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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 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 02188346720س و فاک  02188346726در این راستا تلفن    
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 آب

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۹تاریخ: 

 آبیحمایت حسن فتحی از مبارزه با بحران کم

آبی کمبا پیوستن به پویش مردمی من صدای آب هستم حمایت خود را از مبارزه با بحران « شهرزاد»حسن فتحی، کارگردان سریال 

ای تضارب آراء و گرایشات متفاوت وجود دارد اما اصل به گزارش ایسنا فتحی با اشاره به اینکه در هر جامعه.در کشور اعالم کرد

اساسی تمام این جوامع همدلی برای منافع ملی است، خاطرنشان کرد، با وجود اینکه در مورد بحران آب بسیار صحبت شده اما نیاز 

 .دهنده استبار بیشتری منتشر شود؛ چراکه آمارها تکاناست اطالعات و اخ

بد نیست شرایط بی آبی و فجایع ناشی از آن را تصور کنیم. در »برای درک و عملکرد بهتر مردم، گفت: « شهرزاد»کارگردان سریال 

د. بارها دیده ام که شیر آب صورت نبود آب، در تامین برق هم دچار مشکل خواهیم شد و ما شاهد زنجیره ای از مشکالت خواهیم بو

گیریم. تمام اینها آنقدر برایمان عادی شده از ابتدا تا انتهای شستن ظروف و یا حمام باز است. همه ما هر روز طوالنی مدت دوش می

ت. اسهایی قابل شرب شده و به دست ما رسیده کنیم این آب با چه فرآیندی و با صرف چه هزینهاست که گاهی اوقات فراموش می

وی احساس مسئولیت در همه حوزه ها را از وظایف «.بعضی از عادت ها بوی مرگ می دهد و مخل زندگی و آرامش اجتماعی است

تک تک افراد جامعه در سطح خودشان مسئولند. مصرف کنندگان در مصرف خود و »شهروندان یک جامعه دانست و اظهار کرد: 

از هدر رفت آب مسئولند. بنده تردیدی ندارم اگر مدیریت درستی انجام شود با همین مدیران در مدیریت منابع آبی و جلوگیری 

سال ایرادات زیادی داشته  30میزان باران و نزوالت آسمانی مشکل کم آبی نخواهیم داشت. سیاست های زیست محیطی ما در این 

چه میزان برخواسته از اصول فنی و علمی در حوزه است. اصال هم مهم نیست در کدام دولت انجام شد. باید دید این طرح ها تا 

تاالب ها و  !های بدون توجیه زیست محیطی عامل قسمتی از این بحران نیست؟آیا سد سازی .کشاورزی و منابع آبی بوده است

حران، چپ و دریاچه های ما در حال خشکیدن هستند. اگر همینطور پیش برود سلسله ای از مشکالت گریبانمان را خواهد گرفت. ب

راست و باال و پایین نمی شناسد؛ مثل بارانی که بر سر همه می بارد، برای همه مشکل آفرین خواهد بود. بحران آب مثل آتشی است 

که به جان این کشور افتاده و اگر فرد فردمان احساس مسئولیت نکنیم و به خودمان مربوط ندانیم، تردید نکنید که این آتش بعد از 

آیا »نگری صحبت کرد و گفت: در پایان نیز حسن فتحی از لزوم آینده«.ه همسایه را سوزاند، سراغ خانه ما هم خواهد آمداینکه خان

 طور که اتفاقاتتوجه می کنیم که جامعه به عنوان یک مجموعه مرتبط به هم هر چه عمل کند بر آینده خود نیز اثرگذار است؟! همان

ثرگذار بوده است عملکرد امروز ما نیز بر آینده آن اثر خواهد گذاشت. بحران آب را جدی بگیریم؛ گذشته این جامعه بر امروز آن ا

 «.ایم. برای آینده فرزندانمان هم که شده این موضوع را جدی بگیریمهمه ما در یک کشتی نشسته

.ir/fa/news/http://www.iana48075/%D8%AD%D9%85% 
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 آب
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۱ : تاریخ

 درصدی مصرف آب با کشت نشاء ۱۵مترمکعب آب در هر هکتار هندوانه کاری/ کاهش  ۸۵۰۰مصرف 
متر مکعب در هکتار  8500مدیرکل سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی گفت: میانگین کشوری مصرف آب برای تولید هندوانه  

  .است که البته تولید برخی محصوالت درختی به مراتب باالتر از این رقم است

، در پاسخ به این سؤال که چرا در برخی مواقع شاهد کمبود یک خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حسین اصغری در گفت

اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی کشور امکان  ایم و چه فکری برای این موضوع شده،مواقع با مازاد مواجه محصول و در برخی

بار الگوی کشت را به جهاد کشاورزی ماه یک 6تولید تمام محصوالت سبزی و صیفی در فصول مختلف وجود دارد و در همین راستا هر 

 .شود، ابزاری برای برخورد با آن نداریمدر این الگو رعایت میکنیم، اما اینکه چقها ابالغ میاستان

شود وی تصریح کرد: اگر الگوی کشت رعایت شود، در هر فصل با توجه به سردسیر یا گرمسیر بودن هر منطقه محصول روانه بازار می

جهاد کشاورزی در پاسخ به این سؤال که مدیرکل سبزی و صیفی وزارت .آیدبازار هم به وجود می در گونهاین و تعادل قیمتی هم

دانند، نیز گفت: ما باید سعی کنیم تا منابع مختلف بر از جمله هندوانه را مقرون به صرفه نمیبرخی کارشناسان تولید محصوالت آب

و آن را  زار نداشته باشیمتأمین غذا را برای اقشار مختلف داشته باشیم. اگر قرار باشد محصولی مانند هندوانه را با قیمت پایین در با

 .دانیمالعمل بازار را در این مورد نمیحذف کنیم، شاهد افزایش قیمت در سایر محصوالت خواهیم بود و عکس

ازای گوید، تصریح کرد: بهشود، آمارها چیز دیگری میبر بودن هندوانه میهایی که در مورد آباصغری بابیان اینکه برخالف صحبت

که بسیاری کند، در صورتیمترمکعب آب مصرف می 8500تن هندوانه در هکتار، هندوانه به طور میانگین در کشور  30تا  25تولید 

ها از وی این را هم گفت که البته تولید هندوانه در برخی استان.بری بیشتری نسبت به هندوانه دارنداز محصوالت سردرختی آب

مدیرکل سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد که .بری داردمترمکعب آب 6273ازای هر هکتار  جمله آذربایجان غربی به

های آبیاری نوین را به طور کامل اجرا کنیم و بیشتر از سیستم نشاءکاری و سیستم تیپ )آبیاری نواری( استفاده کنیم، اگر روش

 15گویند، نشاکاری در کشت محصوالت ی تحقیقی میهابه گفته اصغری یافته.یابدقاعدتاً مصرف آب در کشت محصوالت کاهش می

وی اصالح .رودشود، از بین میدهد؛ چراکه آبی که برای کاشت بذر استقرار و سبز شدن استفاده میدرصد مصرف آب را کاهش می

 والت کشاورزیالگوی مصرف آب در بخش کشاورزی را نیازمند یک عزم ملی دانست و افزود: در کنار این موضوع اینکه قیمت محص

کند، حلقه مفقوده ماست، مضاف بر اینکه از مزرعه تا مصرف ضایعات زیادی داریم که باید سیستم شدت تغییر میاز تولید تا مصرف به

 .بندی و صنایع تکمیلی را کمی تقویت کنیمبازاررسانی، بسته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960601000263 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 های آب و فاضالب دولت دوازدهمپروژه

هایی است که در ابتدای کار دولت دوازدهم خانه فاضالب از جمله طرحواحد تصفیه 5طرح آبرسانی و  17برداری از دنیای اقتصاد: بهره

رسانی وزارت نیرو )پاون(، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: همزمان به گزارش پایگاه اطالع .افتتاح خواهد شد

رسد. برداری میهزار میلیارد ریال به بهره 10خانه فاضالب با اعتباری بالغ بر طرح تصفیه 5طرح تامین آب شهری و  17با هفته دولت 

خانه واحد تصفیه 2حلقه چاه،  82ها شامل حفر و تجهیز شریح این اقدامات اظهار کرد: عملیات اجرایی این طرححمیدرضا جانباز در ت

هزار مترمکعب در روز،  2به ظرفیت  (RO) زداییمتر مکعب در روز، یک واحد سامانه نمک 700هزارو  38آب مجموعا به ظرفیت 

 .ایستگاه پمپاژ است 10ومتر خطوط انتقال و کیل 199متر مکعب مخازن ذخیره،  270هزار و  166

خانه مدول تصفیه 5تعداد  های فاضالب گفت: در این هفته،همچنین مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور درخصوص طرح 

لومتر کی 7/ 14کیلومتر شبکه جمع آوری )اصلی و فرعی( و  827روز و متر مکعب در شبانه 350هزار و  39فاضالب به ظرفیت 

های اقتصاد جانباز با اشاره به طرح.گیردبرداری قرار میمیلیارد ریال مورد بهره 62هزار و  5خطوط انتقال فاضالب با اعتباری بالغ بر 

مدول  26عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، تعداد مقاومتی در بخش آب و فاضالب افزود: براساس نامگذاری سال جاری به

های اقتصاد مقاومتی معرفی شد که از ابتدای روز در قالب پروژههزار مترمکعب در شبانه 423خانه فاضالب با مجموع ظرفیت تصفیه

خانه شامل اسالمشهر، سده لنجان، کهنوج، پردیس، خوی، آشتیان، سردشت، پرند، پیشوا مدول تصفیه 10تعداد  96سال تا مرداد ماه 

های برداری رسیده است. وی درباره طرحمترمکعب در شبانه روز افتتاح و به بهره 569هزار و  141و دوگنبدان با ظرفیت کلی 

های آبرسانی به شهرهای استان پروژه شامل پروژه آبرسانی به شهر زابل، پروژه 17آبرسانی کشور ادامه داد: در هفته دولت امسال، 

های آبرسانی به شهرهای کاشان، نوش آباد، آران و بیدگل، احداث مخزن پروژههای آبرسانی به شهرهای استان مازندران، فارس، پروژه

غربی شهر زنجان، احداث مخازن در شهرهای  3شهر سرخه، احداث مخزن  (RO) شمال شهر بیرجند، پروژه سیستم آب شیرین کن

برداری ی که در هفته دولت سال جاری به بهرههایاز دیگر پروژه :جانباز افزود.رسدبرداری میاستان چهارمحال و بختیاری، به بهره

های آبرسانی به شهرهای استان لرستان، پروژه آبرسانی به شهر های آبرسانی به شهرهای استان گیالن، پروژهخواهد رسید، پروژه

 8حفر و تجهیز  های آبرسانی به شهرهای استان هرمزگان،اراک )فاز اول رینگ شمالی شهر(، طرح آبرسانی به شهر خمین، پروژه

برداری نیروگاه برق آبی با اندازی و بهرهگذاری، تملک، راهکیلومتر شبکه توزیع آب شیراز، سرمایه 63حلقه چاه و اصالح و توسعه 

مگاوات بر ساعت، طرح آبرسانی به داراب،  3به ظرفیت  BOO استفاده از روش پتانسیل هیدرولیکی آب تصفیه خانه قم به روش

خانه الرستان، حفر و تجهیز چاه، احداث ایستگاه پمپاژ، اصالح انی به شهر فسا، اجرای خط انتقال آب از سد قیر به تصفیهپروژه آبرس

 .و توسعه شبکه و خطوط انتقال در شهر مشهد و ارتقای تصفیه خانه آب و برق و پروژه آبرسانی به شهرهای استان تهران خواهد بود

http://www.iana.ir/fa/news/47814/%D9%BE%D8%B1%D9% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 ای برای استفاده بهینه از آب سبز در ایران وجود نداردبرنامه

ارد کشت دیم و استفاده بیشتر از آب سبز پتانسیل د به گفته عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی، ایران برای توسعه

ها حسین دهقانی سانیچ در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: هیچ یک از استان.ها وجود نداردای برای استفاده بهینه از این پتانسیلاما برنامه

سبز آشنا شوند، تعاریف را درک کنند، پتانسیل منطقه را شناسایی کرده ها با مفهوم آب ای برای استفاده از آب سبز ندارند. باید ابتدا استانبرنامه

ریزی کنند.ایران از کمبود منابع آب در رنج است. آب باران یا همان آب سبز منبعی است که بسیاری از و به تناسب آب سبز موجود، برنامه

مراتع در ایران، اتکا بیش از حد به کشت آبی، راندمان پایین اراضی دیم کشورهای جهان برای استفاده بهینه از آن برنامه دارند اما فرسوده شدن 

ده ها تبدیل به سیالب شو عواملی از این دست سبب شده از همان پتانسیل محدودی که در زمینه استفاده از آب سبز داریم، بهره نبریم و بارش

علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی معتقد است: برای استفاده بیشتر  و از دسترس گیاهان و به دنبال آن مردم ایران خارج شوند.عضو هیات

برداری از آب سبز باید نقشه کیفیت اراضی و تطابق آن با توزیع آب سبز تهیه شود. سپس بررسی شود که چه الگوی کشتی در منطقه برای بهره

ای را برای استفاده از آب سبز در کشت چغندر قند پیاده کرده رنامهتوان پیاده کرد.به گفته وی وزارت جهاد کشاورزی بحداکثری از آب سبز می

ین کار را ااست. این وزارتخانه با تغییر کشت بهاره چغندر به پاییزه، زمینه استفاده بیشتر از آب سبز را فراهم کرد. دهقانی سانیچ افزود: مشابه 

ه دهد، این گونآیا شرایط دمایی در ایران به ما اجازه تغییر زمان کشت را می توان انجام داد.وی به این پرسش کهبرای سایر محصوالت نیز می

کنم در مورد ذرت و گندم هم بتوان مشابه چغندر فصل کشت را تغییر داد. اما کشاورزان برای استفاده از آب سبز باید یاد پاسخ داد: فکر می

رسانی م اطالعتر شود. به کشاورزان هبینی هواشناسی نیز باید دقیقضمن آنکه پیش های سازمان هواشناسی استفاده کنند.بینیبگیرند که از پیش

توان انجام داد.به اعتقاد این عضو هیات علمی موسسه شود تا کشت گندم را در زمانی انجام دهند که بارش بیشتری داریم. چنین کارهایی را می

سترش استفاده از آب سبز ضعیف است. در برخی موارد زیر ساخت هست اما کشاورزان های مورد نیاز برای گتحقیقات فنی و مهندسی زیر ساخت

ا ر اطالعات و آگاهی الزم را ندارند.وی بیان کرد: اگر بخواهیم کشت دیم را در ایران توسعه دهیم، هواشناسی را باید تقویت کنیم. کشاورزان

ها را طوری شخم بزنیم که آب سبز را بیشتر ذخیره کنند. با استفاده اک ورزی زمینهای خدرست آموزش دهیم، به عالوه باید با استفاده از روش

 شود و از دسترس ما خارج نخواهد شد.کند یا تبخیرنمیورزی آب حرکت نمیاز خاک

ر گیرد. مسایل ادهقانی سانیچ اضافه کرد: تقویت خاک یکی دیگر از عواملی است که برای استفاده بیشتر از آب سبز باید مورد توجه قر

ورزی، توسعه مکانیزاسیون در اراضی دیم و تعیین الگوی کشت باید مد نظر قرار گیرد. برخی اراضی دیم برای زراعت مناسب خاک

 است ولی در بخشی از این اراضی باید باغات دیم ایجاد کرد. در این بخش خالءهایی داریم که باید اصالح شود.

هایی داریم. باید های مناسب زراعی و باغی برای کشت دیم، به ایران وارد شود. در این قسمت ضعفپایهوی ادامه داد: باید ارقام و 

روی ارقام مناسب کشت دیم بیشتر کار کنیم.این عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی درباره امکان واردات بذرهای 

ان واردات بذرهای مناسب وجود دارد. به گفته وی اقدامات زیادی در زمینه مناسب کشت دیم بیان کرد: اگر مطالعه داشته باشیم، امک

کشت دیم انجام شده ولی در سطح مطلوب و به اندازه کافی نبوده است.دهقانی سانیچ در پاسخ به نظرات برخی کارشناسان که 

ن دارویی اختصاص داد، تعیین هدف برای معتقدند برای بهبود معیشت کشاورزان باید اراضی دیم کم بازده گندم را به کشت گیاها

ریزی را اصلی مهم توصیف کرد.وی افزود: به نظر من هر نوع زراعتی که از آب دیم بیشترین استفاده را بکند، باید در اولویت برنامه

قرار  ر اولویت کشتباشد. به همین منظور باید مطالعات جامعی انجام دهیم و هر محصولی که از آب سبز بیشتر استفاه کند، باید د

گیرد. این عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی ادامه داد: اما رویکردها متفاوت است. تمام کشورها رویکردشان این 

از نظر  کنیداست که در تولید غذا خودکفا باشند. این رویکرد درست است اما ممکن است وقتی داروی گیاهی را با گندم مقایسه می

کند که یها تعیین مبرای معیشت کشاورز خوب باشد اما تامین امنیت غذایی کشور را با مخاطره روبرو کند. بنابراین اولویتاقتصادی 
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وی توان الگما به کدام سمت حرکت کنیم.وی افزود: گندم دیم سهم سنگینی در سبد تولید گندم ایران دارد و خیلی راحت نمی

اد.دهقانی سانیچ گفت: باید اول هدف سیاسی و فنی مشخص شود و سپس تعیین کنیم که چه کشت در اراضی دیم گندم را تغییر د

توان گندم کاشت اما مناسب باغ دیم و گیاه دارویی است. بنابراین با دار نمیگیاهی باید در عرصه کشت شود. مثال در اراضی شیب

ف دار، باغ ایجاد کنیم. با تعریکند که باید در عرصه شیبکته میوجود آنکه امنیت غذایی برای ما مهم است اما مسایل فنی به ما دی

 ریزی کرد.توان برنامهرویکردها، می

http://www.iana.ir/fa/news/48036/%D8%A8%D8%B1%D9% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

کند/همکاری ایران و فائو برای مطالعه های بزرگ آب و خاک ایران را اجرا میوری آب، در پروژهفائو پایلوت بهره

پروژه به مناسبت هفته دولت/اجرای روزانه هزار هکتار آبیاری نوین در  9۰۵های نوظهور/ افتتاح یک هزار و آالینده
 مزارع

های بزرگ وری آب در طرحهای پایلوت بهرهو خاک وزارت جهاد کشاورزی از همکاری ایران و فائو در زمینه اجرای طرحمعاون آب 

به گزارش خبرنگار ایانا، علیمراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در نشستی خبری به مناسبت هفته .آب و خاک کشور خبرداد

عاون آب و خاک سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد )فائو( داشتیم، قول مساعد داده شد که وی به ایران ای که با مدولت گفت: در جلسه

سفر کرده و روی مباحث خاک، همکاری مشترک داشته باشیم.وی افزود: در نشست جهانی فائو ایران سه تا چهار پیشنهاد مشترک به حاضران 

مسئله آب، خاک، انرژی، محیط زیست و امنیت غذایی را با هم ببینیم. این مسایل تحت عنوان نکسوز در این نشست ارائه کرد. اول اینکه باید 

های دگیودر دنیا مطرح است و پیشنهاد ایران در این رابطه مورد توجه قرار گرفت.اکبری ادامه داد: ما همچنین پیشنهاد دادیم که مسئله مطالعه آل

هزار هکتاری  550های بزرگ آب و خاک ایران نظیر گرمسیری، ه قرار گیرد. اعالم کردیم که پروژهنوظهور در مسایل آب و خاک مورد توج

 های آب و خاک در نظر گرفته شود.خوزستان و انتقال آب با لوله سیستان توسط فائو به عنوان منطقه پایلوت برای اجرای طرح

های بزرگ آب و خاک ایران وری آب در پروژههای بهرهاست تا پروژهوی عنوان کرد: اخیرا قراردادهایی با این مجموعه بسته شده 

هزار دالری با فائو داریم. البته سازمان خوار و بار و کشاورزی در منطقه خاور نزدیک  500میلیون دالری و  10اجرا شود. دو پروژه 

پروژه با اعتباری بالغ بر  905افتتاح هزار و  های مشابهی در دست اجرا دارد.معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ازهم پروژه

توسط بخش  15های توسط دولت و درصد درصد اعتبارات این پروژه 85میلیارد تومان به مناسب هفته دولت خبرداد و افزود:  825

زودی در دنیا دیپلماسی هزار شغل ایجاد کرده است.به اعتقاد وی، به  43ها بیش از خصوصی و مردم تامین اعتبار شده است. این پروژه

اند برای مشکل آب و آب جایگزین دیپلماسی نفت خواهد شد زیرا بسیاری از کشورهای جهان از جمله کالیفرنیا هنوز نتوانسته

های خود راه حلی ارائه کنند.اکبری تاکید کرد: ما باید به خاک بیش از آب توجه کنیم. در شعار امسال مجمع جهانی خشکسالی

انتخاب شده بود. این شعار نشان دهنده اهمیت خاک است. در ایران نیز هر گونه  "شودهمه چیز از خاک شروع می"خاک شعار 

 ریزی برای آب، بدون توجه به مسئله آب، مثل آب در هاون کوبیدن است. خاک مخزن آب است بنابراین باید به آن توجه شود.برنامه

آذرماه است اما به دلیل مصادف شدن آن با  14جهانی خاک خبرداد و افزود: روز جهانی خاک وی از برگزاری برنامه ویژه برای روز 

هزار هکتار خاک  500آذرماه روز جهانی خاک را در ایران گرامی خواهیم داشت.به گفته اکبری ساالنه  19تعطیالت رسمی، روز 

ها بهبود یابد. همچنین بحث توسعه اری آب در این خاکورزی حفاظتی در اراضی کشاورزی ایران اجرا خواهد شد تا ظرفیت نگهد

آوری را در توسعه ها در برنامه ششم با هدف تقویت خاک در دستور کار قرار گرفته است.وی تاکید کرد: ما باید بحث تابگلخانه

کشاورزی به صورت جدی  وری آب را در بخشاراضی آبی به شدت مورد توجه قرار دهیم. یعنی باید توسعه عمودی و افزایش بهره

 خوریم.ها به مسئله آب و خاک به صورت توام توجه نکنیم، به مشکل بر میدنبال کنیم زیرا اگر در بارگذاری

 اعتبارات بی سابقه بخش آب کشاورزی

افزود: سه  میلیارد تومان اعالم کرد و 400هزار و  9معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی میزان اعتبارات بخش آب و خاک را 

های نوین هزینه شده است. تخصیص این اعتبارات در تاریخ ایران های نوین آبیاری و سامانهمیلیارد تومان در بخش روش 280هزار و 

ریزی انجام شده قرار است روزانه هزار هکتار آبیاری نوین در مزارع پیاده کنیم. از بی سابقه بوده است.وی اضافه کرد: بر اساس برنامه

هزار هکتار نیز در  140های نوین آبیاری قرار گرفته و هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش روش 53بتدای امسال تاکنون ا
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های هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش روش 193های نوین آبیاری هستند. در سال جاری، در مجموع حال اجرای سیستم

بری تخصیص اعتبارات آبیاری تحت فشار تاکنون هیچ مشکلی نداشته است و اعتبارات این پروژه نوین آبیاری خواهد رفت.به گفته اک

میلیارد تومان  280از محل صندوق توسعه ملی و اعتبارات عمومی دولت تامین شده است.وی افزود: دولت در سال جاری سه هزار و 

برابری مواجه بوده  10این رقم نسبت به سال گذشته با افزایش های نوین آبیاری در نظر گرفته است که اعتبار برای اجرای روش

 است. 

 هزار هکتاری بدون تخصیص آب ماند ۵۵۰فاز دوم پروژه 

هزار هکتاری خبرداد و افزود: فاز نخست این پروژه در  550معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از پایان یافتن فاز نخست پروژه 

هزار هکتار از این پروژه به اتمام رسیده و تا  258هزار هکتار واقع شده است. تا کنون  312ه وسعت دو استان ایالم و خوزستان ب

 178هزار هکتار زهکشی اجرا شده است. حدود  173شود.وی ادامه داد: در فاز نخست پروژه پایان سال فاز اول این پروژه تمام می

های مهم این پروژه توصیف آالت خارجی را از ویژگیدم استفاده از ماشینهزار هکتار نیز تسطیح لیزری انجام شده است.اکبری ع

تا  200کرد و گفت: اگر برای اجرای پروژه قصد وارد کردن ماشین آالت حفاری مسیرهای زهکشی و تسطیح زمین را داشتیم، باید 

و اصفهان از طریق مهندسی معکوس  کردیم اما فعاالن بخش خصوصی در تهرانمیلیون دالر صرف واردات ماشین آالت می 300

هزار هکتاری خوزستان توسط  550آبه برای فاز دوم پروژه های مورد نیاز ما را طراحی و ساختند.وی از عدم تخصیص حقماشین

ر هزا 229هزار هکتار است که  238وزارت نیرو خبرداد. به گفته معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی وسعت فاز دوم این پروژه 

هزار هکتار در ایالم واقع شده است. سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی به دنبال دریافت  9هکتار آن در خوزستان و 

های اصلی آبیاری ساخته نشده هزار هکتاری هنوز شبکه 550آبه برای این پروژه هستند.وی با اشاره به اینکه در فاز دوم پروژه حق

های درجه یک، دو، سه و چهار توسط وزارت جهاد کشاورزی ساخته شود. وزارت نیرو پیشنهاد دادیم کل شبکهاست، بیان کرد: به 

ها کاهش سازیبه این ترتیب عالوه بر افزایش سرعت عمل در اجرای برنامه، هزینه اجرای پروژه به دلیل یکپارچه شدن تصمیم

 ه را داشتیم و موفق بودیم.یابد. اکبری افزود: در سد خداآفرین نیز این تجربمی

 پروژه در سامانه غرب و گرمسیری ۱۱7تعریف 

قرارداد در این رابطه  481پروژه در سامانه غرب و گرمسیری خبرداد و افزود:  117معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از تعریف 

ده است.وی ادامه داد: حجم قراردادهای منعقد جلسه فنی و مشاوره برای اجرای این پروژه برگزار ش 1200منعقد کردیم. بیش از 

درصد است.اکبری گفت:  38.45میلیارد تومان است و پیشرفت فیزیکی آن  881شده در پروژه سامانه غرب و گرمسیری چهار هزار و 

هزار هکتار زیر  19برداری برداری است. از سطح آماده بهرههزار هکتار آن آماده بهره 41هزار هکتار است که  227وسعت کل پروژه 

کشت رفته است اما هنوز آب مورد نیاز بخش دیگری از اراضی تامین نشده است.وی کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای پروژه را 

میلیارد تومان آن به این پروژه اختصاص یافته است. محل تامین  700پنج هزار میلیارد تومان اعالم کرد که تا کنون یک هزار و 

کارگاه فعال شده  110ت صندوق توسعه ملی است.معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: برای اجرای این طرح اعتبارا

اند. پروژه در ماشین سنگین نیز در منطقه مشغول به کار شده 94اند. دو هزار و نفر در آن به کار گرفته شده 276است. هفت هزار و 

درصد  98.5رسد. برداری میپروژه به مرحله بهره 97رتبط با خود را به پایان برساند، تا نیمه دوم های مصورتی که وزارت نیرو بخش

 های آبیاری کم فشار و تحت فشار است.از اراضی این پروژه تحت پوشش سیستم

 انتقال آب به کانون ریزگردها
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هزار متر مکعب خاکبرداری قرار  670میلیون و  4ی و میلیون متر مکعب خاکبردار 4.8به گفته اکبری، موسسه جهاد نصر با انجام 

میلیارد  230های بحران خوزستان منتقل کند. برای اجرای این پروژه متر مکعب آب در ثانیه به کانون 20است با حفر یک کانال، 

ها توسط سازمان جنگلتومان اعتبار تخصیص داده شده است. با حفر این کانال، سال گذشته پنج هزار هکتار از اراضی بحرانی 

گیرد.وی افزود: کل سطح کاری قرار میهزار هکتار از اراضی این استان تحت پوشش عملیات جنگل 30کاری شده و امسال نیز جنگل

هایی از این دست بخشی از مشکالت مردم خوزستان حل خواهد هزار هکتار است. با اجرای پروژه 40های بحرانی خوزستان کانون

آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، همچنین به اجرای پروژه در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: در این استان شد.معاون 

میلیون متر مکعب آب به آن تخصیص داده شده است.وی افزود: آب تخصیص داده شده  400هزار هکتار زمین وجود دارد که  200

ار از اراضی این منطقه کافی است. برای اجرای پروژه آبرسانی با لوله به دشت هزار هکت 46به اراضی سیستان برای زیر کشت بردن 

میلیون دالر آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بقیه در  400میلیون دالر اعتبار در نظر گرفته شده است که  500سیستان، 

میلیارد تومان است و تا کنون یک  270طرح دو هزار و اختیار وزارت نیرو است.اکبری عنوان کرد: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این 

 میلیارد تومان اعتبار به این طرح اختصاص یافته و در مجموع، پروژه هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. 300هزار و 

نیابد، دچار مشکل  های برآورد شده به آن اختصاصوی یادآور شد: اگرچه پروژه تا کنون کسری بودجه نداشته است اما اگر بودجه

درصد پیشرفت فیزیکی داشته و  47خواهیم شد.معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: پروژه انتقال آب با لوله به سیستان 

هزار هکتار از اراضی دشت سیستان تا پایان امسال است.  21برداری است.وی افزود: تعهد ما آبرسانی به هزار هکتار آن آماده بهره 10

ماشین سنگین فعال است. بخش خصوصی برای تامین لوله جی.آر.پی  879مشاور فنی رتبه یک و  40پیمانکار،  21این پروژه در 

 است. نیرو در این کارخانه جذب شده 300اقدام به احداث کارخانه کرده و 

 شوددرصد آب تجدیدپذیر در بخش کشاورزی مصرف می 6۵

درصد از آب کل آب  65عالم شده توسط وزارت نیرو، حجم آب مصرف شده در بخش کشاورزی را اکبری با استناد به آمار و ارقام ا

میلیارد متر  104تجدیدپذیر کشور اعالم کرد.وی در تشریح این سخن گفت: بر اساس اعالم وزارت نیرو کل آب تجدید شونده کشور 

ها دو میلیارد متر توانیم با الیروبی آب بنداندر حالی که می شود.میلیارد متر مکعب از این آب وارد دریای خزر می 10مکعب است. 

مکعب آب را استحصال کنیم.معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: چهار میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر کشور در 

ریزد. مصرف شرب و یج فارس میشود. در هرمزگان و بوشهر، حدود دو میلیارد متر مکعب آب به خلخوزستان وارد اروند رود می

جمع  شود. باصنعت کشور نیز در مجموع هشت میلیارد متر مکعب است. حدود پنج میلیارد متر مکعب آب از پشت سدها تبخیر می

درصد آب تجدیدپذیر کشور در  65رسیم که کردن همه این اعداد و کسر عدد حاصله از کل آب تجدیدپذیر کشور، به این نتیجه می

شود.وی درباره اختالف نظر وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در زمینه آب تبخیر شده پشت سدها، عنوان کشاورزی مصرف میبخش 

سازی عدد تبخیر پشت سازی کردیم و نتایج را به کل سدهای کشور تعمیم دادیم. با این شیوه مدلسد را مدل 140کرد: ما حدود 

 کند.در حالی که وزارت نیرو این عدد را دو میلیارد متر مکعب اعالم میدست آمد سدها پنج میلیارد متر مکعب به

یم تا کنگیرد را پشت سد سفید رود جمع میاکبری همچنین با اشاره به اینکه آب سفید رود که از کردستان و همدان سرچشمه می

ال برای افزایش ظرفیت نگهداری آب تاکید های شممیلیمتری کنیم، بر الیروبی آب بندان 1200صرف شالیزارهای گیالن با بارش 

هزار هکتار آب بندان داریم که اگر آنها را بازسازی و مرمت کنیم، با رعایت ضوابط زیست محیطی  27کرد.وی افزود: در شمال کشور 

ایی شده و نده نهتوانیم ساالنه یک میلیارد متر مکعب آب بیشتر ذخیره کنیم.به گفته اکبری سند ملی آب طی دو تا سه ماه آیمی

در شورایعالی آب رونمایی خواهد شد. همچنین اعداد و ارقام آب مورد استفاده در بخش کشاورزی در حال به روز رسانی است که به 

http://awnrc.com/index.php
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کیلوگرم ماده خشک  0.9زودی نتایج آن اعالم خواهد شد.وی تاکید کرد: راندمان آبیاری در بخش کشاورزی اصالح شده و از تولید 

 کیلوگرم ماده خشک رسیده است. 1.2صرف هر متر مکعب آب به عدد به ازای م

http://www.iana.ir/fa/news/48000/%D9%81%D 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 آب مصرفی تولید هندوانه با ارتقای بهره وریدرصدی میزان  37کاهش 

میلیون نفر با هندوانه اعالم کرد که با ارتقای بهره  80وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به یادداشت روزنامه شرق با تیتر حراج آب 

پاسخ به یادداشت  به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی در.درصد کاهش یافته است 37وری میزان آب مصرفی تولید هندوانه 

پژوشگر اقتصادی( مرکز روابط عمومی و  -به قلم احسان سلطانی"  )میلیون نفر با هندوانه ۸۰حراج آب "روزنامه شرق با تیتر 

وری در تولید ارتقای بهره و نتایج و اثرات سیاست رسانی از اقداماتاطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به منظور روشنگری و اطالع

 "وریارتقای بهره"وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم :متن این توضیحات به شرح زیر است .محصول هندوانه توضیحاتی ارائه کرد

ینه و تولید محصول بیشتر با های بخش کشاورزی برای استفاده بهها و برنامهرا به عنوان راهبرد اصلی در تدوین و اجرای سیاست

استفاده حداقلی و کمتر از منابع تولیدی بویژه آب اتخاذ کرده و در دولت دوازدهم نیز با اتکای به تجارب و دستاوردهای قبلی، 

این گزارش با اشاره به این که مصرف آب در تولید هندوانه طی سال . وری همچنان استمرار خواهد یافتسیاست ارتقای بهره

،به ازای هر 91مترمکعب در هکتار کاهش یافته،تصریح کرده است: در سال  9740مترمکعب در هکتار به 12500از  (91-95ی)ها

وری، میزان تولید به های افزایش بهرهشده است که در نتیجه برنامهکیلوگرم محصول هندوانه تولید می 2.2مترمکعب آب مصرفی 

 91لیتر در سال  455ایش یافته و به عبارتی آب مورد نیاز برای تولید یک کیلوگرم هندوانه از کیلوگرم به ازای هر مترمکعب افز 3.5

تن در هکتار  29این گزارش می افزاید: عملکرد در واحد سطح نیز از .درصد کاهش یافته است 37معادل  95لیتر در سال  286به 

های نوین آبیاری نیز از در ادامه این گزارش آمده است:سیستم.افزایش یافته است 95تن در هکتار در سال  32.5به  93در سال 

افته ای و زیرسطحی تغییر یهای بارانی به قطرههای جدیدتر و کارایی بیشتر با میزان تبخیر کمتر از آبیاریهای مرسوم به روشروش

رش با اشاره به مقایسه ارزش اقتصادی این گزا.درصد رشد داشته است 45.3و در طی این چهارسال، سطح سیستم آبیاری قطره ای 

ای، تاکید کرده است که هم در یادداشت مذکور و به طور کلی در نزد عموم، تصور بر این است بری محصول هندوانه با ذرت دانهبو آ

 و آب مصرفی این که تولید ذرت نسبت به هندوانه هم به لحاظ اقتصادی و هم میزان مصرف آب، برتری دارد، اما مقایسه آمار تولید

 3547.5هزار هکتار با متوسط تولید  121(،  90-95دو محصول نشان می دهد که متوسط سطح زیرکشت هندوانه در شش ساله )

هزارتن به ارزش  567تن در هکتار بوده و متوسط میزان صادرات هندوانه در این دوره شش ساله  29.5هزارتن و با متوسط عملکرد 

این گزارش با توجه به .باشدهکتار می 19000سطح زیرکشت تخصیص یافته برای هندوانه صادراتی حدود میلیون دالر و  129

باشد، اضافه کرده است: اگر سطح ( که به طور متوسط هفت تن در هکتار می90-95ای در دوره زمانی شش ساله )عملکرد ذرت دانه

 567شد که معادل تولید هزارتن ذرت تولید می 133گردد، جایگزین هکتار( با ذرت  19000تخصیص یافته برای تولید هندوانه )

دالر و متوسط قیمت  312سال اخیر  6هزارتن هندوانه در همین سطح بود؛ از آنجایی که متوسط قیمت هر تن ذرت وارداتی در طی 

میلیون دالر و ارزش اقتصادی  129 دالر بوده است، ارزش اقتصادی هندوانه صادراتی 228هر تن هندوانه صادراتی طی همین دوره 

شود ارزش اقتصادی هندوانه میلیون دالر می بود که مشخص می 41هزارتن ذرت تولیدی معادل قیمت وارداتی آن در این دوره،  133

این گزارش در خصوص میزان آب مصرفی دو محصول .صادراتی سه برابر ذرت تولیدی در صورت جایگزینی با هندوانه بوده است

متر آب یعنی  2071ای متر مکعب آب و برای تولید یک کیلوگرم ذرت دانه 401ریح کرده است: برای تولید یک کیلوگرم هندوانه تص

 .شود بنابراین کشت ذرت به جای هندوانه از نظر اقتصادی برتری نداردبرابر هندوانه آب مصرف می 5بیش از 

http://www.iana.ir/fa/news/47962/%DA%A9%D8% 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.sharghdaily.ir/News/138090
http://www.sharghdaily.ir/News/138090
http://www.iana.ir/fa/news/47962/%DA%A9%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

12 
 

 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 استانداردهای تصفیه پساب برای بخش کشاورزی تدوین شده است

وسط تمدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: استانداردهای تصفیه پساب برای بخش کشاورزی 

ایران کشوری خشک است و کمبود منابع آب، بخش کشاورزی .سازمان ملی استاندارد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده است

های جبران کمبود آب، بازچرخانی آن و را به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب کشور، بیش از هر بخش دیگری متاثر کرده است. یکی از راه

د. در کننب تصفیه شده در بخش کشاورزی است. اما کشاورزان از به کار بردن آب بازچرخانی شده در مزارع، کمتر استقبال میاستفاده از پسا

شود و شود. آب تصفیه شده صرف آبیاری فضای سبز و مصارف صنعتی میترین حالت نیمی از فاضالب کالنشهرهای ایران تصفیه میخوشبینانه

رسد. گروهی از کارشناسان مناسب نبودن استانداردهای اعمال شده برای تصفیه پساب را عامل عدم انتقال ورزی میکمتر این آب به بخش کشا

پساب تصفیه شده به بخش کشاورزی دانسته و معتقدند که استفاده از پساب، زمینه تجمع نیترات در خاک را فراهم کرده است. سعید سعادت 

ذا وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: استانداردهای پساب تصفیه شده با هدف مدیر کل دفتر محیط زیست و سالمت غ

 استفاده از این پساب در بخش کشاورزی، توسط سازمان ملی استاندارد تدوین شده است.وی افزود: در واقع وظیفه تدوین استاندارد با سازمان

ربط، برای های مختلف شامل دفتر محیط زیست و سالمت غذا و موسسات تحقیقاتی ذیدر بخش ملی استاندارد است و وزارت جهادکشاورزی

اند.مدیر کل دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی گفت: سازمان محیط تدوین این استانداردها، با نهاد متولی همکاری کرده

سط این سازمان، ضوابط به واحدهای تصفیه فاضالب اعالم شده است.وی درباره مشکل زیست نیز در تدوین این استانداردها مشارکت داشته و تو

ایم اما استانداردهای تدوین شده برای تصفیه پساب به حد کافی های تصفیه شده بیان کرد: در این زمینه گزارشی دریافت نکردهساز بودن پساب

ت تاکید شود.سعادتانداردها مسایل زیست محیطی و مسایل بعدی در نظر گرفته میشود. در تدوین اسسختگیرانه بوده و باعث آلودگی خاک نمی

 شکرد: خروجی واحدهای تصفیه فاضالب باید مطالب با استانداردها باشد و اگر این استانداردها رعایت شود، آب خروجی قابلیت استفاده در بخ

گی خاک را به همراه خواهد داشت.وی سازمان محیط زیست را مسئول کنترل خروجی کشاورزی را دارد. اما اگر این استانداردها رعایت نشود، آلود

هایی که شرایط استاندارد را ندارند یعنی بار میکروبی آنها باالست و یا میزان نیترات آنها واحدهای تصفیه فاضالب معرفی کرد و افزود: پساب

 شود.مدیر کلها، ممکن است کمی احتیاط همین دلیل در استفاده از این پساب بیش از حد مجاز است، قابلیت استفاده مجدد را نداشته و به

د ح دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی درباره دالیل عدم رعایت استانداردها عنوان کرد: در ایران تمام امکانات تصفیه آب تا

کیفیت را مطرح ایم اما برخی احتماالت در زمینه تولید پساب بیدریافت نکردهبا کیفیت وجود دارد. تا کنون نیز گزارشی از پساب بی کیفیت 

های تصفیه قبل از اعالم استانداردها سیستم خود را ایجاد کرده و برای تصفیه بیشتر، نیازمند تجهیز کنم.وی ادامه داد: ممکن است مجتمعمی

ها هم تکنولوژی الزم را دارند اما فیلتراسیون بیشتر مستلزم ت. برخی مجتمعمجدد باشند این مسئله با صرف هزینه برای آن واحد همراه اس

شود تا قیمت آب تولید شده باال نرود. بنابراین ممکن است پساب خروجی چنین صرف هزینه بیشتر است به همین دلیل این کار انجام نمی

هارات برخی کارشناسان که استانداردی دو گانه برای پساب استفاده واحدهایی مناسب استفاده در بخش کشاورزی نباشد.سعادت در واکنش به اظ

ند، این دانتر از محصوالت باغی میشده در بخش کشاورزی قائل بوده و استاندارد پساب برای آبیاری محصوالت تازه خوری و زراعی را سختگیرانه

ست توان آن را به د. خاک جزء منابع محدودی است که به راحتی نمیگونه توضیح داد: قبل از گیاه باید به بستر رشد آن یعنی خاک توجه شود

توانیم آن را از دست بدهیم.وی اضافه کرد: خاک بستر رشد گیاه است و باید استانداردهای تدوین شده برای آورد. همین طور به راحتی نمی

مع مواد آالینده آلوده شود، دچار مشکل خواهیم شد. بنابراین پساب به نحوی باشد که خاک آلوده نشود. زیرا اگر خاک بستر باغات بر اثر تج

 توانیم استانداردهای دوگانه برای استفاده پساب در بخش کشاورزی داشته باشیم زیرا خاک بستر، نباید آلوده شود.نمی

/http://www.iana.ir/fa/news47930/%D8%A7%D8%B3% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 سال دولت یازدهم در بخش آب 4نگاهی به آمارهای عملکردی وزارت نیرو در 

وزارت نیروی دولت یازدهم بیشترین فعالیت را در آبرسانی روستایی از ابتدای انقالب تا کنون را داشته و در بخش برق نیز دستاوردهای 

های برق و تجدیدپذیر داشته است. در این گزارش، به مناسبت ایام هفته دولت نگاهی به توجهی در بخش نیروگاهی، شبکهقابل 

به گزارش ایانا از پاون، در بخش آب و آبفا از ابتدای دولت یازدهم .سال گذشته خواهیم داشت 4آمارهای عملکردی این وزارتخانه در 

جلسه از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، تعیین و ابالغ آب  24ان فعال سازی شورایعالی آب و تشکیل تومرداد ماه سالجاری می 15تا 

محدوده مطالعاتی  609های زیرزمینی به تفکیک های شرب، محیط زیست، صنعت، کشاورزی و فضای سبز از آبقابل برداشت بخش

میلیون مترمکعب  392هزار و  3با حجم آب قابل تنظیم ساالنه سد  25استان و بهره برداری از  31های سطحی به تفکیک و از آب

سد باحجم آب قابل تنظیم ساالنه  9همچنین بر اساس این گزارش، آبگیری از .را از جمله کارهای انجام شده در دولت یازدهم دانست

هکتار شبکه  129هزارو  19صلی و هکتار شبکه آبیاری و زهکشی ا 943هزارو  196میلیون متر مکعب، احداث  53معادل یک هزار و 

 1396استان تا پایان خرداد ماه سال  31حلقه چاه غیر مجاز در  728هزار  32مسلوب المنفعه کردن تعداد  آبیاری و زهکشی فرعی،

 18 میلیون مترمکعب در سال به همراه افتتاح و بهره برداری از 812شهر( با حجم  43استان ) 13طرح آبرسانی در  24و اتمام 

 40تصفیه خانه فاضالب در  40برداری از متر مکعب در روز و افتتاح و بهره 707هزارو  850شهر با ظرفیت  18تصفیه خانه آب در 

توان از دیگر اقدامات این وزارت خانه در دولت یازدهم به حساب متر مکعب درروز را می 389هزارو  66میلیون و  1شهر با ظرفیت 

روری است که بیشترین رویکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم آبرسانی به روستاها بوده است، لذا تعداد روستاهای ذکر این نکته ض.آورد

 240هزار و  2نفر و تعداد  988هزارو  270میلیون و  4روستا با جمعیت حدود  666هزارو  5برخوردار شده از شبکه آب مطمئن، 

هزار فقره انشعاب جدید  865هزار فقره انشعاب جدید آب روستایی و یک میلیون و  724هزار فقره انشعاب جدیدآب شهری به همراه 

این گزارش ضمن تصریح کاهش میزان آب بدون درآمد از .فاضالب شهری از دیگر اقدامات وزارت نیرو در دولت یازدهم بوده است

های آبریز با رویکرد مدیریت یریت حوضه، تشکیل شورای هماهنگی مد1395درصد تا پایان سال  25.5به  94درصد در سال  26

های آبریز زاینده رود، کرخه، سفید رود، ارومیه، هراز، بختگان و ... نیز اولویت بندی و تعیین سطح بهم پیوسته به ویژه در حوضه

رودخانه  19ای های اولویت دار و تصویب آن در جلسه امور آب خاص وزارت نیرو )برها، رودخانهتشکیل جلسات برای سایر حوضه

کند: ایجاد تحول بزرگ در زمینه تأمین منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی برای تسریع در تکمیل و بهره اولویت دار( اضافه می

های آبرسانی های توسعه منابع آب مرزی وتامین اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه و تکمیل طرحبرداری از طرح

پروژه و  12پروژه که وزارت نیرو متولی اجرای  15نضام ارائه برنامه احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مشتمل بر روستایی به ا

میلیارد متر مکعب  120وزارت جهاد کشاورزی و سازمان زمین شناسی مسئول اجرای سه پروژه آن هستند و اهدافی همچون جبران 

گفتنی .های این وزارتخانه بوده استسال را به عهده دارند بخش دیگری از فعالیت 20ها ظرف مدت کسری مخزن تجمعی آبخوان

های اجرایی و مطالعاتی و های توسعه منابع آب براساس تخصیص آب بهنگام در جهت بهینه سازی اهداف طرحاست، بازنگری طرح

مگاوات و متوسط تولید  88با ظرفیت یک هزار و  واحد نیروگاهی 11های فاقد توجیه، نصب و راه اندازی جلوگیری از اجرای طرح

 گیگاوات ساعت نیز ادعایی دیگر از فعالیت چشمگیر وزارت نیرو در دولت یازدهم بوده است 428انرژی سالیانه یک هزار و 

http://www.iana.ir/fa/news/47898/%D9%86%DA%AF%D 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 نیازمند برنامه عمل ملی، برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز منابع آب سطحی و زیرزمینی هستیم

معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست از لزوم تدوین برنامه عمل ملی برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز 

های ایران در معرض خشک شدن قرار دارند و بستر آنها به کانون ریزگردهای کشور بسیاری از تاالب.سطحی و زیرزمینی خبردادمنابع آب 

آبه طبیعی تاالب به آن، مشکالت زیادی برای کشور به وجود آورده است اما در برابر اعتراضات فعاالن محیط تبدیل شده است. نرسیدن حق

ها اند که برای تاالبها، همواره مسئوالن این وزارتخانه اعالم کردهباره عدم توجه به مسئله تامین نیازهای آبی تاالبزیست به وزارت نیرو در

آبه از پشت سدها رها شده است. مسعود باقرزاده کریمی معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت آبه در نظر گرفته شده و این حقحق

سئولیت مهای رهاسازی شده دارد یا خیر، بیان کرد: آبهگو با خبرنگار ایانا در پاسخ به اینکه آیا محیط زیست کنترلی بر حقمحیط زیست در گفت

های کنار رودخانه با چشم غیر مسلح قابل های نیرو و جهاد کشاورزی است. در حال حاضر پمپها با وزارتخانهکنترل آب دزدی در مسیر تاالب

داند کدام زمین غیر مجاز است و آیا کشاورزان برای افزود: سازمان حفاظت محیط زیست اطالعات کافی در اختیار ندارد و نمیمشاهده است.وی 

ای برای آن در نظر گرفته نشده است. هر یک از این شرایط نحوه برخورد آبهکنند یا اینکه زمین مجاز است اما حقزمین غیر مجاز آب برداشت می

خود را دارد.باقرزاده کریمی گفت: سازمان محیط زیست هم نباید خود را کنار بکشد و در مقابله با برداشت غیر مجاز آب، باید  و قوانین خاص

های غیر مجاز منابع آب زیرزمینی و سطحی، نقش خود را ایفا کند.وی ادامه داد: پیشنهاد کارشناسی من این است که دولت برای موضوع برداشت

ها، مردم، نیروی انتظامی و قوه قضائیه به صورت شبکه دیده شود. به این ترتیب طراحی کند. در این برنامه عمل، وظایف دستگاه برنامه اجرایی

معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست کنند.وار با هم کار میها به صورت حلقهدر قالب این برنامه عمل، همه دستگاه

های مختلف اعم از نیروی انتظامی قوه قضائیه، بندی شده با در نظر گرفتن اولویت مناطق، وضعیت دستگاهر این برنامه زماندبیان کرد: 

شود. در حال حاضر نوعی سردرگمی در زمینه برخورد با های نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و غیره مشخص میوزارتخانه

های مختلف وجود داند که چه باید بکند.وی اضافه کرد: شاید هم نوعی تعارف در بین دستگاهد دارد و هیچ کس نمیبرداشت غیر مجاز آب وجو

کنند در جریان جلوگیری از برداشت غیر مجاز، مردم ممکن است با چوب و چماق به ماموران برخورد کنند. بنابراین کسی جرات دارد و فکر می

طلبد. مردم پمپ خود را از رودخانه بردارند.باقرزاده کریمی تاکید کرد: این مسئله عزم ملی و اراده حاکمیتی را می کند که به متخلفان بگویدنمی

شود که بگوید مردم را از گرسنگی کشتید. در کنند. دو نماینده مجلس هم پیدا میاند در جریان برخورد با تخلفات، زود شلوغ میعادت کرده

 های غیر مجازهای غیر مجاز آب و زمینسازی کنیم و وزارت نیرو و جهاد کشاورزی تکلیف برداشتشرایط باید شفاف حالی که برای ساماندهی

ها بدانند کدام زمین غیر مجاز و کدام برداشت آب غیر کشاورزی را مشخص کنند.وی افزود: باید بانک اطالعاتی هم داشته باشیم که همه دستگاه

 قانونی است.

 هاه تاالبآبابالغ حق

هایی بر ، بین وزارت نیرو و محیط زیست بحث80به گفته معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست از دهه 

آبه محیط زیست به رسمیت شناخته شده و مانند سایر ، حق92ها وجود داشته و سرانجام در اواخر سال آبه تاالبسر تعیین حق

آبه میلیارد متر مکعبی برای حق 10.9شود.وی اضافه کرد: وزارت نیرو سهم ت هم سهمی در نظر گرفته میمصارف برای محیط زیس

اند. مثال های درجه دو اعداد را در نظر گرفتهآبه دارای اشکال است زیرا برای حوضهمحیط زیست در نظر گرفت اما تعیین این حق

د، آبه چگونه باید باشاند اما اینکه آنجا چه تعداد تاالب وجود دارد و وضعیت حقهبختگان در نظر گرفت -سهمی را برای حوضه مهارلو

ها تاالب آبهآبه محیط زیستی را هم گامی مثبت رو به جلو دانست و افزود: حقنیاز به مطالعات بعدی دارد.باقرزاده کریمی تعیین حق

آبه تاالب و نیاز زیست محیطی تاالب داریم که این و واژه فنی حقبه صورت رسمی به سراسر کشور ابالغ شده است.وی یادآور شد: د

کند و این در رودخانه ای که ماهی زندگی میآبه با نیاز زیست محیطی تاالب متفاوت است. زیرا دو با هم متفاوت هستند. حق

ه است. ما باید نیازهای اکولوژیکی آنها را دانند که در باالدست توسعه اتفاق افتادشود، زیستمندان نمیرودخانه به تاالب منتهی می
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معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست بیان در حدی که زیستمندان تاالب زنده بمانند، محاسبه کنیم.

 در آبه ترم حقوقی است وکند نیاز زیست محیطی تاالب است. اما حقعددی که زندگی زیستمندان تاالب را تضمین میکرد: 

 تواند بگوید نیاز زیست محیطیشود. وی گفت: وقتی نیاز زیست محیطی محاسبه شد. وزارت نیرو میها از آن استفاده میتخصیص

توان می 60های قبلی، از ذخایر پشت سدها فقط به اندازه عدد ها و تخصیصآبه سایر بخشاست اما بر اساس حق 100ها عدد تاالب

 شویم که با چند درصد نیاز زیست محیطی، باید تاالب را مدیریت کنیم.اد. به این ترتیب ما هم متوجه میآب برای تاالب اختصاص د

 ها نیازهایهای موجود مکلف کردیم برای تمام تاالبباقرزاده کریمی عنوان کرد: سازمان محیط زیست را بر اساس قانون و سیاست

ها از ذخایر پشت سدها آب دریافت کنیم ت که به اندازه نیاز زیست محیطی تاالبآل ما این اسزیست محیطی را استخراج کند. ایده

 آبه را از وزارت نیرو دریافت خوهیم کرد.اما اگر این امکان وجود نداشت، همان حق

زیست محیطی آبه توانند به حقاند که نمیوی ادامه داد: خوشبختانه این موضوع در مجامع اجرایی جا افتاده است و همه فهمیده

 کند.های اکولوژیکی تعیین مینزدیک شوند و این عددی است که سازمان حفاظت محیط زیست با شاخص

http://www.iana.ir/fa/news/47876/%D9%86%DB%8C 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 کندسدهای احداث شده توسط جهاد کشاورزی، نظم مدیریت آب کشور را مختل نمی

کارشناسان وزارت نیرو همواره احداث سدها و بندهای خاکی توسط وزارت جهاد کشاورزی را عاملی برای بروز مشکل در مدیریت 

ک و آبخیزداری معتقد است: سدهای احداث شده توسط وزارت جهاد کنند اما رئیس پژوهشکده حفاظت خامنابع آب کشور اعالم می

کامی در گفتگو با داود نیک.کند که برای مدیریت منابع آب مشکل ایجاد کندکشاورزی، آب قابل توجهی در پشت خود ذخیره نمی

ود. یکی سدهای گابیونی و دیگری بندهای خاکی شخبرنگار ایانا بیان کرد: دو نوع سازه توسط وزارت جهاد کشاورزی با اهداف متفاوت ساخته می

ها ایجاد شود و حرکت آب را دچار اختالل کند، متر در مسیر رودخانه 15ای که با ارتفاع بیش از است.کارشناسان آب بر این باورند که هر سازه

ته شده بوسیله وزارت جهاد کشاورزی وجود شود و هیچ تفاوتی بین سدهای بتنی احداث شده توسط وزارت نیرو با سدهای ساخسد نامیده می

های ایجاد شده توسط وزارت جهاد کشاورزی های بتنی و سازهندارد اما رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به تشریح تفاوت سازه

مادر حفر کرده و آن را عایق شود. حتی پی سد را تا رسیدن به سنگ پرداخت.وی در این رابطه گفت: جنس سد از بتن است و مانع عبور آب می

نگ های توری هستند که سشوند، شبکهها ساخته میهای آبخیزداری که جلوی آبراههکامی افزود: گابیونکنند تا آب مفری نداشته باشد.نیکمی

ها شود. زیرا سنگجمع نمیها آوری رسوبات ساخته شده و هیچ آبی پشت گابیونهای مکعبی شکل با هدف جمعریزند. این توریرا داخل آن می

 شوند.وی ادامه داد: هدف از احداث گابیون، اصالح کف آبراهه در مقابل فرسایش خاک است. بدون مالت داخل توری ریخته می

 شود. اینبه گفته رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برخی بندهای خاکی نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی ساخته می

شوند. آب در پشت بندهای خاکی جمع اع کم به منظور نگه داشتن سیل و کاهش شدت این بالی طبیعی ساخته میبندها با ارتف

دارند. ای از آب را پشت خود نگه نمیبرداری کرد.وی بیان کرد: بندهای خاکی حجم قابل مالحظهتوان از این آب بهرهشود و میمی

ها دهند. آبی که پشت این سازهکنند و مقداری هم حجم سیل را کاهش میها ایجاد میها اندکی تاخیر در جریان آب مسیلاین سازه

متر مکعب آب پشت  300تا  100کامی گفت: هر بند خاکی بین تواند در کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. نیکشود، میجمع می

ر رقم زیادی نیست.وی در پاسخ به این پرسش که کند و این احجام در مقایسه با حجم کل آب قابل دسترس کشوخود ذخیره می

ها و مراتع اعالم کرد.رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و چه تعداد بند خاکی داریم، متولی اعالم آمار در این رابطه را سازمان جنگل

ژوهشکده حفاظت خاک و کند، بنابراین آمار بندهای خاکی را دارد. پهای کنترل سیل اجرا میآبخیزداری افزود: بخش اجرا برنامه

دهد. وی عنوان کرد: برای مدیریت آبخیزداری نیز روی چگونگی فرآیند این بندها و تاثیراتی که روی محیط دارند، بررسی انجام می

به  ها اهدافی دارند وآب یک حوضه آبریز، به ترکیبی از سدهای گابیونی، بندهای خاکی و سد بتنی نیاز داریم. هر کدام از این سازه

 کند، برای این است که مقداری از هدر رفت آب جلوگیری کند. شوند. بندها و سدهایی که آبخیزداری ایجاد میمنظورهایی ایجاد می

د. داردهد. یک سد گابیونی هیچ آبی در خود نگه نمیکامی ادامه داد: سد خاکی چون پی آنچنانی ندارد، آب را در خود نفوذ مینیک

شود. وی در واکنش به ابراز نگرانی شود و دومی برای جلوگیری از فرسایش خاک ایجاد میاز شدت سیل احداث میاولی برای کاستن 

فه کنیم. وظیکارشناسان وزارت نیرو درباره اقدامات وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما هم نگرانی در رابطه با سدسازی داشته و اعالم می

کند یک مقدار کارهای اشتباه خود را توجیه کنند ابراز کنند. البته هر دستگاهی هم تالش میهای خود را دو دستگاه است که نگرانی

ل شود، ایجاد چند بندی که کنترو گردن کس دیگری بیاندارند. به نظر من وقتی در ابعاد میلیارد متر مکعب منابع آب صحبت می

 کنند، قابل مقایسه با حجم کل آب کشور نیست.سیل می

http://www.iana.ir/fa/news/47828/%D8%B3%D8%AF% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 دولت یازدهم با منابع آب کشور چه کرد؟

متعددی انجام داد که از اهم این اقدامات ای به بخش آب داشته و اقدامات های کاری خود توجه ویژهدولت یازدهم در ماموریت

احیای دریاچه ارومیه اشاره  های زیرزمینی و تدوین و اجرای طرحبخشی آبهای تعادلتوان به آبرسانی به روستاها، اجرای طرحمی

 ین آماربرداری سراسریگزارش ایسنا، ایران از نظر سرانه منابع آب تجدیدپذیر در وضعیت تنش آبی قرار دارد. بر اساس آخربه .کرد

های مختلف کشاورزی، ترتیب در بخشمیلیارد مترمکعب است که براساس میزان مصرف، به 100آب کشور میزان مصرف آب برابر 

های توسعه فیزیکی ظرفیت»ترین اقدام در حال حاضر، تحول بنیادین در رویکرد شرب و صنعت استفاده شده در همین راستا اصلی

مدیریت تخصیص و تامین پایدار و با کیفیت آب، توسعه، مشارکت مؤثر مردم، سازگاری با محیط زیست، مدیریت »با « تامین آب

 .است شده ریزیبرنامه راهبردهایی و اهداف قالب در که است «آبی تاسیسات از برداریبهره ارتقاء  بهم پیوسته منابع آب و

نابع برداری پایدار از مهای آبریز و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب به منظور بهرهپیوسته منابع آب در سطح حوضهمدیریت به هم

آب با هدف کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور به حجم منابع آب تجدیدشونده، تأمین پایدار آب موردنیاز آحاد جامعه برای 

 بخشی منابع آبا و عشایر، حفظ و صیانت از منابع آب و اعمال مدیریت کیفی منابع آب، احیاء و تعادلمصارف شرب شهرها، روستاه

وری آب از ابعاد کمی، کیفی و اقتصادی افزایش بهره زیرزمینی و کاهش مصرف از این منابع، اصالح ساختار اقتصاد صنعت آب و آبفا و 

 .به وجود آمد

 
که از طریق احداث، بهره برداری و آبگیری از طوریاز تشکیل دولت یازدهم تاکنون اقداماتی انجام شده بهباتوجه به این رویکرد، از آغ

میلیون متر مکعب  3874های مرزی از منظور مهار آبسدها در مناطق مرزی و غیر مرزی، مجموع ظرفیت آب تنظیمی ایجاد شده به
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 28519و مجموع ظرفیت آب تنظیمی سدهای غیر مرزی از  1395ایان سال میلیون متر مکعب در پ 5857به  1391در پایان سال 

 .رسیده است 1395میلیون متر مکعب در پایان سال  30355به  1391میلیون متر مکعب در پایان سال 

 1395 سال در هکتار هزار  2304به  1391هزار هکتار در پایان سال  2115های آبیاری و زهکشی اصلی از همچنین اجرای شبکه

میلیون  9718ای که حجم آبرسانی به شهرها و روستاها از گونههای آبرسانی و تامین آب شرب بهافزایش یافته، توجه ویژه به طرح

