و مرکز  (KARI)5با راه حل زیستی برای حشرات ساقه خوار، دانشمندان آی سی آی پی ای؛ مؤسسه تحقیقات کشاورزی کنیا

اشت در انگلستان راهکار مدیریت زیستی آفات برای حشرات ساقه خوار را ارائه کردند. با ک (Rothamsted)تحقیقات روثامستد 

در میان ردیف های ذرت و ذرت خوشه ای، رشد علف هرز استریگا  -از خانواده حبوبات- (Desmodium)بوته های گیاه دسمودیوم 

به روش طبیعی متوقف شد. بوی دسمودیوم حشرات ساقه خوار را دفع و آن ها را از محصول اصلی)ذرت( دور می کند )فشار(. در 

نازکی را می کارند که جنس ماده حشرات ساقه خوار را جذب می کند )کشش(. آن ها در هر اطراف مزارع، کشاورزان چمن های 

جای پوشیده از چمن تخم ریزی می کنند و هنگامی که تالش می کنند به چمن ها چسبیده شوند، مواد چسبنده ای که این گیاهان 

کشش سود می برند. ریشه های  -ام نیز از روش فشارتولید می کنند سبب مرگ الروهای از تخم درآمده شان می شود. خاک و احش

، تعداد کشاورزان شرق آفریقا 2017دسمودیوم نیز مانند دیگر گیاهان خانواده حبوبات، نیتروژن هوا را جذب می کند. از آغاز سال 

توسعه پایدار؛  2شماره  هزار نفر رسیده است. طبق گفته نویسندگان مقاله و در سطح هدف140که با این روش سازگار شده اند به 

تن در هکتار  3.5نتایج کنترل این دو آفت عمده در مزارع ذرت کنیا، افزایش بازده محصول از کمتر از یک تن در هر هکتار تا نهایتاً 

ل وکشش در آب و هوای هوشمند، بازده محص -بود. همچنین، سازگاری با اقلیم خشک و ارقام مقاوم به خشکی، و انواع مختلف فشار

توسعه پایدار  2تن در هکتار افزایش می دهد. این کار دستیابی به هدف شماره  2.5ذرت خوشه ای را از کمتر از یک تن در هکتار تا 

، نویسندگان این 1و بهره وری در کشاورزی و درآمد تولیدکنندگان کوچک مواد غذایی را دو برابر می کند. با توجه به هدف شماره 

کنند که مزایای بازده محصول با بازگشت مثبت سرمایه گذاری کشاورزان مطابقت دارد. به عالوه، همراهی دو  نکته را برجسته می
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گیاه با یکدیگر علوفه اضافی و بسیار مغذی برای گاوهاست که تولید شیر آن ها را افزایش می دهد. همچنین کشاورزان می توانند با 

توسعه پایدار گفتند  5ود، درآمد اضافی بدست آورند. نویسندگان درباره هدف شماره فروش چمن های نازک باقی مانده در مزارع خ

کشش فنّاوری است که با وجود کمپین های هدفمندی که آن را انتشار می دهد، عمدتاً از سوی زنان پذیرفته شده -که روش فشار

ز جامعه ترویج می دهد و به این ترتیب گروه های کشش را با همراهی تولید بذر براساس نیا-است. این برنامه پذیرش روش فشار

زنان بذرهای دسمودیوم را تکثیر و در نتیجه آن درآمد بیشتری را کسب می کنند. از آن جایی که دسمودیوم نیز گیاه تثبیت کننده 

 واسطه کاهشکشش با کاهش فرسایش خاک، بهبود حفاظت از رطوبت خاک و افزایش تجمع کربن به  -نیتروژن است؛ روش فشار

 نیز نقش دارد.  5نیاز به شخم زدن خاک، در دستیابی به هدف شماره 

 -پژوهشی در این زمینه منتشر شده و روش فشار -مقاله علمی 100نویسندگان این مقاله در نظرات شان تنها نیستند؛ بیش از 

 ابت کرده است. کشش و فنّاوری های کشاورزی بدون نیاز به مواد شیمیایی برای کنترل آفات را ث

 پانوشت:

1 .Push-Pull Method روشی برای کنترل زیستی آفات کشاورزی است که گیاهان فشار حشرات را دفع می کنند و گیاهان :

 کشش آن ها را به دام می اندازند. 

2 .Sustainable Development Goals 

3 .International Institution of Sustainable Development 

4 .International Centre of Insect Physiology and Ecology 

5 .Kenya Agricultural Research Institute 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/47621/%D8%B1%D9%88 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 اضافه کردن سیلیکون به خاک برای قوی کردن قدرت دفاعی محصوالت کشاورزی

محققان برای کمک به گیاهان، و این که بهتر بتوانند آفات را دفع کنند آن ها را مسلح می کنند. ایوان هیلتپولد از دانشگاه دلویر 

(Delaware و پژوهشگرانی از موسسه محیط ) زیست هاکزبری در دانشگاه سیدنی غربی در استرالیا در حال آزمایش اضافه کردن

 سیلیکون به خاک محصوالت کشاورزی هستند تا به گیاهانی که رشد می کنند کمک کنند در مقابل شکارگران قوی تر باشند.

می خاک منتشر شده است و توسط مرکز به گزارش ایانا از سایت ساینس دیلی، این پژوهش اخیرا در مجله زیست شناسی و بیوشی

پژوهش شکر در استرالیا تامین مالی شده است. آدام فرو، دانشجوی دوره پسا دکتری و یکی از همکاران پژوهشی در دانشگاه چالرز 

 استورت در استرالیا نویسنده ارشد این مقاله است.

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه دلور می گوید مبنای  هیلتپولد استادیار حشره شناسی و محیط زیست حیات وحش در دانشکده

این پروژه ارزیابی اثر قارچ های میکوریزال آرباسکوالر بر روی کیفیت مواد مغذی گیاه و هم چنین آفات ریشه ای، با استفاده از نیشکر 

 بود. و حشراتی که از ریشه تغذیه می کنند و به طور عمده الروهای سیری ناپذیر سوسک های نیشکر

ما سیلیکون و سایر مواد مغذی گیاه را در خاک داریم، ما ". "این پژوهش یک تاثیر زنجیره وار را نشان می دهد"هیلتپولد می گوید: 

 ."قارچ هایی را داریم که با گیاه و متابولیت تعامل دارند و شیمی گیاهان را داریم که بر رشد حشرات تاثیر می گذارد

اوان جهان در پوسته ی زمین بعد از اکسیژن است اما به دلیل این که درون سنگ یا به شکل مواد معدنی سیلیکون دومین عنصر فر

است به طور آماده برای استفاده توسط گیاهان در دسترس نیست.با اصالح کردن خاک با سیلیکا، شکلی از سیلیکون که گیاهان به 

را  "سنگ گیاه"ان کمک می کنند تا ذرات کوچکی به نام فیتولیت یا راحتی می توانند آن را جذب کنند، پژوهشگران به گیاه

ع از گیاه این نو"بسازند تا به وسیله آن در مقابل حشرات گیاهخوار و احتماال جوندگان از خود محافظت کنند.هیلتپولد می گوید: 

کاهش می دهد زیرا هضم سنگ ها خیلی  سنگ ها را درون بافت های خود می سازد و این امر قابل هضم بودن مواد درون گیاه را

هم چنین این سنگ ها بخش هایی از دهان حشرات و احتماال جوندگان را می پوشاند. اگر دندان های شما دیگر ". "آسان نیست

ا بر ر نتواند چیزی را ببرد درنتیجه نمی توانید آن میزان که می توانید بخورید. همه ی اینها در کنار هم تاثیر حشرات گیاهخوار

.در آزمایشی که با دو نوع نیشکر در گلخانه پرورش داده شده بودند انجام شد، حشراتی که از ریشه تغذیه "گیاه کاهش خواهد داد

می کنند، عمدتا سوسک های نیشکر، از گیاه تغذیه کردند. عملکرد سیستم ایمنی حشرات با اندازه گیری پاسخ سیستم ایمنی آن 

ارزیابی شد، در حالی که رشد  -ارگانیسم های کوچکی که حشرات را در خاک می کشند -ری زا در حشراتها به نماتود های بیما

حشرات و خوردن ریشه در یک آزمایش تغذیه مورد ارزیابی قرار گرفت.این پژوهشگران دریافتند که سطح باالی غلظت سیلیکون 

می گوید به دلیل این که سیلیکون چریدن دام ها را تحت  درصد کاهش می دهد.هیلتپولد 71رشد حشرات و مصرف ریشه را تا 

تاثیر قرار نمی دهد، در نتیجه انسان را نیز زمانی که برای مثال هویج آب پز یا ذرت شیرین مصرف می کند، تحت تاثیر قرار نمی 

 .ک آفت اصلی در استرالیا استدهد.هیلتپولد می گوید: آن ها سوسک نیشکر را به این دلیل برای مطالعه خود انتخاب کردند که ی

نیشکر یک صنعت بزرگ در استرالیا است و این الروها واقعا آسیب زیادی به آن وارد می کنند. این سوسک ها "هیلتپولد می گوید: 

 لآن ها به عنوان آفات خاکی به سختی قابل کنتر". "می توانند کامال بزرگ باشند، قطر آن ها می تواند اندازه شست دست باشد

هستند زیرا حشره کش ها به سختی می توانند به آن ها برسند و به سختی می توان آن ها را رصد کرد. قبل از این که ما آسیب 

وارد شده به گیاه را ببینیم واقعا نمی دانیم آن ها کجا هستند و بنابراین معموال بسیار دیر می شود. داشتن گزینه هایی برای کنترل 

.گزینه استفاده از سیلیکون برای قوی کردن سیستم دفاعی گیاهان در مقابل سوسک های نیشکر "وب استکردن آن ها همیشه خ

http://awnrc.com/index.php
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به طور طبیعی، هم با محیط زیست سازگار است و هم از نظر اقتصادی برای پرورش دهندگان جذاب است زیرا برای حفظ کردن 

ایده ی اصالح محصوالت با سیلیکون به "هیلتپولد می گوید:محصول خود نیازی به اسپری کردن زیاد آفت کش ها نخواهند داشت.