 .رسیده است 1395میلیون مترمکعب در پایان سال  10837به  1391متر مکعب در پایان سال 

 
متر مکعب بوده که در پایان میلیون 2785برابر  1391های زیرزمینی در پایان سال بخشی آبهای تعادلبر این اجرای طرحعالوه

های آب زیرزمینی به میزان ساالنه حدود میلیون متر مکعب افزایش یافته و منجر به کاهش بیالن منفی سفره 5385به  1395سال 

نقطه در سال  716گیری جریان، از از سوی دیگر تجهیز نقاط تحویل حجمی آب به ابزار اندازه.میلیون مترمکعب شده است 650

های فعالیت»احیای دریاچه ارومیه شامل  افزایش یافته، همچنین تدوین و اجرای طرح 1395نقطه در پایان سال  1645به  1391

کاهش مخاطرات »، «هاآبیاری و نصب کنتور هوشمند بر روی چاه کاهش مصرف آب از طریق افزایش راندمان»، «انتقال آب به دریاچه

ای سایر اقدامات غیرسازه»و « شدن دریاچه ارومیه از طریق ایجاد پوشش گیاهی در حاشیه دریاچه و تثبیت ریزگردهاناشی از خشک 

جز مواردی است « های غیرمجازهالمنفعه کردن چاها، تحویل حجمی آب، اعمال الگوی کشت مناسب و مسلوبآبهمانند خرید حق

ریزی سطحی و زیرزمینی به تفکیک مصارف تدوین و ابالغ مقادیر آب قابل برنامه.که دولت یازدهم به آن توجه ویژه داشته است

های آبریز )آمایش آب(، توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی و افزایش اعتبار خرید تضمینی آب ها و حوضهمختلف، دشت

ها به بخش خصوصی، برگزاری منظم جلسات شورای عالی آب در جهت ایجاد هماهنگی واگذاری طرحین بخش و ایجاد ظرفیتاز ا

 سازی اهدافهای توسعه منابع آب براساس تخصیص آب بهنگام در جهت بهینهدر زمینه تأمین، انتقال و مصرف آب، بازنگری طرح

طور خاص به آن های فاقد توجیه از دیگر مواردی است که دولت یازدهم بهجرای طرحهای اجرایی و مطالعاتی و جلوگیری از اطرح

های کیفی آب شرب و تأمین منابع مالی از محل صندوق توجه ویژه به مدیریت کیفی منابع آب و ارتقای شاخص.توجه داشته است

 4ها ظرف مدت ریزی برای اتمام طرحمرزی )برنامههای توسعه منابع آب برداری از طرحتوسعه ملی برای تسریع در تکمیل و بهره
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های مرزی و پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز از محل های مرزی، مدیریت پروژهسال( و تشکیل مستمر جلسات کمیته راهبردی آب

 .های وزارت نیرو در دولت تددبیر استهای فعالیتیافته از صندوق توسعه ملی نیز نمونهاعتبارات تخصیص

 اساسی و بلندمدت مدیریت یک که است الزم و نیسیت حل قابل ساله چهار مدیریت با بی تردید وجود بحران دیرینه آب در کشور 

آب کشور تدوین شود، آنچه مبرهن است فعالیت خوب دولت یازدهم در بخش آب است که توانست تا حد زیادی  مشکالت حل برای

 .رود که دولت دوازدهم نیز نگاه مدیریتی ویژه ای به بخش آب داشته باشداز تشدید بحران جلوگیری کند، با این وجود انتظار می

http://www.iana.ir/fa/news/48049/%D8%AF%D9%88 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

 های نوین آبیاریهزار هکتار اراضی به سامانه ۵3تجهیز 

های نوین آبیاری تجهیز شده هزار هکتار اراضی کشاورزی به سامانه 53معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی گفت: از ابتدای سال 

مراد اکبری معاون آب علی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .و مابقی در حال تکمیل است

پروژه با ارزش سرمایه  1905 دولت هفته در: کرد اظهار شد، برگزار دولت هفته مناسبت به که خبری در نشست  وزارت جهادکشاورزیو خاک 

اقبال  :می رود، افزودوی با اشاره به اینکه آب یک چالش اصلی در دنیا به شمار  .میلیارد تومان به بهره برداری می رسد 725گذاری بالغ بر 

 .عمومی بهره برداران و تمامی مسئوالن به آب است، به طوریکه دیپلماسی نفت جای خود را به دیپلماسی آب داده است

اکبری با اشاره به اهمیت باالی خاک در کشور گفت: هر گونه برنامه ریزی برای آب بدون توجه به خاک کشور همانند آب و هاونگ  

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی  .اکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری اهمیت خاک کمتر از آب نیستکوبیدن است، چر

هزار هکتار از وضعیت خاک زراعی کشور بهبود می  500با اشاره به اینکه رد پای خاک در برنامه ششم توسعه آمده، افزود: ساالنه 

 .افه می شودیابد که بدین ترتیب ظرفیت نگهداری آب بر خاک اض

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به  .به گفته این مقام مسئول دو مؤلفه خاک و آب باید در کنار هم دیده شوند 

 از تومان میلیارد 280 و هزار 3: کرد بیان میلیارد تومان اعتبار به بخش آب و خاک اختصاص داده ایم،  500هزار و  9اینکه امسال 

 .اختصاص یافته که این رقم در طول تاریخ بی سابقه بوده است توسعه روشهای نوین آبیاری به اعتبار میزان این

ماه نخست سال  5هزار هکتار اراضی به سامانه های نوین تجهیز می شوند، گفت: البته طی  193وی با اشاره به اینکه تا پایان سال،  

 .است تکمیل حال در مابقی و شده برداران بهره تحویل و زتجهی  هزار هکتار اراضی به سامانه های نوین 53

  .به گفته وی با توجه به تخصیص منابع مشکلی در تجهیز سامانه های نوین آبیاری نداریم 

 هزار هکتار خوزستان 550آخرین وضعیت پروژه  

منابع آب صورت گرفته و مابقی در حال  هزار هکتار تخصیص 258هزار هکتار فاز نخست این پروژه تا کنون  312اکبری افزود: از  

هزار هکتار فاز دوم این پروژه در ایالم و  9در حال مذاکره است، گفت:  وزارت نیرووی با اشاره به اینکه فاز دوم پروژه با  .اجرا است

 در پروژه این طالعاتم که حاضریم ما اما هزار هکتار در خوزستان است که هنوز وزارت نیرو تخصیص آب آن را اعالم نکرده  229

این مقام مسئول ادامه داد: شبکه های اصلی فاز نخست ساخته شده، در حالیکه در فاز دوم  .دهیم انجام را هکتار هزار 50 سطح

خبری از این امر نیست . بدین منظور پیشنهادی به وزارت نیرو داده ایم که آب در کانال اصلی با انرژی را به ما تحویل دهند تا 

 .را به اتمام برسانیم تا افزون بر سرعت عمل باال هزینه ها نیز کاهش یابد 4و  1،2،3بتوانیم شبکه های 

 آخرین وضعیت پروژه های شبکه های زهکشی غرب به سامانه گرمسیری 

قرارگاه  481فزود: تجهیز خواهند شد، ا شبکه های زهکشیهزار هکتار اراضی به  227معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه  

 .هزار هکتار از این اراضی آماده بهره برداری هستند 41میلیارد تومان منعقد شده و تا کنون  881هزار و 4با ارزش بالغ بر 

 .به اتمام خواهد رسید 97اکبری ادامه داد: در صورت تخصیص آب از سوی وزارت نیرو این پروژه تا نیمه دوم  

ه برای این پروژ عملیات خاک ریزی حجم: گفت ریزگردها برای آب انتقال کانال پروژه با اشاره به  وی در بخش دیگر سخنان خود 

هزار  5ها در متر مکعب است، از طرفی سال گذشته از سوی سازمان جنگل 670میلیون و  4میلیون متر مکعب و خاک برداری  4.8

 320معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه  .هکتار خواهد رسیدهزار  30هکتار نهال کاری صورت گرفت که امسال این رقم به 

http://awnrc.com/index.php
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هزار هکتار از این میزان کانون بحرانی است که با اقداماتی نظیر  42هزار هکتار اراضی خوزستان کانون اصلی ریزگردها هستند، افزود: 

 .ا هستیمعملیات خاک ریزی، خاک برداری و نهال کاری در حال مقابله با پدیده ریزگرده

 افزایش بهره وری کشور را از بحران بی آبی نجات می دهد 

وری تنها راه نجات کشور است، اظهار کرد: در حال حاضر میزان ماده خشک تولید شده به ازای اکبری با اشاره به اینکه افزایش بهره 

 .کیلوگرم برسانیم 2در نظر داریم آن را به کیلوگرم رسیده که با مدیریت بر اساس تقاضا  1.2کیلو به  0.9هر متر مکعب از 

 .وی ادامه داد: از آنجا که بهره وری در بخش کشاورزی مطلوب نیست، افزایش راندمان در واحد ثبت امری ضروری است 

ر اساس گیرد، گفت: بمیلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می 65معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه  

 .در کشور مورد استفاده قرار می گیرد آب تجدیدپذیر میلیارد مترمکعب 104آخرین آمار بیالن آب به ساالنه از سوی وزارت نیرو 

میلیارد متر مکعب در خوزستان وارد اروندرود ،  4 ، خزر دریای وارد کشور شمال در آن مکعب متر  میلیارد10  وی در ادامه افزود: 

میلیارد متر مکعب در پشت سدها و شبکه های روباز  5میلیارد متر مکعب مصرف آب شرب،  6میلیارد متر مکعب در صنعت،  2

میلیارد  104خارج از فصل رها می شوند که اگر از  تولید برقمیلیارد متر مکعب در زیست محیطی و مقداری برای  10تبخیر ، 

 .گیرد می قرار استفاده مورد  میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی 165مترمکعب آب تجدید شونده کسر نماییم، مابقی معادل 

اکبری در پاسخ به انتقادات رئیس سازمان محیط زیست مبنی بر آنکه برنامه ششم توسعه که توجیه علمی ندارد، افزود: برنامه ششم  

 ندارد، را آبی کشت زیر سطح افزایش و افقی توسعه آوری  ناد بهره وری برنامه ریزی شده و اینکه که کشور تابتوسعه برمبنای اس

 .نشود وارد کشور خاک  به آسیبی که ای گونه به شود، رعایت زیستی محیط مسائل آب مکعب متر هر ازای به بایستی

 میلیارد متر مکعب آب مجازی 5صادرات  

: ردک تصریح باید در حد نیاز داخل باشد،  تولید محصوالت آب برمعاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه  

 .است میکرو های آبیاری و مزارع تجهیز و گلخانه فضای به برق و آب گیاهان، انتقال وزارتخانه هایبحث از یکی

به معنای صادرات آب است، افزود: در انتخاب الگوی کشت محصوالت نظیر برنج،  آب برصادرات محصوالت وی با اشاره به اینکه  

 .خیار، گوجه فرنگی و هندوانه باید کاری کنیم که مازاد بر مصرف نداشته باشیم

واردات  میلیارد متر مکعب 30حاصل از محصوالت آب بر صادر و  آب مجازی مترمکعب میلیارد 5 ساالنه مسئول  به گفته این مقام 

 .آب مجازی به کشور صورت می گیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/6222۵۵9/%D۸%AA%D۸%AC%D9% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۲تاریخ: 

 ترین کاالهای صادراتی ایرانگران

ترین کاالهای صادراتی ایران معرفی شدند. هرچند نام آمار گمرک با کلماتی همچون تراز تجاری، حجم قیمتگراندنیای اقتصاد: 

تجارت خارجی، کاالهای عمده صادراتی و وارداتی و کشورهای عمده مقاصد صادرات و مبادی واردات گره خورده، اما این بار معاونت 

ای که آمار صادرات از ابتدای امسال به آمارهای گمرک از زاویه دیگر نگاه کرده است. زاویههای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران بررسی

 های صادراتعنوان سرلیستای مورد بررسی قرار داده که در آن خبری از میعانات گازی و مواد پتروشیمی بهمردادماه را به گونه 28تا 

 .توان در این لیست دیدکاالهای صنعتی را می نیست. اما از فرش ، بستنی و شکالت گرفته تا دارو و

ای هستند. بنابراین بدیهی است که موادی همچون کاالهایی که بیشتر آنها کاالهای تمام شده با ارزش افزوده باال یا کاالهای واسطه

ر کاالهای صادراتی ایران د شوند در این لیست جایی نداشته باشند. عمدهصورت خام صادر میمیعانات گازی و مواد پتروشیمی که به

شوند. در نتیجه آمارهای گمرک، کاالهایی هستند که ارزش افزوده کمتری دارند؛ اما به لحاظ وزنی بیشتر از سایر کاالها صادر می

دلیل خام قیمت، جایی ندارند. چراکه آنها به کاالهای صادراتی گران 30اند صدرنشین کاالهای صادراتی باشند. اما در لیست توانسته

مرداد سال  28قلم عمده صادراتی که از ابتدا تا  30شوند. بر اساس آمارهای این گزارش، از بین فروشی با قیمت ارزان تر صادر می

ت با میانگین قیم« بافهای نسجی، از سایر مواد نسجی، گرهپوشفرش و سایر کف»جاری دارای باالترین قیمت صادراتی هستند، 

ها، دیگر مشتقات خونی آنتی سرم»هزار دالر به ازای هر تن، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. پس از آن  66صادراتی بیش از 

های دوم و سوم این فهرست جای دارند که به ترتیب دارای در رتبه« های بخاراجزا و قطعات توربین»و « و محصوالت مصونیت بخش

 با میانگین قیمتی« اتیلن فتاالت(گرید نساجی)پلی»الر به ازای هر تن هستند. همچنین هزار د 52و  54میانگین قیمتی نزدیک به 

های پوشفرش و سایر کف»بر اساس این گزارش، میزان صادرات .دالر به ازای هر تن کمترین قیمت را در این فهرست دارد 949

میلیون دالر  30تن و با ارزشی نزدیک به  450دالر، معادل  هزار 66با میانگین قیمتی بیش از « بافنسجی، از سایر مواد نسجی، گره

ها، دیگر مشتقات خونی و محصوالت آنتی سرم»تن از  230اند به میزان بوده است. همچنین صادرکنندگان در این دوره توانسته

ر دالر به ازای هر تن برای آن هزا 54میلیون دالر را صادر کنند که میانگین قیمتی نزدیک به  12با ارزشی بیش از « مصونیت بخش

هزار دالر به ازای هر تن از دیگر  52با میانگین قیمتی نزدیک به « های بخاراجزا و قطعات توربین»به ثبت رسیده است. پس از آن 

کننده شروعمواد ».میلیون دالر داشته است 178هزار تن و ارزشی بیش از  3اقالم عمده با میانگین قیمتی باال است که وزنی معادل 

میلیون 85هزار تن و با ارزش  5عنوان چهارمین کاال از نظر باال بودن قیمت صادراتی، با وزن به« کننده واکنش شیمیاییو مواد تسریع

های ها یا پروفیللوله»رسد. میزان صادرات هزار دالر به ازای هر تن می 17دالر گزارش شده که میانگین قیمتی آن به بیش از 

میلیون دالر به ثبت 17در این مدت، معادل یک هزار تن و با ارزش بیش از « بدون درز از فوالد ممزوج با مقطع غیرمدور توخالی

ها یا پوست تازه یا پسته»هزار دالر به ازای هر تن بوده است. در ردیف ششم این فهرست،  12رسیده و میانگین قیمتی آن بیش از 

هزار دالر  9میلیون دالر است و میانگین قیمتی آن،  126هزار تن و  14وزن و ارزشی معادل  ثبت شده که به ترتیب دارای« خشک

میلیون دالر صادرات صورت گرفته که  16هزار تن و با ارزشی بیش از 2نیز معادل « انواع دارو»از  .به ازای هر تن گزارش شده است

های منگوله باف از مواد پوشکف»م این فهرست قرار دارد. پس از آن هزار دالر به ازای هر تن در ردیف هفت 9با میانگین قیمتی 

میلیون دالر در این  35هزار تن و با ارزشی بالغ بر 4هزار دالر به ازای هر تن، قرار دارد که به میزان  9با میانگین قیمتی « مصنوعی

هزار تن و نزدیک به  15با وزن و ارزش معادل  هم به ترتیب« شدهکاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه»مدت صادرات داشته است. 

هزار دالر به ازای هر تن را داراست. دهمین کاال از نظر دارا بودن میانگین قیمت صادراتی 5میلیون دالر، میانگین قیمتی نزدیک به  72
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میلیون دالر  102رزشی نزدیک به هزار تن، ا 23است که با وزنی معادل « های یخ زده، حتی دارای کاکائوبستنی و سایر شربت»باال، 

 .هزار دالر به ازای هر تن رسیده است 4داشته و میانگین قیمتی آن در دوره مذکور به بیش از 

هزار دالر به ازای هر تن، به  4نیز با میانگین قیمتی بیش از« صورت غیر از بلوک، تخته، میله یا قلمشکالت، حاوی کاکائو، به »از

میانگین قیمت صادراتی بیش از  «سایر پنیرها»میلیون دالر صادر شده است. همچنین در  28ا ارزشی بیش از هزار تن و ب 7میزان 

 .میلیون دالر را دارد 71هزار تن و نزدیک به  21هزار دالر ثبت شده که این قلم کاالیی دارای وزن و ارزشی به ترتیب معادل  3

میلیون دالر داشته که با داشتن میانگین  123هزار تن و ارزشی نزدیک به  40معادل  وزنی« دیکان و ایزوپرن اشباع نشده 3، 1بوتا »

هزار دالر به ازای هر تن، سیزدهمین قلم کاالیی از نظر باالبودن میانگین قیمت صادراتی گزارش شده است.  3قیمتی بیش از 

هزار تن و به ارزش  24اند به میزان ندگان توانستهنیز صادرکن« شیرینی )همچنین شکالت سفید(، بدون کاکائو»همچنین در گروه 

 .هزار دالر به ازای هر تن صادر کنند 3میلیون دالر از این کاال را با میانگین قیمتی نزدیک به  66بیش از 

با « نشده صورت کاردرصد وزنی به 99/ 99تا  99/ 95روی غیرممزوج محتوی »هزار تن  53از ابتدا تا مرداد سال جاری نیزبه میزان 

، کیسه سایر کیسه»هزار دالر به ازای هر تن صادر شده است. پس از آن 2میلیون دالر و میانگین قیمتی بیش از 123ارزش بالغ بر 

قرار دارد که با میانگین قیمتی « الیه مقاوم در مقابل نفوذ هوا و اکسیژن 5جز کیسه خون، کیسه اسپتیک کوچک از پلی اتیلن به

میلیون دالر را به خود اختصاص داده  28هزار تن و بیش از  13دالر به ازای هر تن، به ترتیب وزن و ارزشی معادل  هزار 2بیش از

 59هزار تنی و به ارزشی نزدیک به  31با میزان صادرات « صورت کار نشدهشده بهسرب تصفیه»این فهرست،  17است. در ردیف 

سایر پلی کلروروینیل، مخلوط »هزار دالر به ازای هر تن گزارش شده است.  2ن نزدیک به میلیون دالر قرار دارد که میانگین قیمتی آ

 83با میانگین قیمتی بیش از یک هزار دالر به ازای هر تن، صادراتی معادل « نشده با سایر مواد به غیر از سوسپانسیون و امولسیون

صورت کار نشده، آلومینیوم به»هزار تن  78ین در این مدت، بالغ بر همچن .میلیون دالر داشته است 145هزار تن و به ارزش بیش از 

میلیون دالر صادر شده که میانگین قیمتی بیش از یک هزار دالر به ازای هر تن داشته است.  133با ارزش نزدیک به « غیرممزوج

ته که میانگین قیمتی بیش از یک هزار میلیون دالر داش 71هزار تن، ارزشی نزدیک به  51نیز با وزنی معادل « فرنگیرب گوجه»

با میانگین قیمتی بیش از یک هزار دالر « پلی استایرن غیرقابل انبساط معمولی».دالر به ازای هر تن را به خود اختصاص داده است

اتیلن سایر پلی»ست. میلیون دالر صادر شده ا 29هزار تن و با ارزشی بیش از  24به ازای هر تن در ردیف بعدی قرار دارد که به میزان 

میلیون دالر در  290هزار تن و با ارزشی بیش از 242نیز با وزنی معادل « جز نوع پودریدرصد یا بیشتر به94گرید تزریقی با چگالی 

لی اپلی اتیلن گرید فیلم با چگ»رده بعدی قرار دارد که دارای میانگین قیمتی بیش از یک هزار دالر به ازای هر تن است. پس از آن 

 531با میانگین قیمتی بیش از یک هزار دالر به ازای هر تن، به ترتیب وزن و ارزشی معادل « جز نوع پودریدرصد به 94کمتر از 

هم «جز نوع پودریدرصد یا بیشتر به 94سایر پلی اتیلن گرید لوله با چگالی »میلیون دالر داشته است. میزان صادرات  633هزار تن و 

میلیون دالر بوده که قیمتی بیش از یک هزار دالر به ازای هر تن داشته  12هزار تن و با ارزشی نزدیک به  10بر  در این مدت بالغ

میلیون دالر،میانگین قیمتی  11هزار تن و ارزشی نزدیک به  10نیز با وزنی معادل  «(LAB)الکیل بنزن خطی»است. همچنین 

هم به ترتیب با « هاسایر پلیمرهای پروپیلن یا پلیمرهای سایر الفین».خود کرده استبیش از یک هزار دالر به ازای هر تن را از آن 

میلیون دالر صادر شده که میانگین قیمت صادراتی آن یک هزار دالر به ازای هر تن  15هزار تن و بیش از 15وزن و ارزشی معادل 

درصد یا بیشتر  94سایر پلی اتیلن گریدبادی با چگالی »ی اند از گروه کاالیگزارش شده است. صادرکنندگان در این مدت توانسته

میلیون دالر و با میانگین قیمتی یک هزار دالری به ازای هر تن  132هزار تن با ارزشی نزدیک به  123به میزان « جز نوع پودریبه

هزار تن  18به « ه غیر از پودریدرصد ب 94سایر پلی اتیلن با چگالی کمتر از »صادر کنند. همچنین در این مدت، میزان صادرات

میلیون دالر داشته و میانگین قیمتی آن نیز یک هزار دالر به ازای هر تن به ثبت رسیده است. بعد از  19رسیده که ارزشی بیش از 
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هزار تن و  302قرار دارد که به میزان « درصد یا بیشتر 94صورت غیر پودر با وزن مخصوص پلی اتیلن گرید فیلم به»آن قلم کاالیی

گرید »میلیون دالر صادر شده و میانگین قیمتی یک هزار دالر به ازای هر تن را داشته است. در آخر نیز  317با ارزشی بیش از 

میلیون دالر  37هزار تن و با ارزشی نزدیک به  39دالر به ازای هر تن، به میزان  949با میانگین قیمتی « نساجی)پلی اتیلن فتاالت(

 .ستصادر شده ا

http://www.iana.ir/fa/news/47796/%DA%AF%D8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 روایت جدید از نرخ تورم

آمار مربوط به شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی کل خانوارهای شهری را در مرکز آمار ایران برای نخستین بار  :دنیای اقتصاد

مردادماه اعالم کرد. این شاخص ترکیبی از شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی شهری و روستایی است و به گفته مسووالن مرکز 

 .کنداز روستایی و شهری ارائه میها در کل کشور اعم ها تخمین بهتری از سطح عمومی قیمتآمار، نسبت به دیگر شاخص

 7/ 7درصد عنوان شده است. این نرخ برای مناطق شهری  7/ 9بر این اساس، نرخ تورم متوسط شاخص کل در مرداد سال جاری  

شهری درصد ثبت شده است. پیش از این مرکز آمار ایران، نرخ تورم را به تفکیک خانوارهای  8/ 8درصد و برای مناطق روستایی رقم 

زاده، معاون اقتصادی مرکز آمار ایران در یک نشست خبری، به تشریح تفاوت شاخص قیمت جواد حسین .کردو روستایی منتشر می

کاالها و خدمات مصرفی و تورم مناطق شهری و روستایی کشور و اهمیت توجه به تورم روستایی پرداخت. به گفته او، با توجه به 

پراکندگی بازارها، قیمت و حتی در برخی موارد روند تغییرات قیمت برای یک کاال در نقاط مختلف  گستردگی جغرافیایی ایران و

خصوص محصوالت کشاورزی که در روستا تولید و مصرف متفاوت است. این اختالف قیمت در مناطق روستایی برای برخی کاالها به

های خانوار این مقام مسوول درباره اختالف سبد هزینه .دهدمیها دور هستند، بیشتر خود را نشان شود و از دسترس واسطهمی

خوراکی درصد مواد غیر 60درصد مواد خوراکی و 40روستایی و شهری به یک مثال اشاره کرد. بر این اساس، در سبد خانوار روستایی 

های درصد صرف هزینه 74و درصد هزینه صرف مواد خوراکی 26گیرد. این در حالی است که در سبد خانوار شهری قرار می

بنابراین به گفته او، اگر هزینه سبد مصرفی  .خوراکی است. بر این اساس، باید دو روایت متفاوت نیز برای نرخ تورم ایجاد شودغیر

باشد، ها( متفاوت ها و قیمتخانوارهای شهری و روستایی یا قیمت اقالم سبد خانوار شهری و روستایی یا هر دو این موارد )هزینه

کنند با زاده با بیان اینکه بسیاری از کشورها سعی میالزم است که شاخص قیمت به تفکیک شهری و روستایی تهیه شود.حسین

را برآورده سازند، گفت: در راس  CPIهای متفاوت، نیازهای متعدد کاربران مختلف های دارای پوششهایی از شاخصاستخراج گروه

ای بیش های منطقهاگیر قرار دارد که مربوط به کل کشور است. در بعضی کشورهای بزرگ، شاخصرسمی فر CPIها، این شاخص

 .شوندها برای تعیین افزایش درآمدها به کار گرفته میخصوص در حالتی که شاخصملی رواج دارند. به CPI از

شوند که های فرعی نیز منتشر میرد، شاخصترین پوشش ممکن را داملی که گسترده CPI براین مقام مسوول تاکید کرد: عالوه

ملی باید  CPI هایهای ویژه کاال مرتبط باشند. شاخصهای جمعیت، مناطق جغرافیایی و گروههایی نظیر زیربخشتوانند با حوزهمی

ند. به مند هستالقههای خاصی از کاالها عتر منتشر شوند، زیرا بسیاری از کاربران به تغییرات قیمت گروهدر سطوح هرچه تفصیلی

ها ها و وزنکنند که در آن یک پایگاه داده مربوط به قیمتگفته او، در واقع بسیاری از مراکز آماری به سمت وضعیتی حرکت می

زاده در پاسخ به این پرسش که آیا کشورهای دیگر نیز چنین های فرعی از آن استخراج شود.حسینشود تا انواع شاخصنگهداری می

های های مختلف انواع شاخصکنند، توضیح داد: هر کشور با توجه به نیازهای خود و ضرورتمی برای انتشار نرخ تورم اتخاذ میمکانیز

ها و درآمدها و رفتار اقتصادی خانوارهای شهری و روستایی دلیل اینکه میان هزینهکند. به گفته او، در کشور ما بهتورمی را منتشر می

 .ضرورت دارد که نرخ تورم نیز بر حسب این دو گروه خانوارهای شهری و روستایی و نرخ تورم کل محاسبه شودتفاوت وجود دارد، 

 آمارهای گزارش جدید مرکز آمار ایران  

این  .مرکز آمار ایران در گزارش جدید برای تورم ملی سه شاخص را برای خانوار روستایی، خانوار شهری و کل خانوارها منتشر کرد

نقطه و متوسط، سطح تورم روستایی از تورم شهری بیشتر بوده است. بر بهدهد که به طور کلی در تورم ماهانه، نقطها نشان میآماره

/ 6، برای خانوارهای شهری معادل 252/ 8بر کل کشور معادل  1396در مردادماه سال  1390این اساس شاخص بر مبنای سال پایه 
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درصد بوده 0/ 7بوده است. بر این اساس تورم ماهانه مرداد برای کل کشور معادل با  256/ 8معادل و برای خانوارهای روستایی  249

درصد و برای خانوارهای روستایی معادل یک درصد بوده است. براساس آمارهای  0/ 6است. این تورم برای مناطق شهری معادل 

واحد درصدی  0/ 9درصد بوده که نسبت به ماه قبل کاهش  8/ 2ه معادل نقطه کل کشور در مردادمابهمرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه

درصد ثبت شده که  8/ 9درصد بوده و برای خانوارهای روستایی معادل  8/ 1را داشته است. این رقم برای مناطق شهری معادل با 

تورم متوسط شاخص کل نیز در  واحد درصدی را ثبت کرده است. براساس آمارهای این گزارش، 0/ 8نسبت به ماه قبل کاهش 

درصد  8/ 8درصد بوده است که نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است. نرخ تورم متوسط روستایی نیز معادل  7/ 9مردادماه معادل 

واحد  0/ 1درصد افزایش  7/ 7ثبت شده که این متغیر نیز طی یک ماه ثابت مانده است. اما نرخ تورم متوسط شهری با ثبت رقم 

  .صدی را نسبت به ماه قبل ثبت کرده استدر

 ضرورت بررسی تورم روستایی 6

هایی است که اند. این موارد، ضرورتدلیل اصلی انتشار آمار تورم روستایی را عنوان کرده 6مسووالن مرکز آمار ایران در این نشست، 

نخست این است که براساس نتایج سرشماری سال کند که نرخ تورم شهری و روستایی تفکیک شود. دلیل به گفته آمار ایجاب می

ها زندگی سوم خانوارها( در مناطق روستایی و آبادیدرصد جمعیت و یک 26میلیون نفر از جمعیت کشور ) 20، بیش از 1395

حاسبه وم مشهرها و مناطق روستایی، لزهای اقتصادی بین کالنکنند. بر این اساس، با توجه به وسعت کشور و اختالف زیرساختمی

های دولت برای توسعه گذاریگذاران دارد. دلیل دوم این است که سیاستشاخص قیمت روستایی اهمیت بسزایی برای سیاست

گیری افزایش درآمد روستائیان است؛ بنابراین از دید مسووالن مرکز آمار ایران، این اقدام در صورتی به درستی عمل روستایی با جهت

 ها باشد؛ بنابراین با توجه به تفاوتافزایش درآمد با توجه به درآمد حقیقی و در نظر گرفتن افزایش هزینه بینیکند که پیشمی

ها و الگوی مصرف در مناطق شهری و روستایی، نیاز به تهیه شاخصی است که میزان تورم و در نهایت سطح موجود بین سطح قیمت

عنوان یکی از علل گزارش، تفاوت الگوی مصرفی خانوارهای شهری و روستایی را بهاین .گیری کندواقعی درآمد در روستا را اندازه

های هزینه و درآمد خانوارها در مناطق شهری کند؛ بنابراین نتایج حاصل از طرحتفاوت بین شاخص کل شهری و روستایی عنوان می

ت. این اختالف بین الگوی مصرف در مناطق شهری دهد ساختار الگوی مصرف در شهرها و روستاها متفاوت اسو روستایی نشان می

های گذشته کاهش نیافته است. اما یکی از نکات قابل توجه، اثر های اخیر همچنان پابرجاست و نسبت به سالو روستایی در سال

ه تنهایی ن بتغییر قیمت بخش مسکن بر شاخص تورم شهری و روستایی است. براساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار، بخش مسک

درصد است و تغییرات  11های خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده است. این وزن در بخش روستایی درصد از هزینه 30حدود 

های آماری شده در این گزارش این است که نتایج آزمونبهای مسکن اثر متفاوتی در دو شاخص خواهد گذاشت. دلیل پنجم مطرح

داری دارند که اجرای طرح های کاالها و خدمات در دو طرح شهری و روستایی اختالف معنیت گروهدهد شاخص قیمنشان می

عنوان دلیل ششم، عنوان شده که کند. در نهایت بهفروشی کاالها و خدمات مصرفی روستایی را توجیه میآمارگیری از قیمت خرده

روستایی در حساب ملی نیاز به تهیه شاخص قیمت کاالها و خدمات برای محاسبه مصرف خصوصی خانوار و هزینه واقعی خانوارهای 

 .روستایی است

 اختالف آماری پابرجا  

گذرد، اما هنوز مخاطبان اقتصادی، برای ها است از انتشار آمار تورمی میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی میبا توجه به اینکه سال

مسووالن مرکز آمار ایران در پایان این نشست خبری تاکید کردند با توجه به جامع مالک قرار دادن شاخص بهتر دچار شک هستند. 

های مرکز آمار استفاده شود، از سوی دیگر، برخی از بودن این آمار تورمی و مطابق قوانین باید برای استناد به نرخ تورم، از گزارش
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کنند. معاون اقتصادی مرکز آمار ایران درخصوص اختالف استفاده می اقتصاددانان هنوز برای ارجاع به آمارها از آمارهای بانک مرکزی

تعداد اقالم و تنوع محصوالتی و روش محاسباتی باعث تفاوت در این  :کندواحد درصدی نرخ تورم میان این دو مرجع عنوان می 3

های در میان مسووالن نیز روایت آمارها شده است. این اختالف نه تنها موجب سردرگمی مخاطبان اقتصادی و مردم شده، بلکه

توان رسد با انتشار این آمار جدید نیز بتوان با قاطعیت عنوان کرد که نرخ تورم ملی را مینظر نمیگوناگونی از تورم وجود دارد. به

 ز تجمیع دو شاخصمالک اصلی برای تورم اقتصاد ایران معرفی کرد زیرا با توجه به توضیحات مسووالن مرکز آمار ایران، این نرخ ا

گذاری مشخص، هر کدام از آنها را به تفکیک بررسی کرد. در آید و باید برای سیاستکننده روستایی و شهری به وجود میمصرف

 .گذاری بخشی استفاده کردتوان از یک نرخ کلی، برای سیاستنتیجه نمی

http://www.iana.ir/fa/news/47868/%D8%B1%D9%88%D8%A7 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 جنوبی به ایرانورود پول خارجی شتاب گرفت/ اعتبار هشت میلیارد یورویی کره

جنوبی با ایران عالوه بر شکستن رکورد خط اعتباری در پسابرجام روند یورویی کرهمیلیارد  8دنیای اقتصاد: با انعقاد قرارداد فاینانس 

های های موردی را شکسته بودند. در ماهها نیز رکورد فاینانس برای پروژهاعتبار خارجی به ایران شتاب گرفت. پیش از این چینی

های خارجی منعقد شده بود. اما جذب خطوط ان و شرکتاخیر قراردادهای دیگری نیز در بخش انرژی، صنعت خودرو و... بین ایر

این اهمیت به واسطه کاستن از فشار بر تامین مالی  .ای دارداعتباری در قالب فاینانس از لحاظ حجم قرارداد و ماهیت اهمیت ویژه

ای است که نانس به گونههای مشترک با کشورهای صاحب فناوری و تجربه است. روند جذب فایداخلی و در کنار آن اجرای پروژه

برخی امیدوارند ایران بتواند جایگاه از دست رفته خود در این حوزه را از کشورهایی نظیر عربستان، ترکیه و برزیل بازستاند. انعقاد 

ی االمللی، نویدبخش وجود ظرفیت جذب منابع خارجی برهای بینهای ناشی از تحریمچنینی پس از رفع محدودیتقراردادهای این

البته موفقیت در  .های متفاوت اقتصاد استهای بالتکلیف و استفاده از سرمایه خارجی در توسعه بخشها، پروژهتکمیل زیرساخت

گذاری در ایران های سرمایهسازی موقعیتگذاران باید ضمن جذابسیاست .گذارانه استاین زمینه نیازمند برخی مالحظات سیاست

پس از تامین مالی خارجی .گذار، استانداردهای الزم را به نحوی رعایت کنندخدمات از کشورهای سرمایه در واردات و خرید کاال و

خچه ها در تاریهای نفتی، صنعتی و حمل و نقل، اکنون بزرگترین قرداد فاینانس خارجی در پسابرجام و یکی از بزرگتریندر حوزه

ود. ارزش شجنوبی انجام میه به شکل خط اعتباری است، از سوی اگزیم بانک کرهتامین مالی به امضا رسیده است. این تامین مالی ک

توانند از آن استفاده کنند. خط اعتباری جدید برخالف فاینانس های دولتی و خصوصی میمیلیارد یورو است و بخش 8این قرارداد 

ها با تایید د به یک پروژه خاص نخواهد بود. پروژهگذاری رنو در صنعت خودرو، محدومشهد یا سرمایه-ها برای قطار تهرانچینی

توانند های زیربنایی کشور میتوانند از این منبع مالی بهره ببرند. در قالب این قرارداد، پروژهگذاری و بانک مرکزی میسازمان سرمایه

یز رسد. با این شیوه تامین مالی بازار ارز نمی ترین حالت خودوری سرمایه به بهینهبا هزینه کمتری به انجام برسند. از این طریق بهره

در این گزارش ابعاد و پیامدهای قرارداد تامین مالی جدید را بررسی کرده « اقتصاددنیای» .از فشارهای مضاعف در امان خواهد ماند

 .است

 رکورد فاینانس شکست

شود. پیش از این حاظ خط اعتباری یک رکورد محسوب میمیلیارد دالر( به ل 9/ 4میلیارد یورویی ) 8مالی خارجی قرارداد تامین

سابقه میلیارد دالر که ازسوی چین صورت گرفته بود، از جهت موردی بی1/ 5مشهد به ارزش -مالی پروژه برقی کردن قطار تهرانتامین

 قبلی تفاوت ماهیتی دارد چرا که جنوبی با قراردادبود. اما باید به این نکته دقت کرد که خط اعتباری کنونی از اگزیم بانک کره

توان برای مشهد( بود. اما در قالب خط اعتباری می-سازی قطار تهرانمالی از سوی چین تنها برای یک پروژه موردی )برقیتامین

اد در این چارچوب هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی از این قرارد.میلیارد یورویی استفاده کرد 8های گوناگون از منبع پروژه

هایی که قابلیت استفاده از خط اعتباری را داشته باشند، مورد استفاده تواند برای کلیه پروژهمنتفع خواهد شد. این منبع مالی می

ها پروژه .های عامل و طرف قرارداد استفاده از این وام هستندبانک ایرانی، بانک 12 .قرار گیرد و محدود به پروژه خاصی نخواهد بود

 ای داشته باشند. ضمانت وام نیز برگذاری را برای معرفی به طرف کرهمالی باید تاییدیه بانک مرکزی و سازمان سرمایهتامینبرای 

ها از در روزهای آتی نحوه استفاده دستگاه« دنیای اقتصاد»نامه از سوی وزارت اقتصاد صادر خواهد شد. عهده دولت است و ضمانت

 .خواهد کردهای اعتباری را منتشر خط

 دستاوردهای این قرارداد
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دستاورد عمده را برای کشور دید. در  4توان جنوبی بسته شده، میدر قرارداد مورد بحث که بین وزارت اقتصاد و اگزیم بانک کره

توسعه  تواند روشی برایها، میهای اعتباری پروژهمالی و پر کردن شکافشرایط فعلی، قرارداد فاینانس جدا از بحث تامین

های کشور را از معطلی خارج کرد توان زیرساختهای کشور باشد. در حقیقت اولین دستاورد این است که با این روش میزیرساخت

بانک میلیارد یورویی با اگزیم 8و توسعه و تکمیل آنها را به علت مشکالت مالی به تعویق نینداخت. این اولین نفع ایران از قرارداد 

اینانس تواند از طریق ف، بار دیگر میهای زیرساختی که به علت مشکالت مالی با اخالل یا تعطیلی مواجه شدهعالیت پروژهخواهد بود. ف

دستاورد دوم را باید در این  .تواند از ظرفیت مدیریتی طرف مقابل بهره گیرداقتصاد ایران در قرارداد جدید می.از سر گرفته شود

گذاری به صورت خرید کاال و ارائه خدمات خواهد بود به این مالی، بخشی از سرمایهبر تامیننانس عالوهوجو کرد. در فایموضوع جست

وری در گیرد. این امر موجب بهبود مدیریت بهرههای تحت پوشش ازسوی طرف خارجی صورت میمعنی که اجرای برخی پروژه

وری سرمایه یکی از بهره .ار اجرایی کشور رو به بهبود خواهد رفتهای موجود در ساختسرمایه خواهد شد، در نتیجه یکی از ضعف

های موجود، میانگین نرخ رشد اقتصادی کند. براساس دادهنقاط ضعف در صنایع کشور است. آمار و ارقام نیز این موضوع را تایید می

خ رشد ساالنه موجودی سرمایه برای دوره که میانگین نردرصد بوده درحالی4/ 2برابر  1393تا  1338های سالکشور در فاصله 

ه ای که سرمایشود. این یعنی شدت رشد اقتصادی به اندازه شدت رشد موجودی سرمایه نبوده و به اندازهدرصد برآورد می 5/ 2مذکور 

ه اول در داخل در درج .گیرداین واقعیت از دو منبع نشات می.ازای رشد اقتصادی آن محقق نشده استدر کشور رشد داشته، مابه

گذاری زیادی انجام دهیم. در صورتی که اگر های قدیمی، ناچاریم برای دستیابی به رشد اقتصادی، سرمایهکشور به واسطه تکنولوژی

توانیم کاهش دهیم و با شده برای اجرا را میسبک وارد همکاری شویم، طبیعتا قیمت تمامبا کشورهای صاحب تکنولوژی وصاحب

بر بحث تکنولوژی، عالوه .به رشد اقتصادی هدف برسیم. اما بحث دیگر مربوط به مدیریت پرهزینه در ایران است هزینه کمتری

وری سرمایه را افزایش دهیم. کشورهای صاحب فناوری با توجه به توانیم از تعامل مدیریتی طرف مقابل نیز بهره گیریم و بهرهمی

ترین حالت خود حفظ کنند و به کمترین مقدار برسانند. دستاورد شده را در بهینهتمامتوانند قیمت دانش مدیریتی که دارند، می

 های خود را تکمیلتوانیم پروژههای این قرارداد، در عین اینکه میسوم، نفع بازار ارز از این خط اعتباری است. ما با اتکا به ظرفیت

باره گرفت، تمامی ارز الزم باید به یکمالی صورت میرار بود به روشی عادی تامینکنیم. اگر قکنیم، فشاری را نیز به بازار ارز وارد نمی

ر توان هزینه کمتتوانست یک شوک به بازار وارد کند. دستاورد عمده چهارم را نیز میشد. این کار میاز طریق بازار داخلی تامین می

تری مناسب ها را با هزینه کمتری به انجام رساند زیرا نرخ بهرههتوان پروژمالی دانست. با خط اعتباری موجود میاین روش تامین

آید و هزینه پروژه در پذیر میدهی این منابع، فشار کمتری به سرمایهنسبت به نرخ بهره داخلی وجود دارد. در نتیجه در بازپس

میلیارد یورویی در مطلبی نوشت: اکنون و پس  8س کل بانک مرکزی نیز با اشاره به انعقاد قرارداد فاینانرئیس.یابدمجموع کاهش می

شاهد این هستیم که قراردادهای جدید تامین مالی یکی پس از دیگری به ثمر رسیده و نهایی  از مذاکرات مفصل و طوالنی،

 .شوند.قراردادهای تامین مالی خارجی یکی پس از دیگری اجرایی خواهد شدمی

 مالحظات خط اعتباری جدید

جنوبی نمونه دوم این روند است. باید ها، یک روند جذب همکاری آغاز شده است. قرارداد با کرهاز عقد فاینانس با چینی نظر پسبه

، موقعیتی کامال متفاوت در جذب فاینانس داشت و حتی در مقاطعی رتبه اول 2005تا  2000های در نظر داشت که ایران بین سال

ر این جایگاه به کشورهای دیگر چون عربستان و ترکیه واگذار شده است. اکنون در پسابرجام با عقد دنیا را دارا بود. اما در حال حاض

میلیارد دالری با ایران  10مالی خارجی تزریق شده است. ظاهرا ژاپن نیز آمادگی دارد که فاینانسی ای به تامیندو قرارداد، جان تازه

های ژاپنی ارائه شد نیز در همین چارچوب از سوی ایران برای شرکت 94ی که در سال میلیارد دالر 10به امضا برساند. ضمانت بدهی 

مالی دهد. مذاکرات با ژاپن برای تامینتواند باالترین خط اعتباری باشد که ژاپن به یک کشور خارجی اختصاص میبود. این عدد می
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کشورهای اروپایی هم تمایل پیدا کردند که در ایران  های معدنی و نیروگاهی صورت گرفته است. در همین راستا برخیپروژه

اما در کنار تمامی دستاوردها و  .گذاران خارجی از ایران بدهدتواند عالمت خوبی از تصویر سرمایهگذاری کنند. همه اینها میسرمایه

، که برای عقد قراردادهای فاینانس ترین مالحظه این استپیامدهای مثبت یکسری مالحظات نیز در این رابطه قابل گوشزد است. مهم

ا را های مالی آنههای گوناگون جذابیتنیاز به دو بال تخصصی است. بال اول بر دوش بانک مرکزی است که باید با رصد فاینانس

وم که خأل آن طور که در عقد قرارداد با اگزیم بانک نیز این مهم صورت گرفت اما بال دبسنجد و مذاکرات مربوط را انجام دهد. همان

شود، باید بر دوش سازمان یا نهادی باشد که صرفا به لحاظ تکنولوژیک قراردادها را مورد ارزیابی قرار دهد. برای اجرای حس می

ها به گیرد. نهادی باید پیگیر این موضوع باشد که فناوریعنوان یک سرمایه در اختیار ما قرار میها، تکنولوژی طرف مقابل بهپروژه

وری ر بهرهتواند درساند و نمیالمللی برخوردار باشند زیرا اگر چنین نباشد ما را به نقطه مطلوب نمیباشند و از استانداردهای بین روز

مالحظه بعدی  .سرمایه به ما کمک کند. در نتیجه نیاز به بال دومی که همپای بانک مرکزی در قراردادها حاضر باشد، ضروری است

یل ها تقلهای بعدی با بهبود اوضاع اعتباری ایران، نرخ بهره را برای پروژهها باید تالش کنند تا در دورهکنندههاین است که مذاکر

هت توان از این اهرم در جباید توجه کرد که نرخ بهره کنونی حاصل از فاینانس نیز مناسب است اما با بهبود رتبه اعتباری، می .دهند

تواند یک دروازه ورود به بازارهای مالی جهان باشد، اما باید ها بهره گرفت.فاینانس مین هزینه پروژهکاهش بیشتر نرخ بهره و کاست

های غیراستقراضی مانند جذب ها و ابزارهای مالی دیگر چون انتشار اوراق مشارکت و روشسعی کرد بعد از تثبیت این روش، از شیوه

 .سرمایه مستقیم نیز استفاده شود

http://www.iana.ir/fa/news/47811/%D9%88%D8%B1% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۳تاریخ: 

 سبقت ترکیه، امارات، آذربایجان و عربستان از ایران/ ما هنوز درگیر دعواهای داخلی هستیم

 *ایران؛ جعفر محمدیعصر 

چند وقت پیش، با راننده تاکسی میانسالی هم مسیر بودم. تقریباً دندانی به دهان نداشت؛ می گفت که کودکی اش را در  - یکم

جمهوری آذربایجان شوروی سپری کرده است. از همان اوایل زندگی مشکل دندان داشته و هر گاه دندانی درد می گرفت، پدرش او 

آن موقع، آمپول بی حسی وجود نداشت. دندان های مرا در حالی  :می گفت .پزشک می برده و دندانش را می کشیدندرا نزد دندان

دندانپزشک و پدرم به دنبالم  .که از درد و وحشت به خود می پیچیدم، می کشیدند. یک بار وسط کشیدن دندان، از مطب فرار کردم

بعد از فروپاشی شوروی، این  - دوم!داخل مطب بردند و بقیه دندانم را کشیدنددویدند و وسط کوچه مرا گرفتند و کشان کشان 

 .فرصت برای مردم شهرهای جمهوری آذربایجان فراهم شد تا بتوانند بعد از ده ها سال به ایران بیایند و بستگان خود را ببینید

د، بعد از ناهار و شام در خانه میزبان اورمیه ای اش، مدام دوستی در ارومیه تعریف می کرد که یکی از اهالی باکو که به ایران آمده بو

: گفت می کردن  با حسرت می گفت: خوش به حال تان، شما به اندازه کافی غذا برای خوردن دارید و سیر می شوید. یا بعد از حمام

 !شود نمی قطع استحمام وسط آب! جالب چه

سال قبل، یکی از دندانپزشکان ایرانی را برای بازدید از  10می گوید که کمتر دوستی که در باکو، دندانپزشکی خوانده است  - سوم

دانشکده دندانپزشکی باکو برده است و آن دندانپزشک ایرانی، بعد از دیدن دانشکده و کلینیک دندانپزشکی آن، حالش به هم خورده 

که امروز دندانپزشک شده -دوست سابقاً دانشجو  همین.از آن همه عقب ماندگی، تجهیزات غیربهداشتی و روش های منسوخ پزشکی

می گوید: اخیراً به همراه همان دندانپزشک پیشکوست، به باکو رفتیم و از همان جاهایی که یک دهه پیش بازدید کرده بودیم،  -است

درنی آذربایجان، تجهیزات مدوباره دیدن کردیم. این بار او، بر عکس دفعه قبل، متحیر و حسرت زده بود از پیشرفت های دندانپزشکی 

 .که در ایران نظیرش نیست یا خیلی کم است و نیز از دانش بروز دندانپزشکان آنجا

 نمایی از شهر باکو

جمهوری آذربایجان که زمانی رئیس جمهورش به استاندار اردبیل زنگ می زد و درخواست سیب زمینی می کرد تا شکم مردمانش 

نجا سخن می گفت تا دل مقام ایرانی به رحم آید و مرز را باز کند تا تانکرهای نفت، برایشان سوخت را سیر کند و از سرمای سوزان آ

ببرند، امروز به کشوری تبدیل شده است که با رشد فزاینده ای توسعه می یابد. صنعت، بازرگانی،کشاورزی، توریسم،شهرسازی، توسعه 

یجان با برنامه ریزی دقیق پیش می رود به گونه ای که شما در هر سفر ساالنه روابط با جهان و اصالحات اجتماعی در جمهوری آذربا

 .به این کشور می توانید عمق و وسعت تغییرات و اصالحات را چه در محیط و چه در رفتارهای عمومی متوجه شوید

نیم؛ عجالتاً می خواهیم یادآوری در این مطلب، نمی خواهیم مؤلفه های توسعه و آمارهای اقتصادی جمهوری آذربایجان را بررسی ک

کنیم که این همسایه مان هم از جا کَند و اکنون به سرعت در مسیر توسعه می راند. قبل از آذربایجان، امارات متحده عربی، ترکیه 

فاصله گرفتن  در حال -و نه حتی روز به روز  -و این اواخر قطر و عربستان، برنامه های توسعه خود را عملی کرده و لحظه به لحظه 

  .از ما هستند

اگر روزی ایران محور توسعه منطقه بود و همسایه ها به کشورمان غبطه می خوردند و آرزویشان این بود که بتوانند سفری به ایران 

قه داشته باشند، امروز، بی هیچ تعارفی این ما هستیم که حرکت شتابان همسایه ها را با حسرت نگاه می کنیم و بسیاری مان عال

بودند. سپس  "ندیدن"واکنش ما در قبال پیشرفت همسایه هایمان ابتدا .مند هستیم تعطیالتی را در یکی از این کشورها بگذرانیم

کردیم و کوشیدیم با جمالتی مانند این که پیشرفت های آنان صوری است، تنبلی تاریخی مان را توجیه کنیم. بعدها که  "انکار"
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این ها با پول ما به اینجا رسیده "ما داریم جا می مانیم، شروع کردیم به دلداری دادن به خودمان که فهمیدیم قضیه جدی است و 

اکنون نیز، هر چند که می دانیم در رقابت منطقه ای عقب افتاده ایم، اما ادبیات مان هنوز توسعه .و حرف هایی از این دست "اند!

هارات سیاسیون و نوشته های رسانه ها بیندازید: همگی درگیر منازعات سیاسی، نگاهی به گفته های مسووالن، اظ .محور نشده است

مچ گیری از همدیگر، تکه انداختن به یکدیگر، الپوشانی خطاهای خودی، شعارزدگی و بلوف هستیم. راست و چپ و مستقل و بی 

 :حث ها جدی نشده استهیچگاه ، نه برای دولت ما و نه برای ملت ما این قبیل ب.طرف و بی خیال هم ندارد

با  -چرا هر سال، دهها و بعضاً صدها هزار نفر از ایران مهاجرت می کنند؟ -چرا جایگاه شهروندان ایرانی در جهان افول کرده است؟ -

این  زنان و دختران ما در بسیاری از شهرها، از -.روند کنونی برداشت آب، تا چند سال دیگر، نیمی از کشور از سکنه خالی خواهد شد

طالق به پدیده ای فراگیر در کشور تبدیل شده  -.که غروب به بعد کنار خیابان منتظر تاکسی باشند، بیمناک مزاحمت ها هستند

نظام آموزشی ما به شدت فشل شده و با روش های منسوخ در حال  -سهم تحقیقات و نوآوری در توسعه کشور چقدر است؟ -.ست

چگونه می توانیم پتانسیل های  -.های اخیر، متوسط ضریب هوشی ایرانی ها پایین آمده استطی دهه  -.نابودی بچه هایمان است

میلیون ها حاشیه نشین در اطراف شهرهای  -واقعاً عظیم کشور برای گردشگری را فعال کنیم و درآمدزایی و اشتغال آفرینی کنیم؟

انی، تنبلی، خشونت، وقت نشناسی، چشم و همچشمی و ... را فرهنگ دروغ، ریا، رشوه، کتاب نخو -زرگ را چگونه ساماندهی کنیم؟

چگونه می توان از تکنولوژی های روز برای  -چه کنیم تا آزادی بیان در کشور روز به روز بیشتر شود؟ -چگونه می توان عالج کرد؟

اقل رساندن بروکراسی در کشور، چه برای اصالح نظام اداری کشور و به حد -تولید انبوه، سریع، مقاوم و ارزان مسکن استفاده کرد؟

با چه مکانیزم هایی می توان  -برای اشتغالزایی فراگیر استفاده کرد؟ IT چگونه می توان از ظرفیت های -کارها و مراحلی الزم است؟

 سفارتخانه های ایران در کشورهای دیگر را به مراکزی برای بازاریابی کاالها و خدمات ایرانی تبدیل رد؟

برنامه زمان بندی  -برای مهار بیابان زایی، چه باید کرد؟ -افزایش سرمایه اجتماعی چه کارهایی الزم است انجام گیرد و نگیرد؟برای  -

و صدها بحث کارشناسی و  -شده برای تجهیز کشور به تجهیزاتی برای مبارزه با آتش سوزی های معمول جنگل ها و مراتع چیست؟

سایه های ما توانسته اند در مسیر توسعه قرار بگیرند، از سر بخت و اقبال نبوده است، آنها ابتدا به این ملی بر زمین مانده دیگراگر هم

باور جمعی رسیده اند که از قافله توسعه عقب مانده اند، سپس دست از غرور و تعصب برداشته اند، ادبیات شان را عوض کرده اند و 

 .واالت اساسی را پیش کشیده و به موضوعات و دغدغه های ملی تبدیل کرده اندبه جای بحث های بی حاصل روزانه و جناحی، س

همین عربستان را نگاه کنید! آنها از هم اکنون با کمک کارشناسان داخلی و متخصصان خارجی، برنامه توسعه ملی را تحت عنوان 

مام اجزاء حکومت نیز عمالً بدان پایبند هستند یونسکو اشتباه نشود، این یک سند داخلی است( تدوین کرده و ت 2030)با  "2030"

و طبق برنامه پیش می روند. تحلیلگران معتقدند در صورتی که حتی نیمی از این سند توسعه ای در عربستان اجرا شود، در سال 

اهد نگینی خو، با یک عربستان متحول شده، توسعه یافته و قدرتمند مواجه خواهیم شد که سایه برتری اش بر سر ایران س2030

خورشیدی، اولین کشور منطقه از نظر علمی،  1404را داشتیم و قرار بود در سال  1404البته ما نیز در ایران سند چشم انداز .کرد

اقتصادی، اجتماعی و ... باشیم ولی به جز برگزاری چند همایش و مشغول شدن به دعواهای روزانه، کاری نکردیم و اینک در فاصله 

، همه مان می دانیم که این سند، رسماً و عمالً در مسیر بایگانی شدن است و ما در آن سال، به هدف مان  1404سال تا  10کمتر از 

توسعه و پیشرفت، نه شعار بردار هستند و نه با کسی شوخی و تعارف و رودربایستی دارند؛ بنابراین به صراحت باید .نخواهیم رسید

ادامه دهیم و به جای ایران دوستی و دلسوزی برای وطن و برنامه ریزی و عمل، درگیر منازعات  گفت که اگر بخواهیم همین مسیر را

بیهوده روزانه باشیم، دیر نخواهد بود روزی که پاکستان و افغانستان و ترکمنستان و عراق نیز از ما جلو بزنند و ایران، عقب مانده 

 .منهدم، محیط زیستی تخریب شده، فرهنگی نازل و البته محیطی ناامن ترین کشور غرب آسیا شود، با مردمانی فقیر، اقتصادی

http://www.iana.ir/fa/news/47809/%D8%B3%D8%A8%D9 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47809/%D8%B3%D8%A8%D9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

33 
 

 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۲تاریخ: 

 درصد شد 7.7نرخ تورم 

دهد که نسبت به را نشان می 249.6عدد  1396در مردادماه سال ( 1390=100آمار ایران، شاخص کل )بر مبنایبه گزارش مرکز 

درصد است که  8.1افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(  .درصد افزایش داشته است 0.6ماه قبل 

 .حد درصد کاهش یافته استوا 0.8درصد(،  8.9نسبت به همین اطالع در ماه قبل )

درصد افزایش  0.6دهد که نسبت به ماه قبل را نشان می 249.6عدد  1396در مرداد ماه سال ( 1390=100شاخص کل )بر مبنای

درصد است که نسبت به همین اطالع در  8.1افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( .داشته است

درصد تغییرات شاخص کل )نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای .واحد درصد کاهش یافته است 0.8رصد(، د 8.9ماه قبل )

درصد است که نسبت به همین اطالع در تیرماه  7.7نسبت به دوره مشابه سال قبل  96ماه منتهی به مردادماه سال  12شهری( در 

در این ماه به رقم « ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی»شاخص گروه عمده .تواحد درصد افزایش یافته اس 0.1درصد(،  7.6) 1396

نسبت « ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی»شاخص گروه عمده .دهددرصد افزایش نشان می 0.5رسید که نسبت به ماه قبل  304.6

نسبت به  1396ماه منتهی به مردادماه  12در  دهد و درصد تغییرات این گروهدرصد افزایش نشان می 11.0به ماه مشابه سال قبل 

واحد درصد افزایش  0.2درصد(،  11.0) 1396ماهه منتهی به تیرماه 12درصد است که نسبت به تورم  11.2دوره مشابه سال قبل 

زایش نشان درصد اف 0.5رسید که نسبت به ماه قبل  302.7در ماه مورد بررسی به عدد « هاخوراکی»شاخص گروه اصلی .یافته است

ماهه این  12دهد و نرخ تورم درصد افزایش نشان می 11.1نسبت به ماه مشابه سال قبل « هاخوراکی»دهد. شاخص گروه اصلی می

رسید که نسبت به  230.7به رقم  1396در مردادماه « کاالهای غیرخوراکی و خدمات»شاخص گروه عمده .درصد است 11.3گروه 

نسبت به ماه مشابه سال « کاالهای غیرخوراکی و خدمات»میزان افزایش شاخص گروه عمده .درصد افزایش داشته است 0.6ماه قبل 

درصد است که  6.2نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  1396ماه منتهی به مردادماه  12درصد بوده است و نرخ تورم  6.8قبل 

 .درصد(، تغییری نداشته است 6.2) 1396ماهه منتهی به تیرماه  12نسبت به تورم 

http://www.iana.ir/fa/news/47797/%D9%86%D8%B1%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۲تاریخ: 

 ریکاوری در تاالر کشاورزی

های کاالیی در جهان بود که همین ویژگی مهم با فرض وجود بازارهای مدرن کشاورزی آغازگر ایجاد بورسدنیای اقتصاد: ایجاد 

تواند جایگاه محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران را تقویت های جهانی متنوع و همچنین بسترهای موجود در کشور میتجربه

قعی عرضه و تقاضا با فرض افزایش خریداران و تقویت حضور فروشندگان خود کند. ورود معامالت گسترده کشاورزی و ایجاد تقابل وا

پتانسیل مهمی برای ایجاد ابزارهای مالی نوین خواهد بود. این رویکرد در نهایت به تامین مالی بخش کشاورزی، کاهش ریسک و 

 .شمار خواهد رفتکشاورزان بهمنافع آن برای بخش تولید و  ترینپذیری این بازار منجر خواهد شد که مهممدیریت

تمالی و های مالی احپذیر بودن این بازار منتهی خواهد شد که زیانبینیاین شرایط در نهایت به شفافیت معامالتی و مخصوصا پیش 

امله دهد. از سوی دیگر استفاده از ابزارهای مالی همچون معامالت آتی و اختیار معگری مخرب را کاهش میهمچنین حضور واسطه

امالتی نیاز معتواند به فروش محصوالت قبل از برداشت نیز منتهی شود که در نهایت ابزارهای موردپس از تامین مالی این صنعت می

را کامل خواهد کرد. اهمیت بازار کشاورزی با فرض جایگاه استراتژیک آن در اقتصاد هر کشور بر کسی پوشیده نیست که به همین 

سک تواند با کاهش ریشمار آورد که میمالت محصوالت کشاورزی را باید هدفی استراتژیک برای اقتصاد ایران بهدلیل ذات تقویت معا

گذاری و تامین مالی آن منجر شود که تحقق شدن این بازار، به افزایش حجم تولید و حتی تقویت سرمایهپذیربینیتولید و پیش

نیاز رسد یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی یعنی بینظر میهمراه خواهد داشت. بهچنین امری منافع بزرگی را برای کشورمان به 

گذرد. در این رابطه مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره شدن کشور به واردات محصوالت کشاورزی از بستر بورس کاالی ایران می

توجهی داشته است از نظر کمی و کیفی و تنوع، رشد قابلهای اخیر ورود محصوالت کشاورزی به بورس کاال از به اینکه طی سال

 .های گذشته خبر دادبرابر شدن تعداد محصوالت کشاورزی معامله شده در بورس کاالی ایران نسبت به سالدو

ن نکته هزار میلیارد تومان اعالم کرد و با ذکر ای 270نژاد همچنین ارزش کل محصوالت کشاورزی را در کشور حدود حامد سلطانی