طور کلی خوب است زیرا ما این عنصر را به طور طبیعی در اختیار داریم. تنها مشکل این است که این عنصر نمی تواند به همان 

وده گیاه کنیم، زیست ت شکلی که هست توسط گیاهان مصرف شوند اما اگر ما کمی سیلیکون زیست فراهم به زمین کشاورزی اضافه

تولیدات گیاه و هم چنین توانایی دفاع آن افزایش می یابد زیرا سیلیکون در بافت های باال و پایین زمین ". "را افزایش خواهد داد

.هیلتپولد می گوید این پژوهش می تواند "انباشته می شودو به گیاهان کمک می کند با حشرات و جانوران گیاهخوار مقابله کنند

قابل استفاده در سایر انواع گیاهان دیگر در کنار نیشکر باشد. او هم چنین گفت که عالوه بر تعامل گیاه با سیلیکون، قارچ ها تاثیر 

ما دقیقا نمی دانیم که این کار آیا از طریق گیاه است یا مستقیما از طریق قرار "شگفت انگیزی بر حشرات دارند.هیلتپولد می گوید: 

این ". "ض قارچ است اما زمانی که گیاهان با قارچ ها درمان می شوند سیستم ایمنی حشرات واکنش نشان می دهدگرفتن در معر

می تواند از نگاه مدیریت یکپارچه مفید باشد زیرا برانگیزاندن سیستم ایمنی اگر مهاجمی وجود نداشته باشد و این حشرات در معرض 

واند برای رشد یا عملکرد آن ها هزینه بر باشد، بنابراین این مسئله در نهایت تاثیر مفیدی عوامل بیماری زا قرار نگرفته باشند می ت

بر گیاه دارد زیرا حشره عملکرد پایین تری دارد و آسیب کمتری وارد می کند. من فکر می کنم این یافته ی جالب توجهی بود که 

 . "قبال هرگز نشان داده نشده بود

http://www.iana.ir/fa/news/47674/%D8%A7%D8%B6%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 خوب و بد جلبک

 دریاچه کالیفرنیا را با پرورش جلبک تصفیه کرد، بررسیترین ای تازه، دانشمندان امکان اینکه بتوان آب بزرگ ترین و آلودهدر مطالعه

کردند. آن ها در عین حال به دنبال ایجاد یک منبع سوخت تجدیدپذیر هستند. دانشمندان قصد دارند تا این دریاچه به یکی از 

در جنوب کالیفرنیا  "سلتون سی"مایل مربعی  350، دریاچه ساینس دیلیبه گزارش ایانا از .های مفید و پربازده تبدیل شوددریاچه

های کشاورزی به دریاچه مشکالت اثبات شده بسیاری دارد که مربوط به ورود سطوح باالی نیتروژن و فسفر شسته شده از زمین

ها به رشد فراوان را مهار کند تا های ملی سندیا قصد دارد میل شدید جلبکهاست. به تازگی یک تیم تحقیقاتی در آزمایشگا

های وارد شده به دریاچه را از بین ببرد و شکوفایی زیان بار جلبکی را متوقف و در عین حال یک منبع سوختی تجدیدپذیر و آالینده

تواند ساالنه حداقل کند که این کشور می( برآورد میBETOبومی تولید کند. دفتر تکنولوژی انرژی زیستی در وزارت انرژی آمریکا )

های زیستی تولید کند و انجام این امر، تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مثبتی یک میلیارد تن مواد اولیه برای سوخت

در بین این مواد اولیه، جلبک به خاطر درصد از نیاز ملی به سوخت است که نباید وارد شود.  30به بار خواهد آورد. این میزان، معادل 

 شوند.ها هر روز دو برابر میرشد بسیار زیاد، منحصر به فرد است؛ به عبارت دیگر در شرایط مناسب، جلبک

ی زیابتواند به اراین دفتر، حمایت مالی از پروژه تولید زیست توده در دریاچه سلتون سی در سندیا را بر عهده دارد زیرا این پروژه می

 تواند بخشی قابل اعتماد از راه حل برای نیاز کشور به تنوع منابع انرژی باشد یا خیر، کمک کند.اینکه آیا جلبک می

ر به نظ"گوید: انداز این طرح هیجان زده است. او میتنها پس از چند ماه، ریان دیویس متخصص بیوشیمی در سندیا درباره چشم

امیدوار  های جلبکی مشابه برتر است. این مسئله واقعاز سلتون سی گرفتیم نسبت به نتایج سیستمای که قبال ارسد، نتایج اولیهمی

 ."کننده است

 آزمایش کارایی سیستم جدید پروش جلبک 

 نخاطر آغاز به کار فاز دوم پروژه، در اطراف یکی از انشعابات سلتوانگیز در اواخر ماه می بهمقامات ایالتی و محلی در یک صبح دل

، برای مطالعه روش Texas A&M AgriLife Researchسی جمع شدند. در طی فاز اول، آزمایشگاه سندیا با مرکز تحقیقاتی 

 توانست به اندازه روش قدیمی مرسوم موثر باشد.کرد که میجدیدتر پرورش جلبک همکاری می

های بسیار دهند که ساختار آن شبیه یک مصب کوچک یا وانطور سنتی، جلبک را در داخل استخرهای آب پرورش میها بهشرکت

شود که برای ساخت محصوالت با ارزش غذایی باال مانند اسپیرولینا یا بتا کاروتن هایی تولید میبزرگ است. در این استخرها جلبک

کند که کنترل باالیی بر است. این استخرها همچنین این امکان را برای پرورش دهندگان فراهم میو نیز مواد مغذی دیگر مناسب 

فرآیند تولید داشته باشند. اما نقایصی هم وجود دارد؛ نیاز به مراقبت باال مستلزم استفاده از متخصصان آموزش دیده، کودهای گران 

درصد از محصول مزارع جلبک ممکن است بر  30وه بر این، ساالنه در حدود قیمت، دی اکسید کربن و آب با کیفیت باال است. عال

های مختلف هایی از جمله آزمایش گونههای آفات از بین برود. اکنون محققان در آزمایشگاه سندیا در حال انجام آزمایشاثر آسیب

ها آسیب به یک استخر برای کاهش این آسیبهای های مختلف و فراگیری روش کشف نشانهجلبک مقاوم در برابر آفات و بیماری

های بومی ای از جلبکشناور نام دارد که برای پرورش مجموعه "روش اسکرابر چمن جلبکی"هستند. روش تازه کشت جلبک، 

کند یشود. از نظر یک فرد غیر متخصص، این سیستم مثل یک ناودان ایستاده به نظر برسد. جلبک از مواد مغذی تغذیه ماستفاده می

جز کند و تقریبا به هیچ نوع نگهداری نیاز ندارد بههای خورشیدی کار میشود. این سیستم با استفاده از پمپو آب تمیز خارج می

 های تجدیدپذیری را طراحی کردهپذیر است. سندیا سیستم پمپبرداشت گاه به گاه جلبک که با تجهیزات معمول کشاورزی امکان

http://awnrc.com/index.php
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 HydroMentiaسازد. این تکنولوژی و لوازم مرتبط با آن توسط شرکتی موسوم به ستخرها ممکن میکه جریان آب را در ا

Technologies LLCتواند مقداری از جلبک را ها در تگزاس، اسکرابر چمن می، طراحی شده است.بر اساس نتایج اولیه آزمایش

هایی دارای چندین هکتار امالک ها برای مکانکند. این نوع جلبکها رشد میتولید کند که قابل مقایسه با میزانی است که در جوی

 ارزان قیمت، آب حاوی مواد مغذی فراوان )که نیاز به کود اضافی ندارد( و آفتاب بسیار زیاد مثل سلتون سی مناسب هستند.

شوند که یی پرورش داده میهاآزمایش شد، نیاز به آب بسیار زیاد دارد. در این روش، جلبک SABREسیستمی که برای پروژه 

ها همچنین امکان زای محلی و آفات مقاومند. بافت ضخیم این جلبکبومی همین دریاچه هستند بنابر این در برابر عوامل بیماری

ی دتر را فراهم می کند.یکی از انتقادات درباره استفاده از جلبک به عنوان یک منبع سوخت زیستی، این است که آب زیابرداشت ساده

توانیم جلبک را در سیستم اسکرابر ایم که میآب هست؛ ما نشان داده"گوید: کند. دیویس مخالف این انتقاد است. او میمصرف می

کند. به عبارت دیگر تا زمانی های پر از مواد آالینده پرورش دهیم؛ تحت این شرایط هم باز جلبک رشد میچمنی با استفاده از آب

 شد انجام داد.ب حذف نشوند، کار چندانی با این آب نمیها از آکه آالینده

 های خودرو و ناشناختهپرورش جلبک برای جلوگیری از رشد جلبک
تواند چنان وسیع باشد که از دور دیده شود مانند موارد دریاچه اوکیچوبی، دریاچه اری، خلیج چساپیک و خلیج مکزیک. شکوفایی جلبکی می

توانند برای انسان و موجودات دریایی زیانبار باشد. وقتی که ها سمی نیستند اما در شرایط خاص میرای ماهیها به طور مستقیم بجلبک

شود. ها میها، مناطق مرده کم اکسیژنی به وجود بیاورد که باعث خفگی ماهیمیرند، فرآیند تجزیه ممکن است در آبراههای جلبکی میشکوفه

ر آورد و دوجود میهای جلبک اگر توسط انسان بلعیده شود، عالیمی شبیه سرماخوردگی به، برخی گونههای صورت گرفتهبر اساس آزمایش

ن دریاچه دهد که ایشوند. دیویس توضیح میتواند منجر به مرگ آنها شود. شکوفایی جلبکی همچنین در سلتون سی دیده میحیوانات خانگی می

ترین مناطق کشاورزی در ایاالت متحده است. نیتروژن، فسفر و دیگر ترکیبات ای یکی از بزرگههای شسته شده از زمیننقطه تجمع همه آب

مام تواند در تها می شود اما پیامدهای منفی دارد که میریزند. حضور این مواد باعث تغذیه جلبککودهای شیمیایی پیوسته به این دریاچه می

اند، در سواحل دریاچه سلتون سی قابل مشاهده است. بر اثر خفگی جان خود را از دست دادهاکوسیستم منتشر شود. هر ساله هزاران ماهی که 

این  ربنا بر گزارشی که توسط اداره اقتصاد توریسم منتشر شده، بوی بد دریاچه برای فعاالن در مشاغل و صنایع اطراف، ناخوشایند است. عالوه ب

رها "گوید: ها باشد.دیویس مینطقه ممکن است مرتبط با آلودگی سمی ناشی از وجود جلبکدهد که مرگ پرندگان در این ممطالعات نشان می

 تواند تاثیرات. جالب اینجاست که کشت جلبک می"ها پیامدهای زیست محیطی وسیعی داشته استشدن مواد شیمیایی و ورود آن به آب راه

 SABREفوتی کاشت جلبک  900از سه شاخه اصلی سلتون سی وارد پروژه های خودروی طبیعی را از بین ببرد. آب از یکی مضر رشد جلبک

ا کند. تیم تحقیقاتی سندیشود. جلبک رشد یافته در درون سیستم اسکرابر، مواد شیمیایی موجود در آب را در حین عبور آب تصفیه میمی

ها شده است، حذف شده باشد. موادی که باعث رشد جلبک ای ازشود، حجم قابل مالحظهامیدوار است که وقتی که آب از این سیستم خارج می

تواند به الگویی برای پرورش جلبک در سطح کشور تبدیل شود. امیدهایی وجود دارد که دره ایمپریال موفقیت آمیز باشد، می SABREاگر پروژه 

تواند هوا را از گرد و غبار سمی صول جلبک، مینیز از این فرایند سود ببرد. پوشش هزاران هکتار از منطقه ساحلی خشک سلتون سی با مح

آورد.آزمایشگاه سندیا با کمک وجود میای را برای این منطقه بههای اقتصادی تازههای تصفیه کننده همچنین فرصتپاکسازی کند. جلبک

 گوید:ای این منطقه میرتباطات رسانهاند. ماریون چمپیون متخصص اای این ناحیه در عملی شدن این پروژه همکاری کردهسازمان آب منطقه

ی هایی مانند این، قابلیت دارد تا تفاوتهای تجدیدپذیر و حامی دریاچه سلتون سی هستند، معتقدند پروژهساکنان این منطقه که طرفدار انرژی"

های ن حال که با فرآیندی طبیعی و ایمن، آالیندهمعنادار بین این منطقه با سایر مناطق مشابه ایجاد کند. ما بسیار امیدواریم که این پروژه در عی

کند، بتواند انرژی پاک و تجدیدپذیر تولید های آینده حفاظت میکند و از حیات وحش منطقه برای نسلشیمیایی را از آب دریاچه حذف می

 . "کند

.ir/fa/news/http://www.iana47660/%D8%AE%D9%88%D8 
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 گزارشات جهان
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۷تاریخ: 

 المللی کاهش آلودگی جیوه به مرحله اجرا رسیدمعاهده بین

معاهده حمایت از سالمت انسان و محیط زیست در برابر آلودگی جیوه، روز چهارشنبه گذشته وارد مرحله اجرایی شد و راه را برای 

کنوانسیون به ، این ژاپن تایمزبه گزارش ایانا از .مقررات مربوط به تولید، تجارت، استفاده و دفع این ماده شیمیایی هموار کردتنظیم 

های صنعتی، باعث سال قبل آالینده 50معروف است، نام خود را از شهری در استان کوماموتوی ژاپن گرفته که در حدود  "میناماتا"

ای مسمومیت هزاران تن با جیوه شد و یادآور درس مهمی است که از این فاجعه گرفته شد و نیاز به پیشگیری از وقوع چنین حادثه

توصیف کرده، این است که انتشار این  "یک دغدغه شیمیایی جهانی"دهد. هدف این کنوانسیون که جیوه را ا نشان میدر آینده ر

 هایی برای نگهداری و دفع این ماده شیمیایی وضع کند.آالینده و آزاد شدن آن در هوا، آب و خاک را قطع کند و پروتکل

هر گونه ساخت، صادرات و واردات  2020کند و در صدد است تا سال قانونمند می این معاهده همچنین صادرات این ماده شیمیایی را

تا  24ها را ممنوع کند.نخستین کنفرانس کشورهای امضا کننده این کنوانسیون در محصوالت حاوی جیوه مانند ترمومترها و باتری

های تضمین اجرای دائمی این کنوانسیون، از ره راهسپتامبر سال جاری در ژنو برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان به بحث دربا 29

پردازند.همچنین خانم شینوبو ساکاموتو، یکی از قربانیان باقیمانده جمله اینکه چگونه اطالعات مربوط به جیوه گزارش داده شود، می

نیان با آن روبرو هستند، صحبت از بیماری میناماتا، در این کنفرانس شرکت خواهد کرد تا درباره زندگی خود و موضوعاتی که قربا

ماری مایلم به این کنفرانس بگویم که بی"گوید:کند.خانم ساکاموتو در کنفرانسی خبری که روز چهارشنبه در میناماتا برگزار شد، می

 ."میناماتا هنوز به پایان نرسیده است. امیدوارم این موضوع در بین کشورهای مختلف به بحث گذارده شود

تواند بدون کمک واکر راه برود. با وجود این برد و نمیدر دوران جنینی در معرض این سم قرار گرفته، از سردرد رنج میساکاموتو که 

د برای جلوگیری از قربانی شدن افراد دیگر خواهد هر چه در توان دارها، او تصمیم گرفته در این کنفرانس شرکت کند زیرا میسختی

المللی در استکهلم شرکت کرد که سالگی در یک کنفرانس بین 15در سن  1972اکاموتو در سال کار گیرد.خانم سدر آینده به

ا هایی که مسمومیت بهمزمان با کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست برگزار شده بود. او از این فرصت استفاده کرد تا آسیب

شدن  اجرایی "گوید:کز همکاری برای قربانیان بیماری میناماتا مییوئیچی تانی مدیر مرشود را به همگان نشان دهد.جیوه باعث می

کنم مدت زمانی به طول خواهد انجامید تا تواند به آن روح بدمد. فکر میاین معاهده تنها آغاز کار است و تنها خانم ساکاموتو می