وگو کرده، معتقد است: در وی که با پایگاه خبری بورس کاال گفت .ها و تهدیدها در حوزه کشاورزی پرداختبه بررسی پتانسیل

بینی کافی برای کشاورزان وجود نداشته باشد و های موجود در حوزه تجارت کشاورزی باعث شد تا قدرت پیشهای اخیر تالطمسال

ادهای بازار محصوالت کشاورزی سرخورده شود؛ در این زمینه امیدواریم با ادامه عزم جدی که در مسووالن کشاورز با توجه به روید

های بورس کاال وجود دارد، حوزه تجارت محصوالت کشاورزی را به سمت بهینه شدن پیش حوزه کشاوزی در استفاده از ظرفیت

طوری سازی تجارت کشاورزی استفاده از ابزارهای بورس کاال است؛ بهبهینه نژاد تصریح کرد: یکی از الزامات مهم برایببریم. سلطانی

شرایطی  بینی کنند؛ همچنین بایدکنندگان محصوالت کشاورزی بتوانند آینده این بازار را پیشکه باید شرایطی فراهم شود تا تولید

و از بازاری برای تامین مالی مطمئن برخوردار باشد که مهیا شود تا کشاورز بتواند محصول خود را قبل از برداشت به فروش برساند 

وی به ضرورت تخصیص تسهیالت به بخش تجارت اشاره کرد و ادامه .همه این موارد از کارکردهای ابزارهای بورس کاالی ایران است

 وقت آن است که تسهیالت کرد و اکنونهای گذشته در حوزه کشاورزی عموما تسهیالت به بخش تولید اختصاص پیدا میداد: در سال

 دهد. ویبه سمت تجارت محصوالت کشاورزی سوق پیدا کند، زیرا اگر تجارت دچار مشکل شود حوزه تولید را تحت تاثیر قرار می

تواند رخ دهد، توجه به کیفیت محصول است که متاسفانه در برخی محصوالت این تصریح کرد: نکته دیگری که در حوزه تجارت می

عامل شرکت بورس کاالی مدیر.نداشت، اما با اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال شاهد تحقق این امر هستیم موضوع صدق

ای است، عنوان کرد: در حال حاضر محصوالت جدیدی ایران با بیان اینکه رویکرد بورس در حوزه محصوالت کشاورزی رویکرد توسعه

ه در سال گذشته مقدمات ورود پسته به بورس کاال فراهم شد و امسال در فصل برداشت طوری کدر حال ورود به بورس کاال هستند به
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ن هایی همچوگیری بازار و معامله این محصول در بورس کاالی ایران خواهیم بود. وی افزود: محصول پسته در قالبپسته شاهد شکل

طوری که انبارهایی در نقاط مختلف کشور مورد پذیرش قرار بهتواند در بورس کاال مورد معامله قرار بگیرد گواهی سپرده کاالیی می

حصول کند و مگیرند و نوع مشخصی از محصول با استانداردهای مشخص در آن انبار قرار گرفته و کشاورز قبض انبار را دریافت میمی

وان مباشر، وکیل یا بازارگردان که نژاد تصریح کرد: قالب دیگر این است که افرادی تحت عنرساند. سلطانیخود را به فروش می

کنند که در این راستا بانک کشاورزی شناخته شده هستند امر تجهیز و جمع آوری محصول از کشاورز و عرضه در بورس را پیگیری می

ی خواهند مال دهد، زیرا این افراد برای تجارت پسته نیاز به منابعتسهیالت الزم را به تجارت محصوالت کشاورزی و پسته اختصاص می

افه کند. وی اضداشت که بخشی از این منابع سوی بانک کشاورزی و بخشی از منابع ارزی از صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا می

کرد: منابعی که از سوی صندوق توسعه ملی برای صادرات پسته در نظر گرفته شده است، در قالب تنزیل اسناد اعتباری به حوزه 

کند، زیرا قطعا تجارت پسته بدون تامین منابع مالی کار سختی خواهد بود بنابراین باید منابع مالی با تجارت یپسته اختصاص پیدا م

وی از عرضه خرما در سال جاری خبر داد و گفت: درخصوص محصوالتی همچون پسته و .گره بخورد تا کمبود نقدینگی ایجاد نشود

وردار است عالوه بر اینکه هدف اصلی از عرضه محصوالتی مانند پسته و خرما در خرما بحث استاندارد محصول از اهمیت زیادی برخ

شف قیمت شود، کپذیر هستند و از آنها استقبال میبورس کاال ایجاد مکانیزمی برای کشف قیمت است یعنی برای محصوالتی که بازار

توانند با تخفیف مورد معامله قرار بگیرند. وی ستند، میصورت بگیرد. در این بین محصوالتی که از استانداردهای الزم برخوردار نی

کننده بدانند محصول خود را با چه قیمتی در بورس عنوان کرد: هدف از عرضه محصوالت در بورس کاال این است که کشاورز و تولید

، در بازار محصوالت هستیم های مخرب شاهد نوسانات قیمترسانند ضمن اینکه بعضا در فصل برداشت با حضور واسطهبه فروش می

ن امر تنها رساند که ایبینی داشته و بداند برای سال آینده محصول خود را با چه قیمتی به فروش میبنابراین کشاورز باید توان پیش

کشاورزی وری بخش قانون افزایش بهره 33شود. مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه به اجرای ماده از طریق بورس کاال محقق می

اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای این ماده، ذرت و جو کل کشور در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران عرضه 

شود. وی افزود: با همکاری بازرگانی صورت آزمایشی در قالب این سیاست در بورس کاال عرضه میشده و در حال حاضر نیز گندم به

ها در بورس گندم کل کشور در قالب سیاست قیمت تضمینی و سایر قالب 97ی در حال انجام است تا در سال هایریزیدولتی برنامه

کاالی ایران عرضه شود که در این راستا اقداماتی از سوی شرکت بازرگانی دولتی انجام شده و جلساتی با حضور فعاالن بخش خصوصی 

وری مورد معامله قرار بگیرد. قانون افزایش بهره 33ندم نیز بتواند در قالب ماده صورت مستمر در حال برگزاری است تا گو دولتی به

وی ادامه داد: عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال و نیز استفاده از ابزارهای بلندمدت مانند معامالت سلف، فیوچرز و پیمان 

 .کندحوزه تجارت محصوالت کشاورزی فراهم مینگری کشاورزان را افزایش داده و امنیت خاطر را در آتی قدرت آینده

http://www.iana.ir/fa/news/47795/%D8%B1%DB%8C%DA 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 کمک مضاعف بورس کاال به توسعه اقتصاد کشاورزی

کاالیی استراتژیک است؛ از این رو ضرورت عرضه این محصول در فضایی رقابتی همچون بورس کاالی ایران برای کشف قیمت گندم 

صورت عمده در توان انتظار داشت اگر این روال در ساختار کشاورزی جا افتاده و عرضه گندم بهشود و میواقعی و شفاف احساس می

اکنون پس از گندم، آرد هم در بورس کاال عرضه شده و زنجیره  برای اقتصاد کشور دارد. هم بورس کاال انجام شود، منافع بسیاری

های گندم و سایر غالت را در اختیار رقیبی برای جذب محمولهاکنون در بورس وجود دارد، این بازار جذابیت بیتولید این کاال هم

شورای اسالمی درخصوص اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کاال به گزارش میزان، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  .دارد

اظهار کرد: نکته مهمی که درباره اجرای این سیاست وجود دارد، لزوم آموزش به کشاورزان درباره الگوی کشت مورد نیاز است تا 

 ت محصوالت کشاورزیساله درخصوص کاشمدیریت صحیحی در این بخش صورت گیرد. ناصر موسوی الرگانی به مشکالتی که هر

رویه و فزونی عرضه نسبت به های زمانی مختلف دیده شده که یک محصول به دلیل کاشت بیدهد، اشاره کرد و گفت: در بازهرخ می

ها را در پی دارد و با همین تفکر، به دلیل عدم کاشت یک محصول تقاضا، کشاورزان را متضرر ساخته، زیرا اشباع بازار کاهش قیمت

یق و ریزی دقها بر لزوم برنامهیابد. وی ادامه داد: این نمونهها چند برابر سال قبل افزایش میزان نیاز کشور در سال بعد، قیمتبه می

توان های معامالت بورس کاال اشاره دارد که به دنبال آن میثبت آمار و اطالعات از حجم عرضه و تقاضای موردنیاز به کمک سامانه

اسب ریزی منادرات محصول مازاد بر تقاضا یا واردات مورد نیاز تصمیم گرفت. به این ترتیب داشتن یک برنامهنسبت به میزان ص

 .کند، بدون خریدار نماندشود محصولی که کشاورز پس از سختی و کار فراوان برداشت میموجب می

 ترینینی در بورس کاال گفت: یکی از مهماین نماینده خانه ملت درخصوص محصول گندم و عرضه آن براساس سیاست قیمت تضم

صول تواند محاثرات اجرای این سیاست برای یک کاالی استراتژیک مثل گندم این است که کشاورز این اطمینان خاطر را دارد که می

مایت از برای ح خود را به قیمت تضمینی در بورس کاال بفروشد و دولت مابه التفاوت نرخ کشف شده برای آن با نرخ تعیین شده را

های دولت اشاره کرد و گفت: قطعا اجرای این سیاست اثرات مثبتی پردازد. وی به اثرات اجرای این طرح بر کاهش هزینهکشاورز می

هایی که پیش از این دولت متعهد به پرداخت بوده و با اجرای طرح قیمت تضمینی های دولت خواهد داشت؛ هزینهبر کاهش هزینه

 .های این بخش از بودجه دولت خواهد داشت، صرفه جویی قابل توجهی در هزینهدر بورس کاال

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تایید آثار مطلوب عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال، از حذف دالالن و 

اچیز خریداری کرده و سود اصلی را به جیب های نسفته بازان بازار سنتی سخن گفت که هر ساله حاصل دسترنج کشاورز را به قیمت

ای است که در سال جاری قیمت های میدانی نشان داده حضور دالالن بازار کشاورزی به گونهکنند. وی افزود: بررسیخود سرازیر می

ورز پرداخت شده و درصد این مبلغ به کشا 50هزار تومان افزایش یافته، اما کمتر از  5هزار و حتی  4پیاز برداشت شده به حدود 

کنند ها رفته است. افرادی که از مشکالت کشاورزان و نیاز آنها به منابع نقدینگی سوءاستفاده میمابقی آن به جیب دالالن و واسطه

 .کنندو با پیش خرید محصوالتی که حتی به ثمر هم نرسیده، بیشترین سود را عاید خود می

یکی از  :کشاورزی بر اقتصاد ملی از طریق عرضه محصوالت آن در بورس کاال اظهار کردموسوی الرگانی پیرامون آثار توسعه بخش 

تواند رشد اقتصادی کشور را ارتقا دهد، بخش کشاورزی است و ورود محصوالت این بخش به بورس کاال زمینه هایی که میقسمت

بخشی از سهم درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور را به تواند که توسعه این حوزه میطوریکند. بهاین رشد اقتصادی را فراهم می

تواند کمک مضاعفی به بخش کشاورزی اعمال کند.با توجه به جایگاه استراتژیک خود اختصاص دهد و بورس کاال در این راستا می

ف این های مختلی بخشگندم و سایر غالت، حضور این گروه کاالیی در بورس کاال با ابزار مهم قیمت تضمینی منافع بسیاری را برا
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عرصه ایجاد خواهد کرد. پتانسیل مدیریت تولید و فروش، ایجاد بستری مهم و امن برای تامین مالی بخش کشاورزی، پتانسیل ایجاد 

های عرضه، توان ایجاد بازارهای مالی نوین همچون معامالت های سپرده کاالیی با رویکرد مدیریت مصرف و کاهش تکانهصندوق

تواند جذابیت حضور در بورس کاال با رویکرد معامالتی قیمت تضمینی را افزایش دهد. هم اکنون بسیاری از موارد مشابه میمشتقه و 

همه چیز برای حضور حداکثری گندم در بورس کاال در چارچوب معامالت قیمت تضمینی فراهم است و برای سال زراعی آینده 

ازار معطوف داشت. این موارد در نهایت جایگاه بخش کشاورزی را از بازاری سنتی، به های بزرگی را به این بتوان خوش بینیمی

های اخیر نشان داده است که گردد. تجربه سالمیبازاری مدرن تقویت خواهد کرد که منافع آن در نهایت به تمامی فعاالن جامعه باز

های بنای ویژگیگذاری بر متری برای تقویت کیفیت تولید و قیمتاستفاده از مکانیزم قیمت تضمینی پس از کاهش بار مالی دولت، بس

االتر سازد. نقدشوندگی باالی محصوالتی با کیفیت بکیفی و استانداردهای فنی بوده که جذابیت رشد کیفی محصوالت را برجسته می

ع گذاری در صنایبرای تقویت سرمایهو ایجاد مکانیزمی برای تامین مالی بخش داد و ستد در این حوزه مهم و همچنین بسترسازی 

غذایی و کشاورزی موارد دیگری است که در این خصوص خودنمایی خواهد کرد. با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع صندوق پروژه 

ا تبدیلی ی توان این مزیت را بر معامالت قیمت تضمینی در بورس کاال افزود که ذات ایجاد یک پروژه تولیدیهای کاالیی میدر بورس

نیز از پتانسیل تامین مالی در بورس کاال برخوردار خواهد شد. هم اکنون که زنجیره تولید آرد از گندم خوراکی در بورس کاال محقق 

 .توان به جذابیت بیشتر این بازار مالی برای محصوالت کشاورزی خوش بین بودشده می

http://www.iana.ir/fa/news/47888/%DA%A9%D9%85 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 میلیارد دالر سرمایه خارجی در راه ایران 30

فاینانس( خارجی در راه است که از بانک های )میلیارد دالر تامین مالی  30معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی می گوید : حدود 

 .اروپایی و اسیایی جذب می شود

 دروز سه شنبه در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسالمی در مرکز همایش های صدا و سیما با اشاره به انعقا« محمد خزاعی »

 .قرارداد جذب هشت میلیارد یورو از اگزیم بانک کره جنوبی تاکید کرد که قراردادهای دیگر فاینانس تا یک ماه آینده منعقد می شود

به گزارش ایرنا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: تشکیل سرمایه یکی از متغیرهای مهم در رشد اقتصاد است که وجوه 

ابع طبیعی، پس اندازهای اجباری همچون مالیات، پس اندازهای اختیاری و شرکت های بیمه در این میان، از جمله ناشی از فروش من

خزاعی با تاکید بر اینکه با تزریق سرمایه می توان به رونق تولید و اشتغال امیدوار بود، افزود: .منابع عرضه سرمایه به شمار می روند

 .فظت از سرمایه گذار به معنای جلوگیری از کاهش ارزش آن، اهمیت باالیی داردتشکیل سرمایه، جهت دهی آن و محا

رییس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی جمهوری اسالمی ایران گفت: در تمام دنیا بانکها محل سپرده گذاری امن 

ه کانال های مناسب و طراحی شده برای بهره برداری و دریافت سود نیستند، بلکه مخزنی هستند که آبهای پراکنده را جمع و آن را ب

 .خزاعی ادامه داد: با این وجود در کشورهای در حال توسعه شاهد انباشت سرمایه در بانک ها هستیم.صحیح هدایت می کنند

هم ی شده که بیشترین سمعاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: برای پس انداز سرمایه و نحوه توزیع آن در اسالم توصیه زیاد

توزیع نیز در چرخه تولید است، اما اگر نگاه دولت به بانک ها به عنوان یک خزانه برای تامین مالی طرح ها باشد، صدمه زیادی به 

وی یادآور شد: مشکالتی چون کاهش ارزش پول ملی، سلب اعتماد از نظام بانکی، تغییرات نرخ های ارز، بیمه .بانک ها خواهد خورد

سرمایه گذاری، کفایت سرمایه بانکها، ریسک رتبه اعتباری کشور و مواردی از این دست، از جمله مسائل مهم در نظام بانکی کشور 

استانداردهای بین  :خزاعی با بیان اینکه هنوز هیچ موسسه اعتبارسنجی مشهوری با ایران ارتباط ندارد، گفت .به شمار می روند

رییس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی جمهوری .بانکی حاکم شده و شفافیت برقرار شودالمللی مالی باید در نظام 

 .اسالمی ایران با یادآوری آغاز تعامل بانک ها با بانک های خارجی گفت: بدون همکاری نقل و انتقال صورت نمی گیرد

شور نیست بلکه به این معنی است که با اگزیم بانک کره یا خزاعی گفت: معنای امضای قرارداد فاینانس به معنی بدهکار کردن ک

اوربانک اتریش یا ملی بانک های ایتالیا، قرارداد خط اعتباری منعقد شده و ضمانت نامه های آن نیز طی شده است تا صرف طر ح 

ذاری خارجی پرداخت این وی افزود: اگر شورای اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان سرمایه گ.های عمرانی و سرمایه گذاری شود

 .میلیارد دالر استفاده کنند 30تسهیالت را تائید کنند، آن گاه بنگاه ها می توانند از این هشت میلیارد یورو و ارقامی تا 

میلیارد دالر فاینانس که از قبل مذاکرات نفس گیر آن  30تا  29معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در یکماه آینده 

خزاعی در عین حال گفت: البته به نتیجه رسیدن این قراردادها در شرایطی است که مشکل .صورت گرفته بود، به امضا خواهد رسید

وی بر ضرورت همگام سازی نظام بانکی با نظام بین الملل تاکید کرد و گفت:  .خاصی در عرصه بین المللی برای ایران پیش نیاید

سال پیش است؛ به این معنا که یک قرارداد مالی در دوره قبل که در سازمان  5مللی متفاوت از زبان زبان بانک ها در عرصه بین ال

 .صفحه سند تهیه می شود 150تا  100صفحه بود، اما اکنون  30سرمایه گذاری خارجی حضور داشتم، حداکثر 

آن غافل ماند. این در حالی است که ایران از نظر  خزاعی گفت: حضور ایران در مجامع مالی بین المللی بسیار مهم است و نباید از

سیاسی و فرهنگی و اقتدار نظامی، در جایی قرار گرفتیم که امروز نمی شود راجع به روسیه و اتفاقات منطقه، حرف زد بدون اینکه 

حضور داشته باشد، اما  ایران تالش می کرد که در جلسات مرتبط با سوریه 2012تا  2010ایران را در نظر گرفت. البته در سال 
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 1395تا پایان  1384معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از سال .اکنون تا ایران نباشد، جلسه ای برگزار نخواهد شد

میلیارد دالر توافق نامه سرمایه گذاری امضا شده است، گفت: جای خالی بانک های سرمایه گذاری را حس می کنیم و  26معادل 

ورت این اتفاق هم بیش از هر زمان دیگری است. البته برخی از بانکها هنوز نگران تصمیمات آمریکا هستند و البته در این فضای ضر

خزاعی افزود: البته هنوز فضا گل و بلبل نشده است، اما همچون گذشته هم نیست و گشایش های .درگیری پنجره ها باز شده است

میلیارد یورو میان ایران و  8بزرگترین قرارداد وام خارجی در دوره پسابرجام به ارزش بیش از  .تزیادی برای کشور ایجاد شده اس

این قرارداد توسط محمد خزاعی معاون وزیر .کره جنوبی پنجشنبه گذشته در شهر سئول پایتخت این کشور شرق آسیا امضا شد

مهوری اسالمی ایران با چانگ مدیر اگزیم بانک کره جنوبی به اقتصاد و رییس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ج

بانک ایرانی به عنوان  12. بخشهای دولتی و خصوصی ایران می توانند در چارچوب مقررات موجود از این وام استفاده کنند.امضا رسید

اقتصادی و دارایی، پروژه های متعددی بویژه در  بنا به اعالم وزارت امور.بانکهای عامل و طرف قرداداد استفاده از این وام خواهند بود

حوزه بهداشت، حمل و نقل و انرژی پیش از این مورد مذاکره قرار گرفته و آماده معرفی به طرف کره ای هستند که پس از امضای 

ایی برای صدور قرارداد وام توسط سیستم بانکی کشور و اخذ مصوبه دولت برای تضمین وام مذکور، وزارت امور اقتصادی و دار

میلیارد دالر با اگزیم بانک چین برای برقی  7/1پیش از این و پس از امضای برجام نیز قرارداد وام .ضمانتنامه وام اقدام خواهد کرد

میلیارد یورو با روسیه برای بخش انرژی و حمل و نقل نیز امضا و اجرایی  2/2 قرارداد و بود شده امضا مشهد –کردن راه آهن تهران 

های کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال، نظارت موثر اعتباری بانک ضرورت بازبینی و اصالح نظام اعتباری بانک.شده است

های کشور در راستای حمایت از ام اعتباری بانکهای حقوقی نظها و چالشمرکزی در راستای حمایت از تولید و اشتغال، فرصت

الملل در راستای حمایت از تولید و اشتغال، راهکارهای عملی برای تقویت  تولید و اشتغال، راهکارهای توسعه تعامالت بانکی بین

تای ها در راساعتباری بانک ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال، نقش بازار سرمایه در بهبود عملکرد نظاممنابع اعتباری بانک

 .حمایت از تولید و اشتغال از محورهای بیست و هشتمین همایش بانکداری اسالمی است

http://www.iana.ir/fa/news/48014/30%D-9%85%DB%8C%D9%84 
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 کالناقتصاد 
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 تک نرخی شدن ارز نیازمند حل مسائل سیاسی است

می  رد: یکسان سازی نرخ ارز پیش نیازهاییک اظهار ارز نرخ سازییکسان در تاخیر دالیل مورد در ایلنا  یزد در گفتگو باحمدحاتمی

های های اروپایی همکاریافزود: در شرایط فعلی به دلیل این که بانکوی .ترین آن امکان نقل و انتقال آسان ارز استخواهد که مهم

 .توانند به اهداف خود برسندالزم را با ما ندارند و هنوز مسئله جا به جایی منابع ارزی حل نشده خریداران ارز نمی

از کشور روان نیست، ضمن آن که ذخیره اکنون نقل و انتقاالت ارزی برای خرید کاال از خارج این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: هم

تواند ارزها وی افزود: بانک مرکزی نیز نمی.ارزی مناسبی نیز در اختیار بانک مرکزی قرار ندارد تا عرضه و تقاضای ارز مدیریت شود

اکنون چه رسش که همیزد در پاسخ به این پحاتمی.تواند استفاده کندرا جابه جا کند و از تمام ارزی که در اختیار دارد نیز نمی

راهکاری وجود دارد؟ تصریح کرد: هیچ راهکاری وجود ندارد، به جز حل مسائل سیاسی. تا زمانی که مذاکرات خارجی به نتیجه 

این کارشناس بانکی گفت: ضمن آن که از زمان روی کار آمدن ترامپ شرایط بدتر .مناسبی نرسند وضعیت همین گونه خواهد بود

زود: هم اکنون وضعیت سیاسی آمریکا نیز چندان باثبات نیست و حتی ممکن است ترامپ مجبور به استعفاء وی اف.هم شده است

شود، همچنین تکلیف ما نیز به دلیل شرایط جنگی در منطقه و در کشورهای عراق و سوریه چندان روشن نیست تا امکان تک نرخی 

 /.شدن ارز فراهم شود

http://www.iana.ir/fa/news/48042/%D8% 

 

 

 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 رتبه ریسک ایران یک پله بهبود یافت

رسیده که نتیجه آن کاهش هزینه  1395در سال  6به رتبه  1392در سال  7رییس کل بانک مرکزی گفت: رتبه ریسک ایران از 

به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف که به عنوان نماینده دولت .تأمین مالی ایران در بازارهای بین المللی استهای 

 تدبیر و امید به خراسان جنوبی سفر کرده است، در جلسه شورای اداری این استان با بیان اینکه نتیجه مثبت بهبود رتبه ریسک ایران، کاهش

 یای تأمین مالی در بازارهای بین المللی است، افزود: این موضوع می تواند به افزایش سرمایه گذاری خارجی و استفاده از منابع بین المللهزینه ه

وی ارتقای رتبه کشور در شاخص سهولت محیط کسب وکار بانک جهانی را از جمله دستاوردهای دولت یازدهم عنوان کرد  .در کشور منجر شود

در  152ر این زمینه اقدامات زیادی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است که در نتیجه این تالش ها رتبه کشور از و گفت: د

رتبه ارتقا یافته است. ضمن انکه بر اساس برنامه ریزی های انجام  32رسید که در واقع جایگاه ایران،  1395در سال  120به رتبه  1392سال 

 .و به دامنه قابل قبولی از لحاظ معیارهای بین المللی برسد 100ش می شود رتبه ایران به زیر شده تال

سیف افزود: یکی از اقداماتی که بعد از برجام رخ داد، موضوع استفاده از فاینانس های خارجی بود که در رونق کسب و کار بسیار 

ت تنظیم قراردادهای خارجی مقداری زمانبر شد؛ لیکن خوشبختانه بر حائز اهمیت است. اگرچه به دلیل شرایط خاصی که وجود داش

میلیارد یورو با اگزیم بانک  8مبنای گشایش های ایجاد شده و برداشته شدن تحریم ها شاهد انعقاد قرارداد خطوط اعتباری به میزان 

سال گذشته حجم صادرات نسبت به واردات  رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه خوشبختانه در.کره جنوبی در هفته گذشته بودیم

افزایش یافت ادامه داد: امروز در شرایطی قرار داریم که تراز تجاری ایران مثبت است. سهم مالیات نسبت به نفت افزایش یافته که 

  .این امر به معنای کمتر شدن وابستگی بودجه دولت به نفت است و اقتصاد نسبت به گذشته مقاوم تر شده است

http://awnrc.com/index.php
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ف با اشاره به نوسانات نرخ ارز در اوایل آغاز به کار دولت یازدهم گفت: نوسانات نرخ دالر در آن برهه زمانی موجب می شد که سی

سرمایه گذاران نتوانند به راحتی پیش بینی پذیری دقیقی از اقتصاد داشته باشند و در مورد آن تصمیم گیری کنند. خوشبختانه در 

ز از ثبات و آرامش بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده که این امر نویدبخش سرمایه گذاری و رشد شرایط کنونی اقتصاد امرو

سیف با بیان اینکه نمی توان به هیچ عنوان از آثار و تبعات مثبت برجام چشم پوشی کرد گفت: برخی  .اقتصادی در آینده است

است. در توضیح این موضوع باید به این نکته اشاره کرد که در حال  معتقدند مشکالت نظام بانکی در دوران پسابرجام برطرف نشده

ان پسابرجام با بانک های دنیا برقرار کرده و تجارت خارجی کشور بدون نیاز به دور در کارگزاری رابطه 756 حاضر نظام بانکی ایران 

شود. علی رغم این موضوع همچنان خواهان پرداخت های نقدی و روش های تسویه گذشته می تواند از طریق نظام بانکی انجام 

فضای مطلوب تر بین المللی و ارتباط با همه بانک های دنیا هستیم. به گفته سیف، البته بخشی از عدم تحقق اهداف به دلیل فاصله 

وی افزایش ذخایر  .دانستگرفتن نظام بانکی از استانداردهای روز دنیاست از این رو نباید تمام خألها در این باره را معطوف به برجام 

راهبردی کشور را از جمله دستاوردهای دولت دانست و گفت: در حال حاضر ما در زمینه گندم به خودکفایی دست یافته ایم و عالوه 

 شورای در شده تعریف های حداقل از بیشتر بسیار ما گندم ذخایر همچنین. کنیم اقدام مهم محصول این صادرات به توانیم می بر آن 

رییس کل بانک مرکزی .است شده اندازی راه نیز پتروشیمی مجتمع 10 یازدهم، دولت در است تاکید قابل. است ملی امنیت عالی

 خشیب اینکه بیان با شد، برگزار امروز ظهر که « ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان خراسان جنوبی»همچنین در جلسه 

حمایت از تولید و  uبرای ها دارایی این از تواند نمی بانکی نظام متأسفانه: گفت است، بالاستفاده و منجمد بانکی نظام های دارایی از

تسهیالت دهی استفاده کند. بر این اساس بخشی از دارایی های نظام بانکی در قالب امالک، بدهی دولت به نظام بانکی و مطالبات 

وی .مک استانداران می توان دارایی های نظام بانکی را برای کمک به تولید به کار گرفتمعوق بالاستفاده شده است. از این رو و با ک

افزود: در شرایطی که نظام بانکی با انباشتی از مشکالت ساختاری در دهه های گذشته رو به روست و فعالیت هایش محدود شده 

پایدار هدفمند به بخش های مختلف اقتصادی اعطا شود.  است، باید این منابع محدود به منظور کمک به توسعه اقتصادی و اشتغال

البته در این بین نباید از اصالح نظام بانکی غافل شد که قطعاً تحقق این مهم و بازیابی توان نظام بانکی، به تنهایی از عهده بانک 

 .مهم یاریگر ما باشدمرکزی و مجموعه بانک ها و موسسات اعتبار برنمی آید و دولت نیز الزم است برای تحقق این 

http://www.iana.ir/fa/news/4796۸/%D۸%B۱%D۸%AA 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۱تاریخ: 

 2۰میلیارد تومان در بورس کاال/ افزایش  4۰۰هزار تن محصول کشاورزی به ارزش هزار و  ۱47معامله یک میلیون و 

 درصدی ارزش ۱3درصدی حجم و 

مدیرعامل بورس کاال یکی از الزامات الزم برای بهینه سازی تجارت کشاورزی استفاده از ابزارهای بورس کاال است به طوری که باید 

همچنین کشاورز بتواند محصول خود را قبل از تولید کنندگان محصوالت کشاورزی بتوانند آینده این بازار را پیش بینی کنند؛ 

برداشت به فروش برساند و از بازاری برای تامین مالی مطمئن برخوردار شود که همه این موارد از کارکردهای ابزارهای بورس کاالی 

به گزارش ایانا، مدیرعامل بورس کاالی ایران در حاشیه کارگاه آموزش آشنایی خبرنگاران حوزه کشاورزی که امروز .ایران است

در طبقه ششم بورس کاالی ایران برگزار شد، با نحوه معامالت محصوالت در خصوص توسعه عرضه و معامالت  96مرداد  1چهارشنبه 

های اخیر ورود محصوالت کشاورزی به بورس کاال از نظر کمی و کیفی و تنوع،  بخش کشاورزی بورس کاالی ایران گفت: طی سال

رشد قابل توجهی داشته است به طوری که در حال حاضر تعداد محصوالت کشاورزی معامله شده در بورس کاالی ایران نسبت به 

حامد سلطانی نژاد افزود: طبق برآوردهای .ستبرابر شده و محصوالت اثرگذار و استراتژیکی وارد این بازار شده ا 2سال های گذشته 

هزار میلیارد تومان است، بنابراین پتانسیل بسیار خوبی در این  270صورت گرفته ارزش کل محصوالت کشاورزی در کشور حدود 

ر حوزه تجارت وی ادامه داد: در سال های اخیر تالطم های موجود د.حوزه نهفته است؛ البته تهدید هایی هم در این بخش وجود دارد

قدرت پیش بینی کافی برای کشاورزان وجود نداشته باشد و کشاورز با توجه به رویدادهای بازار محصوالت   کشاورزی باعث شد تا

کشاورزی سرخورده شود؛ در این زمینه امیدواریم با ادامه عزم جدی که در مسئوالن حوزه کشاوزی در استفاده از ظرفیت های بورس 

سلطانی نژاد تصریح کرد: یکی از الزامات الزم .د، حوزه تجارت محصوالت کشاورزی را به سمت بهینه شدن پیش ببریمکاال وجود دار

برای بهینه سازی تجارت کشاورزی استفاده از ابزارهای بورس کاال است به طوری که باید شرایطی فراهم شود تا تولید کنندگان 

را پیش بینی کنند؛ همچنین باید شرایطی مهیا شود تا کشاورز بتواند محصول خود را  محصوالت کشاورزی بتوانند آینده این بازار

قبل از برداشت به فروش برساند و از بازاری برای تامین مالی مطمئن برخوردار باشد که همه این موارد از کارکردهای ابزارهای بورس 

ره کرد و ادامه داد: در سال های گذشته در حوزه کشاورزی وی به ضرورت تخصیص تسهیالت به بخش تجارت اشا.کاالی ایران است

عموما تسهیالت به بخش تولید اختصاص پیدا می کرد و اکنون وقت آن است که تسهیالت به سمت تجارت محصوالت کشاورزی 

زه یگری که در حووی تصریح کرد: نکته د.سوق پیدا کند زیرا اگر تجارت دچار مشکل شود حوزه تولید را تحت تاثیر قرار می دهد

تجارت می تواند رخ دهد، توجه به کیفیت محصول است که متاسفانه در برخی محصوالت این موضوع صدق نداشت اما با اجرای 

 .سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال شاهد تحقق این امر هستیم

 رونق معامالت پسته با آغاز فصل برداشت

اینکه رویکرد بورس در حوزه محصوالت کشاورزی رویکرد توسعه ای است، عنوان کرد:  مدیر عامل شرکت بورس کاالی ایران با بیان

در حال حاضر محصوالت جدیدی در حال ورود به بورس کاال هستند به طوری که در سال گذشته مقدمات ورود پسته به بورس کاال 

 .حصول در بورس کاالی ایران خواهیم بودفراهم شد و امسال در فصل برداشت پسته شاهد شکل گیری بازار و معامله این م

وی افزود: محصول پسته در قالب هایی همچون گواهی سپرده کاالیی می تواند در بورس کاال مورد معامله قرار بگیرد به طوری که 

 ار قرارانبارهایی در نقاط مختلف کشور مورد پذیرش قرار می گیرند و نوع مشخصی از محصول با استاندارهای مشخص در آن انب

 .گرفته و کشاورز قبض انبار را دریافت می کند و محصول خود را به فروش می رساند
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سلطانی نژاد تصریح کرد: قالب دیگر این است که افرادی تحت عنوان مباشر، وکیل یا بازارگردان که شناخته شده هستند امر تجهیز 

نند که در این راستا بانک کشاورزی تسهیالت الزم را به تجارت و جمع آوری محصول از کشاورز و عرضه در بورس را پیگیری می ک

پسته اختصاص می دهد، زیرا این افراد برای تجارت پسته نیاز به منابع مالی خواهند داشت که بخشی از این   محصوالت کشاورزی و

وی اضافه کرد: منابعی که از سوی .منابع سوی بانک کشاورزی و بخشی از منابع ارزی از صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا می کند

صندوق توسعه ملی برای صادرات پسته در نظر گرفته شده است، در قالب تنزیل اسناد اعتباری به حوزه پسته اختصاص پیدا می کند 

قدینگی نزیرا قطعا تجارت پسته بدون تامین منابع مالی کار سختی خواهد بود لذا باید منابع مالی با تجارت گره بخورد تا کمبود 

 .ایجاد نشود

 عرضه خرما در راه است

وی از عرضه خرما در سال جاری خبر داد و گفت: در خصوص محصوالتی همچون پسته و خرما بحث استاندارد محصول از اهمیت 

شف ای کزیادی برخوردار است عالوه بر اینکه هدف اصلی از عرضه محصوالتی مانند پسته و خرما در بورس کاال ایجاد مکانیزمی بر

قیمت است یعنی برای محصوالتی که بازار پذیر هستند و از آنها استقبال می شود، کشف قیمت صورت بگیرد.در این بین محصوالتی 

وی عنوان کرد: هدف از عرضه محصوالت در .که از استاندارهای الزم برخوردار نیستند، می توانند با تخفیف مورد معامله قرار بگیرند

است که کشاورز و تولید کننده بداند محصول خود را با چه قیمتی در بورس به فروش می رساند ضمن اینکه بعضا در بورس کاال این 

حضور واسطه های مخرب شاهد نوسانات قیمت در بازار محصوالت هستیم بنابراین کشاورز باید توان پیش بینی   فصل برداشت با

با چه قیمتی به فروش می رساند که این امر تنها از طریق بورس کاال محقق می برای سال آینده محصول خود را   داشته و بداند

 .شود

 برنامه ریزی برای مرجعیت قیمت زعفران

 2وی به عرضه زعفران در بورس کاال اشاره کرد و گفت: برای عرضه محصول زعفران در بورس کاال اقداماتی موثری صورت گرفته و 

ورد پذیرش قرار گرفته است که امیدواریم با عرضه این محصول در بورس کاال مرجعیت قیمتی محصول زعفران در استان خراسان م

سلطانی نژاد در خصوص عرضه محصوالت سردرختی در بورس کاال گفت: از آنجا که محصوالت سردرختی .این محصول اتفاق بیافتد

قراردادهای بلندمدت مورد معامله قرار بگیرند و قبل از فصل قابلیت ماندگاری طوالنی مدت در انبار را ندارند، می توانند به صورت 

 .برداشت در بازاری منسجم به فروش برسند که این موضوع باعث منتفع شدن کشاورزان می شود

 ، سال گندمی تاالر نقره ای97

اشاره کرد و گفت: در راستای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی  33مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه به اجرای ماده 

اجرای این ماده، ذرت و جو کل کشور در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران عرضه شده و در حال حاضر نیز گندم 

 .به صورت آزمایشی در قالب این سیاست در بورس کاال عرضه می شود

گندم کل کشور در قالب سیاست قیمت  97انجام است تا در سال  وی افزود: با همکاری بازرگانی دولتی برنامه ریزی هایی در حال

تضمینی و سایر قالب ها در بورس کاالی ایران عرضه شود که در این راستا اقداماتی از سوی شرکت بازرگانی دولتی انجام شده و 

قانون  33بتواند در قالب ماده جلساتی با حضور فعاالن بخش خصوصی و دولتی به صورت مستمر در حال برگزاری است تا گندم نیز 

وی ادامه داد: عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال و نیز استفاده از ابزارهای بلندمدت .افزایش بهره وری مورد معامله قرار بگیرد

ت محصوالت مانند معامالت سلف، فیوچرز و پیمان آتی قدرت آینده نگری کشاورزان را افزایش داده و امنیت خاطر را در حوزه تجار

 .کشاورزی فراهم می کند
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 حفظ جایگاه در بازارهای جهانی با روش های نوین

وی به ضرورت عرضه محصوالت استراتژیک در بورس کاالی ایران اشاره کرد و گفت:محصوالت استراتژیک کشاورزی باید از مکانیزم 

ما و زعفران اولین تولید کننده و در حوزه پسته دومین های بورس بهره مند شوند زیرا ایران در حوزه محصوالت کشاورزی مانند خر

تولید کننده دنیا است که حفظ این جایگاه نیازمند استفاده از روش های نوین همچون بورس کاالست که امیدواریم با آگاهی بخشی 

 .و اطالع رسانی و همچنین همکاری یکدیگر سهمی را در توسعه این بازار ایفا کنیم

کاالی ایران در ادامه به عرضه جوجه یک روزه در بورس کاال اشاره کرد و گفت: جوجه یکروزه یکی از کاالهای مدیرعامل بورس 

اساسی حوزه کشاورزی است که سهم قابل توجهی در نهاده های تولید مرغ دارد که اگر قیمت این محصول در مکانیزم بازاری و 

 .ودکشف شود، تالطم بازار مرغ قابل پیش بینی خواهد ب

وی خاطرنشان کرد: در بازار جوجه یکروزه با ساختار خصوصی مواجه هستیم و تولید کنندگان جوجه یک روزه ساختار دولتی ندارند 

 .که وارد حوزه قیمت گذاری شویم ولی قیمت گذاری باید حاصل عرضه و تقاضا باشد که این امر در بورس کاال صورت می گیرد

وجه یک روزه محصولی است که قالب بورس را دارد و باید در قالب قراردادها بلندمدت به فروش رود، سلطانی نژاد با بیان اینکه ج

تصریح کرد: در حال حاضر برخی از تولیکنندگان جوجه یک روزه محصول خود را در بازار فرعی عرضه کردند که با تکمیل مدارک 

د تدریجی بخش قابل توجهی ازجوجه یک روزه در قالب بورس به بازارعرضه در حال انتقال به تاالر اصلی هستند بنابراین در یک فرآین

وی با بیان اینکه با عرضه جوجه یک روزه .می شود که این امر تاثیر بسزایی در جلوگیری حضور دالالن و نوسانات قیمت در بازار دارد

 تند، عنوان کرد: امیدواریم با تداوم عرضه ایندر بورس کاال تخصیص مناسبی صورت گرفته و تولید کننده از کشف قیمت راضی هس

 .محصول به سمت معامالت منسجم و قیمت های متعادل در حوزه بازار مرغ و جوجه پیش رویم

 دامداران قدرت پیش بینی پیدا می کنند

ر می هستند و اگسلطانی نژاد به عرضه محصوالت لبنی در بورس کاالی ایران اشاره کرد و گفت: محصوالت لبنی از محصوالت مه

بتوانیم بازار شیر را به سمتی ببریم که قابلیت پیش بینی داشته باشند، از زیان دامداران جلوگیری می کنیم بنابراین قطعا باید برای 

 .بازار شیر برنامه ریزی های الزم صورت بگیرد تا دامداران بتوانند قدرت پیش بینی آینده را داشته باشند

تفاده از ابزارهای بورس کاال و قراردادهای بلند مدت دامدار می تواند بازار محصول خود را برنامه ریزی کند لذا وی اضافه کرد: با اس

در مورد محصولی مانند شیر حتما باید به سمت بازار بلند مدت و قراردادهای بلندمدت حرکت کنیم که امیدواریم در آینده با کمک 

مدیر عامل شرکت بورس کاالی ایران در پایان به آمار معامالت .عرضه این محصول باشیمو حمایت مسئوالن جهاد کشاورزی شاهد 

هزار  147مرداد ماه بالغ بر یک میلیون و  27مرداد ماه پرداخت و گفت: از ابتدای سال تا  27محصوالت کشاورزی از ابتدای سال تا 

اال معامله شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با میلیارد تومان در بورس ک 400تن محصول کشاورزی به ارزش هزار و 

درصدی ارزش مواجه شده است که این رشد ناشی از ورود محصوالت جدید و رونق معامالت  13درصدی حجم و  20افزایش 

 .کشاورزی است

http://www.iana.ir/fa/news/477۸2/%D9%۸۵%D۸ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 ماهه اول ۵جزئیات آمار تجارت خارجی در 

درصدی نسبت به پنج ماهه سال  16بر اساس اعالم گمرک ایران، ارزش صادرات غیرنفتی با کاهش پنج درصدی و واردات با افزایش 

به گزارش ایانا از گمرک ایران، آمار تجارت خارجی پنج ماهه نخست سال جاری را منتشر شده که بر اساس .گذشته همراه بوده است

درصد افزایش یافته است.بر  5.34آن، حجم تجارت خارجی ایران در سال جاری تا ابتدای شهریور ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

هزار تن کاال در گمرکات کشور تماما به صورت  266میلیون و  62ی این اساس، در پنج ماهه اول سال جاری تشریفات گمرک

میلیون و  14هزار تن سهم واردات و  41میلیون و  48الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار 

 635میلیارد و  36دت یادشده به مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در م.هزار تن سهم کاالهای صادراتی غیرنفتی بود 225

است، چراکه مجموع تجارت خارجی ایران در پنج ماهه  1395درصد بیشتر از مدت مشابه سال  5.34میلیون دالر رسید که این رقم 

نواع میلیون دالر ا 442میلیارد و  19میلیون دالر بود. در پنج ماهه اول سال جاری به میزان  778میلیارد و  34نخست سال گذشته 

 23.97دهد. این رقم در ماه گذشته درصد افزایش را نشان می 16.49کاال وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

ای و برخی کاالهای اساسی مربوط ترین دالیل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو، کاالهای سرمایهدرصد بود و عمده

دالر افزایش یافت  367یاد شده متوسط قیمت کاالهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک هزار و همچنین در مدت .شودمی

دهد و در این مدت شاهد افزایش صادرات پنج کشور عمده طرف درصد افزایش را نشان می 8.84که در مقایسه با سال گذشته 

میلیون دالر رسید که  193میلیارد و  17 به جاری سال اول ماهه پنج رد ایران غیرنفتی صادرات مجموع ایم؛معامله با ایران هم بوده

 .درصد بود 9.54درصد کاهش داشته است؛ این رقم در ماه گذشته  4.95در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 

درصد افزایش یافت و  2.03در مرداد ماه سال جاری صادرات پتروشیمی سبز شد و با یک روند افزایشی نسبت به چهارماهه گذشته 

میلیارد دالری شد. با این حال تجارت خارجی ایران با کاهش صادرات سایر کاالها همراه است. در این بخش هم گرچه شاهد بهبود  6

 .درصد بود 14.99درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت که البته این رقم در تیرماه  9.3ایم، اما نسبت به چهارماهه قبل بوده

درصدی بودایم. همچنین متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی نیز در مدت  5.39در بخش صادرات میعانات گازی هم شاهد افت 

 غیرنفتی صادرات بخش در بهتری وضعیت مجموع در درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه 3.47دالر رسید که  358یادشده به 

 به نسبت امسال نخست ماهه پنج در چین به ایرانی کاالهای صادرات که نحوی به شده حاکم جاری سال اول چهارماهه به نسبت

درصد افزایش یافته است. در بازار عراق هم عملکرد بهتری داشتیم و رشد چهار درصدی ثبت شد.صادرات غیر نفتی  10 گذشته سال

رصدی صادرات کشورمان به امارات متحده د 14.54ایران به کره جنوبی هم با افزایش هشت درصدی همراه شد و تنها شاهد افت 

میلیون دالر،  920اقالم عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش دو میلیارد و .ایمعربی بوده

ها به جز فرآورده های سبک ومیلیون دالر، سایر روغن 576میلیون دالر، پروپان مایع شده به ارزش  652پلی اتیلن گرید فیلم با 

میلیون دالر بوده است.اقالم عمده وارداتی در پنج ماهه ابتدایی سال جاری نیز به ترتیب  498میلیون دالر و متانول با  555بنزین با 

سی  2000تا  1500میلیون دالر، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر  612میلیون دالر، ذرت دامی به ارزش  963شامل برنج با 

میلیون دالر  410میلیون دالر و لوبیای سویا با  434میلیون دالر، قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با  515به ارزش  سی

جاری به ترتیب شامل چین به ارزش خرید سه میلیارد و ترین خریداران کاالهای ایرانی نیز در پنج ماهه اول سالعمده.بوده است

میلیون دالر، جمهوری کره با  583میلیون دالر، امارات متحده عربی با دو میلیارد و  604میلیون دالر، عراق با دو میلیارد و  743

 .میلیون دالر بوده است 199میلیون دالر و هند با یک میلیارد و  676یک میلیارد و 
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میلیون دالر، امارات  256مل کشورهای چین با چهار میلیارد و کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در مدت یادشده به ترتیب شا

میلیون  266میلیون دالر، هند با یک میلیارد و  346میلیون دالر، جمهوری کره با یک میلیارد و  341متحده عربی با سه میلیارد و 

 .میلیون دالر بوده است 138دالر و ترکیه با یک میلیارد و 

http://www.iana.ir/fa/news/4۸۰64/%D۸%AC%D۸%B2 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۵ : تاریخ

 هزار تن گندم در تاالر کشاورزی بورس کاال  63عرضه 
  .تن گندم است 904هزار و  63میزبان عرضه  شهریور ماه 5تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز یکشنبه 

هزار  23ی، تن گندم خوراکی در قالب طرح قیمت تضمین 154هزار و   36بورس کاالی ایران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شودهزارتن گندم دوروم نیز به صورت نقدی و در بازار فیزیکی عرضه می 4تن گندم خوراکی و  750و 

هزار 47تن کنجاله آفتابگردان و  200تن شکر سفید،  675تن روغن خام، یک هزار و  200تن جو دامی،  135براساس این گزارش، 

تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد .ت کشاورزی عرضه می شودقطعه جوجه یک روزه گوشتی نیز در تاالر محصوال

تن انواع قیر ،سالپس واکس، مواد  532هزار و  60عالوه بر این، .تن انواع قیر، گوگرد و عایق رطوبتی است 834هزارو  42عرضه 

 .وپتروشیمی عرضه می شودپلیمری، مواد شیمیایی و وکیوم باتوم در تاالر فرآورده های نفتی 

هزار تن مس کم عیار،  20هزار تن شمش بلوم،  2تن میلگرد،  110تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز عرضه 

تن  300بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز شاهد عرضه .تن سولفور مولیبدن را تجربه می کند 140تن کنسانتره فلزات گرانبها و  12

 .لن دی فنیل دی ایزوسیانات، نخ پلی استر، سولفات آمونیوم و آنیلین استمتی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960605000890 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 افزایش نرخ تمام محصوالت طیور به غیر از جوجه + جدول

 4.1های اصلی بخش طیور در هفته گذشته افزایشی نسبی را تجربه کرد، اما قیمت جوجه افتی در حالی که محصوالت و نهاده

بررسی شده، مربوط به ذرت بود که به به گزارش خبرنگار ایانا، در هفته گذشته بیشترین درصد افزایش قیمت در میان موارد .درصدی داشت

 تومان افزایش قیمت داشتند. 100درصد رشد داشت. البته مرغ زنده، مرغ کشتار و گوشت مرغ نیز هر کدام  4.2تومان یعنی  30میزان 

ن در حالی ای کمترین افزایشی که در این مقطع زمانی اتفاق افتاد، مربوط به کنجاله سویاست که نرخ آن تنها یک درصد اوج گرفت.

 0.5و  1.4درصد رشد منفی داشت و مرغ کشتار و گوشت مرغ نیز به ترتیب،  4.1و ذرت  0.3است که دو هفته قبل، قیمت سویا 

 روزه ثابت ماند.درصد افزایش یافتند. در این میان نرخ مرغ زنده و جوجه یک

ود افزایش قیمت مرغ زنده برای هفته جاری نیز ادامه داشته و شبینی میهای گذشته پیشها در ماهبا توجه به نوسان نمودار قیمت

ب که ورود افتد. به این ترتییا حداقل تغییری نکند. البته این موضوع به طور کامل به شرایطی بستگی دارد که برای بازار اتفاق می

رچند که به احتمال قوی، میزان مصرف مرغ ها را به صفر نزدیک خواهد کرد. هبیشتر شرکت پشتیبانی امور دام احتمال افزایش نرخ

 کند که در نهایت رونق بیشتر بازار گوشت را به همراه خواهد داشت.های پیش رو افزایشی نسبی را تجربه مینیز در هفته

http://www.iana.ir/fa/news/47815/%D8%A7%D9%81% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

 ساماندهی پرداخت بهای گندم با استفاده دولت از کارکرد بورس کاال

تواند تجاربی دولت اقدامات مناسبی برای ساماندهی پرداخت بهای گندمکاران تدارک دیده است که ارائه گندم در بورس کاال می

کند تا شرایط خرید گندم از کشاورزان تسهیل شود؛ با ارائه گندم در بورس کاال دو مزیت شفافیت و سرعت در پرداخت مطالبات ایجاد 

 8عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه حدود   .شودای عملیاتی میگندمکاران به نحو کارشناسی شده

طور تقریبی گندم امسال از کشاورزان خریداری شده است به خبرگزاری خانه ملت گفت: پرداخت بهای هزار تن به 800میلیون و 

گندمکاران امسال تاخیر یک ماهه داشته است. علی اکبری درباره وضعیت پرداخت بهای گندمکاران توسط دولت، گفت:به عبارتی از 

نماینده مردم شیراز  .صد میلیارد تومان بهای گندم به کشاورزان پرداخت شده استهزار و پان 7هزار و پانصد میلیارد تومان،  11

ای وجود ندارد که درمجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: دیرکرد بهای گندم ظرف مدت یک ماه طبیعی است زیرا منابع پولی آماده

است که برای تامین بهای گندمکاران از منابع پرداختی  طور مستقیم بهای گندمکاران را پرداخت کرد، بنابراین دولت مجبوربتوان به

وی با بیان اینکه دولت اقدامات مناسبی برای ساماندهی پرداخت بهای گندمکاران تدارک دیده است،  .بهای کشاورزان را پرداخت کند

ن تسهیل شود و این در حالی است تواند تجاربی ایجاد کند که شرایط خرید گندم ازکشاورزایادآورشد:ارائه گندم در بورس کاال می

 ای عملیاتیکه با ارائه گندم در بورس کاال دو مزیت شفافیت و سرعت در پرداخت مطالبات گندمکاران به نحو کارشناسی شده

 .شودمی

http://www.iana.ir/fa/news/47973/%D۸%B3%D۸%A7% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۴ : تاریخ

 دهد فارس از شرایط جوی کشور گزارش می
درجه در سه روز آینده در مناطقی از نوار شرقی  32کاهش دما در سواحل خزر و گردوخاک در زابل/ دمای فردای تهران حداکثر 

  .شود که در زابل گاهی با گردوخاک همراه استمیبینی کشور در برخی ساعات وزش باد شدید پیش

 ها با نفوذ جریانات شمالیهای هواشناسی و خروجی مدل، براساس تحلیل آخرین نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 ران،با رگبار مناطق برخی ابرناکی، خزر ساحلی هایاستان در و دشومی بینیپیش روز آینده در سواحل خزر کاهش نسبی دما 2در 

 زا مناطقی در یکشنبه روز وقت اوایل و گیالن در امروز بعدازظهر وضعیت این که شودمی بینیپیش باد وزش و رعدوبرق گاهی

آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و بعدازظهر امروز در مناطقی از شمال .بود خواهد توجه قابل حدودی تا گلستان غرب و مازندران

فردا یکشنبه بارش پراکنده باران و وزش .شمال اردبیل رشد ابر و در برخی ساعات رگبار پراکنده باران یا رعدوبرق دور از انتظار نیست

زم شود تمهیدات الیهای ساحلی دریای خزر توصیه م، به هموطنان در استانشودبینی میباد در مناطقی از مازندران و گلستان پیش

 بینیپیش در سه روز آینده در مناطقی از نوار شرقی کشور در برخی ساعات وزش باد شدید.کار گیرندرا جهت برداشت شالی به

شود و شاهد افزایش روز دوشنبه از ناپایداری در نوار شمالی کشور کاسته می.است همراه گردوخاک با گاهی زابل در که شودمی

 .روز آینده آسمان صاف و آفتابی خواهد بود 2در سایر مناطق کشور طی .این منطقه هستیم نسبی دما در

 خواهد درجه 23 و 32 تهران در فردا دما کمینه و بیشینه شود؛می بینیپیش آسمان تهران فردا صاف تا کمی ابری و کاهش وزش باد

درجه باالی صفر سردترین  4رکز استان و شهرکرد با کمینه دمای ترین مدرجه باالی صفر گرم 47فردا اهواز با بیشینه دمای .بود

متر ثبت شد، بارش میلی 214.7مردادماه امسال  26میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز .مرکز استان خواهد بود

 .ارش سال گذشته استدرصد ب 91متر بود، بنابراین بارش سال جاری میلی 235.9سال گذشته در این بازه زمانی 

  .متر بوده استمیلی 53بیشترین میزان بارش در هفته چهل و هفتم سال زراعی متعلق به منطقه کالله استان گلستان به میزان 

 .مشاهده کنند اینجا از را کشاورزی هواشناسی هفتگی خبرنامهتواند جزئیات دیگر کاربران همچنین می

snews.com/newstext.php?nn=http://www.far13960604301095 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۷ : تاریخ

 هادرصدی غذا تا افزایش شدید بیماری 3۰جهان با تغییرات آب و هوایی؛ از کاهش  گرفتاری
یابد به تعداد ها بسیار افزایش میدرصد کاهش و بیماری 30بانک جهانی هشدار داد با تغییرات آب و هوایی تولید غذای مردم تا  

  .شود و میزان بالیای طبیعی هم روز به روز بیشتر خواهد شدمیلیون نفر اضافه می 100فقرای جهان 

وهوایی در بانک جهانی بر اساس تحقیقاتی ت آبمدیر ارشد تغییرا« جان روم»، خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین

رسید،  2015درصد در سال  10به  1991درصد در سال  35اخیر میزان فقر در جهان از  که انجام داده نوشته است؛ اگرچه در دهه

نویسد گزارش خود می در« جان روم».وهوایی در آینده میزان فقر و گرفتاری مردم را بسیار افزایش خواهد داداما تغییرات شدید آب

شود به افراد فقیر جامعه جهانی سال آینده باعث می 13یعنی  2030وهوایی تا سال بر اساس تحقیقاتی که انجام شده تغییرات آب

پذیری بیشتر فقرا ایجاد افزایش فقر در جهان به دلیل کاهش شدید تولید محصوالت کشاورزی و آسیب.میلیون نفر اضافه شود 100

اخیراً فائو گزارشی منتشر کرد که تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین عملکرد بالقوه محصوالت کشاورزی را .شدخواهد 

نویسد در آینده افراد فقیر در خطر جدی خواهد بود و تغییرات مدیر ارشد تغییرات آب و هوایی در بانک جهانی می.دهدکاهش می

 .درآمد و طبق ضعیف را هدف قرار خواهد دادر افراد فقیر، کمآب و هوایی یک تهدید جدی است که بیشت

رند. به عنوان گییابد افراد فقیر نخستین کسانی هستند که در معرض بالیای طبیعی قرار میزمانی که تغییرات آب و هوایی شدت می

درآمد و فقیر جامعه بیش از سه برابر عیف، کماز بین برد، تقریباً طبقه ض 1998مثال بعد از طوفان هوریکان که هزاران نفر را در سال 

شده با شرایط کند. بر اساس مطالعات انجامگیر میاز سوی دیگر تغییرات آب و هوایی بخش کشاورزی را زمین.دیگر آسیب دیدند

کاهش خواهد  درصد 30تا  2080درصد و تا سال  5به میزان  2030وهوایی، عملکرد محصوالت کشاورزی تا سال فعلی تغییرات آب

رود. درآمد جامعه به شدت باال مییابد و در این میان هزینه افراد فقیر و کممتعاقب آن قیمت محصوالت کشاورزی افزایش می.یافت

 .درآمد را نشانه خواهد رفتوهوایی، بهداشت و سالمتی مردم به ویژه قشر کمهمچنین تغییرات آب

درصد  10درصد و بیماری اسهال را تا  5تواند تعداد افراد مبتالیان به بیماری ماالریا را تا میگرادی دما افزایش دو تا سه درجه سانتی

 100تعداد افراد فقیر جامعه جهانی را  2030بر اساس گزارش بانک جهانی تغییرات آب و هوایی تا سال .افزایش دهد 2030تا سال 

له با این معضل جامعه جهانی باید اقدامات جدی انجام دهد. نخست اینکه بنابراین برای مقاب.میلیون نفر دیگر افزایش خواهد داد

های هشداردهنده ای افزایش یابد، همچنین سطح پوشش بهداشتی جهانی شود و سیستمهای اجتماعی در سطح گستردهمراقبت

یی اقدام کنند که در این صورت وهوااز سویی محققان بخش کشاورزی باید به تولید محصوالت مقاوم به شرایط بد آب.اعمال شود

 .هایی اتخاذ شود تا سطح انتشار کربن کاهش یابدمحصوالت آسیب کمتری خواهد دید. بعالوه باید سیاست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960607000888 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

 قرارهای سبز اولین هفته شهریور با پاکسازی تنگه واشی آغاز شد

های این هفته نیز در سراسر کشور قرارهای سبزی برگزار شد تا محیط زیست ایران جانی دوباره بگیرد. تنگه واشی، یکی از جاذبه

به گزارش خبرنگار ایانا، تنگه .فعاالن محیط زیست این استان در اولین هفته شهریور ماه پاکسازی شدگردشگری استان تهران با کمک 

های سفر به تنگه واشی است. ترین جاذبههای گردشگری مجاور تهران است. طی مسافت طوالنی در رودخانه یکی از اصلیواشی یکی از جاذبه

داران میراث طبیعی و فرهنگی به این منطقه سفر کنند. های تنگه هم سبب شده است که دوستهای تاریخی به روی دیوارهالبته حضور کتیبه

ای آلوده تبدیل کرده است. در هفته گذشته پاکسازی حاشیه رودخانه منتهی به ه تنگه واشی به همت همین سفرها تنگه واشی را به منطقه

های این جاذبه کاسته شود. در استان کرمانشاه انجام شد تا اندکی از آلودگی "نتهرا 10کانون محیط زیست محله سلسبیل در منطقه "اعضای 

الی هروستای چقاگینو نیز اقدام تحسین برانگیز دهیار و اهالی این روستا که از توابع بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه است، قابل توجه بود. ا

ستا و حاشیه جاده ورودی کردند تا کمربند سبزی در اطراف روستا ایجاد کنند. روستای چقاگینو اقدام به کاشت بیش از پانصد درخت در رو

ای برای آبرسانی به درختان استفاده کردند که این مسئله توجه بسیاری از مهاجران را برای برگشتن به اهالی منطقه از سیستم آبیاری قطره

های گالبی وحشی و زالزالک کاشته شده در پارک جنگلی این شهر با نهال روستا جلب کرده است.در شهر یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد،

های کاشته شده در اطراف چشمه آب تزنگ سروستان آبیاری شد. در سروستان استان فارس هم نهال "انجمن نهضت سبز زاگرس"همت اعضای 

 زمستان کاشته شده بودند. ها در فصلآبیاری شد. این نهال "گروه عاشقان طبیعت شهرستان سروستان"با همت 

های سیاهکل تنها پناه خانواده سبز و دو کودک خردسال یاور محیط ای که در عمق جنگلدر روستای کاشکی استان گیالن نیز خانه

در ممسنی استان فارس هم آبیاری درختان تپه نورالشهدا و .و مردم روستا باز سازی شد "بوم بانان"زیست بود با همت اعضا گروه 

پرورش، منابع  و حضور روسای ادارات آموزش و "انجمن حامیان طبیعت زاگرس"برگزاری سه شنبه بدون خودرو به همت اعضای 

آوری در کازرون استان فارس نیز جمع.جوانان و کمیته امداد به شکلی پر شور برگزار شد طبیعی، هالل احمر، محیط زیست، ورزش و

انجمن "یر درسی برای متقاضیان مطالعه در روستاها در طرح پویش اشتراک سبز، به ابتکار اعضای بیش از چهار هزار کتاب درسی و غ

 .برگزار شد. این ابتکار با همراهی کانون تبلیغات سفید پررنگ از ابتدای تابستان امسال آغاز و پیگیری شده است "میراث پریشان

ه صفه اصفهان با هدف درخواست از شهردار و شورای شهر اصفهان برای اصفهان از توربین بادی کو "صلح با طبیعت"اعضای انجمن 

 های خورشیدی تبدیل شود.های پاک بازدید کردند. آنها معتقدند منطقه سگزی باید به شهر انرژیاستفاده و گسترش انرژی