. آقای تانی، خانم ساکاموتو را برای "براز کنیممقررات مربوطه تثبیت شود. ضروری است که همچنان از شهر میناماتا نظرات خود را ا

به سرپرستی  2013، پس از اینکه این کنوانسیون در کنفرانسی در سال 2016کنفرانس سوئد همراهی خواهد کرد. ژاپن در سال 

امر  که اینسازمان ملل پذیرفته شد، به این کنوانسیون پیوست. در ماه می امسال، رومانی پنجاهمین عضو این کنوانسیون شد 

 سازد.انداز اجرایی شدن این کنوانسیون را روشن میچشم

این بیماری که با تخریب سیستم عصبی مرکزی و ها بوده است. های ناشی از آالیندهبیماری میناماتا یکی از بدترین موارد بیماری

لوده به جیوه که از کارخانه تولید مواد شود، نخستین بار به خاطر مصرف آب آهای مادرزادی باعث فلج میهمچنین ایجاد نقص

 های خلیج میناماتا وارد شده بود، ایجاد شد. به آب .Chisso Corpشیمیایی 

 این بیماری را به رسمیت شناخت. 1956دولت ژاپن در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/74754/%D9%85%D8%B9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

 کنندچین، ژاپن و کره جنوبی، برای مقابله با آلودگی هوا اجالس مشترک برگزار می

شود، در نشست مشترک مقامات دولتی و بخش خصوصی سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی که اواخر سال میالدی جاری برگزار می

، چین، ژاپن و کره جنوبی چاینا دیلیبه گزارش ایانا از .پردازندهای مقابله با آلودگی هوا در شرق آسیا میبه بررسی راه حلسه کشور 

دسامبر سال جاری در شهر النگفانگ در استان هبی  15تا  14پیشرفت صنایع سبز، در تاریخ قصد دارند، برای مقابله با آلودگی هوا و 

هیات، شامل مقامات دولتی، دانشمندان و کارآفرینانی از سه کشور، در این نشست  300چین نشست مشترکی برگزار کنند.در حدود 

المللی اقتصادی چین، کنند.مرکز مبادالت بینرا بررسی میهای همکاری گذارند و فرصتدو روزه، تجربیات خود را به اشتراک می

المللی تجارت کره، در این نشست حضور خواهند های دولتی، علمی و صنعتی چین و ژاپن و انجمن بینهمراه با سازمان همکاری

ی دارد زیرا در آن این نشست اهمیت زیاد"داشت.چن یونگجی معاون مرکز مبادالت اقتصادی چین در یک کنفرانس خبری گفت: 

های خصوصی این سه انداز شرق آسیا پرداخته خواهد شد و مقامات دولتی و سازمانبه بررسی صنایع حامی محیط زیست در چشم

 ."ها برای مقابله با آلودگی هوا به بحث و تبادل نظر بپردازندآیند تا درباره راه حلکشور گرد هم می

نجین و هبی دچار آلودگی هوا هستند که کل کشور چین، همچنین ژاپن و کره جنوبی نیز با تیا-نه تنها منطقه پکن"وی افزود: 

 ."معضل آلودگی هوا دست به گریبانند

http://www.iana.ir/fa/news/47516/%DA%86%DB%8C% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۵تاریخ: 

 ها در اروپا را تغییر داده استتغییرات اقلیمی، زمان وقوع سیل

ها در اروپا را بررسی کردند. این نخستین بار است که ای تازه ارتباط بین تغییرات اقلیمی و تغییر زمان وقوع سیلمحققان در مطالعه

ای ، مطالعهساینس دیلیبه گزارش ایانا از .های قابل مشاهده، ثابت شده استبا استفاده از پایگاه داده این ارتباط، در مقیاس یک قاره و

ها در بیشتر که زمان وقوع سیل دهدهمکار اروپایی دیگر انجام شده، نشان می 30( و TUکه توسط دانشگاه تکنولوژی وین )

رات افتد، اغلب آن را به تغییهایی به کلی دگرگون شده است؛ وقتی یک سیل بزرگ اتفاق میهای اروپا تغییر کرده و در بخشبخش

ستقیمی م دهند؛ اما یک اتفاق، برای اثبات یک روند کافی نیست. تاکنون روشن نبوده که آیا تغییرات اقلیمی تاثیراقلیمی نسبت می

وشل المللی به سرپرستی پروفسور گونتر بلها در مقیاس وسیع در اروپا داشته یا خیر.اکنون در یک پروژه بزرگ بینبر طغیان رودخانه

های آب سنجی از ای از ایستگاهساله 50های از موسسه مهندسی هیدرولیک و مدیریت منابع آبی در دانشگاه تکنولوژی وین، داده

ای از اطالعات از نظر فراگیر بودن در سراسر اروپا و تعداد سابقهپایی گردآوری و تحلیل شده است. این تحقیق، حجم بیکشور ارو 38

گیرد. نتیجه این تحقیق این بود که تغییرات اقلیمی، تاثیری واقعی بر رخداد سیل در ای را در بر میهای رودخانهو تنوع سیستم

ها بسته به علت ها در طول سالیان اخیر مشاهده شده است. سیلواسطه تغییر در زمان وقوع سیلبرخی مناطق دارد. این امر به 

دهند. نتایج این تحقیق در مجله ساینس به چاپ وقوع، در برخی مناطق زودتر از معمول و در برخی مناطق دیگر، دیر تر رخ می

 رسیده است. 

 گویدها همه چیز را به شما نمیبزرگی سیل

ها پردازیم. با مشاهده بزرگی سیلها میها، ما اغلب به امکان وقوع ساالنه سیلدر تحقیقات مربوط به سیل"گوید: بلوشل میآقای 

ر . اما د"دهدتوان ارزیابی کرد که یک سیل صد ساله به منزله یک رخداد آبی بزرگ، با احتمال یک درصد در هر یک سال رخ میمی

ای ضروری از مدیریت خطر سیل است، اما ضرورتا مهمترین ویژگی برای کشف تاثیر بهها جنحالی که احتماالت و بزرگی سیل

ن است ها را بررسی کند، نقش آب و هوا ممک. اگر فرد تنها بزرگی سیل"تغییرات اقلیمی نیستند زیرا تنها وابسته به آب و هوا نیستند

ثر بر وقوع زدایی دیگر عوامل موشهرنشینی، تشدید کشاورزی و جنگلواسطه تحت تاثیر دیگر عوامل قرار گیرد. تغییر کاربری زمین به

 . "ها هستندسیل

 گذاردبندی اطالعاتی درباره تاثیر آب و هوا در اختیار ما میزمان

ها در مناطق مختلف بلوشل و تیم همکار او، به منظور درک ارتباط بین آب و هوا و وقوع سیل، از نزدیک زمان بندی رویداد سیل

ال دهد. مثگوید: مشخص کردن زمان وقوع یک سیل، اطالعاتی را درباره علت احتمالی آن به ما میاروپا را بررسی کردند. بلوشل می

دهد که تبخیر کم و بارندگی شدید است. از سوی های شمال غرب اروپا و مدیترانه، سیل بیشتر در زمستان رخ میدر بیشتر بخش

اند. در شمال شرق اروپا، خطر سیل در بهار در باالترین حد ها با کاهش بارندگی در تابستان مرتبطسیلترین دیگر در اتریش، بزرگ

هوا  تری با آب وطور مستقیمکنند. بنابر این زمان وقوع سیل، بر خالف بزرگی آن، بهها شروع به آب شدن میممکن است زیرا برف

اند. این اطالعات نشان اروپا به دقت گردآوری، پایش و از نظر آماری تحلیل شدهها از سراسر مرتبط است.اطالعات مربوط به سیل

در شمال شرق اروپا، "گوید: اند. گونتر بلوچل میسال اخیر تغییر کرده 50ای در طور قابل مالحظهها در اروپا بهدهد که سیلمی

دهند. این بدان دلیل است که ، یک ماه زودتر رخ می1970 و 1960ها اکنون نسبت به دهه سوئد، فنالند و کشورهای بالتیک، سیل

 ."شودها در طول سال نسبت به گذشته زودتر آب میدر نتیجه تغییرات اقلیمی، برف
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رتر ها دو هفته دیهای شمالی بریتانیا، غرب ایرلند، مناطق ساحلی اسکاندیناوی و شمال آلمان، اکنون سیلاز سوی دیگر، در بخش

های اواخر زمستان احتماال با گرادیان کاهش یافته فشار هوا بین استوا و قطب، پیوندند.طوفاندهه قبل به وقوع می نسبت به چند

های فرآیند وقوع سیل را در شمال غرب مرتبط است که ممکن است بازتاب گرم شدن هوا باشد. این مطالعه، مقداری از پیچیدگی

یرا افتند زهای زمستانی در واقع معموال زودتر و در پاییز اتفاق میلس در غرب اروپا، سیلکند؛ در سواحل اقیانوس اطاروپاروشن می

هایی که در اواخر فصل به های سواحل مدیترانه، سیلرسد. در بخشاکنون رطوبت خاک زودتر در طی سال به حداکثر ممکن می

مادی، ها در سراسر اروپا طی سالیان متبندی سیلزمان"گوید: یپیوندند با گرم شدن منطقه مدیترانه مرتبط هستند.بلوشل موقوع می

گذارد. بنابر این ما قادریم ارتباطاتی را که قبال کامال بر اساس حدس و گمان ها در اختیار ما میابزاری مهم برای کشف علت سیل

میسر  ERC Advanced Grantزه .پیشرفت در سیل پژوهی به احتمال زیاد به واسطه جای"طور علمی مشخص کنیمبود را به

المللی متعددی را های بینبه گونتر بلوشل اعطا شد؛ این جایزه به او امکان داد که در سراسر اروپا مشارکت 2012شده که در سال 

 ها را بررسی کند./ جلب کند و بتواند از نزدیک ارتباط بین آب و هوا و وقوع سیل

http://www.iana.ir/fa/news/47499/%D8%AA%D8%BA%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۱تاریخ: 

 های کاهش بودجه دولتاعتراض گروهی از بوم شناسان استرالیایی علیه برنامه

رات احتمالی بینی تغییهای پایش محیط زیستی، ظرفیت این کشور برای پیشکاهش بودجه پایگاه گوینددانشمندان استرالیایی می

گلندا واردل بوم شناس از دانشگاه سیدنی هر ساله به  1990، از سال نیچربه گزارش ایانا از .دهدها در آینده را کاهش میاکوسیستم

رود تا گیاهان و جانوران آنجا را ارزیابی کند. اما امسال ممکن است آخرین باری باشد که محل مشخصی از صحرای مرکز استرالیا می

آوری کند. مدیران کنسرسیومی که منطقه لومتر مربعی در صحرای سیمپسون جمعهزار کی 8تواند اطالعات را از این منطقه واردل می

تا پایان  ها،گویند به خاطر کمبود بودجه و تغییر اولویتکند، میتحقیقاتی او و یازده سایت پایش بلند مدت دیگر را مدیریت می

راست لمی این شبکه مستقر در دانشگاه ملی استرالیا در کانبکنند.دیوید لیندنمایر که مدیر عامسال تامین مالی این شبکه را متوقف می

پایگاه موجود تعطیل  12پایگاه از  6دهد، ها را پوشش میهای اجرایی در این پایگاهگوید بدون این پول که سهم بزرگی از هزینهمی

اند را از بین خواهد ها سال گردآوری کردهکند: این امر اطالعات بسیار ارزشمندی که دانشمندان طی مدت دهخواهد شد. او اضافه می

 با توجه به پیامدهای زیست محیطی"گوید: ها در میلبروک نیویورک میبرد.جین لیکنز، بوم شناس در موسسه مطالعات زیست بوم

ی شده در این دهد، این یک تصمیم نابخردانه است؛ بدون بدون اطالعات گردآورویژه در استرالیا رخ میکه در سراسر جهان و به

ر محققان . اما دیگ"ها، غیر ممکن است بدانیم در شرایط تغییرات اقلیمی چگونه باید این مناطق را به طور موثر مدیریت کنیمپایگاه

معتقدند که کاهش بودجه بدان معنی است که دیگر تهیه همه امکانات الزم میسر نیست. همزمان که استرالیا در حال کاهش هزینه 

ه ها هستند. مثال بنیاد ملی علوم آمریکا در ماهای این کشور است، کشورهای دیگر در حال توسعه این شبکهش اکوسیستمشبکه پای

دهد. لیندمایر پایگاه افزایش می 28پایگاه به  25(خود را از  LTERمارس اعالم کرد که شبکه تحقیقات بلند مدت زیست محیطی)

برچیدن شبکه تحقیقات بلند مدت زیست "آگوست در مجله ساینس به چاپ رسید نوشتند:  11 ای که درنویسنده دیگر در نامه 68و 

گذاری فوری و گویند سرمایه. آنها می"المللی و مصالح ملی است(، کامال در جهت مخالف حرکت جامعه بینLTER بوم استرالیا )

 مستقیم توسط دولت استرالیا ضروری است.

 قطع بودجه

های تحقیقاتی در این زمینه بوده است. تنها ها حمایت تدریجی از زیرساختمحیطی در استرالیا به دنبال سال کاهش بودجه زیست

های پایش بلند مدت زیست ( را موظف کرد که پایگاهTERNسال قبل، دولت کنسرسیومی معروف به شبکه تحقیقات اکوسیستم ) 5

ها پایگاه پایش، صحراها، (، دهLTERNشبکه تحقیقات بلند مدت زیست بوم ) بوم در کشور را یکپارچه سازی کند. در نتیجه تشکیل

آوری دهی به مسائل خاص هر زیست بوم به جمعجنگل بارانی، ساواناها و مناطق آلپاین کشور را تحت پوشش قرار دادند و برای پاسخ

و لین  TERNاند.در ماه ژوئن، بریل موریس مدیر ودهسال پیوسته فعال ب 73ها به مدت ترین این پایگاهاطالعات پرداختند. قدیمی

از  2017نوشتند و با این عبارت شروع کردند که نباید پس از سال  LTERNای به اما برنز مدیر اجرایی بیزلی مشاور ارشد، نامه

 ."ج شده بودممن کامال گی"گوید: شبکه پایش حمایت مالی صورت بگیرد. برنز بوم شناس در دانشگاه ملی استرالیا می

سازی اکوسیستمی عنوان ، در کنار حمایت از یک طرح مکمل مدل LTERNگوید دلیلی که برای قطع حمایت مالی از برنز می

ریزی شده دولت را ضمن رعایت سقف بودجه محیطی برنامهبینی زیستتواند نیازهای سیستم پیشمی TERNشده بود این بود که 

، 2011-2010درصد نسبت به بودجه سال  50بود برآورده سازد؛ این مبلغ  2017-2016ریکا برای سال میلیون دالر آم 4.7خود که 

پاسخ نداد. موریس که در دانشگاه کوئینزلند در  LTERNداد. دولت استرالیا به سواالت مجله نیچر درباره آینده کاهش نشان می

به عنوان زیرساخت مطالعاتی تحت حمایت  TERNگوید که یشد، مستقر است ماز آنجا مدیریت می TERNبریزبن جایی که 

http://awnrc.com/index.php
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بدین منظور، "گوید: بینی زیست محیطی را بنا کند که برای همه محققان باز باشد. او میمالی است و اکنون باید یک سیستم پیش

اس آن توانید بر اسنابر این شما میای گردآوری کند که قابل تعمیم اما سفارشی نباشد؛ باین سازمان باید اطالعات را در مقیاس قاره

یک  LTERNتواند بدون می TERNالمللی موافق نیستند که شبکه گوید جوامع علمی محلی و بین.اما برنز می"بینی کنیدپیش

گوید در اختیار داشتن اطالعات دراز مدت و الگو سازی برای یک سیستم محیطی ارائه کند. واردل میبینی زیستسیستم پیش

را بر عهده دارد و در مرکز تحقیقات زیست محیطی  LTERNالمللی بینی ضروری هستند.مایکل میرتل که ریاست شبکه بینشپی

گوید: بسته شدن این شبکه برای محققان در دیگر کشورها که استرالیا را به عنوان هلمهولتز در الیپزیگ آلمان مستقر است می

سازی های پردازش اطالعات و مدلهای نظارتی با سیستمیش دراز مدت و دیگر سیستمراهنمای خود در چگونگی ادغام شبکه پا

ند، از اینکه گیرکنم بسیاری از کسانی که در استرالیا تصمیم میفکر می"گوید: آید.میرتل میدانستند، یک زیان به حساب میمی

 ."هستنداطالع دستاوردهای استرالیا در این زمینه چقدر ممتاز بوده است، بی

 طراحی تجربی

بینی زیست محیطی در به بحث درباره اینکه آیا بهتر است منابع محدودی برای پیش LTERNها برای کاهش حمایت مالی ازبرنامه

ر های سراسر کشوگذاری شود یا خیر دامن زده است؛ این پایش دراز مدت، اطالعات بسیاری را در پایگاهمقیاس پایش وسیع سرمایه

کند با انجام همان اقدامات و با های خاص تحقیق میتممحیطی که تنها بر روی عوامل تغییر در اکوسیسیا در پایش هدفمند زیست

گوید که پایش و ابزارهای استاندارد، مفید هستند اما او و دیگران مانند های قبلی گرد آورده است.الیکنز میاستفاده از همان روش

اطق د، انجام گیرد. مثال در منلیندنمایر معتقدند که پایش باید توسط محققانی که به دنبال پاسخ به مشکالت مطرح شده هستن

 هایی از مناطق داخلیهای موسمی عامل اصلی تغییرات زیست محیطی هستند در حالی که در بخشای شمال کوئینزلند طوفانحاره