تحاد برای ا"های کمپین خواست با مسئوالن استانی در خصوص پیگیری "پاژین بانه" ەدر بانه استان کردستان، اعضای هیئت مدیر

که چند هفته پیش شکل گرفته است، دیدار کردند.در شهر ارومیه آذربایجان غربی نیز پاکسازی ته سیگار  "های زاگرسحفظ جنگل

 انجام شد. در درود استان لرستان نیز "ناجیان نبض زمین"های سمی به شهروندان در پارک گل یاس توسط گروه و شناساندن زباله

پیگیری شد. انجمن بانوان طبیعت دوست آبدانان استان  "انجمن مردم نهاد بلوطبان"پاکسازی پارک جنگلی درود با همت اعضای 

 آذربایجان غربی هم "انجمن سبزاندیشان جوان مهاباد"ایالم نیز در پاکسازی حاشیه رودخانه سراب آبدانان مشارکت کردند. اعضای 

 بچه های سندروم داون( با اهدای گلدان های کوچک، این فرشته های کوچک را تشویق کردند.در برنامه گروه آوای سکوت )

http://www.iana.ir/fa/news/4۸۰۰6/%D9%۸2%D۸% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۹ : تاریخ

 دهدگزارش می فارس از شرایط جوی کشور
بینی وزش باد شدید در نوار شرقی کشور آسمان تهران فردا صاف گاهی ثبات گرمای هوا و شرایط جوی پایدار در اغلب شهرها/پیش 

درجه خواهد بود و  23و  36شود که این شرایط روز شنبه نیز حاکم و بیشینه و کمینه دما فردا در تهران بینی میبا وزش باد پیش

خبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی  .شودبینی میآینده در برخی ساعات در نوار شرقی کشور وزش باد شدید پیش در سه روز

 فیابی هواشناسی در سه روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی پایدار و آسمانی صاهای پیشها و نقشه، براساس آخرین دادهفارس

ِرو در مناطق شمالی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، بعدازظهر روز شنبه پیش.شودمی بینیپیش همراه با ماندگاری هوای گرم

در سه روز آینده در برخی ساعات در نوار شرقی .شودمی بینیپیش اردبیل و گیالن وزش باد، رشد ابر، رگبار باران و گاهی رعدوبرق

های هواشناسی تصاویر دریافتی از ماهواره.بود خواهد همراه گردوخاک با زابل منطقه در که شودمی بینیپیش کشور وزش باد شدید

دهد که های دریایی در سه روز آینده نشان میدر اقیانوس و نزدیکی کشور پاکستان است، بررسی مدل« چرخندی»بیانگر تشکیل 

بارش پراکنده در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان و مواج شدن سواحل تأثیر این چرخند در کشور ما به صورت ابرناکی و 

 یشینهب است؛ حاکم نیز شنبه روز شرایط این که شودمی بینیپیش آسمان تهران فردا صاف گاهی با وزش باد.دریای عمان خواهد بود

ترین مرکز استان و درجه باالی صفر گرم 48بیشینه دمای روز آینده اهواز با .بود خواهد درجه 23 و 36 تهران در فردا دما کمینه و

میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز .درجه باالی صفر سردترین مرکز استان خواهد بود 4شهرکرد با کمینه دمای 

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

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

مشاهده  اینجا از را کشاورزی هواشناسی هفتگی خبرنامه تواند جزئیات دیگرکاربران همچنین می. متر بوده استمیلی 53میزان 

 .کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960609001058 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۷ : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوی کشور گزارش می

شود بینی میروز آینده صاف پیش 2افزایش دما در نیمه شمالی کشور/ آسمان پایتخت روزهای آینده صاف است آسمان تهران در  

  .درجه خواهد بود 24و  35همچنین بیشینه و کمینه دما فردا در تهران 

یابی هواشناسی در سه روز آینده در اغلب های پیشها و نقشهبراساس آخرین داده خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .ادد خواهد رخ کشور شمالی یمهن در دما افزایش نسبی روند هفته اواخر تا و شودمی بینیپیش نقاط کشور جوی نسبتاً پایدار

روز آینده اهواز .بود خواهد درجه 24 و 35 تهران در فردا دما کمینه و بیشینه. شودمی بینیپیش روز آینده صاف 2در  آسمان تهران

استان درجه باالی صفر سردترین مرکز  3ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای درجه باالی صفر گرم 46با بیشینه دمای 

متر ثبت شد، بارش سال گذشته میلی 214.7مردادماه امسال  26میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز .خواهد بود

بیشترین میزان بارش در هفته .درصد بارش سال گذشته است 91متر بود، بنابراین بارش سال جاری میلی 235.9در این بازه زمانی 

تواند جزئیات کاربران همچنین می. متر بوده استمیلی 53عی متعلق به منطقه کالله استان گلستان به میزان چهل و هفتم سال زرا

 .مشاهده کنند اینجا از را کشاورزی هواشناسی هفتگی خبرنامه دیگر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960607001271 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 دریزی کرجهت حفظ منابع آب معقول نیست/ باید برای هر قطره آب برنامه توقف ناگهانی تولید گندم یا شکر به

پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: توقف ناگهانی تولید گندم یا شکر به جهت حفظ منابع آب و حذف حجم محسن جالل

اما حرکت به  .یی، باید اشتغال هم دیده شودزیادی از مشاغل مربوط به این محصوالت، معقول نیست. زیرا غیر از امنیت و امنیت غذا

 .جویی آب، اشکال نداردسازی برداشت و صرفههای تجدیدناپذیر، کارآمدی و بهینهوری، حفظ معقول آبسمت باال بردن بهره

ایم. گپ و گفتی در مورد مسئله خودکفایی پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، نشستهپای صحبت محسن جالل

گوید در دنیای امروز خودکفایی معنی ندارد. چرا که پور میداشتیم و نظر او را در مورد این سیاست جویا شدیم. جالل

ایده مطرح شده است. اما در عین حال او به خودکفایی در  شرایط حال حاضر بسیار متفاوت از روزهایی است که این

ایی، با درنظر غذ امنیت بحث در همچنین های نظامی و امنیتی است. ها باور دارد. از جمله آن ها، حوزهبرخی از حوزه

جود ن نگاهی وتر باید چنیتر و امنیتیهای تولید، در خصوص مواد اولیه حیاتیگرفتن نوع محصول، مواد اولیه و مولفه

ملی تجدیدناپذیر است و برای امنیت  داشته باشد. او اعتقاد دارد باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا آب که سرمایه

پور همچنین در مورد چگونگی تری است یا تولید برخی از محصوالت کشاورزی؟ جاللکشور اهمیت دارد، مولفه مهم

 های ورود سرمایهها و نبایدهایی که قابلیت خودکفایی در آن ها وجود دارد و بایدایی، بخشگیری ایده خودکفشکل

 خوانید.مطالبی را بیان کرده که در ادامه به نقل از آنچه در اتاق تهران آمده است، می

*** 

 های اقتصادی ایده درستی است؟آیا ایده خودکفایی در تمام بخش

شود ی باید به چند بخش تقسیم شود. اول، امروز در دنیا خودکفایی معنا و مفهومی ندارد. زمانی خودکفایی مطرح میموضوع خودکفای

یر ما را تواند تصوکنم، سراسر دنیا میافتاده باشد. امروزه وقتی من با شما صحبت میکه شرایط ارتباط نامناسب و تکنولوژی عقب

 50شود گفت که شرایط کشور مانند افتد. پس نمیمحصول، کاال و تولیدات در لحظه اتفاق می ببیند. ارتباط کاری و خرید و فروش

به بعد، این نگاه در  1400 سال پیش است و از آن زاویه به تولید نگاه کنیم. من اعتقاد دارم که دهه آینده، یعنی سال 30یا حتی 

یتی داشتیم و در آینده به کجا خواهیم رسید. فاصله امروز کشور در های گذشته چه وضعکشور قابل تداوم نیست. ببینیم در سال

سال پیش بسیار زیاد است، شاید به اندازه چند  50های حمل و نقل، ارتباطات، تولید، وضعیت جمعیتی و سطح سواد با شرایط زمینه

 خرید مراکز و تجاری فضاهای تقلید دنبال به افراد از بسیاری  90سال گذشته هم این اتفاق افتاده است. در اوایل دهه  5قرن. در 

صورت گیرد.  مجازی فضای در هاخانواده مراودات از درصد 5 از بیش ،1400 سال تا  شودمی بینیپیش امروزه و بودند دنیا بزرگ

درصد و در  30، 2025های دنیا و در درصد از مال 10به جایی خواهیم رسید که  2020گفتند که در سال اگر یک روز به شما می

ها در آن ها شده است، غیر قابل استفاده و تعطیل خواهند شد، شاید گذاریترین سرمایههای دنیا، که بزرگدرصد از مال 50، 2030

 ابابهای بزرگی که امروز در فضای مجازی ایجاد شده که نمونه آن در دنیا آمازون و علیتصور این امر مشکل بود. اما با وجود مجموعه

تر وصل شدن بینید که این گفته در حال وقوع است. این روند و از همه مهمچنینی است، میهای اینکاال و مجموعهو در ایران دیجی

درصد کشورهای دنیا در این شبکه هستند، عمال خودکفایی  90تمام کشورهای دنیا به همدیگر در سازمان جهانی تجارت، که امروز 

د هنوز های غیراقتصادی، شایکند. اما در بعضی محصوالت، به دلیل برخی مسائل امنیتی و دیدگاهها ساقط میرا از فضای تولید کشور

 بتوان به خودکفایی فکر کرد.
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 منظورتان از مسائل امنیتی و غیراقتصادی چیست؟

گاه درستی است، زیرا در زمان مان به سمت خودکفایی پیش برویم، نبه طور مثال اگر در دفاع از کشور و مجموعه نیازهای دفاعی

های گیریم. در بحث امنیت غذایی، با درنظر گرفتن نوع محصول، مواد اولیه و مولفهگونه امکانات، ما در محذوریت قرار مینیاز به این

ه طور مثال دفاع است. بتر باید این نگاه را داشته باشیم و این نگاه قابل تامل و قابل تر و امنیتیتولید، در خصوص مواد اولیه حیاتی

ایم. این بسیار هم خوب است. در روزهای اخیر نشستی در خصوص افزایش تولید و نزدیکی به در محصول گندم خودکفا شده

درصد با خودکفایی فاصله  25شود و کمتر از درصد شکر کشور در داخل تولید می 75خودکفایی شکر در اتاق برگزار شد. امروز 

شد. امروزه باید به این نکته درصد نیاز کشور از واردات این محصول مرتفع می 75های گذشته، بیش از ه در دههداریم. در حالی ک

توجه کرد که محصوالتی همچون گندم و شکر که محصوالت امنیتی ما هستند و به عنوان کاالی استراتژیک به آنها نگاه کنیم، با چه 

 اهنگ شود. این طرز فکر یک هایی برای تولید آنها به کشور تحمیل میوند و چه هزینهشهایی تولید میشرایط، نیازها و مولفه

وجه از چهیبه جای منابع تجدیدپذیر استفاده شود یا به دیم کشت از که کنیم تولید روشی به را گندم ما اگر. خواهدمی هوشمندانه

منابع تجدیدناپذیر استفاده نکنیم، خیلی هم خوب است؛ ولی وقتی در برخی نقاط کشور، گندم با استفاده از منابع تجدیدناپذیر تولید 

ید به این پرسش پاسخ داد که آیا آب که کند. در اینجا باتوانیم هرگز آن ها را جایگزین کنیم، مشکالتی ایجاد میشود که نمیمی

تری است یا گندمی که امروز با چنین روشی تولید ملی تجدیدناپذیر است و برای امنیت کشور اهمیت دارد، مولفه مهم سرمایه

 توان تولید در بسیاری از کنیم؟ من بارها به این نکته اشاره کردم، کشوری مانند جمهوری اسالمی که از نظر خاک پهناور است ومی

ریزی کند. باید بداند محصولی که به هزار کیلومتر مربع دارد، باید برای هر قطره آب برنامه 650محصوالت را در این یک میلیون و 

ث حشود، مقرون به صرفه، عقالنی، امنیتی، علمی و کارشناسی هست یا خیر. بنابراین در بازای مصرف این گنجینه ملی تولید می

ریزی محصوالت کشاورزی باید بدانیم ابتدا باید منابع اساسی مانند آب، خاک و هوا را حفظ کنیم و بعد برای تولید محصوالتی برنامه

 ای وارد نکند. باید محصوالت استراتژیک را در کشور تولید کنیم.کنیم که به خاک و آب و هوای کشور صدمه

ست جای کشت برخی از محصوالت بهتر اآبی هستیم، بهوجه به اینکه ما کشور کمبسیاری از کارشناسان معتقدند که با ت

 باره چیست؟که به سمت واردات آن ها برویم. نظر شما در این

های گذشته بدون توجه به این مسائل، قصد رسیدن به خودکفایی به افتد. در دههاین نگاه مثبتی است که در جهت اصالح اتفاق می

 80 سال در که است موضوع این داخل، در کشور مصرفی شکر درصدی 75 تولید نکته ترینمهم یم. در حال حاضر هر قیمتی داشت

 پس. داریم شکر تولید گرم 600 آب، مکعب متر هر ازای به امروزه ولی کردیم،می تولید شکر گرم 220 آب، مکعب متر هر ازای به

رویم. با این نگاه سیر انجام کار، مثبت وری پیش میو منابع و باال بردن بهره آب از بهینه استفاده سمت به کشت، توسعه جای به

است. از طرفی توقف ناگهانی تولید گندم یا شکر به جهت حفظ منابع آب و حذف حجم زیادی از مشاغل مربوط به این محصوالت، 

وری، حفظ معقول اما حرکت به سمت باال بردن بهرهمعقول نیست. زیرا غیر از امنیت و امنیت غذایی، باید اشتغال هم دیده شود. 

جویی آب، اشکال ندارد. در سه سال آخر وزارت جهاد کشاورزی در سازی برداشت و صرفههای تجدیدناپذیر، کارآمدی و بهینهآب

آب کشاورزی  درصد از 18درصد یعنی در سه سال  6وری آب کشاورزی صورت گرفت و ساالنه دولت یازدهم، اقداماتی جهت بهره

ترین نیازهای بشر ها که اصلیهای گذشته کشور، خصوصا در دو دهه اول انقالب، به همه مولفهذخیره شد. اما در مجموع، سیاست

ی ایم. امروز ما با مشکالتتنها به آب، که به خاک، اکوسیستم و فضای زندگی هم صدمه زدهبرای زندگی هستند صدمه زده است. ما نه

ها و مراتع و نشست غیرقابل قبول خاک های تجدیدناپذیر، نابودی جنگلها، خشک شدن دریاچه ارومیه، نابود شدن آبچون ریزگرد

اند. ما با کشور طوری برخورد های اشتباه به وجود آمدهمواجه هستیم. همه اینها مشکالت زیست محیطی هست که به واسطه سیاست
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داریم، در صورتی که چنین چیزی نیست و بعضی از این ها غیرقابل برگشت است. بسیاری چیز جایگزین کنیم که گویی برای همهمی

ها امکان حل مشکل را نداریم و باید به سمت مدیریت مشکل برویم. امروزه از اقتصاددانان و فعاالن اجتماعی معتقدند در همه زمینه

کالت را بپذیریم و آن ها را مدیریت کنیم. در غیر این صورت ایم. تنها باید وجود مشاز مرحله حل مشکل محیط زیست عبور کرده

 سال آینده این امکان هم وجود ندارد.  10در 

 هایی در خصوص خودکفایی از کجا نشئت گرفته است؟چنین ایده

 توانم بگویم پایه بسیاری از اشتباهات ما در دهه نخست انقالب، به سه دلیل گذاشته شد. به جرئت می

دانش بودیم. متاسفانه پیش از انقالب هیچ برنامه و تجربه و کماطالع، کمهای اقتصادی بسیار کمما در بسیاری از زمینهاول اینکه 

های آلودی که به رژیم قبل داشتیم، از برنامهای برای جمهوری اسالمی بعد از استقالل نداشتیم و به دلیل نگاه تند و بغضاستراتژی

آوریم. دوم اینکه جنگ مسئله بزرگی ره نبردیم. اما امروز داریم بسیاری از آن ها را دوباره به صحنه میکارشناسی آن دوره هم به

های زیادی نتوانستیم دانش نو کسب کنیم. شد. عمال سالبرای کشور بود و تمام نیرو، بودجه و مدیریت ما صرف مسئله جنگ می

ریزی سال نظام پادشاهی ما زیربنای یک نظام جمهوری را نداشتیم و پایه 2500سوم هم استقرار نظام جمهوری اسالمی بود. بعد از 

ساالری دینی در دهه اول انقالب و تنظیم و تایید قانون اساسی کار بزرگی بود. با توجه به شرایطی آن کار ساده ای نبود. تثبیت مردم

روز به خاطر آن ها است. بعدها هم به آن ها نپرداختیم. برای که داشتیم، تصمیماتی در آن دوره گرفته شد که بسیاری از مشکالت ام

مثال بعد از جنگ، بدون در نظر گرفتن اکوسیستم و اقلیم، به سدسازی پرداختیم. بسیاری از سدهایی که امروزه وجود دارد، اصال 

جانبه از نظر اقلیمی، امع و همهمورد نیاز کشور نیستند. یعنی کار به صورت ناقص و بدون کارشناسی، بدون محاسبات و نگاه ج

ی ها کار خیلی سختشد. البته در کنار هم قرار دادن تمام این مولفهجغرافیایی، تاریخی، اکوسیستم، اقتصادی و اجتماعی انجام می

 دهد.ای عمل کردیم و بسیاری از مشکالت امروزه خود را نشان میاست. ما در همه اینها به صورت مقطعی و جزیره

 اتفاق این خودرو صنعت در مثال عنوان به های خودکفایی غالب بوده است. رسد ایدهورد صنعت هم به نظر میدر م

 .است افتاده

ی ما ام که نبایدهانشده است. من همیشه گفتهاقتصاد بزرگ دنیا هستیم که امروز بایدها و نبایدهایمان تعریف 20ما تنها کشوری از 

نیم هایی نباید ورود کاز بایدهایمان بیشتر است. اما به آن توجه نداریم. در طول چهل سال گذشته نیز به این موضوع که در چه زمینه

مولفه در اقتصادشان انتخاب کرده و  20و حداکثر  10های اقتصادی دنیا، حداقل ت نداریم، نپرداخته ایم. همه قطبو توان و ظرفی

های کشاورزی های معدنی، صنعتی، خودروسازی، پتروشیمی، فوالد، فرآوردهاند. امروز در کشور در همه زمینهروی آن ها متمرکز شده

ها گذاران دارند این است که استراتژی توسعه کشور بر مبنای کدام اولویتها و سرمایهشی که شرکتترین پرسایم. بزرگو... ورود کرده

گذاری باید و نباید نداریم. کشورهای دیگر، در اقتصاد هستیم که در بحث سرمایه 20و بایدها و نبایدهاست. ما تنها اقتصاد از این 

درصد  100ها درصد و در برخی زمینه 50ها تا پذیرند؛ در بعضی زمینهگذار خارجی نمییهها به هیچ عنوان سرمابرخی زمینه

  ای نداریم. ریزیگذاران خارجی هستند. ما اصال چنین برنامهسرمایه

  گذار خارجی قرار گیرد. برای اینکه چنین موضوعی در کشور اجرا شود، باید یک منو در اختیار سرمایه

فت. گرریزی صورت میکردیم و براساس آن برنامهگذار امکانات را بررسی مین این کار را کردیم. پیش از ورود سرمایهما در اتاق ایرا

این کار بر عهده ما نیست و باید به صورت استراتژی جامع در کشور مورد توجه قرار بگیرد و اتاق هم در آن نقش داشته باشد. 

گذاری برای پذیر دخیل باشند. به طور مثال اگر امروز در استان کرمان سرمایهار و سرمایهگذخانه، مجلس، مجموعه سرمایهوزارت

گذار را به سمت خودشان هدایت کنند و فکر کنند سرمایهشهرستان استان تالش می 23ورود به صنعت فوالد تمایل داشته باشد، هر 
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. درحالی که در کل استان کرمان فقط سه شهرستان ظرفیت تولید فوالد دارند. این اتفاق زمانی رخ کنند بهترین موقعیت را دارندمی

 ای و استانی نداشته باشیم.دهد که استراتژی منطقهمی

شد، بحث مونتاژ بود. اما امروز شاهد آن هستیم که این سیاست کنار گذاشته هایی که در گذشته اجرا مییکی از سیاست

 های کنونی دارد؟آیا مونتاژ منافاتی با سیاستشده است. 

 کنم ایده آقای عالیخانی بسیار خوب بود و بعدتوان گفت صنعت مونتاژ خوب است یا بد. باید محصول را بررسی کرد. من فکر مینمی

ایم و توسعه پایدار داشتهدرصد  5ای که رشد دورقمی، تورم زیر بینیم که تنها دههکنیم، میسال که آن دوره را بررسی می 40از 

 .کردند بررسی را همان دوره است که هنوز آثارش هست. مبنای کار ایشان این بود که کاالهای قابل مصرف و در سبد خرید مردم 

هاى کاال را دعوت شد. عمال تولید وجود نداشت. ایشان واردکنندهدرصد آن ها از کشورهای دیگر وارد می 90شدند بیش از  متوجه

م و کندهم که این کاال را فقط شما وارد کنید، تعرفه گمرکى را کم مىرد و گفت از االن تا سه سال آینده به شما تضمین مىک

درصد آن کاال را در کشور تولید  50سال آینده باید  5درصد و ظرف  30سال  3کنم، اما بعد از امکانات براى واردات شما فراهم مى

گذارى شد که تا پیش از آن نداشتیم. این یعنى ما در مقطعى مونتاژ اله وزارت آقاى عالیخانى صنعتى پایهسکنید. در طول دوره هفت

را پذیرفتیم ولى نه براى همیشه. امروزه در بعضى کاالها امکان کار و رقابت با دنیا را نداریم. شاید به هیچ وجه صالح نباشد کارخانه 

ى آماده بر باشد و باید از کاالو بهتر باشد مونتاژ کنیم. در بعضى کاالها شاید مونتاژ هم هزینهتولید محصول را در کشور احداث کنیم 

نیم. بابد گیرى کار خودمان کارى انجام دهیم، باید بر اساس منافع تصمیمافک و عالیق سلیقه، اساس بر نباید استفاده کنیم. امروزه 

 دیده گریکدی کنار در ها این همه و دارد منفعت، ارزآورى، بازده و اشتغال بیشتری  ببینیم تامین کاال به چه روشی براى کشور سود،

اتفاق افتاده و نتیجه داشته و به رشد و توسعه  40دهه  در که کارى از باید. نیست خوب هم و است خوب هم مونتاژ، بنابراین. شود

 40هاى ما در همان دهه منجر شده، استفاده کنیم. در آن زمان انقالبى در تولید کشور اتفاق افتاد و زمینه احداث بسیارى از کارخانه

نعت و تواند در معدن، صه پایه اقتصاد ما میروز نشدن مشکالتى ایجاد شد. امروزایجاد شد. اما با تکنولوژى پیش نرفتند. به دلیل به

 کشاورزى باشد.

 به نظر شما ما در چه صنایعى قابلیت خودکفایى داریم؟ 

توانیم خیلى خوب وارد شویم و حتى منطقه را هم پوشش دهیم. به طور مثال در حوزه دارو، با کنم در چند زمینه مىمن فکر مى

میلیون جمعیت  80تنها براى آالتى که وجود دارد، کامال این امکان وجود دارد که نهو ماشینها، علم، دانش، تخصص توجه به نوآورى

میلیون جمعیت منطقه تولید داشته باشیم. نیاز دارویی دنیا با توجه به مسائل زیست محیطى و امراض و  400کشور، بلکه براى 

وجود دارد که دارو به عنوان یک هدف اقتصادى در نظر گرفته شود.  ها روز به روز در حال افزایش است. به نظرم این امکانبیمارى

توانیم بازار داخل بلکه بازار منطقه و در بعضى موارد بازار دنیا تنها مىشود، نههمچنین در بحث صنایع دستى که در ایران تولید می

توانیم و نباید منابع را هدر دهیم. اى ما نمىهکنم در هیچ زمینرا هم هدف قرار دهیم. اما در بحث محصوالت صنعتى من فکر مى

بخش خصوصى باید خودش را با دنیا هماهنگ کند و مطابقت دهد. اگر فضا را باز بگذاریم، خود بخش خصوصى راه و چاه کار خودش 

نار ات اقتصادى را باید ککند. تحمیل، تصمیمات اجبارى و بعضى تعصبکند و قطعا نیازها را مهیا میداند. خودش ورود پیدا میرا مى

 بگذاریم. 

http://www.iana.ir/fa/news/47917/%D8%AA%D9%88 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

مدرسه دهقانان قهرمان برای  ۱۸تأسیس تقویت انعطاف پذیری کشاورزی در برابر تغییرات اقلیمی در هائیتی/ 

 یادگیری و انعکاس شیوه های کشاورزی مقاوم و زیست محیطی

تقویت انعطاف پذیری در برابر تغییرات اقلیمی و کاهش خطر فجایع در کشاورزی برای بهبود امنیت غذایی "، پروژه 2013از سال 

جرا به ا و با تأمین مالی مرکز جهانی محیط زیست ، به کمک وزارت کشاورزی و محیط زیست این کشور، سازمان فائو "در هائیتی

و  -(Grand-Gôave)گرند گوآوه -بخش از مناطق غربی  4، این پروژه در بیش از "هیتی لیبه"درآمد.به گزارش ایانا از سایت 

هزار 2گسترش یافت و بیش از  -(Anse-à-Pitres)و آنسه آ پیترس  (Belle-Anse)آنسه -، بلّه(Bainet)باینت  -جنوب شرقی 

شناسایی و تکثیر بذرها و محصوالت گیاهی  -1موارد زیر بود: تولیدکننده و دسترنج های آنان را در بر گرفت که نتایج آن شامل 500و

تن  70ایجاد شدند. ارقام مختلفی از بذرها توزیع شدند: حدود  (GPAS) 2گروه تولید کننده صنعت بذر 12مقاوم در برابر اقلیم: 

تن از نوعی نخود  8، تن ذرت خوشه ای besebas ،8تن از نخود نوع  DPC 40 / Xrav ،15.6تن نخود نوع  26ذرت مرغی، 

تن از نخود کونگو. بذرهای سایر گیاهان نظیر )کاساوا، سیب زمینی، انواع لوبیا، گیاهان  20.4تن از نوع دیگری نخود و  9.3ناشناخته، 

ننده تولیدک 187کشاورز و  260: نوعی گیاه غده ای که مصرف غذایی دارد( نیز توزیع شدند. عالوه بر این، yam minisetsمکنده و 

و تکثیر کننده بذر درباره فنّاوری تکثیر بذرهای کشاورزی آموزش دیدند. توزیع بذرهای سبزیجات و تجهیزات کشاورزی )چنگک، 

برای  (CEP)3مدرسه دهقانان قهرمان 18تأسیس  -2داس، صاف کننده( برای کشاورزان در هر فصل زراعی نیز سودمند بود. 

نفر تسهیل گر سی ای پی آموزش  23مربی و  43: (BPAE)4ی و زیست محیطی درستیادگیری و انعکاس شیوه های کشاورز

نفر از اعضای کمیته های جی آر دی آ و  120به اجرا درآمد.  (GRDA)5طرح مدیریت مخاطرات کشاورزی محلی 10دیدند. 

نفر نیز تحت آموزش سیستم  126ند. نفر از رهبران جوامع، مفاهیم پایه مدیریت خطر و تغییرات اقلیمی را یاد گرفت 130همچنین 

شناسایی، بکارگیری و انتشار شیوه های درست ایجاد نظام های تولیدات پایدار: این پروژه  -3قرار گرفتند.  (SAP)6هشدار سریع

انتشار و انعکاس شیوه های زیست محیطی و کشاورزی درست را )از جمله:کشت به صورت راهرویی، کشاورزی مبتنی بر جنگلداری، 

ه، شخم زنی حداقل( ارتقاء می بخشد؛ کشاورزان و تکنسین نوارهای چمن، مالچ پاشی، سرشاخه زنی متمرکز، مرزبندی، شیب های زند

های پیشرو آموزش تربیت می کند؛ قطعه های نمونه و گلخانه ها را راه اندازی می کند؛ نهال های درختان میوه و جنگلی را توزیع 

پروژه، به خصوص از نظر می کند. مدیران سازمان های کشاورزی و محیط زیست منطقه جنوب شرقی هائیتی از اثرات مثبت این 

محبوبیت شیوه های درست کشاورزی و زیست محیطی و همچنین آموزش کشاورزان بدون فراموش کردن مدرسه دهقانان قهرمان، 

 ابراز رضایت کردند. 

1 .Global Environment Facility 

2 .Groupings of Artisanal Seed Producers 

3 .Champs Schools Peasants 

4 .Good Agricultural and Environmental Practices 

5 .Local Agricultural Risk Management Plans 

6 .Early Warning System 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/48052/%D8%AA%D9%82 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۲تاریخ: 

 هاها قربانی شالیتاالب

زنده باشد؛ تا مثل یک تاالب آب را در خود نگه دارد، هوا را معتدل کند و به گیاه و جانور « لَپو»قرار بود  |شهروند ، مهتاب جودکی

 .بندهای شمال ایران استها و آبزندگی بدهد، اما نشد و این داستان بیشتر تاالب

درمانی به خود باران درست« زاغمرز»هاست است که ماه«. لپو خشک شد»ها تیتر زدند که امسال خشکی زودتر از راه رسید و رسانه

کند، شالیکاران در یک کیلومتری دریای خزر، تا آبی در خود ذخیره می« لپو»هاست که سال .را سیراب کند« لپو و پلنگان»ندیده تا 

ماند. همین بهار آب از نکا به لپو آمده، سرریزش کرده بود و جاده اصلی را آخر تابستان دیگر چیزی باقی نمی کنند و تاتقسیمش می

هم پوشانده بود، اما باز به مزارع برنج روستاهای بهشهر رساندندش و تابستان به نیمه نرسیده، لپو خشکید. شالیزارها سرتاسر نوار 

 .شودهای شمال کشور تکرار میبندانها و آببرای بیشتر تاالباند و این قصه سبز شمالی را گرفته

 هاست که همین بودهسال

بار زودتر از همیشه اتفاق افتاده. این مرداب در غرب اما این« طور بودههمیشه همین»گویند کنند و میخشکیدن لپو را همه تأیید می

ه وسعتی ها کها به همه این تاالبه است: لپو، شیرخان لپو و پلنگان. مازندرانیالمللی میانکاله سه تاالب را در خود جای دادتاالب بین

طور زیست مازندران این های رسمی محیطبه معنی آب. از گزارش« او»به معنی پهن و « لپ»گویند لپو؛ هکتار دارد، می600بیش از 

 .ستاند، اما حالشان نزار االمللی ثبت شدهعنوان تاالب بینمسر بهها به همراه میانکاله در کنوانسیون راشود که این تاالببرآورد می

این روال خشکیدن هر ساله، برای لپو طبیعی است و »گوید: می« شهروند»بان طبیعت میانکاله به حر منصوری عبدالملکی، دیده

کرده، در اختیار اهالی روستای مین میهاست که همین بوده. این تاالب که از گذشته آب شیرین میانکاله را از سمت غرب تأسال

آب شود. حاال هم زمان برداشت برنج رسیده و لپو فقط کمی زودتر از همیشه بیزاغمرز است و آب ذخیره آن صرف کشاورزی می

بیشتر از یک دهه قبل، با کاهش قیمت مرکبات و زمین خوردن «.شده است. با این همه، خشکی هر زمان که باشد خوب نیست

م هیزم منطقه را ه»داشت و « بخشینقش تعادل» رفته برنج محصول اصلی شمال کشور شد؛ محصولی که دیم بود، جی، رفتهنسا

گوید، اکنون طور که منصوری میاین.کند، جایش را گرفتبر است و آب را هم آلوده میبرچیده شد و برنج که آب« کردتأمین می

کند، تمام مخازن آب را از بین محصولی که آب زیادی مصرف می»ی شده و شالیزار است: کارکیلومتر شمال ایران برنج900تمام 

گذارد دیگر سالم نیست؛ مملو است از سم و کود شیمیایی و فلزات سنگین. این آلودگی به خزر هم برد و آبی هم که باقی میمی

های شمالی ایران به کمترین سطح بندانتاالب، تمام آب جز اینشود و بهسال خشک میتأثیر چنین رفتاری هر رسد. لپو تحتمی

که در پاییز و زمستان میزبان پرندگان مهاجر است، به کمترین سطح خود « زینه وند»بندان رسند. مثال همین حاال آبخود می

 «.رو کرده استهای آبی را با چالش آب روبهرسیده. این مسأله، خزر، یعنی یکی از بزرگترین حوضه

 های لپووایت یکی از میرآبر

و  کنددارد و اسماعیل امیری، ساکن روستای زاغمرز، یکی از آنهاست. او آب را عادالنه میان کشاورزان تقسیم می« میرآب»لپو چند 

دهد: میتوضیح « شهروند»گوید و به او از حال و روز لپو می« لپو فعال خشک است.».حواسش هست که به همه برسد و زیادوکم نشود

افتد اما امسال زودتر خشک شد. دلیلش چیزی نیست جز خشکسالی. بیشتر از سال، میاین اتفاقی است که بسته به بارندگی هر»

 «.های زاید رود نکا پر شده بود و امسال که باران نیامد زودتر از موعد خشک شدهفت ماه است که باران نزده. تاالب با آب

کنند. هزار هکتار زمین کشاورزی از تاالب لپو، پلنگان و شیرخان تقسیم آب می3د، چیزی حول و حوش گویطور که امیری میاین

هزار نفر شامل 20روستای دهستان میانکاله با جمعیتی بیش از 11ایرنا چند روز پیش در خبری نوشته بود که معیشت ساکنان 

http://awnrc.com/index.php
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و وابسته های لپتپه به تاالبآباد، للهمرز و قره، امیرآباد، عسگرآباد، حسینچال، یعقوب لنگه، یکه توت، زاغمرز، زینوندروستاهای نمک

جز صید و شکار مجاز که به تاالب وابسته است، شغل اصلی مردم این روستاها کشاورزی و دامداری است و تمامی این است. به

هزار هکتار اراضی کشاورزی و هزاران 2ین آب بیش از کنند. تاالب لپو منبع تأمروستاها از آب آبریزهای منتهی به لپو استفاده می

هایی که در آنها ذخیره هست، بر حسب بنداندهد که آبمیرآب روستای زاغمرز توضیح می.کاشت حاشیه استاصله درخت دست

 .شود و هر روستا قانون و معیار خاص خود را داردهای قبل بر مبنای کشت تقسیم میتجربه سال

ها چندکِشته کاری هم زمینتر از پنبهسالی است که مرده. قبل10کاری پنبه» :گویدجا پا گرفت؟ او میکاری اینچه شد که برنج

کرد. سطح کاشتیم شرایط جوی فرق میصرفد. وقتی پنبه میکاشتند اما االن چیز دیگری نمیبود. مردم در گذشته کمتر برنج می

وقت طالی سفید بود اما صرفید. پنبه آنکاشتند و میینها، جو، غالت، لوبیا و سویا هم میبه جز ا .کشت هم خیلی کمتر از حاال بود

از زمانی که نشاکاری شروع »خواهند: ماه آب می6دهد، شالیزارها اینطور که میراب روستا توضیح می«.توجهی کردندبه ارزشش بی

ی دو ماه این طرف و آن طرف هم باید زمین آب داشته باشد و آماده روز تمام به آن آب گرفت و یک90شود تا زمان برداشت باید می

هکتار 900های اخیر خیلی باال رفته، چنان که در گذشته کل سطح کشت زاغمرز به گفته او سطح زیر کشت برنج در سال« شود.

آید و مثل سیلی است که ناگهان میاز نگاه میرآب کشت برنج .هزار هکتار3برابر رسیده است؛ 3شالیکاری بود اما االن بیشتر از 

کردند اما برنج جایش را ذره جمع میکردند. پنبه را باید ذرهچون باید از کاشت تا برداشت کار می« پنبه زحمت داشت»رود. می

برف و امسال »و همیشه مشتری برایش هست. « رسددیر یا زود به فروش می»بعد از درو هم « شود.باره برداشت مییک»گرفت که 

نارنگی که گونه بومی شمال است سرمای زمستان را دوام آورد اما تمام درختان نونهال و جوان « یخ نگذاشت مرکبات پا بگیرد.

کیفیت خاک در حاشیه زاغمرز، لپو و توسکارود اصال خوب نیست. به عالوه با »او از شوری زمین هم گله دارد:  .مرکبات از بین رفت

ت شدن اسها محصول برنج شالیکاران زاغمرز به نیم رسیده است. امسال درو کشت محصول تازه در حال شروعکمبود آب در این سال

 «.و هنوز معلوم نیست نتیجه چه باشد

 تواندزیست به تنهایی نمیسازمان محیط

 «کننده تاالب و دیگری...ها اکنون به دردی دچارند؛ یکی به آلودگی و فاضالب، یکی دیگر به برداشت منابع تغذیههمه تاالب»

زند و اضافه زیست از این دردها حرف میهای ایران در سازمان حفاظت از محیطابوالفضل آبشت، مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب

 «.هاستاین داستان همه تاالب»کند که می

ماجرا این است »گوید: چنین می« شهروند»زیست است، به ها برعهده سازمان حفاظت محیطاو با این توضیح که مدیریت همه تاالب

گذارند؛ وزارت کشاورزی پیگیر ها تأثیر میهای خود بر وضع تاالبکه نهادهای دیگری مثل وزارت کشاورزی و نیرو هم با اولویت

زیست طباره مسأله قدرت سازمان محیآبشت معتقد است در این«.افزایش سطح زیر کشت است و وزارت نیرو به دنبال تأمین آب

جاب ها مکردن اولویتزیست نهادی حاکمیتی و نظارتی است و باید تالش کند نهادهای دیگر را به همسنگسازمان محیط»نیست: 

که بداند این کار به قیمت از دست رفتن منابع طبیعی است، آنجنگد و بیهای خودش میکند. در حال حاضر هر ارگانی برای اولویت

 «.تواندزیست به تنهایی نمیزمان محیطدهد. پس ساادامه می

شود و ما در این مورد های سطحی استحصال میدرصد آب95اکنون در ایران »این رفتار از سوی تمام نهادها در حالی ادامه دارد که 

در بعضی از »اما  «شوددرصد آب تجدیدپذیر استفاده می40تا  20در تمام کشورها بین »طوری که به «.های دنیا هستیمجزو اولین

 «.روددرصد هم فراتر می95های آبی ما این میزان از حوضه

 ...اگر لپو از دست برود
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اند در لپو شناسایی شده است. زندگی این گونه از آنها در معرض خطر اعالم شدهگونه پرنده حمایت شده که هشت60کم دست

گونه آن حمایت 2گونه پستاندار که 20بزی و آبزی مهاجر، بومی و عبوری،شده کنار آگونه پرنده غیرحمایت130ها به عالوه پرنده

گونه انواع مارها به لپو وابسته 15ها و بیش از پوست و انواع نرمتنان و کرمگونه ماهی، چند گونه دوزیست، سخت10شده و بیش از 

 وهواست؛ مکان وخانه رایگان آبهر تاالب تصفیه»دهد: شود اگر لپو از دست برود؟ آبشت به زبان ساده توضیح میحاال چه می.است

آبی، منبعی وجود داشته باشد. با از کند تا در فصل بیگیرد و مثل اسفنج آب را در خود ذخیره میفضایی که جلوی سیالب را می

وروز و اختالف شبشود و اختالف دمای و کمتر می شود، تعادل دمایی کمرفتن هر تاالب هوای آن منطقه دچار آسیب میدست

 «.اش جز ضرر نیستهای فسیلی و برق بیشتر خواهد شد و خروجیرود. در نتیجه مصرف سوختسال باالتر می دمای

م و از ها داریبیشترین تنوع زیستی را در تاالب»شود: کم نابود میها کشاورزی هم کمها نیست، با از بین رفتن تاالبفقط همین

هاست. نتیجه این اتفاق هم آسیب به کشاورزی است چون با از بین رفتن تنوع زیستی میزان بین رفتن گونه رفتنشان مساوی ازبین

 «.صورت مصنوعی با آفات مبارزه کنیم، خاک و آب هم آلوده خواهند شد شود و اگر تالش کنیم که بهآفات بیشتر می

ها از قدر ادامه پیدا کند که آبکاری در شمال کشور آنبرنجرسدیعنی قرار است درصد محصوالت کشاورزی به مصرف دام می50

طور نیست که سازمان این»های ایران این است: ها هم؟ توضیح مدیر ملی طرح حفاظت از تاالبدست بروند و آلوده بشوند و تاالب

شت شاورزی باید پای کار بیاید و معیعنوان متولی دستور توقف شالیکاری را بدهد و این اتفاق بیفتد، بلکه جهاد کزیست بهمحیط

حل را در تدوین برنامه جامع او راه«.شود و نهادهای دیگر؛ زمان الزم استجایگزین هم تعیین شود، بعد وزارت کار درگیر موضوع می

ها رباره اولویتشود که دشدن آن فضایی ایجاد میما در حال تدوین این برنامه هستیم و با نهایی»بیند: مدیریت حوضه آبریز می

زیست همگی به شکل معقول مدیریت شوند. براساس این برنامه سازمان حفاظت وگو کنیم و کشاورزی، تأمین آب و محیطگفت

شود که به تعهداتشان عمل کنند. پس در های مرتبط این موضوع طلب میگیرد و از دستگاهزیست کار نظارت را در پیش میمحیط

با توجه به تاریخی که ایران از سر گذرانده، »کند: گوید و اضافه میآبشت اینها را می«.ر بود که شرایط عوض شودتوان امیدواآینده می

 ترین راه توسعهکشور ما در حال توسعه است و اولویت اول چنین سرزمینی از سوی حاکمیت، توسعه اقتصادی است. همیشه آسان

زند، اما در که توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته به طبیعت آسیب نمیحالی  اقتصادی رفتن به سراغ منابع طبیعی است. در

ایم ترین راه چپاول منابع طبیعی است. واقعیت این است که ما در مسیر توسعه اقتصادی اشتباه کردهکشورهای در حال توسعه آسان

های ایران مردم هم باید بخواهند و حاکمیت به کمک البگفته مدیر ملی طرح حفاظت از تابه«.و مسیرمان توسعه پایدار نبوده است

ها که از گذارد و منوی رستورانخواری مردم ایران دست مینهاد باید فرهنگ مردم را تغییر بدهد. او روی گوشتهای مردمسازمان

رسد و نه خود به مصرف دام می درصد محصوالت کشاورزی در ایران،50باالی  » :زندپر است و موضوع را به کشاورزی گره میکباب

ارزش زند که هیچ است و آب را بیاو از قیمت آب هم حرف می«.ها را سیر کنیمبریم تا داممردم. ما سطح زیر کشت را باال می

بهای آب اگر واقعی شود،  .جا تقریبا صفر استما به لحاظ فرهنگی برای آب ارزش قایل نیستیم، چون قیمت آب این»کند: می

سوم میلیمتر و یک250شاورزی در ایران تعطیل خواهد شد، ایران توان کشاورزی بیش از این ندارد. متوسط ساالنه بارندگی ما ک

سوم بیالن آبی دنیا را داریم، از طبیعت متوسط جهانی و محور توسعه مان کشاورزی است. محوریت کشاورزی در شرایطی که یک

 «.گذاردچیزی نمی

http://www.iana.ir/fa/news/477۸۸/%D۸%AA%D۸% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۲تاریخ: 

 ایگازهای ارزان گلخانه

درصدی  30تولید  شود. سهمهای نیروگاهی تولید میای کشور از فعالیتسوم گازهای گلخانهشرق ، بهار سالحورزی: یک

درصد اکسیدهای نیتروژن و گوگرد موجود در هوا  30کربن و درصدی منواکسیددرصدی ذرات معلق و متان، دوکربن، هفتاکسیددی

ر سو و از سوی دیگیکشوند، ازهای حرارتی خوانده میهای مختلف گازی، بخاری و سیکل ترکیبی که در مجموع نیروگاهدر نیروگاه

سالی است که مسئوالن و کارشناسان را برآن داشته تا ترکیب ها هستند، چندهای فسیلی که منبع تغذیه این نیروگاهکاهش سوخت

  .های تجدیدپذیر متمایل شوندنیروگاهی کشور را عوض کنند و به سمت انرژی

ا پتانسیل را در ایران دارد، در شیراز ر های نو بیشتریناما از هشت سال پیش که نخستین نیروگاه خورشیدی که از میان سایر انرژی

های شود که اگر سهم نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین میاندازی شد هنوز هم کمتر از پنج درصد برق تولیدی کشور از طریق انرژیه

رسد یشوند و به نظر مدرصد از تولید برق کشور به کار گرفته میهای تجدیدپذیر تنها در نیم برق آبی را هم جدا کنیم، سایر انرژی

های اساسا در مقوله .ای بسیار طوالنی داریمهزار مگاوات برق تجدیدپذیر فاصله های وزیر نیرو برای توسعه ساالنهگذاریفعال با هدف

یا نبرق و انرژی دو وجه اقتصاد و محیط زیست دخالت دارد که از این بین، وجه اقتصادی آن حتی در بیشتر کشورهای پیشرفته د

در  سنگ است که نرخ باالییای از تولید برق کشورهای پیشرفته دنیا مربوط به سوخت زغالکه حتی سهم عمدهطوریغالب است. به

گوید بیدختی، کارشناس انرژی و محیط زیست، به خبرنگار ما میای و سایر گازهای آالینده دارد؛ این را محمود طالبتولید گاز گلخانه

سهم نیروگاه  .های آبی، کمتر از نیم درصد استهای تجدیدپذیر کشور به جز نیروگاهحاضر سهم نیروگاه: درحالدهدو توضیح می

، اتمی و دیزلی دو درصد است. بنابراین کشور برای رسیدن به سهم معقول در 15، آبی 21، بخاری 25، سیکل ترکیبی 35گازی 

دگی یک نیروگاه در درجه اول به راندمان و نوع نیروگاه و در مرحله بعد به سوخت توسعه برق تجدیدپذیر راه زیادی دارد. سهم آالین

رکیبی های حرارتی بهترین وضعیت را نیروگاه سیکل تکه در بین نیروگاهنحویمورد استفاده و سطح تکنولوژی نیروگاه بستگی دارد. به

ساعت واتازای هر کیلوه گفته این کارشناس انرژی و محیط زیست، بهب .های بعدی قرار دارندهای گازی و بخاری در ردهدارد. نیروگاه

ترین کربن که یکی از مهماکسیدکیلوگرم دی 0،71های حرارتی، با توجه به ترکیب و راندمان آنها به طور متوسط تولید برق از نیروگاه

ند اما سمی ای ندارشوند که اثر گلخانهها تولید مییق نیروگاهشود. البته عناصر دیگری هم از طرای است، تولید میها با اثر گلخانهگاز

های با سوخت مایع، از جمله مازوت و گازوئیل، تولید این های اخیر با توجه به کاهش شدید نیروگاههستند که خوشبختانه در سال

 ثراتی که این گازها بر سالمت و محیط زیستگرفتن االمللی با در نظر عناصر نیز کاهش یافته است. با این همه براساس منابع بین

ساعت تولید برق در نظر گرفته عنوان جریمه برای تولید این گازها در کشور معادل یک سنت به ازای هر کیلوواتدارند، مبلغی به

نون ا هزینه کند که تاکهها در نیروگاهشده که باید سازمان محیط زیست از وزارت نیرو دریافت و برای نصب تجهیزات کاهنده آالینده

این اتفاق نیفتاده است. با این همه طالب بیدختی معتقد است که شاخص آالیندگی یک نیروگاه به تنهایی معیاری برای اتخاذ 

سوب های تجدیدپذیر محکردن آن با نیروگاهکردن یک نیروگاه از ترکیب نیروگاهی کشور و جایگزینهایی مانند خارجگذاریسیاست

ای تری است. اصوال در تعیین ترکیب مناسب نیروگاهی یک کشور مجموعهد بلکه در این موضوع، اقتصاد انرژی معیار مناسبشونمی

از معیارهای اقتصاد، محیط زیست، سطح فناوری، سطح خودکفایی و وابستگی، اشتغال و منابع انسانی مورد نیاز، سطح رفاه جامعه، 

هایی که به تدریج تغییر قیمت سوخت و تحریم و... دخالت دارند. در مجموع اتخاذ سیاست هاییافتگی، ریسکهای توسعهشاخص

های اقتصادی، توسعه نیروگاه آبی و سپس بادی، سهم انرژی تجدیدپذیر کشور را باال ببرد بسیار مطلوب است و براساس شاخص

 توسعه به نیرو وزارت های گذشته به گفته او، در سال .های توسعه برق تجدیدپذیر کشور خواهد بودخورشیدی و زیستی در اولویت
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مت خرید برق را افزایش داده ولی نتیجه چندانی حاصل قی خود هایابالغیه با سال هر و داشته زیادی توجه تجدیدپذیر هایطرح

مگاوات است. چراکه توسعه نیروگاه تجدیدپذیر مستلزم  300که مجموع ظرفیت برق بادی و خورشیدی کشور کمتر از طورینشده؛ به

که این کارشناس انرژی و طورآن .های حرارتی شودتواند در فرصت کوتاه جایگزین نیروگاهصرف هزینه بسیار باالیی است و نمی

ا با تضمین بسدانند. چهنشدن خرید برق تضمینی میگذاران مشکل را در نبود شفافیت و تضمینکند: سرمایهمحیط زیست بیان می

های گذشته شده وزارت نیرو در سالخرید برق و ایجاد شفافیت بیشتر نیاز به باالبردن تعرفه خرید نیز نباشد. در حقیقت آنچه موجب 

ابع ننشدن مهای تجدیدپذیر داشته، موفقیتی در این زمینه کسب نکند، تأمینها و حتی توجهی که به توسعه انرژیبا وجود وعده

های طالب بیدختی به نرخی که وزارت نیرو برای خرید برق از سلول .نبودن قرارداد برق تضمینی بوده استمالی مناسب و شفاف

کند: اگرچه این افزایش نرخ اتفاق خوبی در طول حیات ساعت( اعالم کرده، اشاره میتومان به ازای هر کیلووات 800خورشیدی )

که در عمل هزینه سنگینی را به این آنجاییهایی است اما ازگذاری در چنین طرحار مناسبی برای سرمایهوزارت نیرو بوده و نرخ بسی

رسد که این ادعا بیشتر رؤیایی است تا عملیاتی و حتی ماندن آن دور از ذهن نیست و به نظر میوزارتخانه تحمیل خواهد کرد، ناکام

های ساعت تولید برق را تضمین کند، کاری بسیار بزرگ در راه توسعه انرژیواتی هر کیلوتومان به ازا 200اگر وزارت نیرو نرخ خرید 

تر این است که در این مرحله تا چه حد مجازیم توسعه تجدیدپذیر داشته باشیم؛ چراکه به اعتقاد او موضوع مهم .نو انجام داده است

ها نی سعی دارند در این اوضاع بحران مالی، کشور را به لحاظ توسعه تجدیدپذیرامروز افراد زیادی با تأکید بر تغییر اقلیم و گرمایش جها

 ها ممکن است موجب خرید و وارداتبیش از حد بارگذاری کنند و این برای اقتصاد کشور اصال مناسب نیست. از سوی دیگر این فشار

ود کما اینکه چندی پیش یکی از مدیران محیطی هستند، شهای خورشیدی فرسوده که خود یکی از معضالت مهم زیستپنل

های فرسوده را به خاورمیانه بفرستیم جایی که مشتریان ما صراحتا توانیم پنلما می»های خورشیدی چین اعالم کرده است: نیروگاه

 .«است هایی با کیفیت بسیار باال نیستند؛ بلکه تنها قیمت پایین آن برایشان مهماند که خواهان خرید پنلبیان کرده

ت های حرارتی وارد است، راندمان پایین و هدررفها انتقاد دیگری که به نیروگاهای و تولید سایر آالیندههای گلخانهگذشته از انتشار گاز

های درصد در نیروگاه 35تا  30های حرارتی از های مختلف نیروگاهمنبع انرژی است که رو به پایان است. راندمان انرژی در بخش

حاضر در ایران متغیر است که های سیکل ترکیبی درحالدرصد در نیروگاه 50تا  45های بخاری و درصد در نیروگاه 40تا  35ی، گاز

هریک از  95به گفته مدیرکل دفتر پشتیبانی و پدافند غیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو در سال 

  .ساعت برق کشور را تولید کردندواتمیلیارد کیلو 104و  85، 77ها به ترتیب این نیروگاه

های سیکل ترکیبی که باالترین راندمان را دارند، روند حاضر نیروگاهگوید: درحالطور که غالمرضا مهرداد به خبرنگار ما میآن

  .شوداندازی مید، از سال آینده در کشور راهدرصد دار 60روزتر که راندمانی حدود رشدی داشته و نسل جدید آنها با تکنولوژی بهروبه

است که وقتی  داند و معتقدترین پتانسیل تولید برق برای کشور میصرفهترین و بههای سیکل ترکیبی جدید را فعال ممکناو نیروگاه

ذیر های تجدیدپگذاری برای انرژیسرمایههای مختلف است، با این محدودیت منابع مالی ترین وزارتخانه به بخشوزارت نیرو بدهکار

دهد: از سوی دیگر گذشته از انرژی خورشیدی و تا حدودی های فسیلی مقدور نیست. مهرداد توضیح میبرای جایگزینی سوخت

همین  هسالی نداریم و بشود با توجه به شرایط خشکهای برق آبی که در دنیا استفاده میبادی ما پتانسیل چندانی برای نیروگاه

 15هزار مگاواتی برق آبی  12عنوان مثال از یک نیروگاه با توان های حرارتی با برق آبی قابل مقایسه نیست و بهدلیل راندمان نیروگاه

ساعت یعنی حدود پنج برابر واتمیلیارد کیلو 85هزار مگاواتی حرارتی بیش از  15میلیارد کیلووات ساعت و ازیک نیروگاه  20تا 

مدیرکل دفتر پشتیبانی و پدافند غیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت  .شودتر برق در سال تولید میبیش

گسیخته برق در کشور با رشدی حدود چهار هزار مگاوات در سال که کند: همچنین با توجه به افزایش مصرف لجامنیرو تأکید می

های های نو شش میلیارد دالر هزینه دارد و خسارتتی حدود سه میلیارد دالر و از طریق انرژیهای حرارتأمین آن از طریق نیروگاه
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روش  ترینبسیار باالی اقتصادی و اجتماعی خاموشی برای ملتی که هیچ جایگزینی برای برق ندارند. وزارت نیرو مجبور است ارزان

ی از های حرارتی توهمی ناشبودن نیروگاهعتقاد بسیاری از کارشناسان ارزانرا برای تولید برق انتخاب کند. او در پاسخ به اینکه به ا

های دهد: تا زمانی که قیمت سوخت و حاملعنوان منبع تولید انرژی است، توضیح میهای فسیلی بهدرنظرنگرفتن قیمت سوخت

که هزینه تومان فروخته شود، درحالی 60توسط انرژی در ایران مانند ژاپن و آلمان واقعی نشده و هر کیلو وات ساعت برق به طور م

نوان یک عهای تجدیدپذیر برای تولید برق که نه بهشود، استفاده از انرژیتولید آن بدون درنظرگرفتن سوخت باالی صد تومان می

اندازی و مهرداد از راه .ستپذیر و منطقی نیگیرد، توجیهکاال، بلکه خدمتی با هزینه بسیار کم از طرف دولت در اختیار مردم قرار می

دهد و تر به استاندارد روز دنیا در سال آینده خبر میتبدیل بیش از دو هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان باالتر و نزدیک

هی شرکت مپنا کارشناس طراحی و جانمایی بویلرهای نیروگا .داندفعال همین روند را تنها راهکار کاهش هدررفت انرژی در کشور می

های پیشرفته در های سیکل ترکیبی ما سه کالس از کشورها تکنولوژی مورد استفاده در نیروگاهنیز با تأکید بر اینکه به دلیل تحریم

ها شدن تحریمهای کشور وجود دارد؛ ولی با برداشتهدر نیروگاه E حاضر توربین کالسدرحال :گویددنیا فاصله داریم، به خبرنگار ما می

است که اگرچه هنوز دو پله از  F های سیکل ترکیبی با تکنولوژی کالساندازی نیروگاهگذاری برای راهشرکت مپنا در حال سرمایه

ها بهبود چشمگیری تر است؛ ولی هم به لحاظ راندمان و هم کاهش آالیندههای دنیا عقبشده در برخی کشوراستفاده G و H کالس

دهد: طور که علی پیری توضیح میها از نظر تکنولوژی کشور منجمد بود، خواهد داشت. آنبه خاطر تحریمهایی که نسبت به سال

درصد خواهد رسید که در مجموع مانع  58یابد و به توجهی میهای سیکل ترکیبی افزایش درخورراندمان نیروگاه F در کالس

خواهد شد. همچنین دسترسی به تجهیزات اصلی دیگر نیروگاه  E کالسهای هدررفت حجم بسیار باالیی از انرژی نسبت به توربین

  .های تعمیر و نگهداری خواهد شدها با کیفیت باالتر، باعث افزایش عمر مفید نیروگاه و کاهش هزینههمانند شیرآالت و پمپ

a/news/http://www.iana.ir/f477۸7/%DA%AF%D۸% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 سال آینده 7۵بینی مرگ شمال خزر در پیش

به گزارش ایرنا، دریای خزر که افزون بر موقعیت حساس راهبردی و ارتباطی بین کشورهای ساحلی و همچنین زیست محیطی به 

کیلومتر پهنه میانگین دارد، بر پایه پژوهش های انجام شده  320کیلومتر طول و  1200بزرگترین دریاچه کره زمین بیش از عنوان 

 .مکعب گاز طبیعی برخوردار استتریلیون فوت  257میلیارد بشکه نفت و  50از حدود 

مللی دانشمندانی از روسیه، آمریکا و فرانسه نشان داد اعالم کرد: نتایج تحقیقات گروه بین ال «درجه 360»شبکه تلویزیونی روسی   

 .سال آینده خشک می شود 75که اگر وضعیت کنونی گرم شدن آب و هوای کره زمین ادامه یابد، بخش روسی دریای خزر ظرف 

 مریکاییشبکه تلویزیونی روسی امروز )پنجشنبه( نتیجه گزارش پژوهشی این گروه بین المللی دانشمندان را از نشریه آ 

Geophysical Research Letters منتشر کرده است. 

یک و نیم متر کاهش یافته، ولی با این حال یک متر باالتر از سطح سال  2015تا  1996در گزارش آمده است: سطح آب خزر از سال 

 .است که پایین ترین سطح این پهنه آبی گزارش شده بود 1970های دهه 

ن علت اصلی کاهش سطح آب دریای خزر را تبخیر عنوان کردند که بر اثر افزایش درجه حرارت هوای گروه بین المللی دانشمندا 

درجه گفت: در آینده نیز سطح آب دریای خزر کاهش می یابد که در بخش روسیه و  360شبکه  .کره زمین صورت می گیرد

چهار ایستگاه زمینی هم این واقعیت را اثبات کرده قزاقستان چشمگیر خواهد بود و داده های ماهواره های گروه میسی گریس و 

 .است

نیز امروز نوشت: خزر بهترین دریاچه جهان در حال بخار شدن شدید است. بر اثر پدیده گرم « کامسامولسکایا پراودا»روزنامه روسی  

 .شدن جهانی آب و هوای کره زمین، دمای سطح آب خزر یک درجه سانتیگراد افزایش یافته است

گزارش این روزنامه با اشاره به نتایج پژوهش این گروه بین المللی دانشمندان آمده است: کارشناسان از داده های دو ماهواره  در 

سطح آب دریای  1996گراویتی رکووری، کلیمیت اکسپریمنت و چند ایستگاه زمینی بهره گرفته و به این نتیجه رسیدند که از سال 

 .متر رسید و در آینده هم ادامه خواهد یافت 1،5به  2015هش می یابد. در سال خزر ساالنه هفت سانتیمتر کا

در گزارش آمده است: اگر میزان بخار شدن آب خزر همین گونه ادامه یابد، بخش هایی از دریا خشک خواهد شد، البته تمام آن از  

و قزاقستان خشک می شود و همزمان خزر در بخش سال پهنه های گسترده ای از قلمرو آبی روسیه  75بین نمی رود، اما پس از 

کامسامولسکایا پروادا در ادامه نوشته است: کارشناسان ناسا )سازمان فضانوردی آمریکا( اتحاد شوروی .ایران بیشتر خواهد شد

  .( را در وضعیت پیش آمده برای دریای خزر مقصر می دانند1991)فروپاشی سال 

اجرای سیاست بیابان زدایی در آسیای مرکزی با انتقال آب های دو رودخانه آمو و سیردریا برای روزنامه افزود: در دوره شوروی 

تارنمای روسی مگاتیومن هم به نقل از گزارش گروه کارشناسان بین المللی  .استفاده در مزارع، تعادل زیستی منطقه را بر هم زد

 .آبی هفت دهه دیگر کامل خشک خواهد شدنوشت: وضعیت خزر نگران کننده است و بخش شمالی این پهنه 

در گزارش آمده است: علت های این مساله گرم شدن هوای کره زمین، تبخیر آب و کاهش ورودی رودخانه های سرازیر به دریای 

رسانه روسی در ادامه به نقل از پیش بینی کارشناسان افزود: کاهش جدی سطح آب در بخش شمالی دریای  .خزر اعالم شده است

خزر و مناطقی که از رودخانه های استان آستراخان، جمهوری های کالمیکیا و داغستان روسیه تغذیه می شود، چشمگیر خواهد 

سال  75در پایان گزارش مگاتیومن آمده است: عمق دریای خزر در این بخش ها پایین است و به پنج متر می رسد که پس از  .بود

  .کامل خشک خواهد شد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

 فاضالب خواهد بود« سد هراز»خروجی 

سازی کامل حداقل به صد سال برای پاکجایی مانند مرکز تخلیه زباله آمل که در باالدست محل احداث سد هراز واقع شده است، 

های محمدجعفر طاهرزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه بوراس سوئد و مسئول مرکز بازیافت منابع زمان نیاز دارد. این بخشی از گفته

ده، بر شروع ش 89ساخت سد هراز در نزدیکی شهر آمل در استان مازندران که از سال  .است« شرق»وگو با این دانشگاه در گفت

میلیون مترمکعب، آب قابل 20/645سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران، قرار است ساالنه شده در وباساس آمار رسمی اعالم

سال است در آن  35کیلومتری محل احداث آن با مرکز تخلیه زباله آمل که حال، فاصله کمتر از پنجتنظیم ساالنه داشته باشد؛ بااین

تن زباله است، پروژه ساخت و تکمیل  250تا  200و همین االن هم بر اساس آمار شهرداری آمل، روزانه پذیرای شود زباله تخلیه می

ویژه آنکه در صورت اتمام پروژه و آبگیری، این مرکز زباله در دریاچه سد غرق های بزرگی همراه کرده است. بهآن را با ابهام و پرسش

  .طاهرزاده، در صورت وقوع، خروجی آب سد هراز را تبدیل به فاضالب خواهد کرد خواهد شد؛ موضوعی که به گفته پرفسور

ریاچه اند برای ساخت سد هراز که دمسئوالن گفته»بر اینکه مبنی « شرق»این استاد ایرانی دانشگاه بوراس سوئد، در پاسخ به سؤال  

شود. آیا با تخلیه زباله از این محل، مشکل این آلودگی حل میرسد، این مرکز را تعطیل کرده و زباله آن تخلیه آن به این محل می

با توجه به اینکه زباله دپوشده در این مرکز به صورت »طور پاسخ داد: ، این«توان امیدوار بود که آب سد را آلوده نکند؟شود و میمی

کل مواجه است؛ اول اینکه ترکیبات آلی که باعث افتد، این منطقه با دو مشمخلوط است و بارندگی هم در این منطقه زیاد اتفاق می

های سنجش آلودگی فاضالب ترین شاخص، یکی از مهمChemical Oxygen Demandمخفف  COD) آب COD باالرفتن

شوند( شده و آلودگی ناشی از مواد خارجی که وارد آب شده و به صورت معلق یا محلول باعث آلودگی آن و تولید فاضالب می .است

بر همین اساس،  .شوندکند و دوم اینکه ترکیبات فلزات سنگین که سمی هم هستند، وارد آب می آب را تبدیل به فاضالب میعمال

های دفن در این محل»باره افزود: او دراین«.اندازی این سد، خروجی آن فاضالب خواهد بود نه آب شربعمال در صورت آبگیری و راه

شوند؛ منتها این پروسه و روند طوالنی است و حدود صد سال بعد از بستن یک مرکز زیه و به گاز تبدیل میتدریج تجزباله مواد آلی به

شود که البته این مرکز زباله خاص در مازندران هنوز باز و فعال است و این یعنی هنوز تجزیه در این محل ادامه تخلیه زباله آغاز می

اهرزاده ط«.مانند و تنها راه، تخلیه این مواد است و این کار هم پرهزینه استین آنجا باقی میدارد. ولی مواد غیرآلی مانند فلزات سنگ

اگر در هر صورت سازندگان سد برای ساخت آن اصرار کنند و راهی جز آن نباشد، آیا »همچنین در پاسخ به سؤالی در رابطه با اینکه 

کز زباله برای اینکه روی آب دریاچه سد تأثیر نگذارد وجود دارد؟ اگر پاسخ کردن اثر آلودگی این مرحلی برای این مشکل و پاکراه

های نوین، امحای آوردن به روشها و رویدر دنیا تنها راه بستن این محل»طور توضیح داد: نیز این« حل چیست؟مثبت است این راه

قا صفر شده است. ولی مراکز تخلیه زباله قدیمی هم هستند در کشورهایی مثل سوئد، آلمان، اتریش و هلند دفن زباله دقی  .زباله است

شود. در پرسشی دیگر از این عضو هیئت آرام کار تخلیه در آنها انجام میکه اطراف و روی آنها بسته و پوشانده شده و به صورت آرام

ن ها در خاک و زمیها و شیرابه زبالهالهدر جایی مانند این محل، تا چه مدت اثرات آالیندگی زب»علمی دانشگاه بوراس سوئد پرسیدم 

شیرابه  ها واگر همین امروز هم این مرکز بسته شود، آلودگی ناشی از این زباله»و این پاسخ او به پرسشم بود: « ماند؟منطقه باقی می

لیه زباله، باعث فاجعه ماند و واقعیت این است که ساخت سد نزدیک مرکز تخهای آن منطقه باقی میآنها تا صد سال هم در زمین

جز این، به«.جای آب، فاضالب خواهد بودطور که گفتم، در این صورت خروجی آب سد بهشود؛ چون همانبرای آب رودخانه هراز می

در رابطه با ساخت « شرق»وگویی با زیست استان مازندران، در گفت کارنامی، مدیرکل محیطچند روز پیش نیز حسینعلی ابراهیمی
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سازی شود طبق توافقات، قرار بود دو سال پیش از آبگیری، مشکل زباله کامال پاک» :طور گفته بودسد در کنار مرکز زباله، ایناین 

افتتاح و آبگیری شود؛  99یا  98که طبق اعالم خود مسئوالن، این سد قرار است در سال وتا امروز هیچ اتفاقی نیفتاده است. درصورتی

شود. اصال آیا تُن زباله در این محل دفن می 250تا  200سال است که روزانه  35گی به تعهداتشان است. یعنی االن زمان رسید

سازی شود پاکهمه شیرابه نفوذکرده در زمین را آیا اساسا میسازی کرد؟ آن شدنی است که در شش ماه این حجم زباله را پاک

م بکنند، با چه روش و مکانیسمی قرار است این کار انجام شود؟ این مسائل است کرد؟ حتی اگر بخواهند این کار را از همین امروز ه

م گیری خواهکند. وظیفه من این است که بررسی و اعالم نگرانی کنم. من حتما در چنین مواقعی موضعشدت نگران میکه ما را به

دست هم بدهیم و  به ممکن است رخ دهد، بیاییددستگوییم اتفاق و خطر بزرگی کرد و حتما هشدارهای الزم را خواهم داد. ما می

دادند عمل  محیطیاین مشکل را حل کنیم. اگر به این مشکل رسیدگی نشود و طبق قانون اگر به تعهداتی که در قالب ارزیابی زیست

تن سرطان در حال کشها شود. به خدا خود بین دستگاهشویم؛ چون حیات مردم نباید قربانی کشمکش بینکنند، حتما پیگیر می

گونه نظرات تخصصی، اما مدیران استانی و محلی همچنان بر ساخت این سد اصرار دارند و مشغول سخنرانی با وجود این«.مردم است

میلیارد تومان هزار  کردن این سد هستند؛ سدی که بر اساس اعالم یکهای بیشتر برای نهاییو مصاحبه و تالش برای جذب بودجه

اخت آن خواهد بود. همین چند روز پیش و در اولین روزهای شهریورماه بود که جعفر رسولی، فرماندار ویژه آمل، در واکنش بودجه س

د کلنگ س»طور گفته بود: زیست با ساخت این سد در جلسه شورای اداری شهرستان آمل اینبه مخالفت و اعتراض مدیرکل محیط

جمهور و وزیر وقت نیرو به زمین زده اول رئیسمحیطی و با حضور معاونانب زیستبا درنظرگرفتن تمام جو 89هراز در سال 

 اولکند که این سد بارها از سوی دکتر جهانگیری، معاونچطور یکی از مدیران استانی حرفی نسنجیده و نپخته مطرح می .شد

های استاندار مازندران و نماینده مردم آمل در مجلس یجمهور و وزیر نیرو و معاونان ایشان مورد بازدید قرار گرفت و با پیگیررئیس

 مدیرکل محیط»وی همچنین گفته بود: «. و تخصیص اعتبارات از سوی دولت تدبیر و امید خواستار تسریع در احداث سد هستند

عنوان آب آشامیدنی  دهد که برای شهر آمل و پنج شهر دیگر مازندران که از آب سد بهخودش اجازه می زیست مازندران چطور به

ه، محیطی مازندران برسد که زبالزدن به مشکالت زیستهای نسنجیدهجای حرفکنند چنین حرفی را بزند. آقای مدیر به استفاده می

 مبراین خردادماه امسال نیز محمدابراهیعالوه«.های غیربهداشتی بالی جان مردم مازندران شده استآلودگی رودخانه و وجود کشتارگاه

یارد میلهزارای مازندران، در اظهارنظری اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه سد مخزنی هراز را دویخکشی، مدیرعامل شرکت آب منطقه

زمان دو پروژه میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده و هم 200برای تکمیل پروژه سد مخزنی هراز حدود »ریال اعالم کرد. او گفته بود: 

 97جاده جایگزین و ساخت سد در حال ساخت است و برنامه تحویل سد هراز از سوی پیمانکار این مجموعه تا پایان سال جایی جابه

ای مازندران با اشاره به اینکه ساخت سد هراز مدیرعامل شرکت آب منطقه«. کنیم که این مهم انجام شوداعالم شد و ما تالش می

حال با توجه به «.انددرصد پیشرفت داشته 10درصد و جاده جایگزین  30د هراز تاکنون پیشرفت خوبی داشته است، ادامه داد: س

زای سد گتوند که دریاچه آن روی یک کوه نمکی احداث شد و باعث افزایش شوری بیش از اندازه آب تجربه بسیار پرهزینه و بحران

د آیا سد هراز با این وضعیت ساخته خواهد شد یا خیر، سدی حلی برای آن یافت نشده، باید دیرودخانه کارون شده است و هنوز راه

 .ها لیتر آب شرب شیرین را به فاضالب تبدیل خواهد کردمیلیون اندازی به شکل کنونی ساالنهکه در صورت راه
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۳تاریخ: 

 ران،ای جزایر رفتن آب زیر سناریوهای تغییر اقلیم ایران / تاکنون افزایش دمای ایران از متوسط جهانی باالتر بوده /

 است راه در آتش و سیل

 آسیب مختلف کشورهای و مناطق در مردم از بسیاری زندگی در زمین کم کم اثرات خود را گرم شدن کره -خبرآنالین ، نیو صدر

ر است اما برای بررسی پیامدهای این پدیده در کشورهای مختلف نیز شدیدت مناطق برخی در اگرچه آسیب این دهد،می نشان

در ایران هم آید این است که پیامدهای تغییراقلیم از پیش به چشم میآنچه در حال حاضر بیش.تحقیقات فراوانی انجام شده است

تر است. برای پی بردن به پیامدهای این پدیده شدید است، به شکلی که سرعت افزایش دما در ایران نسبت به دیگر کشورها سریع

پذیری و انطباق ای با دکتر علیرضا مساح، دانشیار دانشگاه تهران و مسئول بخش آسیبدر ایران و روش مواجهه با آن مصاحبه

این وضعیت  کرده، پیدا افزایش زمین کره دمای گذشته دهه چند در طول .رش سوم ایران به سازمان ملل داشتیمتغییراقلیم در گزا

 در حال حاضر برای ایران چگونه است؟

درجه افزایش پیدا کرده است ، از آن سال برای ایران این  1تاکنون حدود  1354سال گذشته، یعنی از سال  40دمای کره زمین در 

درجه سلسیوس بوده. به عبارتی تاکنون افزایش دمای ایران نسبت به افزایش دمای کره زمین بیشتر بوده،  1.5ا حدود افزایش دم

 .است بوده بیشینه دمای افزایش برابر دو از بیش کمینه دمای افزایش  که همچنین باید توجه کنیم 

 شود؟در رابطه با آینده شرایط به چه نحوی می

مسئله را توضیح دهیم؛ یکی  2کند باید زمین در آینده به چه میزان افزایش پیدا میببینید برای اینکه پیش بینی کنیم دمای کره

 افتادن اتفاق  لاحتما باشد بینی پیش بحث اگر اینکه ما یک بحث پیش بینی هواشناسی داریم یک بحث سناریو سازی تغییراقلیم. 

 .کنندمی مشخص آینده روز 10 تا را  بارش یا دما شرایط حداکثر هواشناسی هایبینی پیش این و . بود خواهد باال

ها را کاهش بینیم و این احتمال واقعی بودن پیشبینیسال را می 100سال تا  10ها باالی های مربوط به تغییراقلیم ما افقاما در بحث

 .گذاریممیدهد که در واقع اسم این کار را سناریو سازی می

 چه سناریوهایی در رابطه با تغییراقلیم در آینده برای ایران و کره زمین وجود دارد؟

ه ای در آینده چزمین در آینده باید ببینیم وضعیت انتشار گازهای گلخانهبرای مشخص شدن میزان دما و پیامدهای آن برای کره

 .، متغیرهای اقلیمی از جمله دما و یا بارش را سناریو سازی کنیمایمقدار است تا بتوانیم بر اساس میزان گازهای گلخانه

دسته تقسیم کنیم؛ برای وضعیت  3توان آنها را به ای در آینده وجود دارد که میسناریو برای میزان انتشار گازهای گلخانه 4ببینید 

 انمیز االن. متوسط سناریو یک و خوشبینانه ریوسنا یک داریم، بدبینانه سناریو یک 21 قرن انتهای در ای میزان گازهای گلخانه

 1950هزار سال پیش تا سال 650ین در حالی است که از ا است، میلیون در قسمت 410 زمین کره جو در موجود گلخانه گازهای

 میلیون در قسمت 300 از هیچوقت و قسمت در میلیون در نوسان بود ه  300تا  250بین اکسد کربن در جو معموال میزان گاز دی

ای موجود در جو شروع به افزایش کرد و االن بر اساس آمار ماه پیش به بعد میزان گازهای گلخانه 1950ولی از سال .شدنمی بیشتر

 .قسمت در میلیون است 410اکسید کربن موجود در جو میزان دی

 رسد؟طبق سناریوهایی که گفتید این میزان به چقدر می
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رسد، بر اساس قسمت در میلیون می 450حدود  ای به ر اساس سناریو خوشبینانه میزان گازهای گلخانه، ب2100از االن تا سال 

رسد بر اساس سناریو بدبنانه هم که بر اساس آن کشورها میزان انتشار می 600ای به حدود سناریو متوسط میزان گازهای گلخانه

 .رسدقسمت در میلیون می 1250به  2100در جو تا سال  دهند، میزان گاز دی اکسید کربنخود را اصال کاهش نمی

 کند؟حاال بر اساس سناریو متوسط دمای ایران چقدر افزایش پیدا می

 2046های سال میانی سال 20است،  2035تا  2016سال ابتدایی سال  20ساله تبدیل شده است،  20دوره  3در تحقیقات آینده به 

 ایران دمای ابتدایی سال 20 دما میانگین در متوسط سناریو اساس بر است.  2100تا  2081هم سال پایانی  20است و  2065تا تا 

کند؛ یعنی اگر ما میانگین دما را از سال افزایش پیدا می 2006تا سال  1985درجه نسبت به میانگین دمای سال  1.5 تا 1 حدود

 .است بیشتر درجه 1.5 ،2004 تا 1985 هایسال شویم که از میانگین دما از بررسی کنیم متوجه می 2045تا  2016

درجه سلسیوس  5تا  4سال انتهایی قرن هم دمای کشور ما بین  20است، برای درجه  4تا  3سال میانی قرن، این میزان  20برای 

درجه برسد که  57یا  56درجه است به  52کند که تبعات بسیار زیادی دارد، مثال شما فرض کنید دمای اهواز که افزایش پیدا می

 .اثرات منفی بسیار نامطلوبی دارد

 کند؟ی کره زمین هم به همین میزان افزایش پیدا میدر رابطه کره زمین شرایط چطور است؟ آیا دما

ببینید در رابطه با دمای کره زمین شرایط متفاوت است. یعنی میزان افزایش دما در نقاط مختلف کره زمین متفاوت بوده وبیشترین 

 2035-2016سال  20ر ای، دمای کره زمین دافزایش مربوط به نواحی قطب شمال است ، بر اساس سناریو متوسط گازهای گلخانه

 پیدا افزایش درجه8/1   حدود زمین کره دمای هم انتهایی دوره در. کندمی پیدا افزایش درجه 4/1 سال میانی  20در  1.2حدود 

 .کندمی اپید افزایش زمین کره میانگین دمای برابر دو دقیقا ایران دمای قرن انتهای تا متوسط سناریو اساس بر یعنی این. کندمی

 درجه 9 تا درجه 7 به و است ایران  از بیشتر بسیار منطقه آن در دما افزایش است، بدتر حتی شرایط در نواحی قطب شمال هم 

 .رسدمی نیز افزایش

 این افزایش دما تا االن چه تاثیری بر میزان بارندگی کشورمان و جهان داشته است؟

سال اخیر را در نظر بگیریم میزان بارندگی در کل زمین آن چنان تغییری نکرده است و روند افزایشی یا کاهشی معنی  40ببینید،اگر 

داری نداشته است. در ایران هم با اینکه دما افزایش پیدا کرده میزان بارش ساالنه در کشور ما تغییر آن چنانی نداشته است، در واقع 

سال اخیر در  40سال اخیر تغییر آنچنانی نداشته است. مثال در  40شده است اما این میزان در در بعضی مناطق میزان بارش کم 

میلیمتر کاهش پیدا کرده است ولی در کل در برخی مناطق  12غرب کشور بیشترین کاهش باران را داشتیم و میزان بارش حدود 

سال اخیر(، پس به طور کلی تغییراقلیم  40میلیمتر در  1م حدود البته به مقدار ک)مرکزی کشور هم بارندگی افزایش پیدا کرده است 

 .بر بارش در ایران و جهان اثرات معنی داری نداشته است

 کند؟در آینده چطور، آیا این روند تغییری می

 ولی دکنمی پیدا یشافزا هابارش های جغرافیایی باال در هر دو نیمکره شمالی و جنوبی و قطبها در آینده در مناطق استوایی و عرض

 درصد 20 تا هابارش کاهش یا و افزایش کل در که داشت توجه باید ولی ای جغرافیایی متوسط )مانند ایران( هعرض با مناطق در

   .بود خواهد

 افتد؟یمتوانیم بگوییم تغییراقلیم تا االن تاثیری روی میزان بارندگی ایران نداشته است ولی در آینده چنین اتفاقی پس می

درصد نخواهد بود، حتی در برخی مناطق هم افزایش بارش خواهیم  10بله ولی باید توجه کنیم که تغییرات بارش در ایران بیش از 

پس به طور کلی ما انتظار داریم که یا میزان بارندگی در ایران تغییر نکند یا اگر هم تغییر  .رسددرصد می 5داشت که حداکثر به 

 .درصدی باشد 10ا ت 5کرد، کاهش 
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 شوند وقتی تغییراقلیم هیج تاثیری روی میزان بارندگی ندارد؟گویند برخی مناطق خشک میدر این صورت چرا برخی می

 

د که این شوببینید پیامد اصلی تغییراقلیم همان افزایش دما است، این افزایش دما باعث افزایش میزان تبخیرو تعرق در ایران می

درصد افزایش بارش نیز داشته باشیم باز هم  10تا  5ای که حتی اگر شود. به گونههای ایران میزان روان آبمنجر به کاهش می

 .کندهای سطحی و زیرزمینی ما کاهش پیدا میمیزان روان آب

 آیا میزان دقیقی از کاهش منابع آبی ایران طبق سناریوهای مختلف وجود دارد؟

هایی در این رابطه انجام شده است ، اما به طور حدودی سازیهایی انجام شود، شبیهسازیم باید شبیهبرایاینکه به این سوال پاسخ دهی

 درصد هم کاهش روان آب خواهیم داشت، 20تا  15سال آتی در برخی از مناطق غربی و جنوب غربی  20تا 

 از دیگر پیامدهای تغییراقلیم بگویید؟

به چندین بخش تقسیم کنیم، بخشی از پیامدها درباره وضعیت آب است، بخشی درباره انرژی ببینید پیامدهای تغییراقلیم را باید 

برای اینکه بفهمیم تاثیرات .است اقتصاد و است پیامدهای دیگر هم درباره کشاورزی، جنگل و مراتع، سواحل، اکوتوریسم، بهداشت 

چنین کاری را در کشور به طور  هنوز ما ولی دهیم انجام ژوهشیپ کار باید چیست ما کشور در ها تغییر اقلیم بر هر کدام از بخش

یقی توان اطالعات دقایم... البته به طور جزئی در برخی مناطق اینکار انجام شده است ولی در رابطه با کل کشور نمیکامل انجام نداده

 .ارائه داد

 .است بگوییداز پیامدهای تغییراقلیم در مناطقی که روی آنها تحقیقاتی انجام شده 

 یشترب پروژه این البته که دادیم، انجام مرکزی زاگرس منطقه بر ای در برای بررسی پیامدهای تغییراقلیم از طرف سازمان ملل پروژه

ها در منطقه سوزیآتش .کندمی پیدا کاهش خاک رطوبت شودمی کم منطقه آب منابع دما افزایش با زاگرس در. کمی نه بود کیفی

درصد طبیعی  20های زاگرس علل انسانی دارد و حدود ها در جنگلسوزیدرصد آتش 80کند، االن علت بیش از دا میافزایش پی

تواند بر آلودگی هوا، آلودگی آب و میها سوزی جنگلدرصد خواهد شدند. افزایش آتش 20است، ولی تغییراقلیم باعث افزایش این 

 افزایش امکان تغییراقلیم با. است شهری هایسازه بحث از حوزه های موثر از تغییر اقلیم یکی دیگر  .تغییراکوسیستم تاثیر بگذارد

 رارق تهدید مورد زاگرس منطقه در را شهری هایسازه تواندمی غیرمستقیم یا مستقیم این و دارد وجود ما هایخشکسالی و هاسیالب

 .شودکند که این باعث فرونشست زمین میزیرزمینی در زاگرس کاهش پیدا میهای همچنین با افزایش جمعیت و تغییراقلیم آب.دهد

 گیرند؟یعنی منابع آب هم در این منطقه نحت تاثیر قرار می

های آتی قابل پیش بینی است. با کاهش باران و روان آب میزان کاهش کیفی و کمی منابع آب در زگرس مرکزی در دوره قطعا، 

 .کندکند. در برخی مواقع کیفیت آب هم در زاگرس مرکزی کاهش پیدا میکاهش پیدا می منابع آبی در این منطقه

تواند باعث افزایش بعضی از بیند، چون افزایش دما میجالب است بدانید در این منطقه در آینده بهداشت عمومی هم آسیب می

ر برخی از مناطق ایران شود د گرمایی هایموج ایجاد به منجر تواندمی همچنین دما افزایش شود.  های موجود در آب و هوا بیماری

 .که این پیامدهای اقتصادی در سطح کشور دارد

دما در  2100حال کمی از شرایط جنوب کشور بگویید، در تحقیقی گفته شده بود که طبق سناریو خاصی از تغییراقلیم در سال 

 شود آیا این موضوع واقعیت دارد؟ابل زندگی میرود که برخی مناطق غیرقبرخی مناطق در حدی باال می

 و شده انجام اقلیمی مدل  39هایی حاصل از سازی(، شبیه2100تا سال  2081سال انتهای قرن حاضر )یعنی سال  20ببینید، در 

. داریم دما افزایش درجه 7 یا 5 باالی دنیا مناطق اکثر در بلکه خاورمیانه در تنها نه که است شده داده نشان بدبینانه سناریو اساس بر

 .گیریمس فقط ما نیستیم که تحت تاثیر این موضوع قرار میپ
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ها امکان به زیر آب رفتن جزایر زیادی وجود دارد، شرایط در جنوب های قطبی و افزایش ارتفاع اقیانوسشود با آب شدن یخگفته می

 و شمال ایران چطور است؟

 

سانتی سانتر بوده، در آینده اما بر اساس  25های کره زمین حدود یش میانگین ارتفاع آب دریاتا االن میزان افزا 1870از سال 

متر افزایش در ارتفاع آب دریاهای کره زمین داریم. اما بر اساس سانتی 100تا  50سناریوهای مختلف تا انتهای قرن حاضر ما بین 

سانتی متر و تا سال  30حدود  2050خلیج فارس و دریای عمان تا سال مطالعاتی که انجام دادیم نشان داده شده است که سطح آب 

 .سانتیمتر افزایش خواهد یافت 80حدود  2100

ن دانند، ایها افزایش پیدا کرده است که برخی آن را متناسب با تغییراقلیم میدر چند سال اخیر در شمال کشور هم میزان سیل

 شود؟وضعیت در آینده بدتر نمی

 بسزائی نقش زنی اراضی کاربری تغییر نظیر دیگری عوامل  بلکه تغییرات سیالب در یک منطقه فقط به بارش بستگی ندارد.  ببینید 

 غییرت با ولی شودمی گرفته سیل جلوی راحتی به باشد هم مرطوب خاک که جنگلی منطقه یک در مثال . دارد سیالب تغییرات در

ن بایر شدن مناطق جنگلی قطعا افزایش شدت سیالبها را همچنی و خاک رطوبت کاهش با ولی. کندمی تغییر شرایط اراضی کاربری

های سال اخیر میزان بارش میانگین در کشور آنچنان تغییری نکرده ولی تغییراتی در بارش 40ببینید من گفتم در .خواهیم داشت

 .ها افزایش داشتیم ولی افزایش زیادی نبوده استرشسنگین به وجود آمده است، در برخی مناطق هم در رابطه با این نوع با

توان سال اخیر افزایش معنی داری پیدا کرده است، ولی نمی 40های سنگین ما در ولی در شمال کشور ما مثال در گیالن میزان بارش

 .گفت تغییراقلیم به تنهایی عامل ایجاد افزایش سیالب در چند دهه اخیر بوده است

 ها تغییراقلیم بوده؟این سیالب چه میزان از علل

توانیم بگوییم تغییراقلیم یکی از عوامل این تری انجام شود ولی قطعا میهای دقیقبرای پاسخ دادن به چنین سوالی باید پژوهش

ده است وهای سنگین افزایش پیدا کرده است. ولی اینکه سهم تغییر اقلیم چقدر بها هست، چون با افزایش دما مقادیر بارشسیالب

 .احتیاج به بررسی های دقیقتری است

 زنید اگر دریاچه ارومیه احیا شود باز هم امکان خشک شدن آن وجود دارد؟با توجه به این حرفی که می

ایش ترسم نقش افزببینید تا اینجا درباره دو عامل دما و بارش صحبت کردیم ولی از چیزی که من بیشتر از تغییراقلیم از آن می

 .ها از منابع آب کشور به همراه حمکرانی اشتباه استه برداشترویبی

 ی زمین تطبیق کنیم؟گویید ما باید خودمان را با گرم شدن کرهیعنی شما می

کنم نباید فقط بگوییم تغییراقلیم باید بگوییم تغییراقلیم به عالوه سوء مدیریت، تغییراقلیم به عالوه دقیقا، من همیشه تاکید می

ث ایجاد وری آب و ... اینها همگی باهم باعرویه برداشت، تغییراقلیم به عالوه توسعه ناپایدار، تغییر اقلیم و پایین بودن بهرهبیافزایش 

 .شودشوند ولی لزوما گرم شدن کره زمین در همه جا باعث بحران نمیبحران می

 روستا  این در ی کمشچه در شمال غرب اصفهان اشاره کرد. به عنوان نمونه ای از سازگاری خوب و خودجوش مردم می توان به روستا

 هایآب از رویهبی برداشت دلیل به ها چاه همه 1375 تا 1371 های سال بین در( شد شناخته شهر بعنوان 1381 سال از که)

 با شدن سازگار  دیگری و بود مهاجرات یکی داشتند؛ حل راه دو آنها بودند، کشاورز منطقه آن در مردم. شدند خشک زیرزمینی

آنها راه دوم را انتخاب کردند و شروع به وارد کردن گندم از مناطق اطراف و تولید نان کردند، در این شهر در  . شرایط بوجود آمده

ادر ص واحد کارگاه نانوایی وجود داشته و شهر نان ایران لقب گرفته است. حال این شهر نه تنها به شهرهای ایران نان 300حال حاضر 

 .کند بلکه صادراتی به کشورهای همسایه هم دارد. جالب توجه اینکه در این شهر معضل بیکاری وجود نداردمی
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http://www.iana.ir/fa/news/47۸۰۱/%D۸%B3%D9%۸6%D 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۲تاریخ: 

 استراحت جنگل در دستور کار است

که اعمال قانون استراحت جنگل با هدف حفظ ذخایر عظیم آن، در ها، مراتع و آبخیزداری با اعالم اینمقام سازمان جنگلقائم  :ایرنا 

 «.اریممیلیارد ریال اعتبار نیاز دهزاربرای اجرای این قانون به سه»دستور کار این سازمان است، گفت: 

برنامه ششم توسعه، توقف  38به موجب ماده »جنگلبان آستارا ادامه داد:  2ناصر مقدسی در حاشیه مراسم سومین روز درگذشت 

 «.عنوان مجری آن تعیین شده استها بهعنوان قانون، تصویب و سازمان جنگلهای شمال بهبرداری صنعتی و تجاری از جنگلبهره

 96سال  بینی شده است ولی قصد داریم آن را تا پایانسال زمان پیشبرای اجرای طرح استراحت جنگل سه در قانون»او اضافه کرد: 

میلیارد تومان است و با 80ها، سازمان جنگل 96سال  گفته مقدسی، اعتباربه « های کشور صیانت شود.عملیاتی کنیم تا از جنگل

های مقام معظم رهبری درخصوص جلوگیری از و باید برای اجرای خواسته ها را مدیریت کردتوان تمام جنگلاین رقم نمی

که استان گیالن در ها همکاری کنند. مقدسی با اشاره به اینها همه سازمانهای ناسازگار با جنگلخواری و کنترل فعالیتجنگل

های کشور رو به کاهش است و آخرین نگلبرداری از جروند بهره»های پیشرو است، گفت: اجرای طرح استراحت جنگل جزو استان

عنوان سرمایه طبیعی هزارمترمکعب بوده است و امیدواریم با اعمال قانون استراحت، درختان جنگلی به450برداری از آن، میزان بهره

کولوژیک )منطبق بر کارکردهای ا»میلیارد ریال اعالم کرد و ادامه داد: هزارهای شمال را چهاراو سرمایه چوب جنگل« حفظ شود.

هزار 100کاشت باید توسعه یابد تا طی برنامه ششم حدود های دستهای طبیعی آن است که زراعت چوب و جنگلشناسی( جنگلبوم

 «.هکتار زراعت چوب در کشور اجرا شود

s/http://www.iana.ir/fa/new477۸9/%D۸%A7%D۸%B3% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

های محیط زیستی در تهران همزمان با هفته دولت/ پایان فاضالب بدون تصفیه در تهران همزمان با پایان افتتاح طرح

 در مسیر فرودگاه امام )ره( به تهرانهای بو ها از کانوندرصدی دامداری 2۰کار دولت دوازدهم/ سهم 

همزمان با گرامیداشت هفته دولت چند طرح محیط زیستی استان تهران با حضور مسیولین أستانی رسما افتتاح شد و به بهره برداری 

در  امروزبه گزارش ایانا از سایت اطالع رسانی محیط زیست استان تهران )سامات(، سید حسین هاشمی استاندار تهران صبح .رسید

مراسم افتتاح چند طرح محیط زیستی استان تهران در هفته دولت، گفت: محیط زیست همواره یکی از مهم ترین مباحث و از جمله 

اولویت های کاری در استان تهران است.وی با بیان اینکه در همین راستا، جابه جایی و جانمایی صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی 

 هزار هکتار زمین در استان تهران در نظر گرفته شد. 10رد: برای این موضوع حدود صورت گرفت، بیان ک

 ها و نواحی صنعتی، افزود: این اقدام ارزنده و زیربنایی، اما زمان بر است.هاشمی ضمن یادآوری اهمیت جانمایی صنایع در شهرک

سال به شهرک ها و نواحی صنعتی باعث می شود تا این صنایع  25 استاندار تهران ادامه داد: جابه جایی صنایع آالینده و با عمر باالی

عالوه بر استفاده از تکنولوژی های نوین و روزآمد که منجر به افزایش قدرت رقابت در بازار می شود به حفظ محیط زیست نیز کمک 

ناسان ران نیز گفت: پس از بررسی کارشمی کنداین مقام مسئول در خصوص بوی نامطبوع مسیر فرودگاه بین المللی امام خمینی به ته

 محیط زیست و جهاد کشاورزی، کانون های مختلفی برای این موضوع شناسایی و اقدام برای برطرف کردن این چالش آغاز شد.

نه به طور نموالمللی امام خمینی )ره( به تهران برشمرد و افزود: ها را از جمله منابع ایجاد بوی نامطبوع فرودگاه بینهاشمی، گاوداری

این واحد گاوداری که امروز سیستم تصفیه فاضالب آن افتتاح و راه اندازی شد با شش هزار راس گاو از جمله منابع مهم ایجاد آلودگی 

بو در این مسیر بود.به گفته استاندار تهران، تجهیز این گاوداری شش هزار راسی به سیستم تصفیه فاضالب عالوه بر کاهش بوی 

سیستم تصفیه  41ده در منطقه به تامین منبع آبی از تصفیه پساب نیز کمک می کند.وی با بیان این موضوع که از متصاعد ش

مورد در استان تهران و شهرستان های آن اجرایی شده است، اظهار کرد: این  10فاضالب راه اندازی شده کشور در دولت یازدهم، 

حیط زیستی در استان تهران است.وی ضمن یادآوری این موضوع که تصفیه فاضالب آمار بیانگر میزان اهمیت و توجه به مسائل م

می تواند منجر به تامین بخشی از آب مورد نیاز صنایع و کشاورزی شود، ابراز امیدواری کرد: در دولت دوازدهم شاهد افتتاح و راه 

باشیم.هاشمی گفت: الگوی استفاده شده در این  سیستم تصفیه فاضالب در استان تهران و حذف فاضالب بدون تصفیه 13اندازی 

 دامداری می تواند به سایر موارد مشابه استان تهران نیز تعمیم پیدا کند.

 ها از کانون های بو در مسیر فرودگاه امام )ره( به تهراندرصدی دامداری 2۰سهم 

المللی کانون بو نامطبوع در مسیر فرودگاه بین 24یی ناصر مهردادی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران نیز با اشاره به شناسا

درصدی در بوی  20امام خمینی به تهران، گفت: به لحاظ تعداد راس موجود در دامداری های این منطقه، دامداری ها از سهم 

مداری لبن، همچنان شاهد های موجود در منطقه اطراف دانامطبوع مسیر فرودگاه برخوردارند.مهردادی با بیان اینکه عالوه بر کانون

های مهم در این زمینه تشکیل جلسات متعدد برای الزام های دیگر بو در مسیر فرودگاه امام هستیم، بیان کرد: یکی از اقدامکانون

 ها است.های محیط زیستی از جمله احداث سیستم تصفیه فاضالب در دامداریتولیدکنندگان آالینده بو به رعایت شاخص

اظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: خوشبختانه از دو دامداری بزرگ و آالینده این مسیر یک دامداری موفق شد مدیرکل حف

 امروز سیستم تصفیه فاضالب خود را افتتاح و راه اندازی کند و دامداری دوم نیز در حال انجام فرآیندهای این اقدام است.

ره( المللی امام خمینی )واحدهای دیگری نیز در تولید و ایجاد آالینده بو مسیر فرودگاه بین ها،وی عنوان کرد: البته عالوه بر دامداری

درصدی  30ها با اقدام های صورت گرفته شاهد کاهش بینیبه تهران نقش و سهم دارند.این مقام مسئول بیان کرد: بنابراین پیش
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درصد بوی نامطبوع باقی مانده ناشی  70تهران خواهیم بود و برای رفع المللی امام خمینی )ره( به بوی نامطبوع مسیر فرودگاه بین

 ها از جمله فاضالب های شهری و مراکز دفن پسماند همچون آرادکوه نیز اقدام هایی در حال پیگیری است.از سایر کانون

دی شاهد بر طرف شدن این چالش مهردادی بیان کرد: محیط زیست در برخورد با خاطیان مصمم است و از این رو امیدواریم به زو

مهم باشیم.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در خصوص سیستم تصفیه فاضالب اسالمشهر، ضمن تاکید بر اهمیت راه 

اندازی مراحل بعدی نیز هستیم.همچنین، با حضور اندازی شده و پیگیری راهخانه راهاندازی این واحد، گفت: مرحله نخست تصفیه

حفاظت محیط زیست و معاون نظارت و پایش استان تهران، سیستم فیلتراسیون هوای یک واحد بزرگ مقیاس تولید  مدیر کل

های فلزی در حوزه شهرستان ری افتتاح شد.محمدرستگاری معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران در این مراسم سازه

 شود.کیلوگرم گرد و غبار روزانه جلوگیوی می 500انتشار  طور متوسط ازبرداری از این سیستم بهگفت : با بهره

های جنوبی نظیر ری سهم بیشتری در ویژه شهرستانوی افزود: منابع ساکن از جمله واحدهای صنعتی در برخی از نقاط استان به

های تمبرداری از سیسونه مناطق بهرهگها دارد.رستگاری ادامه داد: بنابراین در اینتولیدگی آلودگی هول در مقایسه با سایر شهرستان

 فیلتراسیون بر کیفیت هوای منطقه اثربخشی مناسبی دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/4۸۰۵۸/%D۸%A7%D9%۸۱% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۱تاریخ: 

اند/ کوچ بلوط از طبیعت ایران/ تشکیل بانک اطالعاتی های کنترل آفات جنگلی در ایران موفق نبودهتمام پروژه

 آفات، نیاز امروز منابع طبیعی

ر این رابطه ای دگیری است اما گویا عزم و برنامهمیلیون تومان اعتبار برای قلمه 500حفظ حیات شمشاد ایرانی در گرو تخصیص 

یریت های مدوجود ندارد. شاید به همین دلیل است که هادی کیادلیری رئیس انجمن جنگلبانی ایران در گفتگو با ایانا تمام پروژه

ان ای مدیریتی توسط تیمی از کارشناسکند. زیرا در مبارزه با آفت و بیماری شمشاد، بستهآفات جنگلی ایران را ناموفق توصیف می

به  گیری،های دیگر آن از جمله قلمهسازان قرار گرفته و بخشهایی از این بسته، مد نظر تصمیمکه گویا فقط بخش طراحی شده

 .دست فراموشی سپرده شده است

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

 آفت چیست؟

ای است که جمعیت آن از حد قابل قبول حشرهبرای آفت در قانون تعریف خاصی در نظر گرفته شده است اما به لحاظ علمی، آفت 

ز گیرند. صرفا وجود یک حشره در منطقه ارود. گاهی برای آفت یک آستانه اقتصادی و یا اکولوژیکی را در نظر مییا آستانه باالتر می

ت را تبدیل شدن به آف ای که پتانسیلها هر حشرهشود. اما شاید از نگاه حشره شناسنظر جنگلبان و اکولوژیست آفت محسوب نمی

داشته باشد، آفت محسوب شود، چون این گروه بیشتر با معیار اقتصادی مسایل را بررسی کرده و به همین دلیل حشره مربوطه را 

های شمال خیلی زیاد نیست اما اگر به لیست یک ها، از نظر جنگلبانان تعداد آفات جنگلنامند. به دلیل همین تفاوت دیدگاهآفت می

حشرات ممکن است روزی  دهند به این دلیل که این گروه ازاهپزشک مراجعه کنید، فهرستی طوالنی از حشرات به شما ارائه میگی

 تبیدل به آفت شوند.

ها این تفاوت را دارد که ما ها با حشره شناسکنیم. نگاه جنگلبانهای اکولوژیکی، آفات را تعریف میما در طبیعت بر اساس جنبه

 شوند درختاندانیم. چوبخوارها سبب میدانیم بلکه جزئی از چرخه اکولوژیکی میدرجه دوم از قبیل چوبخوارها را آفت نمیحشرات 

ها، انواع چوبخوارها آفت های بعدی در جنگل جایگزین شوند اما از نگاه حشره شناسترها و نسلضعیف و بیمار حذف شوند و جوان

دانیم زیرا به دلیل ضعف درختان در سطوح وسیع، جمعیت این حشرات افزایش یافته را آفت نمی خوارهاهستند. ما در زاگرس چوب

دهند و هیچ وقت به درختان سالم و جوان و و نمود بیشتری پیدا کرده است. در واقع این حشرات وظیفه طبیعی خود را انجام می

 ند.آیکنند. به همین دلیل آفت به حساب نمیسرپا آسیبی وارد نمی

درخت  کنند، یعنی اگرالبته باید بگویم که آفت درجه یک هم داریم. این دسته از آفات جدا از شرایط فیزیولوژیک به درخت حمله می

جوان و سرحال و سرپا هم داشته باشید، شاهد هجوم آفات درجه یک به این درختان هستید. حمله این آفات به درختان تابع شرایط 

 خاصی است.

 کنند؟حشرات طغیان میچرا 

کنند. وجود غذای فراوان و خشکی طبیعت در کشاورزی درباره دالیل طغیان حشرات همواره به عدم وجود دشمنان طبیعی اشاره می

ن کارید، ایکنند زیرا در این بخش یک محصول خالص در سطح وسیع میرا عاملی برای طغیان حشره در بخش کشاورزی معرفی می

اید. یک حشره از این غذای فراوان موجود در محیط وما بومی منطقه نیست و از جای دیگری آن رابه منطقه وارد کردهگونه خالص عم

کند و به دلیل نبود دشمن طبیعی، اقلیم مساعد، خشکی و شرایط دیگری که برای طغیان آفت مناسب است، جمعیتش تغذیه می

های بکر، طبیعت قدر خود تنظیمی دارد. به همین دلیل آفت در طبیعت به در جنگلگونه نیست. یابد. اما درطبیعت اینافزایش می
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از نظر  های ایرانتواند طغیان کند مگر اینکه تعادل اکوسیستم را به دالیل مختلف به هم بزنید. از آنجا که اکثر جنگلراحتی نمی

 اند. ها تبدیل شدهریای دارند، به کانون آفات و بیماتعادل و ترکیب، وضعیت به هم ریخته

ها نیز به دو دسته زنده و غیر زنده تقسیم گیرند. بیماریها از هم جداست. حشرات بیشتر در دسته آفات جای میآفات و بیماری

ها عوامل محیطی نظیر خشکی، سرما، ها هستند و غیره زندهها و قارچها باکتریهای زنده شمال شامل ویروسشوند. بیماریمی

شوند که بر روی گیاه تاثیرگذارند. در زاگرس به دلیل توسعه کشاورزی در زیرآشکوب جنگل، حضور دام دان و غیره را شامل مییخبن

ها شده برداری بیش از حد از منابع، درختان ضعیف شده و اکوسیستم مستعد پذیرش آفات و بیماریو کوبیدگی خاک همچنین بهره

خوار، خشکی و سرما و گرما در کوتاه مدت طغیان کرد و سبب ا آفات درجه اول مثل آفات برگاست. با تغییر شرایط محیطی ابتد

یابیم که آلوده به آفت نباشد. شاید شدت خسارت کم باشد ای نمیشد جمعیت آفات دیگر شروع به افزایش کند. در زاگرس منطقه

 نوعی افتاده است.شود. در شمال کشور هم این اتفاق به اما آفت در همه جا دیده می

 شود؟مهاجرت حشرات تحت تاثیر تغییر اقلیم انجام می

ه های پایین بگذارد. خیلی از حشرات در کشورهای اروپایی مطالعه شده است که از عرضتغییر اقلیم روی مهاجرت حشرات تاثیر می

های باالتر این میزان دما برای آنها وقتی در عرض اند. زیرا حشرات برای زندگی نیاز به دمایی خاص دارند کهسمت باالتر حرکت کرده

دید های جکنند در مسیر حرکت خود به میزبانکنند. وقتی که حشرات مهاجرت میشود، به سمت ارتفاعات باالتر حرکت میمهیا می

باعث گستردگی آفت شود. مهاجرت به خارج رسند.مهاجرت به داخل و خارج دو نوع مهاجرتی است که درباره حشرات مطرح میمی

رسند و چون در محیط جدید دشمن طبیعی وجود ندارد و شود. آفات در جریان مهاجرت به خارج به میزبان جدید میدر جهان می

ن یزی و نسلشاغذا هم به اندازه کافی وجود دارد، شاهد طغیان حشرات هستیم. این حشرات دوره زندگیشان کوتاه است اما تعداد تخم

 ها چنین توانایی را ندارند. به همین دلیلکنند ولی میزبانبنابراین به راحتی خود را با تغییر اقلیم و محیط سازگار می زیاد است.

توانند در مقابله با شرایط جدید از خود مقاومت نشان دهند .آفات ها در مواجه با چنین آفاتی افزایش یافته و نمیپذیری میزبانآسیب

 کنند.های باالتر حرکت میطی به سمت عرضبا تغییر شرایط محی

 دهند؟آفات به راحتی تغییر میزبان می

شود به سمت ارتفاعات باالتر حرکت کنند. وقتی شرایط محیطی باعث میبرخی آفات همه خوار هستند و از همه گیاهان تغذیه می

ت کردند به این دلیل بوده که در موقعیها تغذیه نمیگونه کنند. اگر این آفات تا کنون از برخیهای جدیدی هم پیدا میکنند، میزبان

کنند ولی در جاهای دیگر از سایر ها از یک گونه تغذیه میاند. گاها آفات ترجیحات غذایی دارند. اینها وجود نداشتهقبلی این میزبان

ی آفات کنند. برختعداد معدودی گونه حمله میها هم هستند که الیگو فاژ هستند یعنی به کنند. یکسری گونهها هم تغذیه میگونه

گوییم. مثل شپشک سفید راش که خیلی هم خطرناک است و کنند که به آنها مونوفاژ میبه صورت تخصصی از یک گونه تغذیه می

 یم بود.های شمال خواهرود. اگر این آفت در ایران مشاهده شود، شاهد یک فاجعه بزرگ در جنگلها به شمار میناقل بیماری

 مونوفاژها خطرشان کمتر از همه خوارهاست؟

یرا دیگر کنند زتوانند میزبان را از پای در بیاورند، ولی زود فروکش میها میکنند. این دسته از آفتمونوفاژها از یک میزبان تغذیه می

آورند ولی مدت زمان بیشتری از پا در نمیشود یک گونه را میزبانی ندارند. اما پلی فاژها یا همه خوارها چون صدمات آن سرشکن می

 مانند.در طبیعت می

 توان گفت مونوفاژها قادرند نسل یک گونه را منقرض کنند؟می
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توانند یک گونه را از پای درآورند. اگر جمعیت گونه میزبان کم باشد و توانند نسل یک گونه را منقرض کنند اما میمونوفاژها نمی

 توانند رانشد، شاید با حمله مونوخوارها گونه در معرض تهدید و خطر جدی قرار گیرد. گاهی مونوفاژها میپذیری آن باال باشآسیب

ژنتیکی ایجاد کنند یا در جوامع جنگلی اثرات منفی داشته باشند. البته این یک قاعده کلی برای همه حشرات نیست. وقتی حشرات 

هایی که در رژیم غذایی این حشره نیست، کند اما گونهگیرد، زادآوری نمیار میای که در رژیم غذایی آفت قرکنند گونهحمله می

کنند. در نتیجه در جایی که باید بلوط داشته باشید، به دلیل اینکه این گونه مورد حمله آفت قرار گرفته است، بلوط دیده زادآوری می

 گذارد.ها به نوعی اثر میتغییرات، توالی و جانشینی گونهشود و به جای آن شاهد حضور ممرز خواهید بود. یعنی آفت در نمی

روز باشد، به خاطر  25کند. اگر دوره الروی یک حشره تغییر اقلیم و خشکی دوره زندگی حشرات اثر گذاشته و آن را کوتاه می

ر این است که حشره در یک مدت دهد. مزیت این تغییر رفتاروز انجام می 15رسد اما حشره تغذیه را در همان روز می 15خشکی به 

شود. با افزایش دریافت مواد ها و گیاهان بیشتر میآورد زیرا در شرایط خشکی مواد مغذی برگکوتاه مقدار زیادی غذا به دست می

 هیابد و از سوی دیگر با کوتاه شدن مدت الروی، شفیرگی و غیره دشمن طبیعی به این حشرمغذی قدرت باروری حشره افزایش می

ب های غذایی بر روی الروها تاثیر گذاشته و سبکند. در تحقیقی که هنوز باید کامل شود، به این نتیجه رسیدیم که استرسحمله نمی

های غذایی ضریب جنسی حشرات را تغییر داده و بخشی از آنها را تبدیل به حشره نر شود. یعنی استرستغییر جنسیت آنها می

 کند.می

 کند؟ه کاهش جمعیت حشره را فراهم میتغییر جنسیت زمین

کند. برای تعیین جمعیت حشرات یک ضریب جنسی داریم بله، با افزایش تعداد نرها، سال بعد جمعیت حشره به شدت سقوط می

ن یشود. شاخص دیگری نیز به نام ضریب انبوهی داریم. برای محاسبه اگیری میکه برای تعیین آن نسبت ماده به کل جمعیت اندازه

ها باید به یک حدی برسند تا بگوییم حشره طغیان کنیم. هر دوی این شاخصشاخص جمعیت امسال و سال قبل را با هم مقایسه می

کنند. بر اساس این پارامترها، جمعیت حشرات ها به شدت سقوط کند، جمعیت حشرات سقوط نمیکرده است. اگر یکی از شاخص

 تواند طغیان کند یا خیر.که آیا سال بعد این حشره می شودبینی میکنیم و پیشرا رصد می

های های بشر کاراترین و موثرترین عامل در بروز طغیان حشرات است. دخالتمجموعه عوامل در طغیان آفات نقش دارند اما دخالت

کنید مثل همگن می تواند در جهت منفی و هم مثبت روی جمعیت حشره تاثیر بگذارد. وقتی جمعیتی را همسال وبشر هم می

ایی که به هکنیم. شیوه پناهی یکی از بزرگترین ضربههایی که ما در جنگل به کار بردیم، زمینه را برای طغیان آفت فراهم میشیوه

کرد. همسالی با خالص شدن همخوانی دارد و ناهمسالی با ناخالص شدن. مسیری که ما زد توده را خالص و همسال میجنگل می

 ها را خالص کنیم و شرایط برای طغیان آفات مهیا شد. به این ترتیب آفات اثرات بیشتری روی جنگل گذاشتند.ب شد تودهرفتیم سب

های جنگلداری است یا تغییر کاربری پروژه عمرانی و غیره هم روی ها در قالب طرحمنظور از دخالت، صرفا دخالت

 جمعیت حشرات تاثیر دارد؟

، های جنگلیکنند، اکثرا در حاشیه جادهات درجه اول که جدا از شرایط فیزیولوژیک به درختان حمله میاین سئوال خوبی است. آف

کنند. شرایط نور و گرما برای حشره مفید است و روستاها و ویالسازی داخل جنگل که نور و گرمای بیشتری هست، طغیان می

گیرد. هایی طغیان کرد، همه جا را می. وقتی حشره در چنین مکانحشرات دوست دارند در جایی که نور و گرما هست، ساکن شوند

طقه کنند که قطعا بر روی گیاهان بومی منکارید، یکسری حشراتی مثل سن گندم طغیان میبرید و گندم میوقتی مراتع را از بین می

ورد شود اما محصول مصول خوب تولید میشود و با بارندگی مناسب، محهای زراعی کشت میتاثیرگذار است.وقتی یک گونه در زمین

گیرد، چربی در بدن حشره افزایش یافته و این حشره مجبور است که برای سوزاندن این چربی مسیرهای طوالنی ها قرار میحمله ملخ
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ند با طی توانکند. این حشرات میها را فراهم میرا مهاجرت کند. تمام شدن غذا هم عامل دیگری است که زمینه مهاجرت ملخ

 های طوالنی به جاهای دیگر هجوم برده و به مناطق جدیدی را برای تغذیه انتخاب کنند.مسافت

 شود حشره به سمت جنگل حرکت کند؟تغییر کاربری مرتع سبب می

 اروزیزار یک محصول کشاحتمال دارد این تغییر اتفاق بیفتد. در مرتع یک آفت خاص، قطعا دشمنان طبیعی دارند. اگر در دیم

شود. زیرا هم شرایط خشک است و هم یک محصول خالص پذیری باالیی برای آن ایجاد میبکاریم، به دلیل دیم بودن محصول آسیب

ایم. بنابراین اگر در این منطقه جمعیت کوچکی از یک حشره که احتمال طغیان آن وجود دارد، مثل سن گندم در محیط کاشته

 فزایش مواد غذایی حشره به دلیل کشت دیم، شاهد طغیان آفت باشیم.زندگی کند، طبیعی است که با ا

تژی توانیم استرابینی وضعیت آنها سخت است. نمیهای متفاوتی در مقابل تغییرات دارند به همین خاطر پیشحشرات استراتژی

دهد. به عنوان مثال در گذشته متقنی برای رفتارهای حشرات در نظر بگیریم و بگوییم صد درصد در آینده چنین شرایطی رخ می

بینی ما کند اما دو هفته بارندگی سبب شد، پیشبینی کردیم که یک آفت خاص طغیان میچندین بار بر اساس شواهد موجود پیش

کند. گاهی نیز محقق نشود و شاهد طغیان حشره نباشیم. زیرا بارندگی الرو حشره لهیده کرده و حالت ویروسی در آن ایجاد می

مای زودرس قبل از بهار الروها را زودتر از تخم خارج کرد و به دلیل نبود غذا، الروها تلف شدند و جلوی طغیان آفت گرفته شد. گر

 کند.سازی را با عدم قطعیت بیشتری همراه میتغییرات ناگهانی و کوتاه مدت در محیط، کار مدل

 گیرید؟سازی، شرایط محیط را در نظر نمیدر مدل

شود اما عوامل محیطی کوتاه مدت مثل دو هفته بارندگی و غیره بر جمعیت حشرات شرایط محیط هم در نظر گرفته می صد درصد

یم بگوییم توانشود. با توجه به روند تغییر اقلیم هم میها انجام میسازی با یک عدم اطمینان پیش بینیگذارد. اصوال در مدلتاثیر می

بینی کردیم پروانه زمستان گذران )از خانواده ژئومتریده( پیش 81از آفات را خواهیم داشت. ما سال های خاصی در کجا طغیان گونه

هایی که انجام دادیم، شاهد بودیم که جمعیت دو گونه از پروانه زمستان گذران از سازیکند. بر اساس مدلسال دیگر طغیان می 10

رسد و با سال بعد، جمعیت این حشره به سطح خسارت اقتصادی می 10سقوط کرده است و مشخص کردیم که  81تا  77سال 

 طغیان مواجه خواهد شد. 

 بعد مسافت مهاجرت حشرات چقدر است؟

یله پرندهوستواند طی کند. گاهی حشرات بهبعد مسافت متفاوت است. اگر حشره به وسیله انسان حرکت کند، هر بعد مسافتی را می

شود های طوالنی را طی کند. اما گاهی حشره در سطوح کم منتقل میتواند مسافتن صورت حشره میکنند. در ایها هم مهاجرت می

اند توشود. وضعیت مهاجرت بسته به نوع حشره و شکل زندگی آن، میجایی نامیده میگوییم و جابهکه دیگر به آن مهاجرت نمی

 ها توسط چوبخوارها و باک بیتلآیند. پوستهای ایران مییابانهای دریایی از آن سوی خلیج فارس به سمت بمتفاوت باشد. ملخ

 شوند. بسته به نوع حشره وضعیت مهاجرت متفاوت است.به سایر مناطق وارد می

 کنند؟اگر عوامل انسانی برای مهاجرت حشره کنترل شود، تعداد محدودی حشره خواهیم داشت که مهاجرت می

محصوالت منتقل شده توسط انسان است. به همین خاطر در سراسر جهان بحث قرنطینه را عامل عمده انتقال حشرات، انسان و 

اند از سایر نقاط به ایران وارد شوند، هایی که به جنگل صدمه زدهگونه بوده است. اکثر آفتگیرند. در ایران هم اینخیلی جدی می

ز های بومی ما نیاند. البته گاهی برخی گونهی کنترل شدهخود توسط دشمنان طبیعحشرات بومی ایران بعد از یک مدتی، خودبه

 اند زیرا به اکوسیستم صدمه زدیم و طبیعت امکان کنترل جمعیت آفت را از دست داده است. طغیان کرده
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کنند. حشراتی که از زاگرس به سمت شمال شوند زمینه بروز خسارت را فراهم میهایی که در داخل کشور جابجا میگاهی گونه

اند. مثل پروانه جوانه خوار بلوط که قطعا با عامل انسانی و محصوالت چوبی یا های هیرکانی خیلی آسیب زدهاند هم به جنگلآمده

 گیاهی جابجا شده است. 