های طیهای مشابه را در محتوانید پدیدهاین بدان معناست که شما نمی"گوید: استرالیا، چرای دام مهمترین عامل است. لیندنمایر می

. بن اسپرو بوم شناس از دانشگاه آدالید و مایک لیدل متخصص شیمی زیست محیطی از دانشگاه جیمز "گیری کنیدمختلف اندازه

پول کافی برای سر پا  TERNگویند کنند، میرا مدیریت می TERNکوک در کایرنز که هر دوی آنها بخش های دیگری از 

گوید بحث و جدل درباره مزایای نظارت وسیع و پایش هدفمند سازنده یار ندارد. اسپرو مینگهداشتن همه این امکانات را در اخت

ها هر دو سیستم برای درک محیط زیست ضروری هستند همچنین نظارت از راه دور توسط ماهواره"کند: نیست. اسپرو اضافه می

 . "نیز الزم است. نکته اساسی، کمبود منابع دولتی است

http://www.iana.ir/fa/news/47710/%D8%A7%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 ای در دوره ترامپپروژه جهانی جنگلی برای جبران انتشار گازهای گلخانه

اند، هوایی در نیوزیلند، در پاسخ به آنچه نادیده گرفتن علم هواشناسی از سوی دونالد ترامپ خواندهگروهی از فعاالن یک کمپین آب و 

، سازمان دهندگان این کمپین، این پروژه "ارث"پایگاه اینترنتی به گزارش ایانا از .انددست به ابتکاری جهانی برای کاشت درخت زده

 اند. هزار مورد تعهد دریافت کرده 120اند که از ماه مارس امسال، نامگذاری و اعالم کرده "جنگل ترامپ"را 

های احیای جنگل در ماداگاسکار، هائیتی، اتیوپی و نپال در محل خود درخت بکارند یا از پروژه دهد تااین پروژه به مردم اجازه می

 اند.هزار درخت به این کمپین پیوسته 15نفر در سراسر جهان با کاشت  450حمایت کنند. تنها در ماه نخست، 

شود را جبران منتشر می 2025اکسید کربنی که تا سال هزار تن دی  650کنند که نیاز دارند معادل گذاران این کمپین ادعا میپایه

 100کنند که به کاشت بیش از کنند تا با اقدامات ترامپ در زمینه تغییرات اقلیمی مقابله کنند. آنها برای این منظور، برآورد می

ز ا به گفته دونالد ترامپ، او اای به اندازه کنتاکی کافی است.بنمیلیون درخت جدید نیاز است که این میزان، برای پوشش منطقه

کند در حالی که به نفع دیگر کشورهاست. رییس توافق اقلیمی پاریس خارج شد زیرا به اشتغال و اقتصاد آمریکا آسیب وارد می

 جمهور ترامپ همچنین مقررات آب و هوایی که رییس جمهوری پیشین باراک اوباما تصویب کرده بود را به چالش کشیده است.سازمان

های ترامپ در قبال تغییرات اقلیمی به وجود آمده گویند یک حس ناامیدی جهانی درباره سیاستدهندگان کمپین جنگل ترامپ می

ی ما در کشورهای بنگالدش، مغولستان و کشورهای دیگر، افراد"است.آدرین تیلور یکی از بنیانگذاران این کمپین به بی بی سی گفت: 

ایم و این امر را بسیار ناراحت کننده یافتیم که غفلت ترامپ بسیار عمیق با تغییرات اقلیمی مالقات کرده را در صف اول جبهه مقابله

اند اما همه ما ناچاریم با است. بنابر این شروع به انجام کاری برای مقابله با آن کردیم. تنها درصد کمی از مردم جهان به او رای داده

میلیون درخت جدید در طی هشت سال آینده  100.دستیابی به هدف کاشت بیش از "رم کنیمپیامدهای جهالت او دست و پنجه ن

گر آیند.دکتر دنیل پرایس یکی دیگویند از عهده آن بر میگذاران کمپین جنگل ترامپ میای بزرگ باشد اما پایهممکن است وظیفه

بکاریم که همه گازهای منتشر شده در جو در دوره ریاست خواهیم یک جنگل جهانی ما می"گوید: گذاران این کمپین میاز پایه

گویند آنها از طرف . سازمان دهندگان کمپین می"رسد اما کامال عملی استدار به نظر میجمهوری ترامپ را جبران کند؛ کمی خنده

پین وجود دارد چون این اسم اند؛ همچنین احساسات متناقضی درباره اسم کمدریافت کرده "چند ایمیل تنفر آمیز"حامیان ترامپ 

ت که کنیم انجام دهیم این اسهمه آنچه که سعی می"رسد.دکتر پرایس به بی بی سی گفت: نسبت به ترامپ احترام آمیز به نظر می

ز آن خواهد مثل برج ترامپ، مالک این جنگل باشد، ما اقصور ترامپ را جبران کنیم و این کار را برای او انجام دهیم پس او اگر می

 ."خوانی اقدام کنکنیم؛ خط تلفن باز است پس آقای ترامپ اگر این مطلب را میاستقبال می

خواهیم که ترامپ این جنگل را دوست داشته باشد چون هر چه باشد متعلق به اوست. اگر او در ما می"کند: آقای تیلور اضافه می

 ."کنیماین باره توئیت کند از آن استقبال می

http://www.iana.ir/fa/news/47641/%D9%BE%D8%B1%D9% 

 

 

 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
https://www.earth.com/news/global-forest-project-trump-emissions/
https://www.earth.com/news/global-forest-project-trump-emissions/
https://www.earth.com/news/global-forest-project-trump-emissions/
http://www.iana.ir/fa/news/47641/%D9%BE%D8%B1%D9%25


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

258 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 اهمیت جنگل آمازون در تنظیم ساختار شیمیایی جو بیشتر مشخص شد

کند. ایزوپرن یکی از جنگل بارانی آمازون سه برابر بیش از برآوردهای قبلی، ایزوپرن منتشر میدهد های هوایی نشان میارزیابی

 .گذاردای در جو تاثیر میهای ازون است و به طور غیر مستقیم بر توازن گازهای گلخانهمهمترین پیش سازه

یا به اختصار  Green Ocean Amazonهای هوایی که در قالب طرح سنجش ، ارزیابیساینس دیلیبه گزارش ایانا از 

(GOAmazon انجام شده، نشان می)کردند ورد میدهد که جنگل آمازون، حداقل سه برابر بیشتر از آنچه دانشمندان قبال برآ

کند. به گفته پائولو آرتاکسو، استاد موسسه فیزیک دانشگاه سائوپائولو و یکی از نویسندگان این تحقیق، ایزوپرن ایزوپرن منتشر می

 گذارد.ای در جو تاثیر میهای اصلی ازون در آمازون است و به طور غیر مستقیم بر توازن گازهای گلخانهیکی از پیش سازه

گوید: تامین مالی شده است، می FAPESPکه توسط بنیاد پژوهشی «  GOAmazon» قق ارشد پروژه موضوعی آرتاکسو مح

دهد از جمله تراکم باالی ازون یافت شده در مسیر باد شهر مانائوس )مرکز ایالت آمازوناس( این کشف، چندین مجهول را توضیح می"

های شهر ماناوس با گازهای منتشره بیوژنی جنگل در منطقه آمازون نیز رابطه تپهتواند بر اثر فعالیت انسانی باشد؛ همچنین که نمی

شروع شده عالوه بر دنبال کردن چند هدف دیگر، در حال بررسی تاثیرات  2014که در سال  GOAmazon. پروژه "مشخص شد

ی گیرآن است که دانش ما را از روند شکلگیری ابر در آمازون است. این پروژه همچنین بر آلودگی شهری از مانائوس بر روی شکل

رات ها برای برآورد تغییباران و دینامیک تعامل بین بیوسفر آمازون و اتمسفر را افزایش دهد. دانشمندان قصد دارند تا از این یافته

 هوای جهان استفاده کنند. آینده در توازن رادیواکتیو منطقه، توزیع انرژی و آب و هوا و نیز تاثیر همه این عوامل بر تغییر آب و

متر انجام شدند؛ این  60های پایش جنگلی تا ارتفاع  ها یا برجهایی بودند که با استفاده از ماهوارهبرآوردهای پیشین مبتنی بر ارزیابی

 6000رواز تا ارتفاع ،)یک هواپیمای تحقیقاتی که قادر به پ1امکان وجود داشت که اطالعات تازه را با استفاده از گرومان گلف استریم 

) در ایاالت متحده است( گردآوری Pacific Northwest National Laboratoryهزار فوتی و متعلق به  20متری یا تقریبا 

ها با گیریدر طی فصول بارانی و خشک سال انجام شد؛ در نهایت این اندازه 2015و  2014های هوایی در سال گیریکرد. اندازه

 ری شده در سطح زمین مقایسه شدند.آواطالعات جمع

تری از هزار متری انجام شد، محاسبه میانگین انتشار گاز برای منطقه وسیع 4هایی که از فاصله با اندازه گیری"گوید: آرتاکسو می

یار بزرگتر از چیزی بس توانیم ببینیم که انتشار طبیعی بیوژنیپذیر شد. در نتیجه ما میآنچه که در تحقیق قبلی انجام شده بود، امکان

اند: انتشار ایزوپرن به سرعت با افزایش ارتفاع .محققان کشف دیگری کردند که آن را شگفت انگیز خوانده"کردیماست که فکر می

گرم در هر متر مربع در ساعت میلی 6متری، جریان انتشار ایزوپرن  30کند. مثال در ارتفاع زمین و افزایش ارتفاع تغییر می

(mg/m2/h بود، در حالی که در ارتفاع )منطقه "گوید: میلی گرم بر متر مربع در ساعت بود.آرتاکسو می 14متری، در حدود  100

آمازون برزیل بیشتر کم ارتفاع است. در مناطقی که با هواپیمای تحقیقاتی پایش صورت گرفت، تغییر ارتفاع کمی وجود داشت و ما 

وانند این ت. محققان هنوز مطمئن نیستند که کامال می"تر ببینیمر انتشار گاز در مناطق مرتفعقادر بودیم افزایش قابل توجهی د

ه دهد کانتشار گاز را توضیح دهند. مقاله آنها دو فرضیه را پیشنهاد می درتفاوت مشاهده شده در طی هر دو فصل خشک و بارانی 

این است که انواع گیاهان در مناطق کم ارتفاع که اغلب سیراب هستند، از  های آینده ارزیابی شود.یکی از احتماالتباید در آزمایش

فاوت های گیاهی رایج، تشوند متفاوتند؛ سطوح انتشار ایزوپرن ممکن است بر اساس گونههایی که در ارتفاعات باالتر یافت میگونه

گیاهان در پاسخ به استرس آبی، ایزوپرن بیشتری کند.فرضیه دیگر این است که چون در ارتفاعات باالتر آب کمتری موجود است، 

بارد اما مطالعات نشان داده که در برخی مناطق، سطح آب هر چند در آمازون باران فراوان می"گوید: کنند.آرتاکسو میآزاد می

http://awnrc.com/index.php
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 20تا  10ا از عمق کند. گیاهانی با ریشه بسیار عمیق وجود دارند که قادرند آب رهای آب زیرزمینی در فصل خشک افت میسفره

طور طبیعی توسط گیاهان در آمازون ( است که بهVOCs. ایزوپرن یکی از ترکیبات فرار ارگانیک )"متری زیر زمین به دست آورند

شود. این ماده همراه با دیگر تر کیبات ارگانیک فرار، منبع ریز ذرات ارگانیک ثانویه است که اساس تراکم ابری را تشکیل منتشر می

های کند.تجزیه ایزوپرن در جو باعث ایجاد چند فرآورده جانبی مختلف مثل رادیکالدهد و به تنظیم چرخه آب در منطقه کمک میمی

( را تشکیل دهد که 3Oدهد تا ازون )شود. تحت شرایط خاص مولکول آنها با اکسیژن جو واکنش نشان می( میOHهیدروکسیل )

هایی که در مبادله گاز و تعریق گیاه تواند منافذ گیاه )که سوراخای است. تراکم باالی ازون مییکی از گازهای دخیل در اثر گلخانه

ید: گوشود. آرتاکسو میکند. آبیاری منافذ تنفسی، مانع از فتوسنتز و جذب و ادغام کربن توسط گیاهان مینقش دارند( را آبیاری 

، این کنند. بسته به موقعیتای را کنترل میهای هیدروکسیل، اکسیداسیون جوی متان، دیگر گاز مهم گلخانهعالوه بر این، رادیکال"

و .بنا به گفته آرتاکس"ای اهمیت داردتوانند نیمه عمر متان را کاهش یا افزایش دهند که در توازن گازهای گلخانهمی OHهای رادیکال

ها ستمها اهمیت این اکوسیشد. این یافتهون، حتی پیش از این کشفیات تازه هم بزرگترین منبع ایزوپرن جهان شناخته میجنگل آماز

یم های اقلیمی جهانی لحاظ کنکند. اکنون الزم است نتایج را در مدلرا برای تنظیم ساختار شیمیایی جوی گرمایی زمین تقویت می

 ام تازه در مورد انتشار ایزوپرن، چه تاثیری بر آب و هوا دارد.تا به طور دقیق ببینیم این ارق

http://www.iana.ir/fa/news/47567/%D8%A7%D9%87% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۰تاریخ: 

 درگیر در بخش صنعت غذا سریالنکاییدرصد شرکت های کوچک و متوسط  40

 مواد بخش در سریالنکادرصد از شرکت های کوچک و متوسط  40وزیر صنعت و بازرگانی سری النکا، راشید باتیودین، از فعالیت 

بخش "، وی گفت: "دیلی میرور"به گزارش ایانا از سایت .داد خبر بخش این به امریکا دالر میلیون 1.2 از بیش تخصیص و غذایی

میلیون دالر امریکا محصوالت صادر کرده است. این در حالی است که درگیر شدن  240مواد غذایی بیش از دو برابر و به ارزش 

 صادرات تاثیرگذار باشد،سریالنکایی، می تواند به طور مستقیم روی عرضه مواد غذایی و امنیت ملی و شرکت های کوچک و متوسط 

به طوری که صادرات در این بخش نیز افزایش می یابد. همچنین سریالنکا کار را بر روی اولین مرکز استاندارد بین المللی آزمون و 

 ایمنی مواد غذایی کشور آغاز کرده است که به طور مستقیم بر روی تولید کنندگان مواد غذایی روستایی در کشور متمرکز است.

ما در بخش فرآوری مواد غذایی هستند. این درصد از شرکت های کوچک و متوسط  40بیش از  "زیر صنعت و بازرگانی گفت: و

همچنین وی از برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین  "تالش ها بخشی از طرح بزرگتر ما برای پیوند دادن این بخش به صادرات است.

ی النکا( خبر داد.گفتنی است در این رویداد وزیر صنعت و بازرگانی سری النکا ، دبیر کلمبو )پایتخت سر در Agribizالمملی 

وزارتخانه صنعت و بازرگانی ، چینتاکا، غرفه دارانی از سریالنکا، مالزی، هند، چین و تایلند، همچنین رئیس انجمن فرآوران غذایی، 
با  2001ن مجموعه نمایشگاهی، در اصل توسط وزارت صنعت و بازرگانی در سال .باید به این نکته اشاره کرد، ایحضور داشتندمالک دو الویس 

 غرفه داران محلی، در کلمبو راه اندازی شد و طی سال ها گسترش یافت و تبدیل به یک رویداد ساالنه بین المللی در زمینه صنایع غذایی در

میلیون روپیه  100پردازش مواد غذایی ساالنه ارزشی درحدود  شرکت های کوچک و متوسط در بخش"جنوب آسیا شد.راشید باتیودین گفت:

میلیون نفر کمک می کنند. در نتیجه این بخش در برنامه ریزی اقتصادی ما بسیار قابل توجه است، به طوری که وزارتخانه  1.5دارند و به اشتغال 

ر افزایش مواد غذایی در بسیاری از پروژه های بخش سریالنکا میلیون دالر امریکا( برای امسال به منظو 1.2میلیون روپیه ) 195نزدیک به 

مهمترین پروژه، راه اندازی نخستین آزمایشگاه غذایی معتبر سریالنکا برای شرکت های متوسط و کوچک است که به عنوان "اختصاص داده است.