 دت زمانی برای کنترل یک آفت توسط دشمنان طبیعی نیاز است؟چه م

بر اساس مشاهداتی که دارم به حداقل دو تا سه سال زمان برای کنترل آفات توسط عوامل طبیعی نیاز داریم. دشمن طبیعی به هیچ 

عی است و ما در مورد تواند جمعیت حشره را کنترل کند. اگرچه یک عامل کنترل کننده دشمن طبیوجه در کوتاه مدت نمی

ند توانها یک مگس و زنبور به عنوان دشمن طبیعی این آفت شناسایی کردیم. اما این عوامل طبیعی به سرعت نمیژئومتریده

ها را کنترل کنند. البته با طغیان ژئومتریده شاهد بودیم که جمعیت مگس به عنوان کنترل کننده طبیعی به شدت افزایش ژئومتریده

 توانند جمعیت آفت را کنترل کنند.این عوامل طبیعی به راحتی نمی یافت اما

توانند موثر باشند و جمعیت را کنترل کنند. ما تغییر عوامل طبیعی در طغیان حشرات موثر است. دشمنان طبیعی قبل از طغیان می

های م. در غیر این صورت به دلیل محدودیتباید طبیعت را رصد کنیم و بالفاصله پس از بروز مشکالت، در کانون آفت را سرکوب کنی

های بیولوژیک در سطح وسیع ای نخواهد بود. زیرا حتی از کنترل کنندهزیست محیطی زیادی که وجود دارد، کنترل آفت کار ساده

رند. در جنگل و دیمیلین که در حال حاضر برای مبارزه با شب پره شمشاد مطرح است هم تبعاتی دا B.tتوانید استفاده کنید. نمی

توانیم استفاده کنیم. مثال زنبور تریکوگراما را تکثیر و در جنگل برای کنترل آفت رها کنیم. از دشمنان طبیعی برای کنترل آفت نمی

توان آفت گوید که با یک روش نمیشود. مدیریت تلفیقی به ما میاصوال در محیطی مثل جنگل از مدیریت تلفیقی آفات استفاده می

های جنگلشناسی در بلند ها به همراه روشها را برای مبارزه به کار برد. این مجموعه روشای از روشترل کرد و باید مجموعهرا کن

 توانیم جنگل پایدار داشته باشیم.کند با اصالح ساختارها، ترکیب سنی درختان و غیره میمدت، آفات را کنترل می

 اند؟از طغیان آفات آسیب دیده هاهای درختی بیش از سایر گونهچه گونه

رسد که بلوط از کشور ما در حال کوچ کردن اند. به نظر میما درختان بلوط را داریم که در شمال و زاگرس به شدت آسیب دیده

میقی ع است. زوال بلوط در اکثر دنیا رخ داده است. در کشور ما هم این اتفاق افتاده است. گونه بلوط یک گونه پر نیاز است و خاک

تواند زادآوری کند. شاه بلوط که سطح بسیار نهایت نور داریم و این گونه نمیخواهد. در سنین اول نیاز به سایه دارد. در زاگرس بیمی

ها در گذشته مورد حمله آفات ها را به خود اختصاص داده در گیالن تحت تاثیر طغیان آفت قرار گرفته است. نارونکمی از جنگل

وسیله فوزاریوم مورد حمله قرار گرفتند. راش و شمشاد را ما بررسی کردیم. راش تحت تهدید است. ها بهند. شب خسبقرار گرفت

نهایت در ها شود، خواهد مرد و بیام که اگر راش به دالیلی آلوده به این بیماریآفاتی روی آن داریم که بارها درباره آنها هشدار داده

ایم و اینها خیلی خطرناک است. باید رصد شود که ما ها را در ایران دیدههای از بیماریآید. نشانهار میهای شمال فاجعه به بجنگل

ایم خیلی افزایش داشته است. هرجا که های راش بر اساس تحقیقاتی که ما داشتهدهیم. جمعیت ناقلین بیماریاین کار را انجام نمی

ناقلین افزایش داشته است اما هنوز این ناقلین عامل بیماری که قارچ است را با خود  ام که به نوعی جمعیتها هستند، دیدهراش

 تواند تهدید کننده باشد.اند مگر در چند مورد جزئی که میانتقال نداده

 کند یا بیماری؟سالمت جنگل را بیشتر آفت تهدید می

کند که ناقل آن بیماری ایجاد می "اوفیوستوما اولمی"ه نام شود. در نارون قارچی بها میترکیب این دو عامل باعث تهدید جنگل

حشره است. برخی موارد آفت و بیماری در بروز مشکالت جنگل قابل تفکیک نیستند. به شب خسب را فوزاریوم اکسیسپوروم حمله 
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ها، جوانه خوار بلوط و غیره هایم مثل ژئومتریدکرده است. یا شمشاد را یک قارچ دچار مشکل کرده است اما آفت خطرناک هم داشته

 ها است. این عوامل با هم یک اثر متقابل دارند.که زمینه ساز بیماری

 توان موفق عمل کرد یا اینکه بهتر است مانع از طغیان حشرات در محیط شویم؟برای مبارزه در مرحله طغیان آفت می

ایم. در همه موارد هم بال استثنا ه بعد از طغیان، سراغ آفت رفتهما باید مسایل را مدیریت کنیم. بزرگترین اشتباه ما این است ک

هایی برداشته شود دهد هر اقدامی در جنگل انجام دهید. برای مدیریت باید گامهای زیستی اجازه نمیایم. محدودیتشکست خورده

این مسایل را بشنود. هیچ وقت اطالعات را  ها برداشته نشده است و گوش شنوایی نبود کهکه متاسفانه هیچ وقت در سازمان این گام

ایم. باید سوابق تاریخی منطقه را داشته باشیم. به تازگی طغیان آفات جنگلی در حال ثبت است. باید نقشه بایوژئوکلیماتیک ثبت نکرده

داد طغیان ست. دلیل استعداشته باشیم. نقشه اقلیم، زمین، پوشش گیاهی و غیره را داشته باشیم که بدانیم مناطق آسیب پذیر کجا

آفت چیست تا در درازمدت آن را کنترل کنیم. بعد از آن باید از فنون دیگر استفاده کنیم. برای هر آفت روش آماربرداری خاص خود 

 فکند. باید استراتژی بلند مدت و کوتاه مدت برای مدیریت جنگل تعریبینی کنیم و بدانیم که هر آفت چه زمانی طغیان میرا پیش

کرد و مناطق با استعداد باال برای طغیان آفات را در جریان برنامه مدیریت جنگل ترمیم کرد. آفات باید در کوتاه مدت و زمان اولیه 

ها نیاز به بانک اطالعاتی داریم. باید از وضعیت کشورهای حاشیه خود هم خبر داشته باشیم تا بتوانیم در سرکوب شوند. در کنار این

ایم. برای تحقق این اهداف نیاز به ابزار، آگاهی، ها نشدهریزی کنیم. متاسفانه تا کنون وارد این بحثفات به ایران، برنامهصورت ورود آ

ند، زهای طبیعی ما میکارشناس و اعتبار داریم که حتما باید تامین شود. اگر بپذیریم که آفات چه خسارات میلیاردی به عرصه

 بگیریم.توانیم تصمیم تر میراحت

http://www.iana.ir/fa/news/477۵7/%D۸%AA%D9%۸۵ 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶شهریور  ۰۲تاریخ: 

 های شمال/حال شمشادها خوب نیستجوالن آفت شب پره در جنگل

 .های هیرکانی خوب نیست و با آفت شب پره دست و پنجه نرم می کنندچندسالی است که حال شمشادهای همیشه سبز جنگل

گذرانند و سیاه ترین روزگار را می شمشادهااین روزها  ،اه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگ صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

حال و روز خوشی ندارند، چراکه در سالیانی نه چندان دور آفت شب پره به عنوان گونه خارجی به شمشاد های همیشه سبز هیرکانی حمله کرد 

کشور جز سرمایههای بین المللی  شمشادهای شمالهزارهکتار  72آنکه با وجود .و تعداد زیادی از توده های شمشاد شمال ایران را خشک کرد

هستند اما به سبب پراکندگی شمشادها و قرار گرفتن آفت در نقاط غیرقابل دسترس مقدار قابل توجهی از این میزان در معرض خطر انقراض 

با اشاره به اینکه آفت   صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفتگو با.قرار گرفت

بومی نیست، اظهار داشت: طی سال های گذشته زمانیکه این آفت اروپایی وارد کشور شد، به طور تقریبی تمامی شمشادها  جنگل های شمشاد

از مسیر غرب به شرق دو سوم  93های شمال دیده شد که در سال در جنگل 91ر آتشک شمشاد در سال وی افزود: نخستین با.را نابود کرد

جاللی ادامه داد: برای مبارزه با این آفت یک کمیته گیاه پزشکی متشکل از سازمان حفظ .ها را در برگرفت و خسارات زیادی وارد کردجنگل

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به .مشاد های شمال را پایش می نمایندها به طور مستمر وضعیت شنباتات و سازمان جنگل

وش باید از ر هاآفات جنگل اینکه از سموم شیمیایی نمی توان جهت مبارزه با آفات جنگل ها استفاده کرد،گفت: براین اساس برای مبارزه با

بی تی اچ( در نظر داریم )به گفته وی با اقدامات بیولوژیک و مکانیکی، استفاده از محلول حشره کش .بیولوژیک و سازگار با طبیعت استفاده کرد

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات اساسی در راستای حفظ این .که مشکل بیماری و آفت جنگل شمشاد شمال را بر طرف نماییم

در نظر دارد که بعد از کنترل آفت در  آفت طبیعی شب پره حقیقاتی عالوه بر شناساییها طی تگونه ارزشمند تصریح کرد: سازمان جنگل

 شمشادها در معرض انقراض قرار دارند.مناطق آسیب دیده درجهت حفظ این گونه ارزشمند اقدام به تولید نهال شمشاد در سطح وسیعی نماید

با توجه  :گفت  صنعت،تجارت و کشاورزی ع و آبخیزداری در گفتگو با خبرنگاربهمن افراسیابی مدیر کل حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مرات

حشره امکان محلول  400گذاری به به پراکندگی درختان شمشاد و قرار گرفتن آفت در نقاط غیرقابل دسترس و تبدیل یک حشره پس از تخم

 هگرفت صورت بار چند  در نقاط قابل دسترس جنگل های شمشاده گفته وی مبارزه بیولوژیک و محلول پاشی با آفات ب.پاشی وجود ندارد

ن ها است، افزود: براساس آخریهای سازمان جنگلافراسیابی با اشاره به اینکه افزایش جمعیت آفات در نقاط غیرقابل دسترس یکی از دغدغه.است

مدیرکل حفاظت و حمایت سازمان جنگل .و ارزیابی مناطق در سطح بسیار وسیعی محلول پاشی آغاز شده استتصمیمات سازمان گیاه پزشکی 

 خطرناک آفت دو کنترل برای نیاز مورد ملزومات و های صورت گرفته با دستگاه های مربوطه اعتبارات ها و مراتع ادامه داد: طبق هماهنگی

گفته وی با وجود درختان زیر اشکوب امکان محلول پاشی هوایی وجود ندارد که همین امر مبارزه به .است شده گرفته نظر در شمشاد های جنگل

گونۀ ارزشمند وجود دارد، عنوان کرد: عدم دسترسی به  افراسیابی در پاسخ به این سوال که امکان از بین رفتن این.با آفت را سخت کرده است

وی با .و در دیگر نقاط آلودگی کمتر است نیست، چراکه بسیاری از مناطق آلوده نشدهشمشادها تمامی مناطق آلوده به معنای از بین رفتن کل 

با رسیدن دما به کمتر از صفر درجه باقی ماند، تصریح کرد: با این وجود غافل نیستیم و به طور مرتب  جنگل های شمشاد اشاره به اینکه آفت

 .هیم و بدین منظور اخیراً یک میلیارد تومان ،منابع تخصیص داده شده استجنگل های شمال را مورد پایش و نظارت قرار می د

http://www.yjc.ir/fa/news/62۱44۰6/%D۸%AC 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۱تاریخ: 

 دو انتصاب جدید در موسسه تحقیقات خاک و آب

حکم جداگانه از سوی کامبیز بازرگان رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب، سرپرست بخش خدمات فنی و تحقیقاتی و طی دو 

 .آور خاک منصوب شدندسرپرست مرکز رشد تخصصی واحدهای فن

به سمت به گزارش ایانا از روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، کامبیز بازرگان بر اساس دو حکم علی اکبر عزیز زهان را 

سرپرست بخش خدمات فنی و تحقیقاتی و علیرضا فالح را به سمت سرپرست مرکز رشد تخصصی واحدهای فناور خاک و آب مستقر 

در موسسه تحقیقات خاک و آب منصوب کرد.در این جلسه از خدمات فالح در طول تصدی پست مدیریت بخش خدمات فنی و 

یقاتی های تحقاک و آب در آیین مراسم تودیع و معارفه که با حضور روسای بخشتحقیقاتی قدردانی شد. رئیس موسسه تحقیقات خ

و واحدهای موسسه انجام شد، بیان کرد: خوشبختانه در طول یکسال و نیم گذشته که بحث خصوصی سازی و ارتقاء جایگاه شرکت 

ایجاد مرکز رشد تخصصی واحدهای فناور خاک دانش بنیان مطرح شد، با کمک فالح اقدامات خوبی انجام شد.وی افزود: تفاهم نامه 

و آب بین موسسه تحقیقات خاک و آب و پارک علم و فناوری البرز به امضاء رسید و امیدواریم وی مرکز رشد را شکل بدهند و 

رکز رشد مهای موسسه پیگیری شود.بازرگان گفت: انشاء اهلل شورای موضوع ارتقاء جایگاه بخش خصوصی و ورود به برخی از فعالیت

هایی که صاحب دانش هستند، چه از درون و چه از بیرون مجموعه موسسه تحقیقات خاک و آب وارد شکل خواهد گرفت و شرکت

اوره افزاری، مششوند. موسسه هم بستر ورود دانش به عرصه عمل چه به لحاظ امکانات فیزیکی و فضای ساختمانی و چه به لحاظ نرم

هم خواهد کرد.وی افزود: رییس موسسه تحقیقات خاک و آب در ادامه ضمن آرزوی توفیق برای عزیزی علمی، فنی و حقوقی را فرا

زهان در تصدی مدیریت بخش خدمات فنی با توجه به سوابق اجرایی وی ابراز امیدواری کرد: با تالش عزیزی و همکاران بخش، شاهد 

 خدمات پژوهشی باشیم ارتقاء کیفی امور تکنولوژی اطالعات و دیگر امور مربوط به

http://www.iana.ir/fa/news/47763/%D8%AF%D9% 
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 انگور/کشمش
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 ایران هشتمین تولیدکننده انگور در جهان است

هزار تن انگور جایگاه هشتم را در میزان  167گفت: ایران با برداشت ساالنه سه میلیون و معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی 

 .تولید این محصول در جهان دارد

محمدعلی طهماسبی روز شنبه در حاشیه برگزاری همایش ملی انگور در بجنورد در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: کشورهای 

هزار هکتار دانست  294وی گستره تاکستان های کشور را  .شور برتر در زمینه تولید این محصول هستندایتالیا، فرانسه و آمریکا سه ک

وی با بیان اینکه انگور مهم ترین محصول .درصد از این تاکستان ها آبی و مابقی دیم است 70درصد از این سطح بارور و  92و گفت: 

طهماسبی اظهار کرد: استان  .ت: انگور یکی از محصوالت مهم در اقتصاد استباغی است که به لحاظ غذایی اهمیت فراوانی دارد گف

تن انگور  427هزار و  167به گفته وی در کشور ساالنه سه میلیون و .فارس در صدر تولید انگور در میان استان های کشور قرار دارد

 3.9تن و در تاکستان های دیم  13.2تان های آبی از تاکستان های کشور برداشت می شود و میانگین تولید در هر هکتار از تاکس

وی در باره جایگاه خراسان شمالی در تولید انگور گفت: این استان یکی از قطب های تولید انگور در کشور است و از دیرباز  .تن است

 .مردم این استان به باغبانی مبادرت داشته اند و تاکداری نقش زیادی در معیشت مردم این منطقه دارد

 .همایش ملی انگور و فرآورده های آن که امروز در بجنورد آغاز به کار کرده است، فردا )یکشنبه( به پایان می رسد

http://www.iana.ir/fa/news/47839/%D8%A7%DB%8C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47839/%D8%A7%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

85 
 

 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۲تاریخ: 

 چند ساعت کار برای خرید یک کیلوگرم گوشت الزم است؟

کند، قدرت خرید اگرچه قیمت انواع گوشت در کشورها متفاوت است، اما تنها چیزی که میزان مصرف این محصوالت را تعیین می

 .مردم است

 فخر:وحید زندی -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

شود که به شرایط و جریانات گوناگونی بستگی دارد. برای گوشت سفید و قرمز در کشورهای مختلف تعیین میهای متفاوتی نرخ

اند و این نکته برای آنها ثابت شده که میزان حداقل های مختلف در چندین کشور، به نوسانات زیادی رسیدهمحققان با بررسی

به  کند.ترین نقش را در میزان مصرف مواد پروتئینی ایفا میکند، مهمیدستمزدی که یک کارگر ماهر به صورت روزانه دریافت م

تری عبارتی حتی سرزمینی با درآمد نسبی باال و نرخ گوشت باالتر از میانگین جهانی، نسبت به دیگر کشورهایی که بهای گوشت پایین

درصد از درآمد  23به هر ترتیب، در ایران نیز حدود دارند، اما سطح دستمزدها نیز در آنها پایین است، وضعیت بهتری خواهد داشت.

درصد از آن نیز مربوط به خرید مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز و  5.3شود که حداقل خانوارها سهم مواد خوراکی و آشامیدنی می

اری رد برای هشت ساعت کسفید است. اگر حداقل دستمزد یک کارگر معمولی در ایران یک میلیون تومان در نظر گرفته شود، این ف

شود. حال پرسش اینجاست تومان می 125هزار تومان درآمد خواهد داشت که هر ساعت آن چهار هزار و  33در طول یک روز، حدود 

که با چنین درآمدی برای خرید یک کیلوگرم گوشت مرغ، گاو یا گوسفند، به چند ساعت کاری با حداقل دستمزد در ایران نیاز است؟ 

های موجود طبق آخرین آمار بانک مرکزی بوده و ممکن است در مناطق مختلف، کمی متفاوت باشد. به هر ترتیب، قیمتالبته 

ها برای تعیین ساعات کاری نیاز است که در این گزارش سعی شده، بهای انواع گوشت به صورت عادالنه قضاوت میانگینی از نرخ

 شود.

 مرغ

تومان به ازای هر کیلوگرم  149هزار و ها هشتفروشیتومان و در خرده 390هزار و هفت در میادین شهرداری قیمت گوشت مرغ

تواند یک کیلوگرم گوشت مرغ از میادین دقیقه کار روزانه می 45است؛ بنابراین یک فرد با حقوق یک میلیون تومانی، با یک ساعت و 

 به حدود دو ساعت کار نیاز دارد.ها فروشیتهیه کند. همین شخص برای خرید این محصول از خرده

 عنوان
قیمت 

 میادین

تعداد ساعت کاری برای 

 خرید یک کیلوگرم
 فروشیقیمت خرده

تعداد ساعت کاری برای 

 خرید یک کیلوگرم

 2 8149 1:45 7390 مرغ

 گوشت گاو

استخوان مورد گوشت گاو و گوساله بیهای گوناگونی دارد، اما اکنون های مختلفی داشته و به تبع آن، نرخاگرچه گوشت گاو قسمت

دقیقه کاری نیاز است تا یک کارگر ساده بتواند یک کیلوگرم گوشت از میادین بخرد؛ میادینی  10ساعت و  9گیرد. بررسی قرار می

گاو در  کنند. این در حالی است که نرخ گوشتتومان عرضه می 500هزار و  41هزار تا  34که به طور متوسط، این محصول را بین 

 25ساعت و  9ها باید تومان بوده و برای دست یافتن به یک کیلوگرم از این محصول از طریق قصابی 700هزار و  38ها فروشیخرده

 دقیقه بیش از یک روز کاری هشت ساعته. 25دقیقه کار کرد؛ به عبارتی یک ساعت و 

http://awnrc.com/index.php
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 قیمت میادین عنوان
تعداد ساعت کاری برای 

 خرید یک کیلوگرم
 فروشیقیمت خرده

تعداد ساعت کاری برای 

 خرید یک کیلوگرم

 9:25 38700 9:10 41500 - 34000 گوشت گاو

 گوشت گوسفند

شود. بنابراین باید برای خرید یک کیلوگرم تومان عرضه می 200هزار و  45هزار تا  32گوشت گوسفند با استخوان، در میادین بین 

دقیقه زمان کاری نیاز است تا یک کارگر ساده یک کیلوگرم گوشت  45ساعت و  10با این حال،  دقیقه کار کرد. 20ساعت و  9از آن، 

های مختلفی دارد که در این گزارش تنها به یک مورد گوسفند را از قصابی خرید کند. البته این محصول نیز مانند گوشت گاو، قسمت

 آن پرداخت شده است.

 قیمت میادین عنوان
رای تعداد ساعت کاری ب

 خرید یک کیلوگرم

قیمت 

 فروشیخرده

تعداد ساعت کاری برای 

 خرید یک کیلوگرم

 10:45 44413 9:20 45200 - 32000 گوشت گوسفند

ر تری نسبت به بقیه کشورها دارد، یک کارگانواع گوشت در آن، قیمت پایین به هر حال، در مقایسه با کشورهایی مانند هند که اتفاقاً

ها کار کند. این وضعیت درباره گوشت برابر ایرانی 4.2ساعت یعنی بیش از  40یک کیلوگرم گوشت گوسفند، حدود باید برای خرید 

ساعت باید کار کند تا بتواند یک کیلوگرم  10مرغ هم صادق است. زیرا یک کارگر ایرانی حدود دو ساعت و یک کارگر هندی بیش از 

 مرغ بخرد./

http://www.iana.ir/fa/news/47792/%DA%86%D9%86 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۴ : تاریخ

 جدولدرصد کاهش یافت+ 3.3گروه اقالم خوراکی/ تخم مرغ ۱۱قیمت خرده فروشی 
  .گروه کاهش یافت و دو گروه نیز بدون تغییر بوده است 5مرداد ماه، قیمت سه گروه کاالیی افزایش و  27در هفته منتهی به  

 خرداد 27 به منتهی هفته در کاالیی گروه 11 فروشی خرده قیمت ، اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی،خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .کرد منتشر را ماه

درصد افزایش یافته  0.3درصد و روغن نباتی  0.7درصد، گوشت مرغ  0.3بر این اساس، در هفته مورد بررسی، قیمت گروه لبنیات 

 کاهش درصد 1.4 مرغ گوشت و درصد 3.8 تازه هایسبزی درصد 3 تازه هایمیوه درصد،  0.1درصد، حبوب  3.3اما بهای تخم مرغ 

 .بود ثابت هم چای و شکر و قند قیمت. است داشته

 لبنیات و تخم مرغ*

درصد نسبت  4.5کره پاستوریزه بهای درصد کاهش ولی  0.2ستوریزه معادل پنیر غیرپادر هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت 

 .به هفته قبل افزایش یافت. قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود

 .رفت می فروش ریال هزار 150 هزار ریال تا  115درصد کاهش داشت و شانه ای  3.3بهای تخم مرغ معادل 

 برنج و حبوب*

درصد افزایش یافت و بهای سایر اقالم این گروه ثابت بود. در  0.6در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی معادل 

درصد کاهش داشت و بهای سایر اقالم بدون  0.2درصد و لوبیا چشم بلبلی  0.3چیتی هریک معادل گروه حبوب قیمت عدس و لوبیا 

 .دتغییر بو

 های تازهها و سبزیمیوه*

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

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

 .درصد کاهش یافت 7.0درصد تا  1.9ردند که در گروه میوه های تازه قیمت تمام اقالم این گروه بین سبزی تازه را عرضه می ک

 8.8درصد تا  2.1بهای سبزی های برگی نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت سایر اقالم این گروه بین  در گروه سبزی های تازه

 .درصد کاهش داشت

 گوشت قرمز و گوشت مرغ*

 .درصد افزایش یافت 2.4درصد کاهش ولی قیمت گوشت تازه گاو و گوساله  0.6زارش بهای گوشت گوسفند معادل در هفته مورد گ

 قند، شکر، چای و روغن نباتی*

روغن نباتی  درصد افزایش ولی بهای 0.9در این هفته قند، شکر و چای خارجی بدون تغییر بود و قیمت روغن نباتی جامد معادل 

 .داشتدرصد کاهش  0.1مایع 

 گروه کاال
درصد تغییر نسبت به 

 هفته قبل

درصد تغییر نسبت به هفته 

 مشابه ماه قبل

درصد تغییر نسبت به هفته 

 مشابه سال قبل

 8.5 0.8 0.3 لبنیات

 26.2 18.8 -3.3 تخم مرغ

http://awnrc.com/index.php
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 4.4 0.4 0.1 برنج

 16.7 -0.4 -0.1 حبوب

 7.5 -12.6 -3 های تازهمیوه

های سبزی

 تازه
3.8- 8.7- 33.7 

 18.7 -0.1 0.7 گوشت قرمز

 16.9 2.6 -1.4 گوشت مرغ

 -12.2 -0.4 0 قند و شکر

 5.7 1.2 0.3 روغن نباتی

 23.9 0.7 0 چای

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960604300427 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 مرغ/ افزایش نرخ گوشت گاوکاهش قیمت گوشت گوسفندی و تخم

مرغ و گوشت گوسفندی کاهش جزئی یافت، اما قیمت گوشت گاو و گوساله تا حدودی باال رفت که اگرچه در هفته گذشته نرخ تخم

 11مرغ در میادین شهرداری با قیمت مردادماه، هر شانه تخم 27گزارش خبرنگار ایانا، در هفته منتهی به به .دلیل آن نیز کاهش واردات است

تومان بود؛ بنابراین نرخ این محصول نسبت به هفته قبل از  870هزار و  12ها فروشیتومان عرضه شد. این عدد در ارتباط با خرده 500هزار و 

 درصد باال رفته بود. 3.2مرغ به میزان الی است که دو هفته قبل، نرخ تخمدرصد کاهش یافت، این در ح 3.3آن 

طور متوسط مردادماه، به 20بر اساس آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزی، نرخ گوشت گوسفند با استخوان نیز در هفته منتهی به 

تومان در هر  670هزار و  44ا نرخ این محصول هفروشیشد. در خردههزار تومان خرید و فروش می 38در میادین شهرداری حدود 

طور متوسط در میادین تقریباً به همان میزان دو هفته قبل ثابت ماند. البته بهای کیلوگرم بود. در همین هفته گوشت گوسفندی به

 413هزار و  44مان به تو 670هزار و  44درصد کاهش، از  0.6مردادماه، با  27ها برای هفته منتهی به فروشیاین محصول در خرده

هزار و  38درصد افزایش، روی  2.4ها با فروشیاستخوان، در خردهتومان رسید.این در حالی است که قیمت گوشت گاو و گوساله بی

اشد. ب های گذشته رو به افزایشرسد نرخ این محصول با توجه به روند هفتهنظر میتومان به ازای هر کیلوگرم ایستاد؛ بنابراین به 764

 گیرد که یکی از آنها کم شدن حجم واردات است.البته سیر صعودی این محصول دالیل مختلفی را دربر می

شد؛ مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران نیز در همین باره به ایانا گفت: همیشه گوشت دام سنگین از طریق واردات تنظیم می

 حتمال افزایش قیمت این محصول زیاد خواهد بود.بنابراین هر وقت حجم واردات کاهش یابد، ا

توانند تداوم واردات را در تمام روزها کنند، قطعاً نمیریزی میبه گفته علیرضا عزیزاللهی، از آنجا که تجار برای واردات گوشت، برنامه

ود. بر این اساس، کاهش حجم های سال حفظ کنند. به همین دلیل ممکن است در برخی مقاطع زمانی این واردات کمتر شو هفته

های خوراک افزایش یافته و هم گوساله پرواری زنده. واردات، دلیل خاصی ندارد.وی معتقد است که در چند ماه اخیر، هم نرخ هزینه

اد هاین موضوع نیز تأثیری هرچند اندک بر بازار خواهد داشت.پیش از این نیز یکی از مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشن

تأمین و عرضه گوشت گوساله با تعدیل نرخ "به پنج درصد ارائه کرده و گفته بود:  26کاهش نرخ تعرفه واردات گوشت گوساله را از 

مصوب و ابالغ شد، توسط وزیر  95ماه سال ای، همانند گوشت گوسفندی که قبالً توسط دولت در دیتعرفه و تخصیص ارز مبادله

 /"تجارت برای وزیر جهاد کشاورزی ارسال شد. اسبق وزارت صنعت، معدن و

http://www.iana.ir/fa/news/47923/%DA%A9%D8% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47923/%DA%A9%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

90 
 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 تومان ثابت ماند ۸۵۰۰مدار  نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن/قیمت مرغ در

شهریور ماه با ثبات نسبی  15شود که نرخ مرغ تا رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به تعادل عرضه و تقاضا پیش بینی می

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار.قیمت همراه باشد

تومان، مرغ  500هزار و  5درب مرغداری  مرغ زندهاز ثبات نرخ مرغ طی یک ماه اخیر خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو ،خبرنگاران جوان

 .تومان است 500هزار و  8و خرده فروشی  750هزار و  7تومان، توزیع درب واحدهای صنفی  500زار و ه 7آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 500هزار و  8و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  500هزار و  7با کمر  ران مرغبه گفته وی نرخ هر کیلو 

 15تومان، سینه بدون کتف  500هزار و  14خ هر کیلو سینه با کتف یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نر

بسته به  نرخ مرغ رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ادامه داد: طی یک ماه اخیر.تومان است 500هزار و  17 فیله مرغو  500هزار و 

 .تتومانی قیمت همراه اس 300تا  200وضعیت عرضه و تقاضا در روزهای مختلف هفته با تلورانس 

 .شهریور ماه از ثبات نسبی برخوردار باشد 15وی تصریح کرد: با توجه به تعادل عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که نرخ مرغ تا 

http://www.yjc.ir/fa/news/62۱۸۰99/%D9%۸6 
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 هابازار و قیمت 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ رکود بر بازار مرغ حاکم است

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات 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

تومان، مرغ آماده  500هزار و  5درب مرغداری  مرغ زندهبا اشاره به آخرین وضعیت بازار مرغ اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو  ،جوان

 .تومان است 500هزار و  8و خرده فروشی  750هزار و  7تومان، 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  7با کمر  ران مرغبه گفته وی نرخ هر کیلو 

 15تومان، سینه بدون کتف  500هزار و  14یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

در روزهای آتی را پیش بینی کرد: با توجه  قیمت مرغ رئیس اتحادیه پرنده و ماهی.هزار تومان است 17 فیله مرغو  500هزار و 

 .بازار و شرایط مساعد تولید نوسانات خاصی در بازار رخ نخواهد دادبه رکود حاکم بر 

http://www.yjc.ir/fa/news/6224۰۰4/%D9%۸6% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۵ : اریخت

 درصدی تولید کشاورزی/ ممنوعیت واردات گندم  ۸گذاری رشد هدف
گذاری شده که اکنون درصدی در تولید محصوالت کشاورزی هدف 8وزیر جهاد کشاورزی گفت: تا پایان دولت دوازدهم رشد ساالنه 

، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش  .درصد رسیده است 5.3این رقم به 

سال آینده اظهار داشت: در این برنامه ها اساس کار را  4در برنامه نگاه یک در خصوص برنامه های پیشنهادی خود به مجلس برای 

ار دادیم و نگاه ما بر اساس اسناد باال دستی بر توسعه بهره وری گذاشته ایم و ظرفیت های مغفول بخش کشاورزی را مورد توجه قر

وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم تولید محصوالت کشاورزی با .همچون برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی تدوین شده است

یم در خصوص میلیون تن رسیده است ادامه داد:ما در بحث گندم و دانه های روغنی رشد داشته ا 118میلیون تنی به  21رشد 

 رشد داشتیم 5.3 کشاورزی محصوالت تولید در محصوالت باغی با توجه به تنوع محول قابلیت صادرات داریم و به طور متوسط 

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در ارتباط با شیر و فرآورده های لبنی و محصوالت باغی مزیت داریم و در محصوالت زراعی با .

 .مایبرند، همچون گندم و جو، قرار دادهبی، تمرکز را بر روی محصوالتی که از آب سبز و بارندگی بهره میتوجه به کمبود منابع آ

 ضرورت توجه به ظرفیت های مغفول مانده بخش کشاورزی

ست وی اظهار داشت: ما از بسیاری از ظرفیت های بخش کشاورزی غافل هستیم، به طور مثال در گیاهان دارویی با توجه به درخوا

این مقام مسئول تصریح .بایست کار بیشتری انجام گیردزایی باال، میبازار جهانی و تنوع محصول در کشورو همچنین قابلیت اشتغال

 400کرد: در حوزه پرورش ماهی در قفس در ارزیابی اولیه پیش بینی ظرفیت پرورش یک میلیون تن ماهی در قفس را داریم ؛اکنون 

وی در پاسخ به این سوال که چه برنامه .هزار تن برسد 200ساله مقررشده ظرفیت تولید به  5ر برنامه قفس در دریا داریم و د

 توانیم می آب مصرف کاهش به توجه با گلخانه توسعه در ما: گفت دارید زایی اشتغال افزایش و ها ظرفیت این از گیری بهره برای ای 

هکتار زمین را تبدیل به کشت گلخانه  500هزار و  2تا  2دوار هستیم ساالنه امی ما و داشت خواهیم اشتغال نفر هزار 10 هکتار هر در

حجتی اظهار داشت: تا پایان دولت .ای کنیم و این نکته ضروری است که باید آب را به تولید محصوالت آب بر اختصاص ندهیم

 دستیابی و درصد رسیده 5.3کنون این رقم به درصدی در تولید محصوالت کشاورزی هدفگذاری شده که ا 8دوازدهم رشد ساالنه 

 .است پذیر امکان مالی منابع اختصاص به توجه با رشد میزان این به

 ساله ۱۰هدفگذاری بهبود تراز تجاری غذایی در افق 

میلیارد  3.1میلیارد دالر بهبود یافته و به منفی  5سال گذشته علی رغم افزایش جمعیت  4وی ادامه داد: تراز تجاری غذای ما طی 

وی افزود: البته برخی محدودیت ها همچون کمبود .ساله به صفر برسد 10دالر رسیده است و برنامه ما اینست که این رقم در افق 

هزار تن افزایش تولید داشتیم و در همین بحث شکر  520به میزان  96منابع آب در تولید وجود دارد ؛در حوزه تولید شکر در سال 

برابر افزایش  3پاییزه و کاهش کشت بهاره می توانیم آب مصرفی را کاهش داده و کنترل کنیم و با همین میزان آب ، با توسعه کشت 

عضو کابینه دولت در مورد مشارکت بخش خصوصی در حوزه کشاورزی اظهار داشت:در ارتباط با بحث تولید .کشت داشته باشیم

 ینوهمچن بذر تامین و آفات با مبارزه مثل خدمات ارائه و ها ساخت زیر حوزه  خصوصی ترین بخش اقتصاد کشور کشاورزی است امادر

وی ادامه داد: در این راستا سرمایه بانک کشاورزی با پرداخت بدهی .دهد اختصاص حوزه این به را منابعی دولت باید ، تسهیالت ارائه

درصد پایین ترین نرخ بهره  15باال بردیم و در حال حاضر با برابر افزایش یافته و در نتیجه ظرفیت وام دهی را  4های دولت به 

 .تسهیالت را داریم
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 مکانیزه کردن سیستم آبیاری مزارع

میلیارد دالر منابع صندوق توسعه ملی برای مکانیزه کردن سیستم آبیاری در تمامی  10وزیر جهاد کشاورزی در مورد تخصیص 

هزار هکتار از مزارع استان  46میلیون دالر آن متعلق به  500خش تعلق گرفته است؛ مناطق کشور اظهار داشت: این منابع به سه ب

 ببریم ارعمز به لوله با را ایم،توانسته نیرو وزارت سیستان و بلوچستان است که به طور کامل پرداخت شده و به موجب آن با همکاری 

 از هکتار هزار 550 به بوط مر نیز منابع این از دالر میلیارد  1.5وی افزود: .رسد می برداری بهره به هکتار هزار 21 آینده ماه 2 تا و

 هم هکتار هزار 238 تجهیز و رسد می پایان به هکتار هزار 318 تجهیز با امسال آن نخست فاز که شود می خوزستان استان مزارع

 شمال و نیز مربوط به استان های غربی  د دالر میلیار 8 حدود حجتی ادامه داد: مابقی منابع .دارد جدید مالی منابع تامین به نیاز

آماده بهر ه   هکتار هزار 100 و گرفته صورت نامه موافقت مبادله هکتار هزار 230 حدود نیرو وزارت همکاری با  که شود می  غربی

الزم داریم و اساس کار  هکتار هر تجهیز برای میلیون تومان  10عضو کابینه دولت تصریح کرد: به طور متوسط حدود .برداری است

 می قرار برداری ه بهر مورد را یافته تخصیص آب همان و دهیم نمی تخصیص را جدیدی آب که معنا بدین است آب وری بهره بر ما 

درصد رسیده است و نقظه  44.4به  37.5درصد افزایش یافته و از 7سال گذشته  4وی تاکید کرد:راندمان آبیاری در طول . دهیم

حجتی در پاسخ به این سوال که پیشرفت ما در نوین کردن سیستم آبیاری .است درصد 70 تا 60 رقم به رسیدن دنیا در مطلوب 

و با توجه به محدودیت منابع، چگونه است، گفت: ما امروز تمامی ظرفیت ها ی نوین کردن سیستم آبیاری را در داخل مملکت داریم 

 .هزار هکتاری در کشور موجود است 400هزار هکتار را می توانیم تجهیز کنیم اما ظرفیت  200

 ضرورت حمایت دولتی از حوزه کشاورزی

وی در خصوص اینکه چگونه می توان نقدینگی را به سمت کشاورزی هدایت نموداظهار داشت: در حوزه کشاورزی زیر ساخت ها را 

باید دولت حمایت کند و سرمایه گذاری را مردم انجام دهند و به دلیل هزینه باالی کشاورزی در کشور به موجب کمبود بارش و 

حجتی افزود: در کشور های توسعه یافته به طور مثال امریکا .محدودیت های تولید ،باید دولت از این بخش حمایت کافی داشته باشد

ه بخش کشاورزی اختصاص می یابد ولی در کشور ما یارانه تنها در بخش بیمه و مبارزه با آفات محدود می هزار میلیارد دالر یارانه ب

وی ادامه داد:باید از بخش تولید محصوالت کشاورزی حمایت کنیم تا در رقابت با دیگران و صادرات به بازار های هدف عقب .شود

 .نمانیم

 وضعیت تولید در حوزه محصوالت اساسی

هاد کشاورزی در خصوص بحث محصوالت اساسی تصریح کرد:محصوالت اساسی غذای روزانه مردم را تشکیل می دهد و دولت وزیر ج

ها بر روی ذخیره سازی آنها حساس هستند و تعادل عرضه و تقاضا در این حوزه ها ضروری است همچون گندم، برنج، شکر، گوشت 

تا  80ود حد در متوسط طور به:گفت است مقدار چه محصوالت این در ما خودکفایی ضریب وی در پاسخ به این سوال که .و لبنیات

حجتی با اشاره به اینکه در حوزه تولید دانه .درصد است و در بعضی محصوالت این درصد باال و در برخی محصوالت کمتراست 85

حوزه کلزا تولید را افزایش دهیم و سال آینده به  های روغنی وضعیت قابل قبولی نداریم افزود:برنامه ریزی هایی صورت گرفته که در

 معادل که را نیاز درصد 70 ساله  10هزار تن برسیم ؛ همچنین در مجموعه دانه های روغنی و زیتون برنامه داریم تا در افق  450

 .کنیم تامین است، تن هزار 900

 چرایی واردات محصوالتی همچون میوه،گندم و برنج
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ت گندم گفت: این رقم بسیار ناچیز بوده و باید تراز کل را مد نظر قرار دهیم ؛امسال در بخش گندم واردات حجتی در مورد واردا

میلیون تن تولید داخل بود؛ از نظر ما واردت گندم ممنوع  11هزار تن در مقابل حدود  300میلیون و  1نداشتیم و سال گذشته 

 .ایجاد ارزش افزوده بیشتر و صادرات اشکالی ندارداست، اما ورود موقت به منظور تعادل بازار و یا 

وی در باره واردات میوه نیز اظهار داشت:در حال حاضر واردات محصوالتی مثل موز ، انبه و آناناس را داریم که بنا به سلیقه مردم 

تولید کننده داخلی به وجود می صورت می گیرد اما واردات مابقی میوه ها ممنوع است؛ واردات همین میوه ها نیز مشکالتی برای 

آورد به طور مثال با افزایش واردات موز ، مصرف میوه هایی مثل انگور و ... کم می شود و باید آرام آرام فرهنگ و سلیقه را به سمت 

؛ امسال  وزیر جهاد کشاورزی در مورد واردات برنج گفت: برنجی که وارد می شود مکمل نیاز کشور است.تولیدات داخلی سوق دهیم

 3کنترل می کنیم که آسیب زیادی به تولید داخلی وارد نشود؛ ما در طول  ما واردات حوزه در داشتیم تولید رشد درصد  15تا  10

 .مشکلی برای تولید و فروش برنج داخلی نداریم 94سال اخیر وضعیت خوبی نداشتیم ولی از سال 

 مشکل پرداخت خریدهای تضمینی حل می شود؟

مورد مشکل تاخیر در پرداخت ها ی خرید های تضمینی گفت: بهترین حالت برای ما این است که شرایط بازار طوری حجتی در 

 .باشد که خرید تضمینی نداشته باشیم، ولی در پرداخت ها ، محدودیت منابع ما را با مشکل مواجه می کند

بودجه همخوانی داشته باشد، می توان تاخیر در پرداخت ها را کاهش  وی ادامه داد:اعداد و ارقام باال است و اگر منابع و مصارف ما در

 . داد؛ ما عذر خواهی می کنیم و تالش می کنیم این پرداخت ها به موقع شود، اما مشکل محدودیت منابع داریم

 وضعیت تامین نهاده ها و تولید ماشین آالت کشاورزی

هاده اثر گذار در بخش کشاورزی، بذر است گفت: در این زمینه شرکت های دانش ن  مهمترین وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه 

 حدود نوناک ؛ هستند تولید حال در شرکت دو یکی و داریم بذر مشکل صیفی، و سبزی بنیان ،تولید را افزایش دادند، ولی دربخش 

وی افزود:در حوزه تولید کود در بخشی از ذخایر معدنی کمبود داریم؛ تالش می کنیمبه .شود می وارد هیبرید بذر تن هزار 300

 .کنیم حرکت( زیستی) بیو کودهای و ها مغذی ریز تولید سمت به همت دانشمندان از تولید کودهای شیمیایی 

ضعیت راکتور ، کمباین و دنباله بند وحجتی تصریح کرد:در حوزه ماشین آالت و مکانیزاسیون بخش کشاورزی به ویژه در بحث تولید ت

 .بسیار خوبی داریم و برخی از افزایش رشد تولید محصوالت را مدیون صنعت گران هستیم

 ضرورت کوتاه شدن فاصله مزرعه تا بازار مصرف

م موفق عمل نکرده ایوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از مرحله بعد از تولید تا مصرف مشکالت متعددی وجود دارد و در این زمینه 

گفت:باید با توسعه تعاونی ها برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد تا محصوالت تولیدی به نزدیک ترین بازار مصرف برسد و دست واسطه 

 .ها از آن کوتاه شود

 .انندبه بازار مصرف برس وی ادامه داد:تعاونی های مردمی باید این امر را بر عهده بگیرند و محصول را به صورت مستقیم از تولیدکننده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960605000292 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 نرسیدطرح بخشودگی جرائم وام کشاورزان به جایی 

میلیون تومان، کشاورزان با سنگ اندازی و پیش شرط های متعدد بانکها روبرو  100با اعالم مصوبه طرح بخشودگی جرائم تا سقف 

 جرائم طرح بخشودگی، از اواخر سال گذشته گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.اندشده

میلیون تومان از سوی مجلس شورای اسالمی مصوب شد که این مصوبه با سنگ اندازی و پیش شرط های متعدد بانک  100کشاورزان تا سقف 

 .برای تسویه روبرو شد

با اشاره به نحوه اجرای مصوبه مجلس  صنعت،تجارت و کشاورزیدر گفتگو با خبرنگارهای بخش کشاورزی مسعود اسدی رئیس تشکل

میلیون تومان اظهار کرد: مجلس شورای اسالمی در جهت حمایت از  100تا سقف  کشاورزاندر زمینه بخشودگی جرائم تسهیالت 

م بانکی که توانایی پرداخت بدهی به علت سود و جرائم سنگین اصل وام را ندارند، بودجه ای را در نظر کشاورزان بدهکار به سیست

قانون جدیدی در زمینه بخشودگی سود جرائم تسهیالت  بانک مرکزی و کشاورزی :وی افزود.گرفته تا این وضعیت ساماندهی شود

قانون بودجه، کلیه  16اسدی ادامه داد: مطابق تبصره .لس مطابقت ندارداند که با مصوبه مجمیلیون تومان وضع کرده 100کمتر از 

 برای اجرای این کشاورزی بانک شوند درحالیکهکشاورزان بدهکار کمتر از یک میلیارد ریال، شامل بخشودگی سود و جرائم می

اره به اینکه تعداد وام ها به هیج وجه رئیس تشکل های بخش کشاورزی با اش.مصوبه قانون گذاری کامالً جدیدی را انجام داده است

حائز اهمیت نیست، گفت: کشاورز هر تعداد وام را که تا سقف یک میلیارد ریال دریافت کرده باشد، در صورت تعویق در پرداخت 

 .تک اساقساط خود می تواند از طرح بخشودگی جرائم استفاده کند درحالیکه مالک بانک کشاورزی آخرین قرار داد منعقد با بان

وی در ادامه افزود: با توجه به پیگیری های مکرر تشکل های بخش کشاورزی، مجلس شورای اسالمی نقض این قانون از سوی بانک 

اسدی با اشاره به ضرورت اصالح بخشنامه بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به استفساریه مجمع .رکزی و کشاورزی را نیز تأیید کرد

  از مجلس شورای اسالمی از دولت دوازدهم تقاضا داریم که بانک مرکزی را مکلف به اجرای قانون کند های کشاورزیتشکلملی 

 کشاورزان جرائم بخشودگی مصوبه نکردن اجرایی بهانه جویی بانک ها برای 

 :گفت صنعت،تجارت و کشاورزی راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

تن به اجرای این مصوبه) بخشودگی جرائم کشاورزان( نداد که این امر انحراف از  جدید،  با اجرای قانون گذاری بانک کشاورزی

به کشاورزان بدهکار به سیستم بانکی است ، وی افزود: با وجود آنکه مصوبه مجلس شورای اسالمی در جهت کمک .قانون است

به گفته نوری در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکننده  .دستگاه های مربوطه بر اجرای آن باید نظارت کافی داشته باشند

 .شودکشور، سود و جرائم معوق تسهیالت تا سقف یک میلیارد ریال بخشوده می  95 قانون اصالح بودجه 35در تبصره 

عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با توجه به نقض این قانون از سوی بانک مرکزی، 

 .دستگاه های مربوطه باید نسبت به رفع اشکال این مصوبه اقدام کنند

news/http://www.yjc.ir/fa/622۱979/%D۸%B7% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۷ : تاریخ

 میلیارد متر مکعب آب مجازی به کشور 3۰رسد/ واردات برداری میطرح آب و خاک در هفته دولت به بهره
میلیارد تومان در هفته دولت به  725پروژه آب و خاک در کشور به ارزش  1905معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت:  

  .رسدبهره برداری می

مناسبت هفته  ، علی مراد اکبری امروز سه شنبه بهوزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شودهزار نفر شغل ایجاد می 43پروژه در بخش آب و خاک برای بیش از  1905دولت گفت: با اجرای این 

 .درصد توسط مردم پرداخت شده است 15درصد منابع اعتباری این پروژه ها توسط دولت و  85وی افزود: 

ی نفت جای خود را به دیپلماسی آب می دهد، اظهار داشت: با اکبری با بیان این که آب چالش اصلی کشور است و در دنیا دیپلماس

سال اخیر در ایران، حساسیت های اجتماعی و کارشناسی نسبت به آب و محیط زیست زیاد شده، اما این  15توجه به خشکسالی 

 500یم به طوری که ساالنه وی ادامه داد: از برنامه ششم توسعه ردپایی از خاک را آورده ا.حساسیت را هنوز در مورد خاک نداریم

هزار هکتار بهبود وضعیت خاک زراعی هدفگذاری شده ضمن آن که به توسعه کشاورزی حفاظتی که ظرفیت نگهداری آب را در 

معاون وزیر جهاد کشاورزی، افزایش بهره وری آب را از سیاست ها و برنامه های مهم بخش .خاک افزایش می دهد، توجه شده است

امه ششم توسعه عنوان و تصریح کرد: تنها راه نجات کشور، افزایش بهره وری و مدیریت مصرف آب است و ما در برنامه کشاورزی و برن

وی با بیان این که در حال حاضر با ارتقای .ششم توسعه، توسعه افقی اراضی کشاورزی نداریم، بلکه توسعه عمودی مطرح می باشد

این عدد باید با  :کیلوگرم رسیده، گفت 1.2دهم کیلوگرم به  9ازای هر متر مکعب آب از بهره وری آب، میزان تولید ماده خشک به 

اکبری اذعان داشت: اخیرا بحث جدید نکسوز در دنیا مطرح است که .کیلوگرم برسد 2اجرای روش ها و برنامه های آب و خاک به 

زارت جهاد کشاورزی به سازمان خواربار و کشاورزی وی به پیشنهاد و.بحث آب، خاک، انرژی و محیط زیست با هم دیده می شود

هزار دالر  500میلیون و  10فائو( در راستای ارتقای بهره وری آب اشاره و اعالم کرد: اخیرا یک قرار داد با فائو به ارزش )ملل متحد 

های بزرگ ایم که بر وری پروژهنهاد دادهاکبری افزود: از سوی دیگر به سازمان فائو پیش.ایموری آب منعقد کردهبه منظور افزایش بهره

کشور مانند پروژه خوزستان و ایالم و سیستان و بلوچستان به عنوان پایلوت برای خاورمیانه در راستای افزایش بهره وری آب کار 

 ید بر آبیاری میکرو،وی درباره اقدامات و برنامه های معاونت آب و خاک گفت: در زمینه اجرای سیستم های آبیاری نوین با تاک.کنند

هزار هکتار اراضی به سیستم  53ماهه اخیر نیز  5هزار هکتار اراضی کشاورزی برنامه ریزی شده و طی  193برای امسال در سطح 

اند، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، کل اراضی کشاورزی که به سیستم آبیاری نوین مجهز شده.اندآبیاری نوین تجهیز شده

هزار هکتاری خوزستان و ایالم اشاره کرد و گفت: فاز نخست این پروژه  550وی به پروژه .هزار هکتار اعالم کرد 635یلیون و را یک م

 .رسدهزار هکتار تجهیز و نوسازی شده و تا پایان امسال فاز نخست به اتمام می 258هزار هکتار است که از این سطح تاکنون  312

هکتار تجهیز و نوسازی صورت  690هزار و  178هزار هکتار زهکشی زیر زمینی و  173هزار هکتار  258اکبری ادامه داد: در این 

هزار هکتار در  229هزار هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: از این سطح  238وی سطح برنامه فاز دوم این پروژه را .گرفته است

د کشاورزی با اذعان به این که وزارت نیرو هنوز به فاز دوم این پروژه، معاون وزیر جها.هزار هکتار در ایالم قرار دارد 9خوزستان و 

 .هزار هکتار از فاز دوم را انجام دهیم 50ایم در صورت تخصیص آب مطالعات آب تخصیص نداده است، اعالم کرد: ما آماده

ایم که وزارت نیرو اگر آب را در د دادهوی گفت: برای اجرای فاز دوم، شبکه های اصلی توسط وزارت نیرو ساخته نشده و ما پیشنها

و شبکه های  2و  1کانال اصلی انتقال یا انرژی )برق( به وزارت جهاد کشاورزی تحویل دهد، می توانیم عملیات شبکه های اصلی 

می رود و ضمن  درصد هزینه ها را کاهش می دهد و سرعت کار باال 30اکبری افزود: این اقدام .آب را با هم انجام دهیم 4و  3فرعی 
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وی در مورد پروژه های شبکه زهکشی غرب و سامانه گرمسیری .آن که دوگانگی در تصمیم گیری ها، پیمانکارها و غیره نخواهد بود

میلیارد  4881قرارداد به ارزش  481زیر پروژه و  117هزار هکتار اجرا می شود که دارای  227نیز اظهار داشت: این پروژه در سطح 

هزار  41درصد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر  38معاون وزیر جهاد کشاورزی پیشرفت فیزیکی این پروژهرا بیش از .تومان است

اکبری افزود: در صورت هماهنگی وزارت نیرو در نیمه .هزار هکتار آن کشت شده است 19هکتار از این پروژه آماده بهره برداری و 

درصد این پروژه سیستم آبیاری تحت فشار به اجرا در  98.5وی ادامه داد: در . می شود این پروژه به کشاورزان تحویل 97دوم سال 

اکبری در این نشست به پروژه کانال انتقال آب برای مهار ریزگردها اشاره کرد و گفت: حجم عملیات خاک برداری این کانال .می آید

هزار متر مکعب  670میلیون و  4م عملیات خاک ریزی نیز درصد آن انجام شده و حج 97میلیون متر مکعب است که تاکنون  4.8

میلیارد  130وی افزود: تاکنون به این پروژه .متر مکعب آب در ثانیه منتقل می کند 20درصد آن به اجرا در آمده و  73است که 

و در اراضی تحت نفوذ  معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در این پروژه.تومان اعتبار اختصاص داده شده است

هزار  30هزار هکتار نهالکاری کرده و از آبان ماه امسال به بعد  5ریزگردها سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در سال گذشته 

هزار هکتار است و وزارت  200وی با اشاره به پروژه سیستان نیز بیان داشت: وسعت این پروژه .هکتار نهالکاری صورت خواهد گرفت

هزار هکتار را  46اکبری ادامه داد: ما از این سطح می توانیم .میلیارد متر مکعب آب تخصیص داده است 400یرو به این پروژه ن

وی اعتبار مورد نیاز این پروژه را .رسانی کنیم و تامین، انتقال و توزیع آب تا پای گیاه به عهده وزارت جهاد کشاورزی می باشدآب

اکبری با بیان این که پروژه سیستان .میلیارد تومان آن را دریافت کرده ایم 1300الم کرد و گفت: تا کنون میلیارد تومان اع 2270

وی افزود: تا آخر سال .هزار هکتار آن آماده کشت است 10درصد تاکنون پیشرفت فیزیکی داشته است، یادآور شد که نزدیک به  47

معاون وزیر جهاد کشاورزی ظرفیت آب تجدید پذیر کشور را بر اساس .و تحویل دهیم هزار هکتار از این پروژه را اجرا 21جاری باید 

میلیارد متر مکعبت آب در بخش کشاورزی مصرف  65میلیارد متر مکعب عنوان و اعالم کرد: از این میزان آب  104آمار وزارت نیرو 

میلیارد متر مکعب  5شمالی وارد دریای خزر می شود و میلیارد متر مکعب آب استان های  10وی اضافه کرد: ساالنه حدود .می شود

میلیارد متر مکعب آب نیز سهم  10و هنگام انتقال آب تبخیر می شود ضمن آن که بیش از  2و  1آب پشت سدها و شبکه های 

مصرف آب به اکبری درباره آب مجازی اظهار داشت: از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی انتقال گیاهان پر .محیط زیست است

وی میزان صادرات آب مجازی کشور از طریق صادرات .گلخانه ها و اجرای سیستم های نوین آبیاری در کشت این گیاهان است

میلیارد متر مکعب  30میلیارد متر مکعب و میزان واردات آب مجازی از طریق واردات مواد غذایی را حدود  5محصوالت کشاورزی را 

 .عنوان کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960607001950 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان کردستان باید تسهیل شود

وزارت جهاد کشاورزی گفت: استعداد استان کردستان در بخش کشاورزی فوق العاده است و باید راه های معاون امور تولیدات دامی 

 .سرمایه گذاری در این استان هموار شود

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، حسن رکنی در حاشیه مراسم بهره برداری از واحد 

دکمه ای در سروآباد تاکید کرد: باید در کردستان کارخانه فرآوری محصوالت کشاورزی احداث شود تا بهره مندی پرورش قارچ 

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی وضعیت بخش .تولیدکنندگان از ارزش افزوده محصوالت تولیدی افزایش یابد

افزود: استعداد استان کردستان در بخش کشاورزی فوق العاده است و باید  کشاورزی در کشور را مناسب و رو به جلو توصیف کرد و

 .های سرمایه گذاری را هموار کنند و به نحوی یاریگر سرمایه گذاران در استان باشندمسوالن راه

ا حضور معاون امور تن در روستای دریله از توابع شهرستان سنندج ب 120در سومین روز از هفته دولت، مزرعه پرورش ماهی با تولید 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در حاشیه این مراسم گفت: این مزرعه در .تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افتتاح شد

 .لیتر برثانیه احداث و به بهره برداری رسید 360هزار متر مربع با دبی  6هزار متر مربع و زیربنای  15زمینی با مساحت 

نفر هم به صورت غیر مستقیم  26نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده و برای 13: با بهره برداری از این پروژه برایذوالفقاری افزود

میلیارد ریال آن از  7.3میلیارد ریال بوده که  13وی عنوان کرد: میزان کل اعتبارات هزینه شده برای پروژه .شغل ایجاد شده است

 .یلیارد دیگر آورده متقاضیان پروژه بوده استم 5.7اعتبارات صندوق توسعه ملی و 

ذوالفقاری با بیان اینکه مزرعه پرورش ماهی روستای دریله هم در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در استان است، اضافه کرد: 

ی ودخانه روستای کوماسمنبع تامین آب پروژه، با استفاده از آب خروجی سد آزاد شهرستان سنندج است که در ضلع جنوبی حاشیه ر

 .وی افزود: این مزرعه دارای برق سه فاز و برق اضطراری است که با استفاده از دیزل ژنراتور برق آن تامین می شود.واقع شده است

تن آن مربوط به  5400هزارو هفت صد تن می باشد که  9در حال حاضر تولید ماهی استان بر اساس پیش بینی های بعمل آمده 

 .تن باقی مانده مربوط به ماهیان سردآبی است 4300ستحصال از منابع آبی و صید و ا

تن  1200افتتاح واحد پرورش قارچ دکمه ای در سروآباد در سومین روز از هفته دولت، واحد پرورش قارچ دکمه ای با تولید ساالنه 

 .شاورزی افتتاح شددر روستای قلعه جی سروآباد با حضور معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد ک

هزارو هفتصد متر مربع در هر دوره و سطح 11ذوالفقاری در حاشیه این مراسم گفت: واحد پرورش قارچ دکمه ای با سطح زیر کشت

 .هزار دویست مربع در سال توسط شرکت اورامان سبز در شهرستان سروآباد به بهره برداری رسید 70زیر کشت 

 120هزارو دویست تن قارچ دکمه ای درسال برای  1سالن و تولید  20ان افزود: این واحد با رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردست

وی عنوان کرد: محل تامین تسهیالت پروژه از اعتبارات توسعه بخش کشاورزی بوده که با عاملیت بانک .نفر شغل ایجاد کرده است

لفقاری با بیان اینکه مبلغ کل سرمایه گذاری طرح یک صد هزار ذوا.پروژه به پایان رسیده است 95شروع و در سال  93سپه از سال 

 16هزار میلیون ریال و میزان آورده متقاضیان پروژه هم  84میلیون ریال است اضافه کرد: مبلغ تسهیالت دریافتی از بانک  800و 

واحد خانگی ظرفیت  46نعتی و واحد پرورش قارچ ص 11استان کردستان در حال حاظر با .هزارو هشتصد میلیون ریال بوده است

 .کشوری تولید این محصول قرار دارد 14هزارو پانصد و هفده تن قارچ خوراکی در رتبه  2تولید 

 راسی در مریوان ۵۰۰بازدید از گاوداری 

 .راسی در شهرستان مریوان بازدید کرد 500معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز همچنین از گاوداری 
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تن  600هزارو  5نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می کند و  40پروژه گاو شیری روستای ریخالن در صورت تکمیل شدن برای 

هکتار زمین آبی  30این گاوداری دارای .راس تلیسه مازاد بر نیاز گاوداری تولید خواهد شد 125تن گوشت قرمز و  55شیر خام، 

 کشت علوفه نیز هست./

http://www.iana.ir/fa/news/47856/%D8%B3%D8%B1 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

اند باید نظام اجرایی نیز هماهنگ شود/ اوضاع تنیده برد/ تولید و تجارت در همدر هم بودن نظام بازار، راه به جایی نمی

 سامان بهتری پیدا خواهد کرد: حجتی، شریعتمداری و کرباسیان هر سه کار بلدند

در حال حاضر، اگرچه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی طبق قانون انتزاع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما هنوز در این میان 

رو باط با واگذاری ابزارها و اختیارات به این وزارتخانه وجود دارد که تنظیم بازار برخی مواد غذایی را با مشکل روبههایی در ارتکاستی

 .ساخته است

 فخر:وحید زندی -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

کشاورزی است، اما هنوز در این در حال حاضر، اگرچه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی طبق قانون انتزاع بر عهده وزارت جهاد 

هایی درباره واگذاری ابزارها و اختیارات به این وزارتخانه وجود دارد که تنظیم بازار برخی مواد غذایی را با مشکل میان کاستی

ا و ههای فراوانی که برای کنترل قیمترو ساخته است. در چند سال اخیر، مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی با وجود تالشروبه

های تامین نیاز بازار انجام دادند، باز هم در گوشه و کنار برای برخی محصوالت، نوسانات ملموسی رخ داد. تا اینکه در آخرین ماه

ای که در صورت وجود، تمام وظایف تنظیم بازار را از دو دولت یازدهم، طرح احیای مجدد وزارت بازرگانی مطرح شد؛ وزارتخانه

ورزی و صنعت، معدن و تجارت خواهد گرفت و به طور مستقیم در ارتباط با ورود و خروج کاالهای کشاورزی وزارتخانه جهاد کشا

های کشاورزی از این اتفاق ابراز نگرانی کرده و معتقدند و صنعتی، تصمیم گیری خواهد کرد. این در حالی است که حداقل زیربخش

اردات محوری، بر مسند قدرت نشسته و دمار از روزگار تولید در آورده و نیز اگر تنظیم بازار از این بخش گرفته شود، دوباره و

های مردم دچار اختالل خواهد ساخت. البته در حال حاضر بحث احیای وزارت بازرگانی به زنجیره تولید را از مزرعه تا سفره

وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد  های گوناگون، اجازه عملی شدن را به آن نداد. با این حال،حاشیه رفته و مخالفت

شریعتمداری گویا عزمی جدی برای بازپس گیری قانون انتزاع گرفته که به اعتقاد کشاورزی محوران، این اتفاق هم برای بخش 

 تواند خوش یمن باشد.سرسبز تولیدات مواد خوراکی، نمی

ت اسحاق که در دولاسحاق رفتیم تا راهکارهای او را در این ارتباط بشنویم. آلآلبه همین دلیل و برای واکاوی مسئله، به سراغ یحیی 

اکنون رئیس اتاق ایران و عراق، عضو هیات امنای بنیاد سازندگی، مسئولیت وزارت بازرگانی وقت را بر عهده داشت، هم

وگوی ایانا با این خوانید گفتادامه میمستضعفان و رئیس هیات مدیره شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس است. آنچه در 

 کارشناس است.

************ 

 نظر شما اکنون کشاورزی در کجای اقتصاد کشور ایستاده است؟به

 نگری، قیمتدر ارتباط با بخش کشاورزی در داخل کشور، مسائل بسیاری وجود دارد؛ از جمله تولید، مصرف، صادرات، واردات، آینده

ب، ترکیب محصول، راندمان، سطح تکنولوژی، وضعیت اقلیم، شاغالن بخش، بخش خصوصی و دولتی، نظام تمام شده، وضعیت آ

وگوی گیرد. حال گفتتوزیع و بازاریابی و غیره. بنابراین زیر چتر یک کلمه با عنوان کشاورزی، هزاران مسئله تحت پوشش قرار می

 زه باشد.ما بستگی به این دارد که اکنون موضوع بحث در کدام حو

 با توجه به تخصص شما، بهتر است در ارتباط با تجارت محصوالت کشاورزی صحبت کنیم.

عنوان کاالهای اساسی مطرح است. مانند گندم، ذرت، جو، کنجاله، روغن و مشتقات آن یک سری نیازها برای کشور وجود دارد که به

ایم که قسمت عمده های مختلف واردات داشتهمیلیارد دالر در سال 11 و چند کاالی دیگر. در رابطه با کاالهای اساسی، بین هفت تا

ها و کاهش تولید عنوان مثال، با کم شدن بارششود. البته این رقم متغیر است. بهآن به محصوالت اساسی کشاورزی مربوط می

ه است. هرچند در سال جاری با ارتقای داخلی، مجبور به واردات بیشتر گندم هستیم که حتی این رقم به هفت میلیون تن هم رسید

تا دو میلیون تن برنج و شکر، حدود شش میلیون  1.5شود که نیاز داخل تامین شده و واردات نداریم. با این حال بین تولید، گفته می

ده و سیار مهم تلقی شای بتن ذرت و غیره واردات ساالنه داریم که تقریبا تمام آنها بر پایه میلیون تن است. به همین دلیل مسئله
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تواند مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اشتغال را تحت گذاری برای واردات این کاالها تبعاتی را در پی دارد که مینحوه سیاست

شود. در این زمینه بازار بزرگی در تاثیر قرار دهد. البته به همین نسبت هم مسائلی درباره صادرات محصوالت کشاورزی دیده می

تواند یکی از آنها باشد. البته به شرطی که بتوانیم با رقبای قدرتمندی عنوان مثال، صادرات آرد به عراق میمنطقه وجود دارد که به

تر از توانیم آرد را بسیار ارزانایم. زیرا با وجود اینکه میمثل ترکیه رقابت کنیم. این موضوع شدنی است، اما ما از قافله عقب مانده

کند. درصد از آرد مورد نیاز این کشور را ترکیه تامین می 90دالر کمتر به عراق بفروشیم، اما اکنون  60تا  50و به میزان ترکیه 

نانوا  ای وارد بازار عراق شوند که آخرین حلقه یعنیای پیچیده در نظام توزیع و بازاریابی، به گونهاند با سیستم و شبکهها توانستهترک

های جدید و آموزش ضمنی کار با تکنولوژی روز به نانوای عراقی و همچنین رار دهند. به عبارتی آنها با ارائه دستگاهرا تحت پوشش ق

توانیم در این بازار نفوذ کنیم؟ وقتی صادرکننده اند رگ خواب آنها را به دست بیاورند. حال ما چگونه میفروش نسیه آرد، توانسته

کننده در ارتباط است و حضور مستمر در بازار عراق دارد، به طور قطع جایی برای ایران نخواهد بود. ترک، به طور مستقیم با مصرف

مرغ، سبزیجات و دیگر اقالم نیز وضعیت کماکان به همین گونه است. اکنون البته در زمینه محصوالت دیگری مانند گوشت، مرغ، تخم

تواند سهمی بزرگ در این کشند و ایران میمختلف کشاورزی و غذایی را می میلیون نفری، انتظار محصوالت 400در منطقه بازاری 

کشوری که همراه عراق در همسایگی ایران به مواد مختلف غذایی نیاز  15راستا داشته باشد. در بیشتر کشورها از روسیه گرفته تا 

ای از زمان، ایران هنوز نتوانسته به طور در برههشود. اما با وجود عزم سیاسی دارند، سودهای میلیاردی در سال نصیب ترکیه می

رسد نه استراتژی درستی داریم، نه یک سازمان نظر میچشمگیر از این بازارها استفاده کند. زیرا در حوزه صادرات آنطور که به

 دهیم.از دست میمدیریتی، نه استمرار و تداوم، نه متولی مشخص و نه ضابطه و انضباطی؛ در نتیجه بازارها را یکی یکی 

البته در سال گذشته طبق آمارهای منتشر شده توسط سازمان توسعه و تجارت، رقم صادرات محصوالت کشاورزی و 

 صنایع غذایی از ایران، دست کمی از صادرات صنایع معدنی نداشت و حتی ارزآوری آن بیشتر هم بود.

شود. کما اینکه طبق آخرین آمارها حدود هشت میلیارد ع غذایی میای از آن مربوط به صنایالبته که صادرات بوده و بخش عمده

میلیارد دالر هم رسیده است و صنایع غذایی در این  14ها به دالر ارزش صادرات محصوالت مختلف به عراق بوده که در برخی سال

ه خورد کالمللی به چشم میبازارهای بینتر شدن ما وجود دارد، رقابت سختی در میان سهم بزرگی دارند. اما با اینکه امکان فعال

وانیم تجات روسیه، سهم بسیار اندکی داشته باشیم. در حالی که میمیلیارد دالری سبزیجات و میوه 20شود مثال ما از بازار موجب می

 تا بیش از دو میلیارد دالر از این بازار، برداشت کنیم.