می کند. این نخستین تسهیالت برای بخش مواد غذایی  مرکز تحلیل و ایمنی مواد غذایی زیر نظر اداره توسعه صنعتی این وزارتخانه فعالیت

که تست محصوالت غذایی تمام بخش های  میلیون روپیه است. به طوری 140کوچک و متوسط سری النکا به شمار می رود. هزینه آزمایشگاه 

زمایش می کنند. این آزمایشگاه از استانداردهای سری النکا را انجام می دهد. دفاتر اداره توسعه صنعتی در تمام مناطق، محصوالت را جمع آوری و آ

همچنین قرار است روی بسیاری از فعالیت های توسعه صنایع غذایی "پیروی می کند.وزیر یادآور شد:  ISOو  SLSمحلی و بین المللی مانند 

تسهیل در مدیریت ذخیره سازی در "،  "پردازشتوسعه صنایع غذایی کوچک با بهبود فناوری  "سری النکا دیگر نیز تمرکز کند همچون پروژه 

رقابت پذیری در بازار بهره وری و بهبود  "پروژه صدور گواهینامه برای فعالیت های مناسب تولید،  "بخش مواد غذایی از طریق بسته بندی،

افت گواهینامه های بین المللی مانند ایزو پروژه بخش مواد غذایی برای امسال می توانند به دری 4به طوری که این "وی افزود: "است. "پایداری

با توجه به "پروژه، دست یابند. همچنین این تالش ها بخشی از طرح بزرگتر ما برای پیوند این بخش به صادرات است.  14001، ایزو 9001

درصدی به  112ری که با افزایش با جهش بزرگی روبه رو شد به طو 2016گزارش اداره توسعه صادرات، صادرات مواد غذایی سریالنکا در سال 

افزایش دو برابری را نشان می دهد .)دسته بندی میوه  2015میلیون دالر امریکا در سال  113دالر امریکا رسید که نسبت به میلیون  240مبلغ 

 ها و سبزیجات فرآوری، نان و شیرینی جات و غذاهای فرآوری شده(

تر هم بیش تواند می سریالنکا متوسط و کوچک های شرکت طریق از غذایی مواد بخش فعالیت "رئیس انجمن فرآوران غذایی سری النکا گفت: 

شود. این درحالی است که بدون در نظر گرفتن شرکت های خرد ثبت نشده، تامین کنندگان مواد غذایی در سطح روستاها، و رستوران های 

 50 از بیش به تواند می سریالنکااد غذایی در شرکت های کوچک و متوسط شهری، هتل های کوچک کنار جاده و نانوایی ها، حضور بخش مو

 ". اما تالش های این وزارتخانه شامل همه آن ها خواهد بود.برسد درصد

http://www.iana.ir/fa/news/47675/40%D-8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۹تاریخ: 

 ترویج اپلیکیشن برای کمک به آموزش کودکان در برابر خطرات مزرعه

اولویت ها نزد افرادی باشد که به نوعی در فعالیت مزرعه درگیر هستند. بنابراین در همین ایمنی کودک در مزارع باید از مهمترین 

( راه اندازی شده است.به گزارش ایانا از 1مشارکت ایمنی مزرعه ) سازماناز سوی  Farm Secure appراستا اپلیکیشنی به نام 

، این درحالی است که چهار فرزند در مزارع در طول پنج سال گذشته جان خود را ازدست داده اند و در همین "فارمرز ویکلی"سایت 

( با هدف آموزش  Farm Secure app) "مزرعه امن"مشارکت ایمنی مزرعه، به ترویج اپلیکیشن  راستا در ایرلند شمالی سازمان

، توسط دانشجویان "مزرعه امن"به کودکان و اینکه چگونه می توانند در اطراف محوطه مزرعه در امنیت باشند، اقدام کرده است.

و مسابقه این اپلیکیشن، دربردارنده فیلم ها ساله توسعه داده شد. 7تا  5مدرسه پرستاری دانشگاه اولستر با هدف آموزش به کودکان 

های تعاملی است که به شناسایی خطرات پنهان در محوطه مزرعه، در زمینه کود، ماشین آالت کشاورزی، حیوانات و میکروب ها و 

تعلیم "توصیه به بچه ها درباره کارهایی که باید یا نباید انجام دهند، می پردازد.کیت موریسون، رئیس مشارکت ایمنی مزرعه، گفت: 

و خانواده های آن ها در مورد امنیت مزرعه یک مساله مهم است، به ویژه در مواقعی از سال که فعالیت مزرعه بیشتر  و تربیت کودکان

یک راهکاری بسیار جالبی را  "مزرعه امن"فناوری به طور فزاینده ای نقش مهمی در آموزش دارد و اپلیکیشن "او گفت: "می شود.

دن والدین و کودکان، آن ها را با بسیاری از خطرات در مزارع آشنا می کند و یاد می گیرند ارایه می د هد به طوری که با درگیر کر

(، قرار است در آغاز 2این در حالی است که بهداشت و ایمنی ایرلند شمالی )"که چگونه در تمام طول سال در امنیت زندگی کنند.

 ترویج دهد.(  Child Safetyبه عنوان بخشی از ایمنی کودکان ) سال تحصیلی جدید اپلیکیشن را در تمام مدارس ابتدایی روستایی

 هزار دانش آموز با پیام ایمنی مزرعه آشنا شدند. 13مدرسه بازدید کرد و بیش از  104سال گذشته بهداشت و ایمنی ایرلند شمالی از 

خواسته تا به اجرای اقداماتی برای ایجاد این اتحادیه از صنعت  "( گفت: 3مارتین کندی، معاون اتحادیه ملی کشاوزان اسکاتلند)

آن ها می توانند فضاهای تعیین شده ای را برای آموزش کودکان "وی افزود: "مزارع به عنوان مکان امن برای کودکان اقدام کند.

ان کرد که هم کودک ایجاد کنند، به طوری که بتوانند کودکان را زیر نظر داشته باشند. با این اقدامات ساده می توان امکانی فراهم

، معاون اتحادیه ملی Guy Smithبه گفته "بتوانند در مزرعه حضور داشته باشند و هم این که از دلخوری شان جلوگیری شود.

 "(، باید به خاطر داشت که مزارع مکانی و محلی برای کار هستند.4کشاورزان انگلستان و ولز )

ین است که از چه سنی کودکان می توانند در مزرعه حضور داشته باشند و تحت همچنین مساله مهمی که وجو دارد ا"وی افزود: 

 "نظارت قرار گیرند. درهمین راستا با مشاوره و تهیه طرح های مقابله ای، خطرات را برای کودکان می توان به حداقل برسد.

 شود:اشاره می  در اینجا به مهمترین توصیه های اتحادیه ملی کشاورزان انگلستان و ولز

 در مزرعه انجام دهند. توانند نمی و توانند می جوان افراد که کارهایی به مربوط قوانین ایجاد •

 حرکت حال در نقلیه وسایل و کشاورزی آالت ماشین از کودکان نگهداشتن دور •

 .شوند سوار کشاورزی آالت ماشین سایر یا و تراکتور، در مسافر عنوان به نباید 13 زیر کودکان •

  زایش آینه با دید کافی باید نصب شود.اف برای و باشند داشته وسیله مختلف زوایای از روشنی و واضح دید باید رانندگان •

 .باشند دسترس قابل غیر و محصور باید مخازن و کودها چاله •

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- Farm Safety Partnership: متشکل از سازمان های مختلف است که هدف آن ها  
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 افزایش آگاهی ایمنی، ارایه راهکار مناسب به کشاورزان و ایجاد یک صنعت امن تر است.

2- Health and Safety Executive Northern Ireland (HSENI) 

3- NFU Scotland : National Farmers Union, Scotland 

4- National Farmers' Union of England and Wales: 

http://www.iana.ir/fa/news/47617/%D8%AA%D 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۳۰دو شنبه 

 در برزیل و هند درصد شکر جهان 35تولید 

 منطقه در شکر تولید که بود کرده ایجاد را انتظار این 2015 تا 2013 هایسال در تولید کاهش سال 3 -اقتصاد غذا  <کشاورزی

 این ولیدت دیگر بار که است کرده ایجاد را امید این و کندمی تجربه را رشد شکر تولید که است سال دو اکنون اما. است افتاده تهدید

 منابع سوی از شده ارائه آمارهای در ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا  .قرار گیرد صعود مدار در استراتژیک محصول

 است، کرده عبور تن میلیون 190 مرز از 2017-2018 زراعی سال در شکر تولید دهدمی نشان که ارقام و اعداد این بر عالوه جهانی

میلیون تن خواهد شد. برزیل با  184کل شکر در سال زراعی یادشده  مصرف که است شده معلوم و ترسیم نیز جهان مصرف آمار

میلیون تن در صدر تولیدکنندگان جهان قرار دارند. این  12میلیون تن و چین با تولید  26میلیون تن هندوستان با تولید  40تولید 

درصد از چین در صدر قرار  60ای حدود ده نخست شکر است و با فاصلهکننمیلیون تن مصرف27درحالی است که هند با مصرف 

بوده است و اندونزی در مقام دوم قرار دارد. ذخیره نسبت به مصرف  2016-2017دارد. چین نیز بزرگترین واردکننده جهان در سال 

 .است کمتر درصد 2 که است درصد 39 رقمی معادل 2017-2018در سال زراعی 

 67 تولید با مجموع در هند و برزیل دهدمی نشان  2015تا  2012های زارش یک محاسبه ساده نسبت به متوسط سالبنا بر این گ

 .اندداشته اختیار در را جهان تولید درصد 35 حدود 2016-2017 زراعی سال در شکر تن میلیون

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=65f0b953d6d74d42b 
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	بازار روسیه، هدف صادرکنندگان ایرانی
	درآمد کشور از صادرات بادام بدون پوست چقدر است؟
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	فراخوان ثبت نام جایزه ملی کیفیت غذا سال 96
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	گوشت مرغ
	قیمت مرغ افزایش نیافته است/ مرغ کیلویی ۷۶۰۰ تومان
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