 توانیم؟پس چرا نمی

های معمول نیست. یعنی کاالی ما با تمام مشخصات و الزاماتی که دارد، ت که اهمیت آن کمتر از جنگامروز جنگ کاالها مطرح اس

باید بتواند با کاالی مشابه خارجی در کشور ثالث بجنگد و در این جنگ تن به تن پیروز شود. در این مسیر، باید تمام عوامل از جمله 

از فروش، استمرار صادرات، دوام کاال و بسیاری مسائل دیگر دیده شود. بگذارید بندی، خدمات پس نفعان، بستهقیمت، کیفیت، ذی

ای نیز ندارد، رب گوجه فرنگی است. فرض ترین محصول فراوری شده صنایع غذایی که تکنولوژی چندان پیچیدهمثالی بزنم. ساده

م آن را به بازار امارات بفرستیم. باید در ابتدا قبول کرد کنیترین بازار ما در مورد این محصول، امارات است و ما قصد میکنید نزدیک

 شود. اینکه یک برند خاص ربها یافت میهای این کشور خالی از رب گوجه فرنگی نیست و انواع آن در قفسه فروشگاهکه فروشگاه

ده های حمل و نقل، مصرف کننرکتها بنشیند، علل و عوامل فراوانی از جمله زنجیره فروشگاهی، شگوجه فرنگی توانسته روی قفسه

 ها و جایگزینی آن با برند ایرانیو غیره دست به دست هم داده که این محصول انتخاب شده است. حال پایین آوردن این برند از قفسه

ت ل کند که ارجحیای تعامهای دخیل، به گونهتر از باال بردن آن خواهد بود. زیرا محصول ایرانی باید با تمام زنجیرهبه مراتب سخت

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

102 
 

 "ایم.جنگ است جانا بهر جنگ آمده"ها به آن داده شود و این کاری نیست که به راحتی انجام پذیرد. بنابراین باید گفت در تمام حلقه

 دهد، مالک انتخاب نیست.تر یا کیفیت باالتر ارائه میاینکه کسی از گرد راه برسد و ادعا کند که محصولی با قیمت پایین

 توان در این جنگ سخت، پیروز میدان بود؟المللی چنین وضعیتی دارند، چگونه میه بازارهای بینحال ک

شود. یکی از نقاط ضعف ما در صادرات محصوالت مختلف، اعم از کشاورزی یا معدنی، صنعتی و خدماتی در نظام بازاریابی خالصه می

توزیع و مدیریت تجاری بسیار ضعیف است. تا زمانی که نظام بازاریابی،  داری ودر کشور ما این نظام در سطح ملی، آموزشی، بنگاه

خورد. نظام بازاریابی، کاری علمی، فنی، های جهان امروز نباشد شکست میتوزیع و مدیریت صادرات و واردات، متناسب با واقعیت

دم، از سازمان بازاریابی ژاپن به دفتر من آمدند و یعنی زمانی که وزیر بازرگانی بو 73مدیریتی و تشکیالتی است. به خاطر دارم سال 

عنوان مثال، با این پژوهش آنها دقیقا ایم. بهگفتند که ما تنها برای تحقیقات در بازار میوه خاورمیانه دو میلیارد دالر هزینه کرده

ها میلیارد 10به همین دلیل است که اکنون دانستند که پرتقال و موز را برای بازار عربستان چه زمانی و از چه مکانی تهیه کنند. می

رسیم و گذاری گذشته است. حال ما از گرد راه میهاست. این حاصل سرمایهدالر بازار محصوالت مختلف کشاورزی در دست ژاپنی

 ها شدنی نیست.خواهیم پرتقال عربستان را تامین کنیم. چنین موضوعی به این راحتیمی

 ؟برداری کنیموجود فراهم شدن فرصت برای ایران، اما نتوانستیم به نحو مطلوب از آن بهره درباره روسیه چطور؟ چرا با

ها اختالف نظر پیدا کرد، به مسئوالن روس دستور داد که به جای پوتین بعد از دعوایی که بر سر انتقال گاز صورت گرفت و با ترک

ایران را جایگزین کنند. در آن برهه زمانی تجار ما هم شروع کردند  خرید محصوالتی مانند مرغ و سبزی و گوشت و غیره از ترکیه،

های مختلف به روسیه. از آنجا که سیستم توزیع در مسکو شبیه ایران است، آنها نیز از طریق میدان داری و چوب به ارسال محموله

میدان روسیه نفوذ داشت و حتی فرد  کنند. جالب است بدانید که ترکیه تا قعرزدن، محصوالت کشاورزی را خرید و فروش می

های مختلف اجازه قیمت گذاری و ورود ها. بنابراین به محصوالت رسیده از ایران، با بهانهدار یا ترک بود و یا دست نشانده ترکمیدان

 انطور که در عراقها همدادند. به همین دلیل تالش تجار ایرانی با شکست مواجه شد. یعنی ترکبه عرصه فروشگاهی روسیه را نمی

ی خارجی دهند عاملاند که اجازه نمیای مافیایی تشکیل دادهاند و شبکهها رفتهاند در روسیه نیز تا قلب میدانها نفوذ کردهتا نانوایی

دن محصوالت و زشود تنها با بار توانیم کاری از پیش ببریم. نمیبه درون شبکه راه یابد. بنابراین تا به این نظام مسلط نباشیم، نمی

حمل آن به روسیه یا هر کشور دیگری را به نام صادرات نوشت. اینها به ارتباطات و نظامی خاص وابسته است. باید قبل از هر چیز 

عنوان مثال، شود. بهتشخیص داد که با چه کسی و از چه طریقی در تعامل هستیم. این ضعف در نظام توزیع داخل هم مشاهده می

رسد، کرایه حمل آن بیشتر از قیمت زنند. وقتی این کامیون به پایتخت میر خوزستان برای انتقال به تهران، بار میهندوانه را د

ر رسید، از کرایه حمل بیشتها به کشاورز بیچاره میام. پولی که بابت فروش هندوانهشود. با چشم خودم این اتفاق را دیدهمحصول می

نداشت جز اینکه از مهلکه فرار کند و از خیر محصولی که چندین ماه برای بار آمدنش زحمت کشیده، ای شد؛ بنابراین کشاورز چاره

کنند. شود و به یکباره تمام کشاورزان گوجه کار، محصول خود را به بازار عرضه میبگذرد! یا اینکه در کهنوج گوجه فرنگی تولید می

اورز یابد که کشدود. به دلیل نبود سردخانه، آنچنان قیمت این محصول کاهش مییعنی عرضه به اندازه کرمان و خریدار به تعداد مح

های درازی گرفتار این شود. در مورد سیب زمینی، پیاز و بسیاری از محصوالت اغلب همین موضوع صادق است. سالمتضرر می

 ایم.مشکالت هستیم، اما تاکنون ساماندهی درستی در این ارتباط انجام نداده

 حل چیست؟راه

تشخیص این مسائل، مربوط به بخش بازرگانی است. تا زمانی که نظام بازرگانی متشکل از حمل و نقل، بیمه، فروش، توزیع و بازاریابی 

، کند و مجبور است که آن را کیلویی یکهزار تومان بفروشدسامان پیدا نکند، تولید به مشکل برخواهد خورد. کشاورز، پرتقال تولید می
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رسد. بنابراین تنها نظام بازرگانی چه در بازار مین محصول در بازار هفت هزار تومان در هر کیلوگرم به دست مصرف کننده میاما ه

 40تواند هماهنگی الزم را بین تولید تا مصرف ایجاد کند. دامنه وسیعی از مسائل وجود دارد که شاید داخل و چه در بازار خارج، می

ه شود. اینکدرصد آن، بازرگانی و نظام تجاری است که بالفاصله بعد از تولید، آغاز می 60د باشد. مابقی یعنی درصد آن مربوط به تولی

هایی هستند که پاسخ به آنها نیاز نظام تجاری، چه وقت و کجا به ساماندهی بازار بپردازد و الزامات و دانش آن چیست، همه پرسش

ای که شود یا به وزارتخانهباید پرسید که آیا این ساختار، به وزارت بازرگانی مربط می به نیروهای متخصص و کارکشته دارد. حال

ها و غیره به همین های توزیع، اتحادیهمتولی بخش تولید است؟اگر مثال مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است، باید تمام شبکه

شاورزی، سیستم حمل و نقل، بازاریابی، سیلو و انبارداری و نهادهایی وزارتخانه داده شود. یعنی این نهاد خودش به تنهایی با اصناف ک

از این دست در ارتباط باشد و به معنای واقعی کلمه یک وزارت بازرگانی کشاورزی در کنار بخش تولید تشکیل شود. به عبارتی باید 

بوده و آنها را تحت پوشش قرار دهد. یا اینکه همه  ها در ارتباطیک سازمان عریض و طویل به همان اندازه ایجاد شود تا با تمام بخش

 اختیارات به وزارت بازرگانی داده شود. اما اکنون بین موافقان و مخالفان انتزاع، اختالف نظر وجود دارد و دائم در مواجهه با مشکالت،

وان مثال، عنشود. بهیب مصرف کننده میگیرد. زیان آخر هم نصاندازند و کسی مسئولیت را بر عهده نمیتوپ را به زمین یکدیگر می

شود که از وزیر جهاد کشاورزی پاسخ بخواهد یا وزیر صنعت؟ این در هم بودن نظام بازار، در هنگام کمبود برنج، مجلس مستاصل می

 برد.راه به جایی نمی

نظر شما چرا بعد نشده است. بههمانطور که گفتید، هنوز ابزارها و اختیارات به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی داده 

 از گذشت بیش از دو سال، این اتفاق نیفتاده؟

ای شود در راستای ارتقاتفاقا پرسش من از شما این است که آیا چنین کاری شدنی است؟ زحماتی که وزیر جهاد کشاورزی متقبل می

درصد به نتیجه برسد،  40ابراین اگر بخواهیم این درصد کار است. بن 40وری است و پیش از این هم گفته شد که تمام اینها بهره

درصد مابقی را هم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهیم. اینکه باید نظام تولید و تجارت با هم  60باید الزامات مورد نیاز 

ه ا به گردن بگیرد، همانطور کهماهنگ شوند، هیچ شکی نیست، اما اگر وزارتخانه بخواهد به غیر از بخش تولید، تمام مسائل تجارت ر

نظر شما های کشاورزی، نظام حمل و نقل، نظام توزیع، خدمات بازرگانی و غیره را نیز در دست داشته باشد. بهگفته شد، باید اتحادیه

ل است لیتوان اصناف را چند تکه کرد و مثال گفت اصناف کشاورزی، اصناف صنعتی و غیره؟ به همین دآیا این شدنی است؟ آیا می

که از نظر بنده، یک وزارت بازرگانی کشاورزی باید در کنار وزارتخانه اصلی شکل بگیرد تا تمام کارها را هماهنگ کند. درست مانند 

ای به عرض و طول همه مسائل کار کند. اینها نیز باید وزارتخانهها صدق میهمین موضوع برای بخش صنعت، معدن و دیگر قسمت

 ها، اصناف، بانک و بیمه، حمل و نقل و غیره داشته باشند. این هرج و مرج ایجاد خواهد کرد.تحادیهتولید، توزیع، ا

ایم و قانون انتزاع اجرایی شده؛ بحث احیای وزارت بازرگانی نیز فعال به حاشیه رفته است. اکنون که تا اینجای کار آمده

 نظر شما این روند چگونه باید ادامه پیدا کند؟به

عنوان مثال، برای روغن نباتی، یک دادیم، تشکیل شوراهای تولید و توزیع بود. بهکه ما در وزارت بازرگانی آن زمان انجام میکاری 

هایی که در این امر دخیل بودند، تشکیل یک شورا دادند که در سری تولیدکننده، توزیع کننده، واردکننده و نمایندگان تمام بخش

های گرفتند. پایین دست این شورا، اتحادیهند کشاورزی، صنعت و البته نماینده بانک مرکزی قرار میراس آن وزرای مربوطه مان

گرفت. این استراتژی به مربوطه بودند و تنظیم هر سیاستی، چه برای واردات و چه برای زمان بندی توزیع، توسط شورا انجام می

در کاالهای اساسی بود، وضعیت متعادلی در ارتباط با این کاالها برقرار خوبی جواب داد. حتی در زمان جنگ که کمبودهای عظیمی 

شود به بهانه شد و قیمتی تقریبا ثابت داشت. بنابراین نگاه جامع به بازار، دیدن تولیدکننده و مصرف کننده همزمان با هم است و نمی
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هزار تومان باشد و یا آرامش  17داشته باشد، اما برنج کیلویی حمایت از تولید، مصرف کننده را رها کرد. اینکه کشاورز ما درآمد خوبی 

 برابر شدن قیمت لوازم خانگی تمام شود، جواب مردم را چه کسی خواهد داد؟ 10مالی صنعتگر به بهای 

دم بسیار کم و درصدی و کمبود منابع، نوسانات کاالهای مورد نیاز مر 40اتفاقا یکی از افتخارات آن دوره این بود که با وجود تورم 

ردیم کدانست که چه اندازه تولید کند. ابتدای هر سال، اصحاب مربوطه را جمع میدر حد پنج یا شش درصد بود. تولیدکننده هم می

د، کرنوشتیم. این نوشته تا پایان سال تغییر نمیوزیر، برای کاالها می 24و کتاب تعرفه، عوارض و مسائلی از این دست را با حمایت 

 در مواقع خاص و بحرانی. مگر

های آزاد دارند و سازمان حمایتی در مقابل آنها نیست و تنها کیفیت، چرا برخالف ایران، بیشتر کشورهای پیشرفته قیمت

 شود؟تعیین کننده می

ود ت، دمپ و قاچاق وجگردد. وقتی عرضه و تقاضا به مقدار کافی بود و در روابط تجاری، انحصار، راناینها همه به تعادل اقتصادی برمی

کند. البته باید در کنار اینها قدرت خرید مردم را نیز مد نظر قرار داد. کار دولت همین نداشت، بازار ناخودآگاه تعادل خود را حفظ می

ه بازار ب است که تعادل را در این میان حفظ کند. تعادل که به هم خورد، پای نیروهای انتظامی، تعزیرات و غیره برای کنترل وضعیت

کند، اما در جای دیگر اند. یعنی اگرچه کشاورز محصول خود را تولید و به بازار عرضه میشود. تولید و مصرف در هم تنیدهباز می

 کند.همین کشاورز، محصول مورد نیازش را از همین بازار تهیه خواهد کرد. بنابراین نگاه بخشی، در وضعیت فعلی، مشکل را حل نمی

 ها قرار گرفته است؟رانت و انحصار و قاچاق، سد راه آزادسازی قیمتآیا وجود 

نفعان بازدارنده داریم. یک وقتی هست که عرضه و تقاضا را مالک تصمیم گیری قرار داده و درها را های اقتصادی، ذیدر تمام نظام

بخشد. این موضوعی تئوریک و ها را سامان میعیتطلبد و نظام بازار، خودش وضگذاریم. این مبحث، آزادی عمل و امور را میباز می

باشد که  ایالبته صحیح است، اما به شرطی که دمپ نباشد، رانت نباشد، قاچاق نباشد، سوبسید نباشد و قدرت خرید مردم به گونه

وزش، بهداشت و مسکن درصد نیازشان، معیشت، آم 75به بخش بزرگی از مردم فشار وارد نیاید. اکنون اقشاری در جامعه هستند که 

هزار تومان در هر  50درصد هزینه خانواده متوسط به پایین است. حال وقتی مثال گوشت با قیمتی باالی  75است. به عبارتی اینها 

تواند دهد، چگونه میدرصد حقوقش را اجاره خانه می 50شود، یک کارگر با حقوقی در حد یک میلیون تومان که کیلوگرم عرضه می

تواند از بهداشت، پوشاک یا آموزش فرزندانش صرف نظر کند، بنابراین نخستین خود را به پروتئین برطرف کند؟ او مطمئنا نمینیاز 

گیرد، سفره خانوارهاست. حال هرچه بگویند که مثال وضع مالی باغدار خوب شده ها در اولویت قرار میجایی که برای کاهش هزینه

م بود. رو خواهیلنگد و با نارضایتی چندین میلیون نفر روبهتومان فروخته، باز هم یک جای کار میو محصولش را کیلویی شش هزار 

دهد. این برخی واردکنندگان نیز از این فرصت استفاده کرده و برنج دو هزار تومانی را باالی هفت هزار تومان به خورد مردم می

کند؛ آن هم از جیب مصرف کننده. اینجاست که نگاه جامع نیاز رد تومان سود میواردکننده با واردات یک میلیون تن، پنج هزار میلیا

است.به کسی پیشنهاد دادند که وزیر بازرگانی شود؛ آن شخص گفت: ابتدا باید بدانم وزیر کشاورزی کیست؟ بعد رئیس بانک مرکزی، 

ها هستم. اگر وزیر کشاورزی، واب داد: من برآیند همه اینسپس وزیر نفت، وزیر خارجه و در آخر نیز وزیر اقتصاد. علت را پرسیدند؛ ج

تولید کافی نداشته باشد، یا بانک مرکزی ارز در اختیار من نگذاشت و یا وزیر اقتصاد، بر کاالهای مصرف مالیات و عوارض بست و 

تاری رخ آن به یک سمت حرکت کند. گرفتوانم کاری از پیش ببرم. درست مانند اتومبیلی که هر چاتفاقاتی از این دست، آنگاه من نمی

 که ما در این چند سال داشتیم، چنین وضعیتی دارد.

 پیشنهاد شما در زمان فقدان وزارت بازرگانی چیست؟

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

105 
 

جهتی الزم بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن ای نیست جز ایجاد رابطه تنگاتنگ و خودمانی با همدلی و هماالن چاره

نی مجموعه دو وزارتخانه به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم هماهنگ باشند. بنابراین اگر قرار بر و تجارت. یع

واردات باشد، هر دو بخش بر این مسئله تاکید کنند و اگر بحث قیمت گذاری است، همینطور. در دولت یازدهم، اختالف نظر بین 

شود که مسئولیت با حجتی باشد، اما نبود چه کسی در این میان مقصر است. اینگونه نمی زاده وجود داشت و معلومحجتی و نعمت

 ابزارها و امکانات در وزارتخانه دیگری تجمیع شود.

 ارزیابی شما از وضعیت تنظیم بازار در دولت دوازدهم چگونه است؟

نه دولت، همکاری با وزارتخانه حجتی، بهتر از قبل رسد با توجه به وجود شخصی مانند شریعتمداری و کرباسیان در بدنظر میبه

 صورت بگیرد. بنابراین اوضاع سامان بهتری پیدا خواهد کرد. زیرا هر سه نفر از افراد کارکشته و کار بلد هستند.

شود که مقوله واردات، شیرینی خاصی دارد و اشخاص بسیاری شیفته آن هستند. زیرا سود هنگفتی نصیب گفته می

ده خواهد کرد. در دوران وزارت حجتی نیز فشارهای زیادی برای واردات انواع محصوالت کشاورزی به وی وارد واردکنن

 توان در مقابل این شیفتگی ایستاد؟نظر شما چگونه میشد، اما او کوتاه نیامد. به

ه ر و ببند. هیچ کدام شدنی نیست. اینگونشود، نه با خواهش، نه با امریه و دستور و نه با بگیمسائل اقتصادی نه با شعار درست می

کنیم که برابر سال است که داریم از تولید خودرویی در داخل حمایت می 20های مدیریتی پیش رود. مسائل باید با ابزارها و شاخص

اورزان مانند کشجنگ تحمیلی کشته داده است. خودرویی که مصرف بنزین آن تا دو برابر استاندارد جهانی است. پول امثال کسانی 

کند. رود و امراض گوناگون ایجاد میشود و به حلق جامعه و همان کشاورز میدهند برای واردات بنزینی که در نهایت دود میرا می

شود؟ رسد. اینها به چه قیمت انجام میمیلیون تومان به فروش می 20میلیون تومان بیشتر نیست، بیش از  10پرایدی که قیمت آن از 

این صحیح است که به بهانه حمایت از تولید داخل، همه چیز به ضرر مصرف کننده تمام شود؟ آن هم در شرایطی که بیشترین  آیا

اند. بازاری که ساالنه حداقل یک میلیون تقاضا دارد. تکنولوژی آنها پیشرفتی نکرده و همیشه اعتبارات بانکی را خودروسازان گرفته

شود با این چیزها و با شعار دادن مشکل را حل کرد. به نشانند. آیا این به نفع مردم است؟ بنابراین نمیشان را به کرسی میهم حرف

های سنتی را دست شود همان روشوری را باال برد. چیزی که در کشاورزی بسیار ضروری است. نمیجای این اقدامات، باید بهره

 پردازد.کشاورز حفظ شود. تاوان این را مصرف کننده می نخورده باقی گذاشت و آنگاه انتظار داشت که معیشت

 شود؟وری حل میکنید مشکالت با افزایش بهرهیعنی تصور می

هزار  10کرد. یک متخصص چینی شد که در هر هکتار، سه تن برداشت مییک مزرعه پرورش ماهی توسط بنیاد مستضعفان اداره می

سه کار اساسی انجام داد؛ الروهای ماهی را به صورت انتخابی استفاده کرد، هواکشی استخرها  وری از ما گرفت ودالر برای افزایش بهره

تن یعنی شش برابر افزایش یافت. این  18ها را تغییر داد. با این اقدامات، تولید از سه تن به را انجام داد و ترکیب مواد غذایی ماهی

دهد. بنده برای بازدید تن در هکتار محصول می 80ای است که قفس به گونهدر حالی است که در ایرلند، سیستم پرورش ماهی در 

به آن کشور سفر کردم و دیدم در استخرها به جای اینکه ماهی در آب حرکت کند، آب در اطراف ماهی در جریان است. بنابراین 

در این زیربخش وجود دارد؛ سنتی که سه  رفت. پس سه سطح تکنولوژی تنهاهدررفت انرژی توسط ماهی کمتر شده و تولید باال می

تن. حال چرا باید بر روش سنتی اصرار داشت؟ در حال حاضر تولید  80تن و صنعتی  18دهد، نیمه صنعتی با تولید تن محصول می

م، د آب داریشود به حداقل برداشت، آن هم در شرایطی که کمبوبرنج در ویتنام هفت تن در هکتار است و ایران کمتر از دو تن. نمی

 شود.وری، مشکل معیشت کشاورز هم حل میاکتفا کرد. با ارتقای بهره

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

106 
 

تان مثالی در ارتباط با تولید گوجه فرنگی در کهنوج آوردید و گفتید که اگر در این منطقه شما در بخشی از سخنان

شود. حال پرسش اینجاست یها به وفور یافت مسردخانه بسازند، مشکل کشاورزان حل خواهد شد. از این دست مثال

 زند؟که چرا آقای حجتی که به این امور آگاه است، دست به چنین اقدامی نمی

ای برای این منظور ندارد و اگر هم اعتباری باشد، در اختیار وزارت صنعت زیرا ساخت سردخانه در اختیار او نیست. حجتی بودجه

ه رود. اگرچجهتی نباشد کارها به هم گره خورده و امور به درستی پیش نمیماست. به همین دلیل در چنین وضعیتی، تا همدلی و ه

 تواند تمام کارهایایم، اما معتقدم که ایشان به تنهایی نمیها با هم همکار بودهبنده نسبت به آقای حجتی، ارادت خاصی دارم و سال

 همکاری کند.تولید و بازرگانی را در دست بگیرد. الزم است که وزارت صنعت با او 

 

 کنید؟عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، وضعیت تجارت بین این دو کشور را چگونه ارزیابی میبه

شود. یکی از نیازهای مردم عراق، محصوالت غذایی است. سال دیگر، بازار بسیار بزرگی برای ایران محسوب می 15عراق، تا حداقل 

ها عزم خود را جزم کرده ری دارند، اما امکانات تولید در اختیارشان نیست. در عین حال، عراقیاز محصول خام گرفته تا صنایع، کس

اند عنوان مثال، به تازگی کارخانه تولید روغن نباتی در منطقه حله تاسیس کردهکنند. بهو به سرعت به سمت خودکفایی حرکت می

روش ای که تجار ایرانی که برای فدر مورد شکر نیز همین اتفاق افتاد. به گونه تواند کل نیاز عراق را به این محصول تامین کند.که می

 تر از ایران. همچنین وارداتها برای فروش این محصول مواجه شدند؛ آن هم با قیمتی پایینشکر به آنجا رفته بودند، با پیشنهاد آن

ان ای از نیازشاند که بخش عمدهاندازی کردهدر این بخش راه ساالنه سیمان به عراق، هفت میلیون تن بود، اما اکنون صنعت بزرگی

جات است، اما این بازار اکنون بخش عمده صادرات ما به عراق، شامل مواد غذایی و میوهکند. به این ترتیب، اگرچه همرا برآورده می

گیری خواهند داشت که ممکن است از واردات های چشمسال دیگر به همین صورت دید. زیرا قطعا پیشرفت 10توان با پنج یا را نمی

 نیاز باشند./بسیاری از محصوالت، بی

http://www.iana.ir/fa/news/47822/%D8%AF%D8%B1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47822/%D8%AF%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

107 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 برای افزایش تولید به کمک کشاورزان می شتابند دانشجویان

آژانس توسعه کشاورزی و توسعه منابع انسانی وزارت کشاورزی، قرار است هزاران دانشجو کالج ها را برای کمک به کشاورزان برای 

یولیانتو ، مدیر مرکز توسعه کشاورزی ، گوناوان "انتارا نیوز "به گزارش ایانا از سایت اطمینان از افزایش تولید کشاورزی به کار گیرد.

نفر از جمله دانشجویان، استادان، فارغ التحصیالن کالج های  5،930تا پایان سال جاری، از  "و توسعه منابع انسانی، به تازگی گفت:

 مه مربیگریطی جلسه هماهنگی برای بحث در مورد برنا "کشاورزی و کشاورزان جوان برای کمک به کشاورزان استفاده می کنیم.

، یولیانتو اشاره کرد، که هزاران 2017دانشجویان کالج، فارغ التحصیالن و کشاورزان جوان وتغییر درآمد و بودجه دولت در سال 

در این برنامه  2017دانشگاه همکار وزارت کشاورزی و هفت کالج کشاورزی از سپتامبر تا نوامبر  40دستیار توسعه کشاورزی از 

ما اعتماد داریم، اگر چه زمان اجرای آن بسیار کوتاه است، اما اگر این کار بهینه انجام شود، موثر "وی گفت: .شرکت خواهند کرد

باغبانی، مانند  همه مناطق اندونزی، از آچه تا پاپوا، با اولویت بندی مناطق تولید مواد غذایی و هزاران مربی کشاورزی در"خواهد بود.

به گفته یولیانتو، مشارکت دانشجویان، استادان، فارغ .چیلی در یوگیاکارتا، مستقر خواهند شدمرکز سیر در تمانگونگ و مرکز 

التحصیالن دانشگاه های کشاورزی و کشاورزان جوان در جهت تضمین تحقق نوآوری در زمینه کشاورزی خواهد بود.وی اظهار داشت 

کمک خواهد کرد.این مقام مسئول خاطر نشان کرد:  2045یی تا سال ، این تالش به تحقق دستیابی اندونزی به انبار جهانی مواد غذا

روستا که دارای پتانسیل کشاورزی  72،000همچنین با مشارکت کارکنان وزارت کشاورزی ، قرار است در راستای این برنامه به  "

های کشاورزان برای استفاده از  وی اظهار داشت ، فعالیت های گوناگون تحت برنامه آموزشی شامل بسیج گروه"هستند، کمک شود.

ابراز  ویتکنولوژی مناسب ، کمک به ایجاد شبکه های تجارت کشاورزی و مشارکت بین کشاورزان و بازرگانان تجاری انجام می شود.

رت و ذ امیدواری کرد که برنامه آموزشی به تقویت سیستم تجارت کشاورزی از باال به پایین به منظور توسعه کاالهایی مانند برنج،

ما قبال فقط روی محصول سویا تمرکز کردیم ، "سویا و تمام محصوالت باغبانی همچون چیلی، پیاز و سیر کمک می کند.وی افزود: 

 "در حالی که اکنون همه محصوالت باغبانی را اولویت بندی خواهیم کرد، بنابراین اندونزی دیگر نیازی به واردات نخواهد داشت.

http://www.iana.ir/fa/news/47949/%D8%AF%D8%A7%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

بیو،  افزایش بهره وری راهبرد اصلی برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم/ ریزمغذی ها و کودهای

 جایگزین کودهای شیمیایی خواهد شد

 .وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: افزایش بهره وری راهبرد اصلی برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم است

 را وری بهره افزایش افزایش دولت، هفته مناسبت به سیما یک شبکه «1 نگاه» برنامه در به گزارش ایانا، محمود حجتی با حضور

و  آب منابع های محدودیت به توجه با: کرد خاطرنشان و اعالم دوازدهم دولت در کشاورزی جهاد وزارت های برنامه اصلی راهبرد

خاک و همچنین اسناد باالدستی نظیر برنامه ششم توسعه و برنامه اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره وری به ویژه در آب در دولت یازدهم 

وی با بیان این که ایران به خاطر تنوع اقلیمی در بیشتر محصوالت کشاورزی به ویژه تولیدات باغی،دام و .هم مورد توجه بوده است

رای مزیت تولید است، یادآور شد: ظرفیت های مغفولی نظیر گیاهان دارویی و پرورش ماهی در قفس با قابلیت طیور و شیالت دا

 .افزایش تولید و اشتغال در کشور وجود دارد که در برنامه های وزارت جهاد کشاورزی به آن ها توجه شده است

وری نزدیک به یک میلیون تن است در حالی که براساس حجتی اضافه کرد:کل تولید محصوالت شیالتی حاصل از صید و آبزی پر

قفس  400وی با اشاره به این که هم اکنون .ارزیابی های اولیه یک میلیون تن ظرفیت پرورش ماهی در قفس در کشور وجود دارد

به شیوه پرورش  هزارتن ماهی 200در دریاهای شمال و جنوب کشور نصب شده است،اظهار کرد: در برنامه پنج ساله ششم، تولید 

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که میزان مصرف .در قفس پیش بینی شده که عالوه بر افزایش تولید،اشتغالزایی مناسبی هم دارد

نفر شغل  10درصد فضای باز است،گفت: عالوه بر افزایش تولید و کاهش مصرف آب،با احداث هر هکتار گلخانه  8آب در گلخانه ها، 

شغل مربوط به کارگران ماهر است ضمن آن که در بیرون  8تا  7د که یک شغل مربوط به فارغ التحصیالن کشاورزی و ایجاد می شو

حجتی با اشاره به پیش  .از گلخانه و در بخش هایی مثل بسته بندی و حمل و نقل نیز به صورت جانبی اشتغال ایجاد خواهد شد

درصد عنوان کرد و  5.3متوسط رشد بخش کشاورزی در چهار سال گذشته را درصدی برای کشور در برنامه ششم،  8بینی رشد 

،تراز تجاری غذای  95میلیون تن در سال  118به  92میلیون تن در سال  97میلیون تنی تولیدات کشاورزی از  21افزود: با افزایش 

میلیارد دالر بهبود یافته و به عبارت دیگر صادرات  5به میزان  95میلیارد دالر در سال  3.09میلیارد دالر به منفی  8.1کشور از منفی 

درصد( در این بهبود تراز تجاری موثر  25تا  20درصد( و البته کاهش قیمت های جهانی هم ) 80تا  75بیشتر و واردات کمتر شده )

وزیر .ساله به صفر برسد 10 وی پیش بینی کرد با در اختیار قرار گرفتن منابع مناسب، تراز تجاری غذای کشور در افقی.بوده است

هزار هکتاری سطح زیر  100درصدی تولید شکر در دولت یازدهم اظهار کرد: با وجود کاهش  50جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش 

به یک میلیون و  92هزار تن در سال  124هزار هکتار،تولید شکر از یک میلیون و  70هزار هکتار به  170کشت بهاره چغندرقند از 

افزایش یافته که در این زمینه استفاده از بذور مناسب، توسعه روش های نوین آبیاری، مکانیزاسیون، توسعه  95هزار تن در سال  650

وی خاطرنشان ساخت:میزان تولید شکر به ازای مصرف یک متر مکعب .کشت پاییزه و افزایش مهارت بهره برداران تاثیر داشته است

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که .افزایش یافته است 95گرم در سال  600به  80گرم در دهه  200ز آب با افزایش بهره وری ا

بخش کشاورزی خصوصی ترین بخش اقتصادی کشور است، نقش عمده دولت در بخش کشاورزی را سرمایه گذاری در زیرساخت 

 1800کرد: در دولت یازدهم میزان سرمایه بانک کشاورزی از های آب و خاک، بیمه کشاورزی و ارائه تسهیالت عنوان و خاطزنشان 

افزایش یافته و امکان پرداخت تسهیالت بیشتر توسط بانک کشاورزی  95هزار میلیارد تومان در سال  9به  92میلیارد تومان در سال 

 500اب و خاک کشور گفت: میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی به طرح های 10حجتی درباره اختصاص .فراهم شده است

وی افزود: تا .هزار هکتار از اراضی دشت سیستان اختصاص یافته است 46میلیارد دالر از این رقم به اجرای طرح آبرسانی با لوله به 
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تاری هزار هکتار از این طرح به بهره برداری می رسد و با بهره برداری از آن آب از طریق لوله به مزارع یک هک 21دو ماه آینده 

میلیارد دالر منابع صندوق توسعه ملی به  10میلیارد دالر از  1.5وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که  .کشاورزان سیستانی می سد

آغاز  92هزار هکتاری خوزستان و ایالم اختصاص یافته است، خاطرنشان ساخت: فاز اول این طرح از سال  550طرح احیای اراضی 

حجتی با اشاره .هزار هکتار از اراضی استان های خوزستان و ایالم تکمیل و تحویل بهره برداران می شود 318شده و تا پایان امسال 

 238هزار هکتار اجرا شده بود،یادآور شد: فاز دوم طرح در سطح  66در سطح  92( تا پیش از سال 75به این که طرح از آغاز )سال 

میلیارد دیگر از این منابع به وزارت خانه  8وی با بیان این که .وزارت نیرو آغاز می شودهزار هکتار پس از تامین منابع و هماهنگی با 

های جهاد کشاورزی و نیرو برای اجرای طرح های آب و خاک در استان های غربی و شرقی کشور اختصاص یافته،گفت: تاکنون برای 

وزیر جهاد .تار نیز به بهره برداری رسیده و یا در مرحله اجراستهزار هک 100هزار هکتار طرح، موافقتنامه مبادله شده و  230اجرای 

میلیون هکتار از اراضی  4میلیون هکتار شبکه های آبیاری پایین سدها باید ایجاد شود، تصریح کرد:  2کشاورزی با تاکید بر این که 

ی تدوین شده و در صورت تخصیص منابع، ساله ا 10کشاورزی باید به سیستم های نوین آبیاری مجهز شود که در این زمینه طرح 

حجتی با اشاره به این که تجهیز هر هکتار .هزار هکتار از اراضی اجرا خواهد شد 400ساالنه طرح سیستم های نوین آبیاری در سطح 

ای سیستم درصد هزینه های اجر 85میلیون تومان هزینه دارد، یادآور شد: دولت  10از اراضی به سیستم های نوین آبیاری حدود 

وی با بیان این که طرح سامانه های نوین آبیاری از ابتدای امسال تاکنون .های نوین آبیاری را به صورت بالعوض پرداخت می کند

هزار هکتار از این طرح نیز در دست اجرا قرار دارد و در صورت  140هزار هکتار از اراضی اجرا شده،خاطرنشان کرد: 60در سطح 

هزار هکتار  400ن دوره امکان فنی مهندسی و تجهیزاتی برای اجرای طرح سیستم های نوین آبیاری در سطح تخصیص منابع،در ای

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که در این دوره آب جدیدی به .اراضی وجود دارد در حالی که در گذشته این امکان فراهم نبود

محصوالت کشاورزی از طریق بهره وری آب موجود در اختیار حاصل شده است، بخش کشاورزی تخصیص نیافته و افزایش تولید 

میلیارد متر  70درصد افزایش یافته و به عبارت دیگر از حدود  44درصد به  37تصریح کرد: در چهار سال گذشته راندمان آبیاری از 

میلیون تنی تولیدات  21فته و رشد میلیارد متر مکعب مصرف آب کاهش یا 5مکعب آب کشاورزی تخصیص یافته، نزدیک به 

درصد  80تا  70حجتی با اشاره به این که راندمان مطلوب آبیاری در جهان بین .کشاورزی با مصرف آب کمتر به دست آمده است

 است،یادآوری کرد: توسعه سیستم های نوین آبیاری، توسعه کشت های گلخانه ای، نشاکاری به جای بذرکاری و استفاده از آبیاری

تیپ و زیر سطحی در زراعت که موجب جلوگیری از تبخیر اب می شود از عوامل موثر در افزایش راندمان آبیاری در این دوره بوده 

وی افزود: ایجاد و توسعه زیرساخت ها در بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت است و در دولت یازدهم سرمایه گذاری بی .است

حجتی خاطرنشان ساخت: کشورهای توسعه یافته صنعتی روزانه یک .ک صورت گرفته استنظیری در اجرای طرح های آب و خا

ساله، یک هزار میلیارد دالر برای حمایت از بخش  10میلیارد دالر یارانه به بخش کشاورزی می پردازند و کشور آمریکا در برنامه ای 

درصد عنوان کرد  90تا  85در محصوالت اساسی را بین  وزیر جهاد کشاورزی، ضریب خودکفایی کشور.کشاورزی در نظر گرفته است

 10ساله ضریب خودکفایی در روغن از حدود  10و افزود: با افزایش تولید دانه های روغنی در تناوب کشت با گندم طی برنامه ای 

خاطر تابستانه بودن و وی با اشاره به این که برخی محصوالت نظیر ذرت دانه ای به .درصد افزایش می یابد 70درصد کنونی به 

مصرف آب باال،امکان توسعه تولید آن ها در کشور وجود ندارد و ترجیح می دهیم از طریق واردات آب مجازی عمل کنیم، اظهار 

هزار هکتار از اراضی سایر کشورها نظیر روسیه،  750کرد:با هماهنگی های به عمل آمده و از طریق کشت فراسرزمینی، ایرانیان در 

ان، اوکراین و برزیل نسبت به تولید محصوالتی مانند ذرت و دانه های روغنی اقدام می کنند و در صورت تمایل به فروش این قزاقست

حجتی با بیان این که تولید دانه روغنی کلزا امسال سه برابر افزایش .محصوالت به کشور نیز از برخی معافیت ها برخوردار خواهند شد

هزار هکتار و تولید  280هزار تن رسیده،گفت: برای سال آینده کشت کلزا در سطح  184سال گذشته به  هزارتن در 60یافته و از 
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ساله میزان  10وی اضافه کرد: براساس برنامه افزایش تولید دانه های روغنی در افق .هزارتن محصول برنامه ریزی شده است 450

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اخبار واردات گندم با وجود .د رسیددرصد خواه 70هزارتن و ضریب خودکفایی به  900تولید به 

میلیون تن گندم در کشور تراز این محصول مثبت است و واردات چند هزار تن گندم که  14خودکفایی کشور اذعان داشت:با تولید 

 94حجتی افزود: از بهمن ماه سال .گاهی در برخی مناطق آزاد خبر آن منتشر می شود،تاثیری در این تراز مثبت و خودکفایی ندارد

وی خاطرنشان کرد: برای .واردات گندم ممنوع اعالم شده و گندم وارداتی به کشور مربوط به ثبت سفارش های قبل از آن بوده است

ده بیشتر ورود موقت کاال از جمله گندم محدودیتی وجود ندارد و به منظور فرآوری و تبدیل به آرد و صادرات مجدد برای ارزش افزو

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ممنوعیت واردات میوه گفت: واردات میوه فقط در مورد موز،انبه و آناناس .و اشتغال صورت می گیرد

با توجیه این که در سبد مصرفی مردم قرار گرفته صورت می گیرد، اما از نظر ما می تواند بر مصرف میوه های داخلی مانند سیب و 

گذارد؛ بنابراین معتقدیم باید سیاست بازار در ازای بازار اجرا شود و در قبال ورود این میوه ها، محصوالتی که در داخل مازاد انگور اثر ب

درصدی تولید برنج در استان های گیالن و مازندران در سال جاری، وضعیت  15تا  10حجتی با اشاره به رشد .تولید داریم، صادر شود

ول را مناسب توصیف کرد و افزود: بخشی از برنج مورد نیاز کشور به عنوان مکمل از خارج تامین می شود تولید و قیمت این محص

وی در خصوص خرید تضمینی محصوالت کشاورزی گفت: سیاست ما این است .ولی این واردات نباید به تولید داخل آسیب برساند

س انجام گیرد و هم اکنون محصوالت ذرت و جو به طور کامل در که خرید محصوالت کشاورزی از طریق ساز و کارهایی نظیر بور

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که منابع و مصارف باید همخوانی داشته باشد،ضمن عذرخواهی از .بورس کاال مبادله می شود

خرداد محصول خود را  10که تا کشاورزان به خاطر تاخیر در پرداخت ها به خاطر محدودیت های منابع، اعالم کرد: گندمکارانی 

درصد بهای محصول پرداخت  50درصد بهای گندم خود را دریافت کرده اند و به سایر گندمکاران نیز تاکنون  100تحویل داده اند، 

ل احجتی، بذر را از مهم ترین نهاده های تولید کشاورزی برشمرد و با اشاره به تشکیل شرکت های دانش بنیان در چهار س.شده است

گذشته،نقش این شرکت ها را در تولید و کاهش وابستگی کشور به این نهاده، مهم خواند و گفت: در بذور سبزی و صیفی وابستگی 

وی با .داریم و با تالش شرکت های داخلی امیدواریم بتوانیم بذور هیبرید مورد نیاز این محصوالت را از تولید داخلی تامین کنیم

عه پتروشیمی ها در کودهای شیمیایی بیش از نیاز کشور تولید و حتی صادرات داریم، اظهار کرد:در زمینه اشاره به این که با توس

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که در آینده .کودهای فسفات و پتاس به خاطر کمبود ذخایر معدنی ناچار به واردات هستیم

ی در بخش کشاورزی خواهد شد، تصریح کرد: براساس اعالم موسسه تحقیقات ریزمغذی ها و کودهای بیو ، جایگزین کودهای شیمیای

خاک و آب،میزان مصرف کود کشاورزی از نیاز خاک های کشور کمتر است اما بد مصرفی وجود دارد که برای این منظور در کوتاه 

صوالت، وضعیت ساماندهی شده است مدت با ثبت و معرفی کودهای استاندارد و همچنین ثبت سموم و فروشگاه های فروش این مح

رقمی همه محصوالت کشاورزی شناسنامه دار می شوند و از طریق این کد مشخص  16و در برنامه بلند مدت با اختصاص کد رهگیری 

وی افزود: هم اکنون کد رهگیری بر .می شود که این محصول در کدام مزرعه و کدام نقطه کشور و توسط چه کسی تولید شده است

حجتی خاطرنشان کرد: به منظور تجارت کاالهای کشاورزی با برخی  .گوشت مرغ بسته بندی شده نصب و قابل شناسایی است روی

کشورهای توسعه یافته موافقتنامه های بهداشتی امضا کرده ایم و با رعایت مفاد این موافقتنامه تاکنون محصولی به کشور مرجوع 

پروتئین حیوانی به سایر کشورها صادر می شود و صادرات محصوالت شیالتی ایران در چهار وی اضافه کرد: محموله های .نشده است

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که بخشی از افزایش .درصد رشد داشته است 70ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 

تاکنون با ایجاد خط اعتباری  92ساخت: از سال  تولیدات کشاورزی به خاطر رشد ضریب مکانیزاسیون بوده است،خاطرنشان

میلیارد  1500هزار میلیارد تومان برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی سرمایه گذاری شده و امسال نیز  5مکانیزاسیون نزدیک به 

 .شده است میلیارد تومان طرح به بانک معرفی 800تومان برای مکانیزاسیون کشاورزی در نظر گرفته شده که در قالب آن 

http://awnrc.com/index.php
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حجتی اظهار کرد: در تراکتور و کمباین های معمولی و دنباله بندها و دروگرها با مشارکت فعال بخش خصوصی وضعیت مناسب و 

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم تشکیل و تقویت زنجیره تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی تاکید کرد و گفت: ماندگاری .به روزی داریم

ید از طریق سردخانه و یا صنایع تبدیلی، تکمیلی و غذایی افزایش یابد و برای این منظور تعاونی های تولیدی محصوالت کشاورزی با

حجتی با اشاره به این که در کشور هلند،اتحادیه های دامداران محصول شیر را از مرحله جمع آوری،فراوری و .باید توانمند شوند

خاطرنشان کرد: وظیفه دولت نهادسازی و توانمند کردن تعاونی های تولیدی از نظر عرضه در بازار داخلی و صادرات برعده دارد،

اقتصادی است و در این زمینه صندوق های سرمایه گذاری مختلفی از جمله چای تشکیل داده ایم که به عنوان نمونه در مورد صندوق 

وی یادآور شد: تعاونی های تولید می .پرداخت کرده استمیلیارد تومان آن را دولت  49میلیارد تومان سرمایه اولیه  100چای از 

توانند از طریق سرمایه اولیه،تسهیالت و خریدهای سلف، ظرفیت های جدیدی به وجود آورند؛ شرکت های تولیدی و کارخانه های 

زی کشور گفت: در حال حاضر وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پهنه بندی کشاور. فراوری ایجاد کنند و یا سهام دار کارخانه ها شوند

همه کشاورزان با یک کارشناس مسئول مروج در مراکز خدمات در ارتباط هستند و عالوه بر این به منظور پایش وضعیت کشاورزی 

 .کشور سامانه ای طراحی شده که به صورت برخط در آینده می توانیم وضعیت تولیدات کشاورزی را رصد نماییم

http://www.iana.ir/fa/news/47875/%D8%A7%D9%81%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۹تاریخ: 

 درصدی منابع آب3۵برنامه دولت برای خودکفایی در محصوالت کشاورزی و بهره وری

محصول که واردات داشتیم، استمرار خودکفایی در گندم، خودکفایی  8جهاد کشاورزی در امر زراعت گفت: افزایش تولید معاون وزیر  

در محصوالتی نظیر شکر، جو و حبوبات و تقویت امنیت غذایی و خوداتکایی در دانه های روغنی و پنبه از اولویت های دولت در بخش 

ه در حاشیه نشستی در موسسه تحقیقاتی خاک و آب واقع در منطقه مشکین دشت البرز، عباس کشاورز روز پنجشنب.کشاورزی است

در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درمورد برنامه دولت دوازدهم در حوزه زراعت، افزود: دومین دستور کار ما این است که در تمام محصوالت 

ین است که با توجه به محدودیت آب و بحران آب توجه و تمرکز افزایش بهره وری بدون توسعه داشته باشیم و سومین دستور کار ا

کیلوگرم  1.6کشاورز بیان داشت: در بهره وری آب در برنامه ششم بایستی از هر مترمکعب آب تقریبا  .بر افزایش بهره وری آب باشد

  .کیلوگرم بوده است 1.2کاال تولید کنیم که این عدد در ابتدای برنامه تقریبا 

  .درصدی بهره وری آب کشاورزی باشیم 30-35کرد: در این برنامه باید شاهد ارتقای  وی اضافه

هزار تن انواع کودهای  100میلیون و  2هزار تن انواع کود در کشور، گفت: از این میزان  400میلیون و  3کشاورز با اشاره به مصرف 

هزار تن است، انواع کودهای میکرو مثل کود آهن،  160ه حدود هزار تن انواع کودهای آلی و مابقی آن ک 850-900شیمیایی، حدود 

هزار کود زیستی در کشاورزی مصرف می شود،  60وی با بیان اینکه حدود  .کود روی و انواع کودهای مایع و مکمل مثل کلسیم است

زته نداریم، این در حالی است وی گفت: واردات کودهای ا .اظهار داشت: این میزان مصرف کود خوب است ولی بایستی افزایش یابد

درصد تولید داخلی است،  65درصد کودهای مصرفی را کودهای ازته تشکیل می دهند و از مابقی کودها هم حدود  55-60که حدود 

کشاورز افزود: با سرمایه گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی  .درصد است 30بنابراین وابستگی کود به خارج از کشور کمتر از 

سال آینده از واردات کود بی نیاز می شویم و در برنامه ششم پیش بینی می کنیم که به جز کودهای میکرو و کودهای خاص  2تا 

  .انواع کودهای اصلی مثل کودهای ازته، پتاس، فسفر و... در داخل کشور تامین خواهد شد

ودی ثبت نشده، مورد مصرف قرار نگرفته بنابراین سال گذشته تا کنون هیچ ک 2وی در خصوص استاندارد کود، اظهار داشت: از 

رقمی دارند و از طریق آن کد می توانند خانواده و محتوای  16کشاورزان کشورمان و مصرف کنندگان مطمئن باشند تمام کودها کد 

  .کود را شناسایی کنند و هیچگونه کود غیراستانداردی در کشور مصرف نمی شود

http://www.iana.ir/fa/news/48090/%D8%A8%D8%B1 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۹تاریخ: 

 دستگاه برتر قرار گرفت ۱۰وزارت جهاد کشاورزی در جمع 

های برتر انتخاب اقتصادی و دارایی، در سیزدهمین جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاهوزارتخانه های جهاد کشاورزی و امور 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا(، سیزدهمین جشنواره شهید رجایی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و با هدف .شدند

پیشرفت ایران اسالمی با تقویت وحدت و عزت ملی در سایه  تقدیر از تالشگران عرصه خدمت به ملت ایران اسالمی با شعار توسعه و

در این مراسم رییس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، .آزادی، امنیت و آرامش در سالن اجالس سران برگزار شد

نگی، صنایع دستی و گردشگری، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان میراث فره

سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان ملی استاندارد، سازمان بهزیستی کل کشور و گمرک 

دستگاه برتر در سیزدهمین جشنواره شهید رجایی برگزیده و از سوی رییس جمهوری مورد  10جمهوری اسالمی ایران به عنوان 

شهید دولت، شهیدان محمد جواد تندگویان، سید موسی نامجو، موسی  5دیر قرار گرفتند.در این مراسم رییس جمهوری از خانواده تق

که بر اساس نتایج  96کالنتری، محمود قندی و حسن عباسپور و برگزیدگان و دستگاه های برتر جشنواره شهید رجایی در سال 

 آن ها انتخاب شده اند با اهداء لوح و تندیس جشنواره، تقدیر کرد. 95ال ارزیابی های انجام شده از عملکرد س

http://www.iana.ir/fa/news/48085/%D9%88% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 برداری رسیدتولیدی و زیربنایی بخش کشاورزی در هفته دولت به بهرهپروژه  3037

پروژه در زمینه های مختلف تولیدی وزیر بنایی بخش کشاورزی در اقصی نقاط کشور  37هزار و  3امسال همزمان با هفته دولت،

میلیارد تومان  891اعتباری معادل یک هزار و  به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، این پروژه ها با.افتتاح و به بهره برداری رسید

در زیربخش های مختلف کشاورزی با حضور مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و مسئوالن استانی و شهرستانی طی هفته دولت 

هزار خانوار از  70فرصت شغلی مستقیم ایجاد و بالغ بر  10هزار و  58بر پایه این گزارش، با افتتاح این پروژه ها، .بهره برداری شد

پروژه، تولیدات  1905این گزارش می افزاید: این پروژه ها در حوزه های آب و خاک با .مزایای حاصل از این پروژه ها بهره مند شدند

 .پروژه بوده است 225پروژه و صنایع کشاورزی  85پروژه، شیالت  393پروژه،تولیدات دامی  429گیاهی و باغی 

میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی پیشتاز  725پروژه و با  1905د: بخش آب و خاک با این گزارش ادامه می ده

 .درصد از محل کمک های بالعوض پرداخت شده است 85ها تا فعالیت های جهاد کشاورزی بوده و در اجرای این طرح

http://www.iana.ir/fa/news/48070/3037%D-9%BE%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

یابی درصدی واردات گوشت با مکان 4۰درصد گوشت وارداتی کشور با کشاورزی فراسرزمینی/ کاهش  6۰امکان تأمین 

 علمی واحدهای دامداری

تواند از این یکی از راهکارهای تأمین امنیت غذایی در کشور، استفاده از کشاورزی فراسرزمینی است که بخش دامپروری هم می

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفتمسئول سابق کشاورزی فراسرزمینی در وزارت جهاد کشاورزی امروز در .برداری کندظرفیت بهره

درصد گوشت  60توان تا گذاری در تولید گوشت وجود دارد، میگفت: با برآوردهای صورت گرفته و امکاناتی که در کشورهای هدف برای سرمایه

منافع تولید در بیرون از مرزها در نهایت نصیب  آذر با اشاره به اینکه سود ووارداتی کشور را از طریق کشاورزی فراسرزمینی تأمین کرد.مجید رزم

درصد از هزینه تولید  60های تولید گوشت در کشورهایی مانند روسیه، اوکراین و یا بالروس، حدود شود، افزود: هزینهتولیدکنندگان ایرانی می

آالت به همراه کار دامداری در خارج از کشور، مهندسی و تکنولوژی ماشین در داخل ایران کمتر است. ضمن اینکه توانایی صدور خدمات فنی

آموختگان بسیاری در ایران وجود دارند که در عرصه دامپروری بسیار توانمند هستند، وجود خواهد داشت.وی عنوان کرد: عالوه بر آن، اکنون دانش

ین شود با به کارگیری اد. این در حالی است که میرواما به دلیل فراهم نبودن شرایط و امکانات شغلی برای آنها چنین پتانسیلی از دست می

گذاران ایرانی در خارج از کشور، حداقل برای نیمی از آنها اشتغال ایجاد کرد.به گفته این های احداث شده توسط سرمایهافراد در دامداری

تولید علوفه و دامداری است. این در حالی است کارشناس، یکی از امتیازاتی که برای تولید گوشت در کشورهای هدف وجود دارد، نزدیکی محل 

های های صنعتی، در اطراف شهرهای بزرگی مانند تهران احداث شده و علوفه مورد نظر باید بعد از طی مسافتکه در ایران، بیشتر دامداری

دالر در  200رسد، ف به دامدار تهرانی میهای مختلطوالنی و کرایه مضاعف، به داخل دامداری حمل شود. به عنوان مثال، ذرتی که از شهرستان

ای کند. حال جالب اینجاست که در منطقهدالر به ازای هر تن مصرف می 100هر تن قیمت دارد، اما دامدار اوکراینی همین محصول را با حداکثر 

آذر ، دامداری صنعتی احداث نشده است.رزمکندهزار تن علوفه به سراسر کشور ارسال می 300مانند دشت مغان که ساالنه بیش از یک میلیون و 

معتقد است: برای افزایش یک کیلوگرم وزن زنده دام، حدود هشت کیلوگرم علوفه نیاز است. وزن این دام بعد از کشتار نصف شده و به همین 

کند، شهری مانند تهران فعالیت میشود. بنابراین دامداری که در اطراف کیلوگرم علوفه مصرف می 16دلیل، برای تولید یک کیلوگرم گوشت، 

از  امجبور است به همان مقدار قیمت علوفه، هزینه کرایه حمل بار را بپردازد. این موضوع روی قیمت تمام شده اثر منفی داشته و قدرت رقابت ر

فرستد، اما هزینه کیلوگرم به ایران میدالر در هر  1.3گیرد. در صورتی که کشوری مانند برزیل، گوشت خود را با هزینه حمل دامدار ایرانی می

حمل برای تولید یک کیلوگرم گوشت در داخل کشور، حدود سه دالر است. شکی نیست که با این وضعیت، فرصت عرضه محصوالت پروتئینی 

تنی  16نوان مثال، کامیون کند. در حالی که به عرود. همین مسائل برای دیگر اقالم خوراکی دام، صدق میایران در خارج از کشور از بین می

کند که به جای حمل علوفه تن الشه را در اختیار دارد. پس منطق حکم می 16تن علوفه بار بزند، اما همین کامیون توانایی حمل  9تواند تنها می

درصد  40های کشور، تنها حدود ورییابی درست برای دامپرجا شود.وی تأکید کرد: البته مکانها الشه و به عبارتی محصول نهایی جابهبین استان

آذر در توان از طریق کشاورزی فراسرزمینی حل کرد.رزمکند و مابقی نیاز را همانطور که گفته شد، مینیاز وارداتی به گوشت قرمز را تامین می

مندان هستند، گفت: عالوه بر تامین نیاز هگذاری برای عالقپایان با بیان اینکه کشورهای آسیای میانه، روسیه، بالروس و اوکراین آماده سرمایه

واند از تداخلی محصوالتی مانند گوشت، امکان صادرات مواد پروتئینی از کشور هدف به کشورهای دیگر دنیا وجود دارد. به عنوان مثال، ایران می

درصدی و به عبارتی چهار میلیارد  10حداقل کند، سهمی میلیارد دالر برای واردات محصوالت کشاورزی هزینه می 40بازار روسیه که ساالنه 

ریزی منسجم دارد که باید در جات و غیره داشته باشد. این نیاز به برنامهدالری در صادرات محصوالت مختلف، مانند گوشت، سبزیجات، میوه

 قالب کشاورزی فراسرزمینی شکل بگیرد./

http://www.iana.ir/fa/news/48056/%D8%A7%D9 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 هامونتشکیل کارگروه ایران و افغانستان برای احیای 

گونه هیچوبلوچستان در گذشته هامون و وزش بادهای طوفانی در منطقه سیستان وبلوچستان: متاسفانه برای مشکلاستاندار سیستان

زیست خبر سال پیش بود که معصومه ابتکار، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیطدرست دو |ای صورت نگرفته بودشهروندمطالعه

ان وبلوچستشود. حاال استاندار سیستانهای مشترک ایران و افغانستان تشکیل میزودی کارگروه هامون به داد که برای احیای تاالب

هامون است و گفته؛ مدیران استانی باید با ارایه طرح و پیشنهاد از این ظرفیت نهایت ار بهترین کمک برای احیای اعالم کرده، این ک

سوم آن در ایران قرار گرفته و کانون آن های اخیر، احیای این تاالب که یکاستفاده را برای کمک به مشکالت منطقه ببرند. در سال

بوده است. این شرایط درحالی است که مسأله تغییر اقلیم و خشکسالی هم به مشکالت دامن زده رو در هیرمند است، با مشکل روبه

گفته بود که قرار است  94سال ابتکار، اواخر شهریور .شرق ایران پدید بیاورندو سبب شده تا ریزگردها زندگی سختی برای جنوب

های شود تا بتوانیم برای احیای آن گام برداریم. او از همکاری بخشهامون تشکیل کارگروه مشترک ایران و افغانستان برای احیای 

کردن هامون و برطرفدولت ایران برای احیای تاالب »هامون ابراز رضایت کرده و گفته بود:  مختلف ملی و استانی برای احیای تاالب

طوالنی داریم  ها فاصلهرسیدن این گاماما تا به نتیجههای بسیار خوبی برداشته وبلوچستان گاممشکالت ریزگردها و گردوغبار سیستان

 هامون علی اوسطدیروز در جریان نشست کارگروه احیای تاالب «.بخشی هستیمهای بینشدن آنها نیازمند همکاریو برای اجرایی

های آینده و المللی در سالبین گرفته و مشارکت نهادهایریزی صورتبا توجه به برنامه»وبلوچستان گفت: هاشمی، استاندار سیستان

هامون و وزش بادهای طوفانی در منطقه  که برای مشکلاو با ابراز تأسف از این«.شودهامون احیا می به مرور زمان تاالب

زو آب ج کار گروه»ای صورت نگرفته بود، به کارگروه آب استان اشاره کرد و گفت: گونه مطالعهوبلوچستان در گذشته هیچسیستان

 «.ها معرفی شده استترین کار گروههاست که جزو بهترین و موفقپنج کارگروه مصوب میان ایران و افغانستان بعد از سال

 المللیتواند در احیای تاالب بینهاشمی این را هم گفت که ضروری است مسئوالن استانی از ظرفیت این کارگروه که نقش مهمی می

از عراقچی معاون وزیر امور خارجه به استان و دادن طرح به وی این مهم را پیش ببرند. استاندار هامون داشته باشد، با دعوت 

برای تکمیل این طرح »وبلوچستان گفت: هزار هکتاری دشت سیستان46وبلوچستان با اشاره به اجرای طرح آبیاری نوین سیستان

 «.میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است400ر و هزامیلیون دالر درنظر گرفته شده حدود 500بزرگ عالوه بر 

ترین شرایط مالی درحال تکمیل این طرح بزرگ است و در ادامه بر هدفگذاری او البته به این مسأله هم نقبی زد که دولت در سخت

ها مدیریت شوند، از شدت این طوفانها اگر این کانون»وبلوچستان تأکید کرد و ادامه داد: های بحرانی طوفان در منطقه سیستانکانون

هامون از مسئوالن المللی هکتار از بستر تاالب بین700هاشمی در پایان با اشاره به جالیزکاری در سطح حدود « کاسته خواهد شد.

 .مندی تنها افراد بومی منطقه از مزایای آن ارایه دهندخواست تا طرحی برای جلوگیری از ایجاد حق مالکیت و بهره

http://www.iana.ir/fa/news/47967/%D8%AA%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 نقشه راه کشاورزی تا پایان دولت دوازدهم

ا روی شد بهای نسبتا متروکه در این بازار محسوب مییکی از بخشدنیای اقتصاد: تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران که 

عواملی که رونق این بازار  ترینرو شد. شاید یکی از مهمکنندگان روبهکار آمدن دولت دوازدهم بار دیگر با استقبال خریداران و عرضه

های نی را به قیمت تضمینی تغییر جهت داده و انگیزهوری کشاورزی است که خرید تضمیقانون بهره 33را به همراه داشته اجرای ماده 

های قابل توجه مدیران بورس کاال و تولید برخی محصوالت به خصوص گندم را در کشور افزایش داده است. در این بین فعالیت

اندازهای مربوط ده چشماند باعث شاهتمامی که در پذیرش محصوالت مختلف اعم از زیره، زعفران، گندم، ذرت، جو و... به خرج داده

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه قرار است نرخ رشد بخش کشاورزی .به محصوالت کشاورزی در این بازار تقویت شود

میلیون  21کند. به گفته وی با افزایش درصد اعالم می 5/ 1درصد برسد نرخ رشد کنونی این بخش را  8تا پایان دولت دوازدهم به 

میلیارد  8/ 1، تراز تجاری غذای کشور از منفی 95میلیون تن در سال  118به  92میلیون تن در سال  97ی تولیدات کشاورزی از تن

میلیارد دالر بهبود یافته و به عبارت دیگر صادرات بیشتر و واردات کمتر  5به میزان  95میلیارد دالر در سال  3/ 09دالر به منفی 

درصد( در این بهبود تراز تجاری موثر بوده است. حجتی  25تا  20های جهانی هم )البته کاهش قیمت درصد( و 80تا  75)شده 

و همچنین درخصوص خرید تضمینی محصوالت کشاورزی گفت: سیاست ما این است که خرید محصوالت کشاورزی از طریق ساز

شود.وزیر جهاد کشاورزی کامل در بورس کاال مبادله میطور اکنون محصوالت ذرت و جو بهکارهایی نظیر بورس انجام گیرد و هم

میلیون تن گندم در کشور تراز این محصول مثبت  14درخصوص اخبار واردات گندم با وجود خودکفایی کشور اذعان کرد: با تولید 

راز مثبت و خودکفایی شود، تاثیری در این تاست و واردات چند هزار تن گندم که گاهی در برخی مناطق آزاد خبر آن منتشر می

واردات گندم ممنوع اعالم شده و گندم وارداتی به  94ماه سال وگو کرده است، افزود: از بهمنگفتندارد. حجتی که با برنامه نگاه یک

های قبل از آن بوده است. وی خاطرنشان کرد: برای ورود موقت کاال از جمله گندم محدودیتی وجود کشور مربوط به ثبت سفارش

 .گیرددارد و به منظور فرآوری و تبدیل به آرد و صادرات مجدد برای ارزش افزوده بیشتر و اشتغال صورت مین

وزیر جهاد کشاورزی در عین حال از خبر پرداخت صد درصدی بهای گندم برای آن دسته از گندمکارانی خبر داد که تا خرداد ماه 

درصد بهای محصول پرداخت شده است.وزیر جهاد  50دمکاران نیز تاکنون به سایر گن :اند و گفتمحصول خود را تحویل داده

کشاورزی در عین حال با اشاره به اینکه بخشی از افزایش تولیدات کشاورزی به خاطر رشد ضریب مکانیزاسیون بوده است، خاطرنشان 

تومان برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی  هزار میلیارد 5تاکنون با ایجاد خط اعتباری مکانیزاسیون نزدیک به  92کرد: از سال 

میلیارد تومان طرح به  800میلیارد تومان برای این امر در نظر گرفته شده که در قالب آن  1500گذاری شده و امسال نیز سرمایه

دگاری نبانک معرفی شده است. وی بر لزوم تشکیل و تقویت زنجیره تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی تاکید کرد و گفت: ما

ی تولیدی هامحصوالت کشاورزی باید از طریق سردخانه یا صنایع تبدیلی، تکمیلی و غذایی افزایش یابد و برای این منظور تعاونی

 100درصدی تولید شکر در دولت یازدهم اظهار کرد: با وجود کاهش  50باید توانمند شوند.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش 

هزار تن در  124هزار هکتار، تولید شکر از یک میلیون و  70هزار هکتار به  170زیر کشت بهاره چغندرقند از هزار هکتاری سطح 

افزایش یافته است.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی  95هزار تن در سال  650به یک میلیون و  92سال 

های آب و خاک، بیمه گذاری در زیرساختترین بخش اقتصادی کشور است، نقش عمده دولت در بخش کشاورزی را سرمایهخصوصی

میلیارد تومان در سال  1800ورزی از کشاورزی و ارائه تسهیالت عنوان و خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم میزان سرمایه بانک کشا

 .افزایش یافته و امکان پرداخت تسهیالت بیشتر از سوی بانک کشاورزی فراهم شده است 95هزار میلیارد تومان در سال  9به  92

http://awnrc.com/index.php
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 های آب و خاکمیلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی به طرح 10اختصاص 

میلیارد دالر از این  500های آب و خاک کشور گفت: ابع صندوق توسعه ملی به طرحمیلیارد دالر از من 10حجتی درباره اختصاص 

هزار  21هزار هکتار از اراضی دشت سیستان اختصاص یافته است.وی افزود: تا دو ماه آینده  46رقم به اجرای طرح آبرسانی با لوله به 

رسد. آب از طریق لوله به مزارع یک هکتاری کشاورزان سیستانی می برداری از آنرسد و با بهرهبرداری میهکتار از این طرح به بهره

هزار  550میلیارد دالر منابع صندوق توسعه ملی به طرح احیای اراضی  10میلیارد دالر از  1/ 5وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

هزار  318آغاز شده و تا پایان امسال  92ل هکتاری خوزستان و ایالم اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: فاز اول این طرح از سا

تا ( 75سال )شود.حجتی با اشاره به اینکه طرح از آغاز برداران میهای خوزستان و ایالم تکمیل و تحویل بهرههکتار از اراضی استان

پس از تامین منابع و هزار هکتار  238فاز دوم طرح در سطح  :هزار هکتار اجرا شده بود، یادآور شد 66در سطح  92پیش از سال 

های جهاد کشاورزی و نیرو برای میلیارد دیگر از این منابع به وزارت خانه 8شود.وی با بیان اینکه هماهنگی با وزارت نیرو آغاز می

هزار هکتار طرح،  230های غربی و شرقی کشور اختصاص یافته، گفت: تاکنون برای اجرای های آب و خاک در استاناجرای طرح

برداری رسیده یا در مرحله اجرا است.وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در هزار هکتار نیز به بهره 100قتنامه مبادله شده و مواف

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی باید به  4های آبیاری پایین سدها ایجاد شود، تصریح کرد: میلیون هکتار باید شبکه2سطح 

ای تدوین شده و در صورت تخصیص منابع، ساالنه طرح ساله 10هز شود که در این زمینه طرح های نوین آبیاری مجسیستم

حجتی با اشاره به اینکه تجهیز هر هکتار از اراضی به .هزار هکتار از اراضی اجرا خواهد شد 400های نوین آبیاری در سطح سیستم

های نوین آبیاری های اجرای سیستمدرصد هزینه 85دآور شد: دولت میلیون تومان هزینه دارد، یا 10های نوین آبیاری حدود سیستم

هزار هکتار  60های نوین آبیاری از ابتدای امسال تاکنون در سطح کند. وی با بیان اینکه طرح سامانهصورت بالعوض پرداخت میرا به

قرار دارد و در صورت تخصیص منابع، در این هزار هکتار از این طرح نیز در دست اجرا  140از اراضی اجرا شده، خاطرنشان کرد: 

هزار هکتار اراضی وجود دارد در  400های نوین آبیاری در سطح دوره امکان فنی مهندسی و تجهیزاتی برای اجرای طرح سیستم

حالی که در گذشته این امکان فراهم نبود.وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در این دوره آب جدیدی به بخش کشاورزی تخصیص 

ل وری آب موجود در اختیار حاصل شده است، تصریح کرد: در چهار سانیافته و افزایش تولید محصوالت کشاورزی از طریق بهره

میلیارد متر مکعب آب کشاورزی  70درصد افزایش یافته و به عبارت دیگر از حدود  44درصد به  37گذشته راندمان آبیاری از 

میلیون تنی تولیدات کشاورزی با مصرف آب کمتر  21مکعب مصرف آب کاهش یافته و رشد میلیارد متر 5تخصیص یافته، نزدیک به 

درصد است، یادآوری کرد: توسعه  80تا  70ه اینکه راندمان مطلوب آبیاری در جهان بین به دست آمده است.حجتی با اشاره ب

ای، نشاکاری به جای بذرکاری و استفاده از آبیاری تیپ و زیر سطحی در زراعت های گلخانههای نوین آبیاری، توسعه کشتسیستم

 .دمان آبیاری در این دوره بوده استشود از عوامل موثر در افزایش رانکه موجب جلوگیری از تبخیر آب می

 های بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت استایجاد و توسعه زیرساخت 

گذاری بی نظیری ها در بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت است و در دولت یازدهم سرمایهوی افزود: ایجاد و توسعه زیرساخت

طرنشان کرد: کشورهای توسعه یافته صنعتی روزانه یک میلیارد دالر های آب و خاک صورت گرفته است.حجتی خادر اجرای طرح

ساله، یک هزار میلیارد دالر برای حمایت از بخش کشاورزی در  10ای پردازند و کشور آمریکا در برنامهیارانه به بخش کشاورزی می

 .نظر گرفته است

 درصدی محصوالت اساسی در کشور 90تا  85ضریب خودکفایی 

درصد عنوان کرد و افزود: با افزایش تولید  90تا  85کشاورزی، ضریب خودکفایی کشور در محصوالت اساسی را بین وزیر جهاد 

درصد  70درصد کنونی به  10ساله ضریب خودکفایی در روغن از حدود  10ای های روغنی در تناوب کشت با گندم طی برنامهدانه

http://awnrc.com/index.php
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ای به خاطر تابستانه بودن و مصرف آب باال، امکان توسعه تولید صوالت نظیر ذرت دانهیابد.وی با اشاره به اینکه برخی محافزایش می

های به عمل آمده و از با هماهنگی :دهیم از طریق واردات آب مجازی عمل کنیم، اظهار کردآنها در کشور وجود ندارد و ترجیح می

ر کشورها نظیر روسیه، قزاقستان، اوکراین و برزیل نسبت به تولید هزار هکتار از اراضی سای 750طریق کشت فراسرزمینی، ایرانیان در 

ها کنند و در صورت تمایل به فروش این محصوالت به کشور نیز از برخی معافیتهای روغنی اقدام میمحصوالتی مانند ذرت و دانه

هزارتن در سال گذشته به  60یش یافته و از برخوردار خواهند شد.حجتی با بیان اینکه تولید دانه روغنی کلزا امسال سه برابر افزا

هزارتن محصول برنامه ریزی شده  450هزار هکتار و تولید  280هزار تن رسیده گفت: برای سال آینده کشت کلزا در سطح  184

ب خودکفایی هزارتن و ضری 900ساله میزان تولید به  10های روغنی در افق است.وی اضافه کرد: براساس برنامه افزایش تولید دانه

 .درصد خواهد رسید 70به 

 لزوم توجه به صادرات میوه مازاد در کنار واردات 

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ممنوعیت واردات میوه گفت: واردات میوه فقط در مورد موز، انبه و آناناس با توجیه اینکه در سبد 

های داخلی مانند سیب و انگور اثر بگذارد، بنابراین اند بر مصرف میوهتوگیرد؛ ولی از نظر ما میمصرفی مردم قرار گرفته صورت می

ها، محصوالتی که در داخل مازاد تولید داریم، صادر معتقدیم باید سیاست بازار در ازای بازار اجرا شود و در قبال ورود این میوه

و مازندران در سال جاری، وضعیت تولید و قیمت این های گیالن درصدی تولید برنج در استان 15تا  10شود.حجتی با اشاره به رشد 

 شود، ولی این واردات نبایدعنوان مکمل از خارج تامین میمحصول را مناسب توصیف کرد و افزود: بخشی از برنج مورد نیاز کشور به

آوری، فرآوری و ا از مرحله جمعهای دامداران محصول شیر ربه تولید داخل آسیب برساند.حجتی با اشاره به اینکه در هلند، اتحادیه

های تولیدی از نظر عرضه در بازار داخلی و صادرات برعهده دارد، خاطرنشان کرد: وظیفه دولت نهادسازی و توانمند کردن تعاونی

وق صندعنوان نمونه در مورد ایم که بهگذاری مختلفی از جمله چای تشکیل دادههای سرمایهاقتصادی است و در این زمینه صندوق

توانند های تولید میتعاونی :میلیارد تومان آن را دولت پرداخت کرده است.وی یادآور شد 49میلیارد تومان سرمایه اولیه  100چای از 

های فرآوری های تولیدی و کارخانههای جدیدی به وجود آورند؛ شرکتاز طریق سرمایه اولیه، تسهیالت و خریدهای سلف، ظرفیت

 .ها شوندسهامدار کارخانهایجاد کنند یا 

 صورت آنالینرصد وضعیت تولیدات کشاورزی به

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پهنه بندی کشاورزی کشور گفت: در حال حاضر همه کشاورزان با یک کارشناس مسوول مروج در 

صورت برخط در ای طراحی شده که بهمراکز خدمات در ارتباط هستند و عالوه بر این برای پایش وضعیت کشاورزی کشور سامانه

 .توانیم وضعیت تولیدات کشاورزی را رصد کنیمآینده می

http://www.iana.ir/fa/news/47922/%D9%86%D9 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 انداز ما در وزارت جهاد کشاورزی هر روستا یک تسهیلگر استروستایی صاحب کسب و کار شدند/ چشمزن  5000

هزار زن آموزش دیده در حوزه های کارآفرینی و حرفه های فنی و  17اجرای پروژه های توانمند سازی در دولت یازدهم؛ حاال از 

به گزارش ایانا این گفته فروغ السادات بنی هاشم مشاور وزیر کار شده اند.مهارتی، پنج هزار نفر موفق به راه اندازی و توسعه کسب و 

و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در نخستین نشست تخصصی بررسی سیاست ها، خط مشی 

 ت جمهوری در دولت دوازدهم است. ها و برنامه های امور زنان و خانواده روز سه شنبه در معاونت امور زنان و خانواده ریاس

بنی هاشم عملکرد مذکور را در چارچوب امضای تفاهمنامه همکاری بین وزیر جهاد کشاورزی و معاون امور زنان و خانواده در زمینه 

 ذکر کرد که مشتمل بر سه پروژه بود.  93توان افزایی زنان روستایی و عشایری در سال 

کشاورزی زنان روستایی و عشایری در ادامه در باره سه پروژه اجرا شده با همکاری معاونت امور مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های 

توسعه تسهیلگران روستایی وعشایری نخستین پروژه ما بود. در حال حاضر "زنان وخانواده ابتدا به پروژه نخست اشاره کرد و گفت: 

ایری در سراسر کشور وجود دارد. چشم انداز ما در وزارت جهادکشاورزی تسهیلگر زن عش 200هزار تسهیلگر زن روستایی وبیش از  10

پروژه دوم طرح توسعه تشکل های مردم  "بنی هاشم سپس به تشریح پروژه دوم پرداخت و گفت:  "هر روستا یک تسهیلگر است.

دوق اعتبار خرد در کشور وجود صن 500نهاد با محوریت تعاونی های زنان وصندوق های اعتبار خرد است که در حال حاضر هزارو 

 40دارد که تعدادی از آن ها با همکاری معاونت امور زنان و تعدادی هم با مشارکت صندوق کارآفرینی امید ایجاد شده و بیش از 

سومین و آخرین ومهمترین پروژه ای که با همکاری معاونت امور زنان  "وی افزود: "هزار نفر تحت پوشش این صندوق ها هستند.

هزار نفر از آموزش  17وخانواده در دولت یازدهم انجام شد طرح ترویج کارآفرینی وتوسعه کسب وکارپایدار است. در این طرح بیش از 

های کارآفرینی وآموزش های فنی ومهارتی بهره مند شدند و از این تعدا پنج هزار نفر از این افراد توانستند برای خود اقدام به راه 

با توجه به مزیت نسبی زنان درتولید محصول سالم وعاری از سموم ومواد "به گفته بنی هاشم،  "کسب وکار کنند. اندازی یا توسعه

  "شیمیایی، آموزش های زنان روستایی وعشایری در زیر بخش های کشاورزی با تاکید بر تولید و فرآوری محصول سالم ارائه می شود.

ز روستا به شهر، زنان روستایی وعشایری ساکنان نسبتا پایدار محسوب می شوند که الزم با توجه به مهاجرت فزاینده ا"وی افزود: 

صاحب نظران توسعه معتقدند، مهاجرت از روستا به شهر در مراحل ". "است از نظر توان افزایی اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرند

اجرت های خانوادگی وگروهی می شود. این سال های گذر از اولیه انفرادی ومردانه است اما پس از دو تا سه سال تبدیل به مه

مهاجرت انفرادی به مهاجرت های گروهی، برای دولت ها یک فرصت طالیی است که باید از این فرصت برای توان افزایی اقتصادی 

داشت. در غیر این صورت زنان و افزایش درآمد خانوار روستایی استفاده کنند. در این صورت می توان انتظار مهاجرت معکوس را 

 "خالی شدن روستاها از سکنه غیر قابل اجتناب است.

http://www.iana.ir/fa/news/48068/5000%D-8%B2 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایرانتغییرات گسترده مدیریتی در 

مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران احکام هفت تن از مدیران این سازمان از سوی حسین صفایی رئیس هیأت

نوان سرپرست ععلیزاده بهکل منابع انسانی، نوسازی و پشتیبانی، نادر به گزارش خبرنگار ایانا، محمدرضا جونقی به سمت سرپرست اداره.صادر شد

ه ها، رضا نامنی بها و تشکلدفتر مطالعه، پایش و توسعه بازارهای داخلی، احمد باالن به سمت سرپرست دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی

رعامل سازمان سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب شدند.بر اساس همین گزارش، همچنین مدی

های بخش کشاورزی، ها و تشکلمرکزی تعاون روستایی ایران تقی رجبی را به سمت مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل در حوزه شبکه تعاونی

ریزی، منابع اعتباری و فناوری اطالعات و حسین مهدی دوست را به سمت سرپرست دفتر عنوان سرپرست دفتر برنامهمحمد را بهسیدرضا شاه

های سهامی زراعی و شهرام برنجی مشاور مدیر عامل، مدیر کل دفتر حوزه سازمان، روابط های تولید و شرکتبرداری، تعاونیهای بهرهنظام

مردادماه سال جاری صادر شده است. البته  25عمومی، مدیریت عملکرد و بازرسی منصوب کرده است.گفتنی است، این احکام طی یک روز در 

 مدیریتی شامل جابجایی مسوولیت های مدیران یاد شده به صالحدید مدیریت سازمان تعاون روستایی ایران بوده است./ این تغییرات

http://www.iana.ir/fa/news/48132/%D8%AA%D8% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48132/%D8%AA%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

122 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 آمارهای غیرواقعی، مانع توسعه کشاورزی فراسرزمینی

 بر که فتگ سخن موانعی و مشکالت از فراسرزمینی کشاورزی باشگاه  وگو با خبرنگاریکی از فعاالن کشاورزی فراسرزمینی، در گفت

سال است که در کشورهای آسیای میانه فعالیت تجاری داشته  19 حدود شکارچی امیرحسین. دارد وجود عرضه این فعاالن راه سر

گذاری کرده و یکی از وی اکنون در شمال شرق این کشور سرمایه .های خود را ادامه داده استدر قزاقستان فعالیت 2007و از سال 

دهد. مسئوالن را تحت تاثیر قرار می گیریداند که در برخی مواقع، تصمیمترین مشکالت اقتصاد ایران را آمارهای غیرواقعی میمهم

کردم. از از قزاقستان به ایران گوشت ارسال می 2013بنده از سال  .وگوی با این فعال اقتصادی استخوانید گفتآنچه در ادامه می

به بعد، پروژه  2015اما از سال  .نیز صادرات غالت مختلف مانند گندم و جو به ایران را در دست داشتم 2015تا  2013سال 

هکتار برای ساخت کشتارگاه فول صنعتی با تبدیل ضایعات و  64کشاورزی فراسرزمینی را دنبال کردم و اکنون زمینی به مساحت 

 50سازی، تولید همبرگر، کارخانه روده و پوست و غیره در اختیار دارم. همچنین کارخانجات جانبی مانند سوسیس و کالباس، صابون

به دلیل کمبودهای موجود مانند .امهای شرقی قزاقستان به کار گرفتههای روغنی در یکی از استانمین برای کشت دانههزار هکتار ز

گذاری کنند تا تولید محصوالت مختلف ها بتوانند در خارج از کشور سرمایهآب و خاک، قانونی در ایران به تصویب رسید که ایرانی

ل تولید شده نیز قرار است بدون عوارض گمرکی و هزینه اضافی به داخل کشور حمل شود. کشاورزی رونق بیشتری بگیرد. محصو

 .گذاری حمایت خواهد کردالبته در این مسیر، دولت وعده داده که از این نوع سرمایه

 به نظر شما موانع کشاورزی فراسرزمینی در کشورهای دیگر چیست؟

ها به شمار ترین مسائل و دغدغهگیرد، سهولت در صدور ویزا یکی از مهمانجام می گذاران به سختیاز آنجا که رفت و آمد سرمایه

ال هوای آن منطقه کامهای آن کشاورزی کند، باید با اقلیم و آب رود و قصد دارد در زمینرود. البته وقتی کسی به کشور جدید میمی

راه، آشنایی با نوع کشت، زمان برداشت و مسائلی از این دست است که گذاران در ابتدای آشنا باشد. بنابراین یکی از مشکالت سرمایه

آن هم بعد از چند سال کار، حل خواهد شد. این در حالی است که در قزاقستان، آن طور که تجربه به من ثابت کرده، در حال حاضر 

 .گیردگذاران قرار میموانع دیگری وجود ندارد و امکانات مطلوبی از طرف دولت این کشور در اختیار سرمایه

 .آیا دولت برای تسهیل سرمایه گذاری اقدامی کرده؟ توضیح دهید

شنویم، اما تا به حال اقدامی عملی در گذاران این حوزه میها و جلسات رسمی و غیررسمی درباره حمایت از سرمایههمیشه از رسانه

های حمایتی مانند فروش و واردات ام. قولر ملموس ندیدههایی را به طواین خصوص انجام نشده و من به شخصه چنین حمایت

محصول به ایران از طرف وزارت جهاد کشاورزی داده شده و حتی حرف از خرید تضمینی محصوالت خاص هم هست، اما اقدامی 

 .عملی صورت نگرفته است

 های فراسرزمینی دارید؟چه پیشنهادهایی برای بهبود روند پروژه

های مالی و معنوی دولت بسیار ضروری سعه کشاورزی فراسرزمینی، به دلیل اهمیتی که برای کشور دارد، حمایتبرای پیشرفت و تو

است. یکی از مشکالت ما کمبود آمارهای واقعی در کشور است. بنابراین برخی مسئوالن با توجه به این آمارهای اغلب ساختگی، اقدام 

ران ها به دلیل توجیه شدن کار مدیرود، پیش نخواهد رفت. این آمارسازینه که انتظار میکنند و نتیجه کار آنگوگذاری میبه سیاست

رود. در صورتی که واقعیت در بسیاری گیرد تا آن ها تصور کنند کارها عالی پیش میهای باالتر صورت میمیانی در مقابل مدیران رده

گذاران در نظر گرفته شود، به درستی در مسیر هایی که باید برای سرمایهکاز موارد با آنچه در کاغذ آمده متفاوت است. بنابراین کم

گذارد. کند و مسئول ارشد بخش مربوطه به تصور اینکه مشکلی در حوزه نیست، کمتر برای رفع موانع، وقت میاصلی خود حرکت نمی
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ی شود. بنابراین یکگذاران، دور میو حمایت از سرمایهبه عبارتی وقتی دولت با آمارهای غیرواقعی، احساس امنیت کند، از ارائه مشوق 

گذاران خارج از از موانع توسعه کشاورزی فراسرزمینی، همین است. این در حالی است که دولت به عنوان مثال، باید حداقل سرمایه

افراد، انگیزه ایجاد کرده و رونق های الزم را به این بخش اختصاص دهد. اینها همگی در میان کشور را بیمه کرده و یارانه و مشوق

 .کشاورزی فراسرزمینی را به دنبال خواهد داشت

 تواند انجام دهد؟وزارت جهاد کشاورزی چه کارهایی برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی می

شان برای ما جالب نبود همکاریهای ما را دیدند، اما متاسفانه نوع مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی از همان ابتدای کار آمدند و زمین

 .جایی داشتندو به همین دلیل به توافق نرسیدیم زیرا خواسته نابه

 هایی برای توسعه آن هست؟کشاورزی فراسرزمینی در زیربخش دامپروری چه جایگاهی دارد و چه پتانسیل

ا برخورداری از مراتع سرسبز در این منطقه به قدری زیر .امکانات پرورش دام در کشوری مانند قزاقستان تا حد بسیار باالیی زیاد است

رند. در خاک آوهای بسته روی میگیرد و کمتر تولیدکنندگان به سیستماست که بیشتر پرورش دام در آن به صورت سنتی انجام می

ها بالاستفاده تر زمینسال است که بیش 30شد، اما اکنون این کشور اگرچه تا قبل از فروپاشی شوروی، محصوالت مختلفی کشت می

خورد. بنابراین خاک قزاقستان، از نظر دارا بودن امالح معدنی بسیار قدرتمند است و بهترین فرصت برای مانده و هر روز آفتاب می

 .گذاری در عرصه دامپروری، بخشی از نیاز کشور به گوشت را تامین کنندشود تا با کشت علوفه و سرمایهها محسوب میایرانی

 اند؟بای ایران برای سرمایه گذاری در این زمینه چگونه ورود کردهرق

کنند؛ مانند ترکیه. آنها با دفاع همه جانبه از خانه، بسیار قوی عمل میرقبای ایران، اغلب کشورهایی هستند که در سطح سفارت

ن گذاری را به مراتب پاییده و ریسک سرمایهشان، امنیت بیشتری برای فعاالن اقتصادی فراهم کرگذاران و بیمه شدن اموالسرمایه

 .دشونآورند. اگر یک ترک در قزاقستان با مشکل مواجه شود، تمام اعضای سفارت مربوطه برای حل معضل وی، دست به کار میمی

 .اندرفتهها اکنون بازار آسیای میانه و روسیه را در دست گهای دقیق است که ترکریزیها و برنامهبه دلیل همین حمایت

 و سخن آخر؟…

اندیشند، اما باید پذیرفت که کار گذاران به منافع خود نیز میورزیم. اگرچه سرمایههمه ما ایرانی هستیم و به وطن خود عشق می

کشاورزی، فعالیتی پرریسک و پردردسر است. تنها عشق به کشور است که سرمایه گذاران را مجاب به حرکت در راستای کشاورزی 

اند که البته ماهیت شغلی آنها با امنیت غذایی کشور ترین راه را برای درآمدزایی انتخاب کردهکند. این افراد، سختفراسرزمینی می

گذاران، تبدیل شعار به عمل باشد. اکنون به دلیل موقعیت ترین خواسته سرمایهرسد مهمگره خورده است. در این میان، به نظر می

راین اند. بنابگذاری در این مناطق دندان تیز کردهقستان وجود دارد، کشورهای مختلفی حتی از اروپا برای سرمایهمطلوبی که در قزا

 .ها خارج نشودباید بالفاصله ترتیبی اتخاذ کرد که این فرصت طالیی نیز مانند بسیاری از موارد دیگر از دست ایرانی

http://www.iana.ir/fa/news/47883/%D8%A2%D9%85% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

ها منتشر می شود/ شرطم با تمام وزرایم این است که اشتغال را پیوست احکام تمام وزیران به زودی ابالغ و در رسانه

 و جهنم در اختیار خود مردم است باال ببرند/ انتخاب بهشت

ام و شناخت بیشتری اند و بنابراین من با همه آن ها کار کردهجمهوری در دولت یازدهم بودهبرخی از وزرا نیز معاونین اجرایی رئیس

بیشتر و شناخت  دانند و با آن آشنا هستند. در نتیجه کابینه دوازدهم با مشورتاز آنان دارم و آن ها نیز نظرات من را بهتر می

وگوی جمهوری در برنامه گفتبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، حسن روحانی رئیس.تری کار خود را آغاز کرده استفراوان

مجلس شورای اسالمی به خاطر رای اعتماد  نمایندگان از :کرد اظهار  زنده تلویزیونی که شامگاه دیروز از شبکه اول سیما پخش شد،

 .ار بزرگی که به دولت دوازدهم در مجلس شورای اسالمی دادند و آنها امروز با روحیه باالتری شروع به کار کردندبسی

 2جمهور، اشاره فرمودید که بعد از انتخابات که بیش از گونه مطرح کرد؛ جناب آقای رئیسمجری برنامه اولین پرسش خود را این 

کنم رای خوبی ه دولت دوازدهم شکل گرفت و وزرا به مجلس معرفی شدند و فکر میماه سپری شده، طی مراسم قانونی کابین

رای داشتند و این یک میانگین باالیی  200وزیر بیش از  12نمایندگان دادند و به غیر از یک وزیر بقیه وزرا رای اعتماد گرفتند و 

 ا مدنظر داشتید و اینکه تفاوت دولت دوازدهم و با یازدهم چیست؟هایی ربود، از فرایند انتخاب کابینه بفرمایید و چه معیارها و شاخص

روحانی در پاسخ گفت: به طور طبیعی بعد از انتخابات ما رایزنی را برای کابینه شروع کردیم، البته مراحل قانونی آن تنفیذ مقام معظم 

، های معروف سیاسیشروع کرده بودیم و با همه چهرهها را رهبری و بعد تحلیف در مجلس شورای اسالمی بود، اما ما پیشاپیش رایزنی

 .ها و احزاب با آنها مشورت کردیم و همه آنها کمک کردند و پیشنهاداتی داشتندجناح

 با اعضای کابینه دوازدهم مستقیم و غیرمستقیم کار کرده بودم

یازدهم وجود دارد، این است که کابینه دوازدهم  ترین فرقی که بین کابینه دوازدهم وتوانم بگویم که بزرگمن می وی اضافه کرد:

سال گذشته کار کردم، بنابراین شناخت بیشتری دارم و نیمی از کابینه همان  4افرادی هستند که با آنها یا مستقیم یا غیرمستقیم در 

شان معاونان وزرای سابق خیدهند و از مجلس رای اعتماد گرفتند. بقیه وزرا هم برهای خودشان را ادامه میوزرا هستند که سمت

 هبودند، مثل وزیر ارتباطات، وزیر اقتصاد، وزیر آموزش و پرورش، اینها افرادی بودند که قبال معاونت وزیر را در همان وزارتخانه بر عهد

س دادگستری، رئی جمهور بودند یا وزیرداشتند، برخی هم از افرادی بودند که من با آن ها مستقیم کار کردم یا معاون اجرایی رئیس

سال گذشته مستقیم یا غیرمستقیم با آنها کار کردم، شناخت بیشتری دارم و آنها هم نظرات  4جمهوری بودند، من در بازرسی ریاست

سال پیش با برخی تازه آشنا شده بودیم و شرع به کار کرده بودیم و من  4جمهوری ادامه داد: خوب رئیس.دانندتر میمن را دقیق

کنم. کار بسیار شان نیستیم، سپاسگذاری میشان بودیم و االن در خدمتاز همه وزرایی که در دولت یازدهم در خدمتاینجا 

 .ای را در دولت یازدهم انجام دادند. همه آنهایی که در مسئولیت دیگری حتما به مردم و کشور ما خدمت خواهند کردشایسته

ناخت بیشتر دولت دوازدهم کار خودش را آغاز کرده و چون نیمی از وزرا همان وزرای روحانی با بیان اینکه با مشورت بیشتر و ش

لت یازدهم مان تکمیل برنامه دوهایسابق هستند کامال به مسیر و راهی که باید برویم آشنا هستند، به دلیل اینکه ما بسیاری از برنامه

ی گردیم، بنابراین امروز شرایط بهترک بیان گفتند که ما به عقب بر نمیدر مسیری نیمه راه بودیم و مردم هم به ی است، تصریح کرد:

 .است برای اینکه ما بتوانیم به مردم خدمت کنیم

 آغاز دولت یازدهم مشکالت بسیار عظیم و بزرگی داشتیم در

ا یم، گفت: امروز آن مشکالت یجمهوری با بیان اینکه در آغاز دولت یازدهم ما با یک مشکالت بسیار عظیم و بزرگی روبرو بودرئیس

از بین رفته یا خیلی کاهش پیدا کرده است. ما با یک تورم بزرگ و با یک بیکاری بزرگ روبرو بودیم. ما با رشد منفی روبرو بودیم و 
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برای مذاکره  هاییشود، گروهوی افزود: در افکار عمومی مردم این بود که چه می.ای مواجه بودندها با مذاکرات هستهمردم ما سال

شد. امروز دیگر آن گشتند و بعد هم یک قطعنامه جدید علیه ملت ما در شورای امنیت سازمان ملل تصویب میرفتند و برمیمی

 .ها کمتر شده که البته معنایش این نیست که مشکالت تمام شده استها در این زمینهنگرانی

 مشکالت فراوانی پیش رو داریم

هایی پیش رو داریم، اما ما با اراده اینکه ما مشکالت فراوانی پیش رو داریم، خاطرنشان کرد: هنوز سنگالخ جمهوری با بیانرئیس

شناسیم. من امروز از آغاز دولت یازدهم برای موفقیت بینیم و مسیرمان را میمان را میتر و با آشنایی بیشتر و با روشنی بهتر راهقوی

 .توانیم مشکالت را پشت سر بگذاریمو حتماً با کمک مردم و حمایت و حضور مردم میاین دولت بسیار امیدوارتر هستم 

 گرددصورت قبلی باز نمی ها بههیچ عنوان تحریم به

ای آن زمان که دولت شروع به کار کرد، تر شدند، اظهار کرد: مثال در بحث هستهروحانی با اشاره به اینکه برخی مشکالت کوچک

ه است. ها شکسته شدکه هر چند وقت یک بار تولید نفت ما کاهش پیدا کند و تحریم شدت پیدا کند، اما امروز تحریمبرنامه این بود 

وی تأکید کرد: شرایط .ها به صورت قبلی بر نخواهد گشتها ممکن است تصوراتی داشته باشند، اما به هیچ عنوان تحریمآمریکایی

کرده و نگاه جهانیان نسبت به ایران کامال عوض شده است. ما بسیاری از مشکالت بزرگ را المللی نسبت به ایران کامال تغییر بین

کنند. در مسائل سیاست خارجی و داخلی مردم پشت سر گذاشتیم و در مسائل اقتصادی امروز مردم احساس آرامش بیشتری می

 .احساس امنیت و آرامش بیشتری دارند

 برخی مشکالت بیشتر شده است

ا ههر حال برخی مشکالت ما بیشتر شده است، گفت: مشکل آب روز به روز ادامه دارد و خشکسالی وری با اشاره به اینکه بهجمهرئیس

ریزی بیشتر شده است. در زمینه محیط زیست مشکالت داریم، اما در عین حال مسیر برای ما روشن است و ما برای آن برنامه

است عوض شده باشد، اما امید ما بیشتر است و تجربه ما بیشتر است. به اعتقاد من مردم ما ایم، بنابراین نوع مشکالت ممکن کرده

هایی روحانی در پاسخ به این پرسش که بحث.دارد ادامه آرامش این  تری است وتر هستند و شرایط جامعه شرایط آرامهم آماده

ر کابینه مطرح شد و در محافل سیاسی انتقاداتی مطرح شد، اظهار تر شدن کابینه دولت دوازدهم و سهم بانوان ددرباره میزان جوان

کرد: من بسیار خوشحالم که جامعه امروز ما نسبت به جوانان و بانوان حساسیت بیشتری دارند. کامال حق با افکار عمومی است و 

 .نیروی عظیمی در جامعه با ظرفیت بسیار بزرگ وجود دارد

 رعتی که باید باشد، نیستنگرانم که چرا گردش نخبگان با س

ای تحصیالت تکمیلی دانشگاهی کرده هستند، عده توانند تحول زیادی بیافرینند، اکثر جوانان ما تحصیلوی افزود: قشر جوان ما می

 گردش برداری شود و من هم نگران هستم که چراها باید استفاده شود و بهرهدارند و ما ظرفیت انسانی بسیار خوبی داریم. از جوان

نخبگان با آن سرعتی که باید باشد، شاهد نیستیم و لذا به همه وزرای دولت دوازدهم دستور دادم که هر وزیری حداقل باید دو نفر 

های مشابه حضور ها در یکی از این سمتها را در سمت معاون وزیر یا مشاور وزیر یا دستیار وزیر بگمارد و حتما یکی از خانماز جوان

گرایی آماده کنیم و بانوان ما بتوانند از ظرفیت خودشان بیشتر جمهوری با بیان اینکه باید زمینه را برای جوانرئیس.دداشته باش

وان تا های دولتی برای بانای که ابالغ شد این بود که ما باید ظرفیت مدیریت را در بخشاستفاده کنند، تصریح کرد: آخرین مصوبه

درصد مدیران ما از بانوان باشند. این کار آغاز شده و اعتقاد من این است که از بانوان باید در  30درصد افزایش دهیم، یعنی  30

های ما باید استفاده شود. ما های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از جوانهای مختلف فعالیتسطوح مدیریتی استفاده شود. در بخش

ن وزیر ارتباطات انتخاب کردیم و خوشبختانه مجلس به او رای اعتماد داد و من به عنوان نمونه در این کابینه یک جوان را به عنوا
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وانان های بعد از وجود جبسیار امیدوارم که او راهگشا باشد، برای اینکه نسل جوان ما اعتماد بیشتری داشته باشد و ما بتوانیم در سال

ها حضور دارند که از افکار و نظرات نفر از خانم 3ابینه امروز ما روحانی تأکید کرد: در ک.های باالی مدیریت استفاده کنیمدر سمت

نفر حضور داشتند، اما معنای استفاده از جوانان و بانوان به این معنا  3های مدیریتی این کنیم. قبال هم در سمتآن ها استفاده می

میلیون نفر کارمند  3رایی داریم، ما چیزی حدود نیست که در هیئت وزیران چند نفر هستند، چون ما یک جامعه بزرگ در دستگاه اج

 در باید را نفر میلیون 3 آن همه یعنی اجرایی دستگاه در گوییممی ما وقتی  جمهوری با بیان اینکهرئیس.لشکری و کشوری داریم

خواهد جوانان و میمان نفری نیست که دور میز هیئت وزیران نشستند، البته ما دل 30ن هما بحث: کرد خاطرنشان گرفت، نظر

طور، مقصود من همه قوا و های دیگر هم همینها فعال هستند، در بخشبینیم که خانمبانوان فعال باشند، در شورای شهر می

شوند. ما باید هم از جوانان و هم از بانوان و هم از اقوام و مذاهب هایی است که به عنوان نظام جمهوری اسالمی محسوب میبخش

های مدیریتی به کشورشان خدمت برسانند. اصل بر خوبی استفاده کنیم و آن ها از ظرفیت خودشان بتوانند در بخشمختلف به 

ای که وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: ما به آن مصوبه.ساالری است، اصل بر وابستگی به جناح یا گروه یا مذهب نیستشایسته

جمهوری به وزرا هست، نسبت به مذاهب هم در ه به جوانان و بانوان ابالغیه رئیساشاره کردم مصوبه نسبت به بانوان است، مصوب

دولت یازدهم و هم دوازدهم تاکید داشتیم، بخشی از فرمانداران و معاونان استانداران ما از اهل سنت هستند و برادران و هموطن ما 

مجری در ادامه پرسش خود را اینگونه .ه خوبی استفاده کنندهستند و همه ایرانیان باید از فرصتی که پیش روی آنهاست بتوانند ب

 اما رفت،گ صورت ایگسترده مشورت و نبودید فشار تحت کابینه اعضای انتخاب برای که گفتید شما روحانی دکتر آقای  مطرح کرد:

خواهی جمعش مشورت و سهمها شد، این خواهی هم از این گفتهما انتقاداتی مطرح شد و تعبیر سهمش به نسبت که مستحضرید

کنیم، در مجموع ای بود. روحانی در پاسخ گفت: ما از همه انتقادها استفاده میدچار تناقض شد آیا سندیت داشت یا موضوع رسانه

 .کند، مردم باید آزاد باشند و نقد کنندانتقاد نسبت به دولت و همه قوا فرق نمی

  وزیری را انتخاب نکردم بخاطر رضایت حزبی،

 ها یا احزاب اما نسبت به کابینه من تحت فشار نبودم، ممکن است جناح وی افزود:

کردند، اما اینکه من نسبت به وزیرم تحت فشار تصمیم گرفته باشم یعنی جناحی یا گروهی فشار قطه نظراتی داشتند و مطرح می

فراکسیون مجلس صحبت کردم با آن ها  3نطور نبود، با هر آورده باشند و من به خاطر رضایت آنها وزیری را انتخاب کردم، اصال ای

خواهی بکنند طبیعی است ها سهمبحث کردم و از آنها مشورت گرفتم بنابراین اصل مشورت درست است، اما این که افراد یا جناح

نظر من اشکالی ندارد اما که هر جناحی دوست دارد افراد خود یا وابستگان فکری خودش در مناصب مختلف فعالیت کنند و این به 

دولت دوازدهم مثل دولت یازدهم جناحی نیست فراجناحی است البته همه وزرا و همه مسئولین بلندپایه بخش اجرایی هم به اصول 

 .پایبند هستند و هم معتقد به اصالح امور هستند و هم معتدلند و ما اصلمان شایستگی است و وابستگی جناحی نداریم

 شوندمهرماه وزرای علوم و نیرو به مجلس معرفی می های اولیههفته

مانده کابینه دوازدهم و معرفی آنان به مجلس نیز گفت: نسبت به وزرا  روحانی در ادامه درخصوص زمان دقیق انتخاب دو وزیر باقی

ی اسالمی، دو چیز مجلس شورای اسالمی البته طبق وظایف خودش عمل کرد و من هم بسیار متشکرم از نمایندگان مجلس شورا

ای که با دو فوریت به مجلس دادیم برای اینکه وزارت صنعت معدن تجارت خواست آن الیحهخواست اما نشد، من دلم میدلمان می

به دو وزارتخانه تقسیم شود همچنین وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت تقسیم شود همچنین سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش 

رسید، به هر حال اگر نمایندگان خواست قبل از انتخاب وزرا به تصمیم مجلس مین الیحه انجام نشده است، من دلم میجدا شود، ای

مانی شود، نسبت به وزیر علوم من نتوانستم در زآید و کابینه ترمیم میها رای بدهند یک تغییراتی در کابینه به وجود میبه این الیحه
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ساعت قبل از  20فی کنم وزیر علوم را معرفی کنم، به دلیل اینکه فردی که مشخص کرده بودم، درست خواستم همه وزرا معرکه می

خواستم ارائه لیست وزرا به تاخیر بیفتد، وزیر نیرو هم به هر حال نتوانست رای کافی کسب کند، من معرفی انصراف داد، و نمی

وی درباره دیدار اخیر اعضای .ه مهرماه این دو وزیر را به مجلس معرفی کنیمهای اولیهای آینده و یا هفتهامیدوارم بتوانم در هفته

های ایشان به دولت، اظهار داشت: هماهنگی در دولت یک اصل است، مسئولیت مشترک دولت دوازدهم با رهبر معظم انقالب و توصیه

 .مهور مسئول هستند و مسئولیت مشترک دارندجکنیم همه وزرا و رئیسهم یک اصل است. به هر حال آنچه ما در دولت تصویب می

تر کنیم. به نظر من دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم هماهنگرسانی میتر عمل کنیم بهتر به مردم خدمتما هر چه هماهنگ

 .است و یکی از اصول من برای انتخاب وزرا و معاونان همین بوده که با هماهنگی بیشتری کار کنیم

 هایی وجود داشتم ناهماهنگیدر دولت یازده

ر هایی ممکن است دجمهوری با بیان اینکه در دولت قبلی هم ناهماهنگی به آن صورت نبود، ولی به طور طبیعی ناهماهنگیرئیس

دولت یازدهم بوده باشد، گفت: من امیدوارم در دولت دوازدهم در زمینه اقتصادی که برای مردم بسیار مهم است، هماهنگی باشد و 

 .تصمیمات اساسی نسبت به مسائل اقتصادی در شورای هماهنگی اقتصادی اتخاذ شود

 جلسه هماهنگی داشتیم 2۰۰در دولت گذشته 

وی با تأکید بر اینکه تصمیمات اساسی در بخش اقتصاد به هماهنگی سطح باال نیاز دارد و این هماهنگی توسط خود من انجام 

جلسه هماهنگی داشتم. در دولت دوازدهم همین طور جلسات خواهیم داشت.  200زدهم شود، خاطرنشان کرد: من در دولت یامی

ای دو جلسه، جلسه شورای هماهنگی دارم، ستاد اقتصاد مقاومتی هم داریم که آن ستاد هم برای هماهنگی بین دولت و من هفته

های داد: گاهی هماهنگی اقتصادی بین دستگاهروحانی ادامه .فعاالن اقتصادی بیرون از دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است

اجرایی، قضایی و مجلس نیاز است و با اختیاراتی که مقام معظم رهبری دادند، شورای اقتصاد و دولت هم وظایف مشخص خودشان 

فه معاونت اقتصادی جمهوری درباره وظیرئیس.دهند، البته وزرای اقتصادی هم از گذشته جلساتی داشتند که االن هم دارندرا انجام می

کند. در برخی موارد است که جمهوری واگذار میجمهوری که به تازگی ایجاد شده، گفت: وظایفش اقتصادی است که رئیسرئیس

ی جمهورشود و موارد خاص را رئیسجمهوری انجام مییک نفر باید هماهنگ کند و دنبال کند، این کار توسط معاون اقتصادی رئیس

 .دهدیبه او ارجاع م

 در دولت دوازدهم ما برای حکم وزرا یک پیوست مدنظر قرار دادیم

روحانی ادامه داد: در دولت دوازدهم ما برای حکم وزرا یک پیوست مدنظر قرار دادیم، خود حکم به وزرا ابالغ شد، برای اینکه تاخیر 

ها هم قابل انتشار است، مواردی الغ خواهد شد و در رسانهنیفتد، پیوست احکام هم تا پایان این هفته یا آغاز هفته آینده به وزرا اب

نکته دوم اینکه ما بنا شد  :وی افزود.است که مشترک برای همه وزراست و یک مواردی برای هر وزیر به صورت اختصاصی است

دادم که نسبت به واگذاری بودجه ماه یک بار مورد بررسی قرار دهیم، من به سازمان برنامه و بودجه هم دستور  3عملکرد وزرا را هر 

ماه بررسی شوند و اگر کار آن ها در چارچوب قانون بوده، ادامه دهند  3کنند هر هایی که از بودجه دولتی استفاده میو همه دستگاه

ز ردیم، یکی او اگر الزم باشد کم کنند، ما اکنون در جلسات هیئت وزیرانی که در آغاز دولت دوازدهم داشتیم درباره بودجه بحث ک

گیرد، اگر احتیاط درصد می 110درصد مصرف کرد، سال آینده  100مسائل ما این است که بودجه به دستگاهی واگذار شود، اگر 

شان را تمام کنند، این کار درست شوند که مصرف کنند و زودتر بودجهدهند، بنابراین همه تشویق میدرصد می 90کرد، سال آینده 

 .محور باشیمها واگذار کنیم، سرانجام باید مسئولها به دستگاهرا باید بر اساس مسئولیتنیست، ما بودجه 

 شعارهای انتخاباتی شعارهای واضح و صریحی بود
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گر برگردیم به زمان انتخابات و فضای تبلیغات انتخاباتی، نوع موضوعاتی ا  اینکه بر مبنی برنامه مجری پرسش به  روحانی در پاسخ

سازی آید فضای جامعه ملتهب بود، اما بعد از آن شما درصدد آرامشد و شاید الزمه زمان تبلیغات باشد، به نظر میکه مطرح می

انداز فضاسازی سیاسی هستید، دیدارهای مختلفی صورت گرفت، این یک اتفاق موقت در زمینه سیاسی بود و یا یک فرآیند بود و چشم

در ایام انتخابات فضای کشور ما با وجود اینکه بسیار رقابتی بود، همه فعال  د؟ اظهار کرد:سیاسی داخلی کشور را ترسیم خواهد کر

مند بود، یعنی همه قواعد بازی را بلد بودند. های مختلف و رقبای انتخاباتی فعال بودند، فضا بسیار اخالقی بود و قاعدهبودند، جناح

ریح بود، اما در عین حال ما گاهی جلسات تبلیغات انتخاباتی در استانی داشتیم، دادند، شعارها هم گاهی شعارهای واضح و صشعار می

رسیدند، کامال مودبانه با هم عمل ها به هم میبین من و رقبای من گاهی با فاصله یک ساعت و دو ساعت بودند و این جمعیت

کنم، کار بسیار بزرگی را انجام دادند، بانوان تشکر می ها وکردند و کامال برادرانه بود، من از ملت بزرگ ایران و مخصوصا جوانمی

قدر اخالقی و در چارچوب  کمتر در جهان سابقه دارد که انتخابات این قدر پرشور و شکوهمند باشد و مشارکت فعال داشته باشد و این

 .قواعد بازی باشد

 ها را به رسمیت بشناسیمپذیر نیست؛ باید تفاوتحذف رقیب امکان

خواهد، خواهد، انقالب و نظام میجمهوری افزود: نکته دوم در این زمینه این است که ما اگر بخواهیم به اهدافی که ملت ما میرئیس

گوییم با دنیا باید تعامل داشته باشیم یا مقام معظم رهبری گفتند که راهی جز وحدت و اتحاد و تعامل با یکدیگر نداریم، اینکه می

ها و مان گسترده باشد تا با دیگر کشورها، همه گروها دنیا داشته باشیم، به طور طبیعی خیلی در داخل باید تعاملتعامل گسترده ب

 تواند به عنوان فکر مطلق باشد و بگویدپذیر نیست، هیچ فکری نمیکنم برای همه روشن شده که حذف رقیب امکانها فکر میجناح

دنیای ما این جامعه نیست، مردم ما با فرهنگ و تمدن بزرگی که دارند و عشقی که به پیامبر و افکار دیگر نباید وجود داشته باشد، 

ها را به رسمیت بشناسیم، باید اختالفات فکری را به اهل بیت دارند، مردمی هستند که باید در کنار هم زندگی کنیم، باید تفاوت

ها یکی نیست، همه جا باید چارچوب قانونی برای ما چارچوب و سلیقه رسمیت بشناسیم، کامال باید برای ما روشن باشد که فکرها

 .نگر باشیماصلی باشد، منافع بلندمدت برای ما اصل باشد، تدبیر همان است که ما باید نگاه کنیم به پایان کار و نگاه بلندمدت و آینده

 میلیون وظیفه دارد ۱6میلیون و هم در برابر  24دولت هم در برابر 

در کشور ما اگر بخواهیم کشور را ببریم به سمت پیشرفت و تعالی و در جامعه ما آرامش و امنیت باشد و مردم احساس  زود:وی اف

 دانند اینآزادی کنند، همه باید در کنار هم باشیم، تفاوت رای داریم، تفاوت نظر داریم، باید همدیگر را یاری کنیم، همه مردم می

میلیون  16میلیون و در مقابل  24داند که وظیفه دارد در مقابل همه ملت، در مقابل است، دولت هم میدولت به عنوان منتخب ملت 

شان و و انتقادهای که به رقبا دادند و در مقابل چند میلیونی که نتوانستند شرکت کنند، همه ملت ایران هستند، به مطالبات

نکه به اهداف ملی برسیم، اوال باید قوا کنار هم باشند، باید قوه قضائیه ما را شان کامال گوش شنوا داشته باشیم، برای ایتقاضاهای

طور، در همین کابینه دیدید چطور قوه مقننه در کنار قوه مجریه قرار گرفتند و یاری کردند، یک وزیر یاری کند، قوه مقننه هم همین

دهد، شود و مجلس رای اعتماد میکند و به مجلس معرفی میمی هماهنگی سه قوه بود، وزیر دادگستری را رئیس قوه قضائیه پیشنهاد

روحانی در ادامه تصریح کرد: جلسات روسای سه قوه همیشه جلسات خوبی .بینیمبنابراین یک هماهنگی سه قوه را در کابینه می

گر را ببینیم، تر همدیم خیلی نزدیکگفتیم، این بار در دولت دوازدهم تصمیم گفتیبوده، موفق بوده، مسائلی که داشتیم به صراحت می

دستور جلسه را از پیش معین کنیم و مصوباتی که در جلسات داریم، دنبال کنیم. ستاد پیگیری نداریم، اما خود روسای سه قوه چون 

 .باشدکنند، من بسیار امیدوارم که تعامل سه قوه بهتر از دولت یازدهم پیشنهاد دهنده هستند، دنبال کننده و پیگیری می
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جمهوری با بیان اینکه مجلس و قوه قضائیه به نظرم آمادگی بیشتری نسبت به کمک به دولت دارد، گفت: این برای ما بسیار رئیس

 .قوه کنار هم باشند 3دهنده است که این مغتنم است و برای ملت ما بسیار آرامش 

 جلسه خوبی با فرماندهان سپاه داشتیم

یار مهم هستند. اجرای ما دو قسمت دارد، کشوری و لشکری. نیروهای مسلح ما جزو دستگاه اجرایی وی افزود: نیروهای مسلح بس

شود و وزارتخانه دفاع نظرات و شان از طریق بودجه عمومی دولت تامین میهستند، اما تحت فرمان فرمانده کل قوا هستند و بودجه

قوه هستند و هم مقامات لشکری و کشوری حضور دارند،  3یت ملی که هم کند. در شورای عالی امنمسائل آنها را در دولت مطرح می

 .رتبه نظامی بسیار مهم استجمهوری با مسئوالن عالیگیرد، اما در عین حال رابطه رئیسهماهنگی الزم در آنجا انجام می

 

ی انتظامی و بسیج هم سر جای جمهوری خاطرنشان کرد: چه ارتش و چه سپاه، دو نیروی بزرگ ما هستند که البته نیرورئیس

خودش هست و ما در دولت یازدهم جلساتی را با فرماندهان محترم ارتش و سپاه داشتیم. در این دولت هم یک جلسه بسیار خوبی 

 .طور و تصمیمات خوبی گرفتیمشان را مطرح کردند و من هم همینبا فرماندهان عزیز سپاه داشتیم و نظرات

 پیشرفت اقتصاد کشور کمک کنندنیروهای مسلح باید در 

روحانی با اشاره به اینکه ما حتی اگر در اقتصاد پیشرفت کنیم، باید نیروهای مسلح کمک کنند، گفت: طبق قانون اساسی، امکانات 

ت و سنیروهای مسلح در بخش آموزش، امداد و مسائل اقتصادی در کنار دولت باید قرار بگیرد. این کار حتما به صورت یک حادثه نی

یک کار دائمی و هم فرآیندی است و هم به عنوان وظیفه دو طرف و اراده دو طرف است. باالی سر همه ما مقام معظم رهبری هستند 

وگوی جمهوری در ادامه گفترئیس.که همواره بر وحدت و هماهنگی بیشتر تاکید دارند و این وحدت و هماهنگی را بهتر از قبل ببینیم

 دوازدهم دولت رویکرد  و شعارهای انتخاباتی شما را مرور کنیم، آیا 92به این پرسش که اگر برگردیم به سال  تلویزیونی در پاسخ

اظهار کرد: اخالق به عنوان هدف بلند اسالم  چیست؟ یازدهم دولت اخالق از شما ارزیابی و دیگر؟ موضوعات یا بود خواهد اخالق

م برای اینکه مکارم اخالق را تکمیل کنم، بنابراین اخالق اساس است و ما امروز اگر اعالم شده و پیغمبر فرمود که من مبعوث شد

 .مان برسیمتوانیم به اهدافهای دینی، ملی و انقالبی نمیبخواهیم پیشرفت کنیم، بدون اخالق و بدون توجه به ارزش

دارانی دارد، از جمله فرهنگ در جامعه ما مشعلاش خود مردم هستند، درست است اخالق و وی افزود: اخالق و فرهنگ متولی اصلی

رای گوید بتر کنند، هستند. اساس دین که قرآن میهای علمیه، فرهیختگان و هنرمندان، اما اینها برای اینکه راه را روشنعلما و حوزه

ر روشنایی باشیم، دقیق ببینیم و خواهد ما در مسیاین است که راه را به ما نشان بدهد و نور به جای ظلمت باشد، یعنی خداوند می

شود، گفـت: شما در جامعه ببینید جمهوری با بیان اینکه اخالق و فرهنگ توسط خود مردم ساخته میرئیس.دقیق تصمیم بگیریم

کند؟ فضای گیرد، افکار عمومی چه کار میای مورد ظلم قرار میدهد، یک دختر بچهیک حادثه تلخی در گوشه کشور ما رخ می

دهند، نهی از منکر همین است. یک اسیدپاشی در یک شهری رخ کند؟ مردم در فضای مجازی همدردی نشان میازی چه کار میمج

ینید بطور شده؟ این همان نهی از منکر است، اینکه شما میگویند چرا اینکنند و میآیند و حمله میدهد، تمام مردم به صحنه میمی

ند که گویگویند مراعات کند، اگر کسی در خیابان سد معبر کرده، میزنند و میصف، همه داد می در صف اتوبوس کسی بیاید جلوی

 .چرا راه را بسته، این همان نهی از منکر است و آن چیزی که برای ما مهم است اینکه معروف را درست معرفی کنیم

 در بعضی از موارد نهی از منکر، باید دستگاه پلیسی و قضایی ورود کند

هستند، گفت: تک تک مردم جامعه آمرین معروف  "آمرین معروف"روحانی با بیان اینکه ما یک طبقه خاصی نداریم که اتیکت بزنند  

هستند، اگر کسی فکر کند که اخالق انحصار دارد به گروه و قشر و جناح خاصی، اینطور نیست. همه مردم ما در پی اخالق و فرهنگ 

معه ما وظایف بلندتری در این زمینه دارند، دولت هم باید یاری کند. هم باید به استمداد در این مسائل هستند، البته فرهیختگان جا
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دخالت  رود و دستگاه پلیسی و قضایی بایدبیاید و بعضی از موارد نهی از منکر تنها حد گفتن و سخن گفتن نیست، مراحل باالتری می

 .فرهنگ و اخالق به دست مردم ماستکند و حکومت باید وارد عمل شود، اما عمدتا 

های دیگر پیشرفته هستند، البته مشکالتی هم وی خاطرنشان کرد: مردم ما در بسیاری از مسائل اخالقی و فرهنگی نسبت به ملت

 ندم. درپسداریم که باید حل و فصل کنیم. من خودم در فضای سیاسی اگر بخواهم بسنجم، این فضای یک ماه گذشته را خیلی می

 شد، حتی در مجلسای ما کمتر دیده میآمیز در فضای رسانههای خشونتتر بود، لحنتر بود، نرماین یک ماه گذشته انتقادها سالم

شورای اسالمی ما برای رای اعتماد وزرا، فضای بهتر و زیباتری را نسبت به دولت یازدهم مشاهده کردیم، اینکه همه با هم باشیم و 

 .مان باشیم خیلی خوب استگر نقدی داریم دلسوزانه نقد کنیم و به فکر اهداف بلند آیندهکنار هم باشیم و ا

روحانی در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه دولت دوازدهم برای آموزش و پرورش کشور به عنوان رکن اصلی فرهنگ 

انقالب فرهنگی مطرح کردم، اگر فرهنگ کشور ما بخواهد به سمت  این نکته را چند بار در شورای عالی ای دارد؟ اظهار کرد:چه برنامه

آیند در میلیون نفری می 13شود و یک جمعیت حدود تعالی حرکت کند، مهم ترین جا آموزش و پرورش است، اول مهر شروع می

به این ها داریم، معلمان ما  وی ادامه داد: ما یک وظیفه سنگینی نسبت.گیرندهای مختلف از کالس اول تا دوازدهم قرار میکالس

شان تالش کردند برای تربیت نوجوانان و جوانان ما، اما یک نواقصی در مجموع های گذشته داشتند و همهخدمات بسیاری در سال

ه کی اینکام، یکنیم. من به وزیر جدید آموزش و پرورش قبل از اینکه معرفی کنم، گفتم و در پیوست حکمم برایش نوشتهاحساس می

ای بلد است، یک شغلی، یک شود چه حرفهآید و خارج میآموزی که در سال دوازدهم یا زودتر از دبیرستان وقتی بیرون میدانش

کند و بلد است، همه کار را باید از صفر شروع کند، یکسری علومی را یاد گیرد، یعنی چه کار میکاری باید بلد باشد، وقتی دیپلم می

زان آمورود و باید مهارت الزم را به دانشهم بیشترش حفظیات است و آن حفظیات به مرور زمان از ذهن بیرون می هاگرفته و آن دانش

آیند، آموزان وقتی به جامعه میبرای شغل و فعالیت اقتصادی بیاموزیم و مهارت زندگی را هم به آن ها یاد دهیم، بعضی از دانش

 ار فرهنگ در خالقیت کنیم، ایجاد آموزش زمینه در تحولی یک باید  ری با بیان اینکهجمهورئیس.دانند جامعه چه خبر استنمی

ا شاید کمتر از بقیه کشورها م هایدرس حجم دهد،می انجام خوبی تحصیالت ما آموزدانش: کرد خاطرنشان و داد قرار توجه مورد

ها رود، به دلیل اینکه بیشتر درسهایی که یاد گرفته یادش میهمانگذرد، آموز وقتی چند سال مینباشد، اما در عین حال این دانش

 .آموز نوشته و نمره گرفته، در حالی که باید خالق باشد و به او عرضه کنیم و از او پاسخ بخواهیماین طور بوده که معلم گفته و دانش

شان است و این فضای آموزان ما یک موبایل دستامروز همه دانش :آموزان در فضای مجازی گفتروحانی با اشاره به حضور دانش

شوند، اگر درست آموزش نبینند که چگونه استفاده کنند، ضمن اینکه فضای مجازی یک نعمت آموزان ما واردش میمجازی که دانش

تان آموزش باید در دبستواند زندگی و فرهنگ جامعه ما را به هم بزند و فاسد کند و درست باید استفاده کنیم و این باشد، درست می

وی در ادامه خاطرنشان کرد: معلمان عزیز ما هم باید شیوه کارشان در این زمینه تغییر .آموزان ما انجام بگیردو دبیرستان برای دانش

مه مان به آن ها کمک کنیم، ممکن است همان این بوده که در حد توانبدهند و ما باید از آن ها حمایت بیشتری کنیم، ما تالش

ها را برابر در این دولت افزایش دادیم، البته حداقل حقوق  2شان را برآورده نکرده باشیم، اما حقوق معلمان را بیش از هایخواسته

هم باال آوردیم، یکی از کارهای مهم دولت دوازدهم این است که حقوق همه کارگران و کارمندان بیش از تورم ساالنه خواهد بود، 

 50سال گذشته  4مقدار تورم بوده، همان اندازه و کمی بیشتر ما دستمزد را اضافه کردیم، یعنی اگر کل تورم در  یعنی هر سال هر

پذیر ما درصد اضافه شده، در بعضی موارد حتی دو برابر شده، برخی از اقشار آسیب 60درصد بوده، حقوق مستمری بگیر بیش از 

روحانی در ادامه تصریح کرد: تالش ما این بوده که فشارمان بر .برابر شده است 3بیش از  96مان در آغاز سال متوسط پرداختی

 .مردمی که درآمدشان محدود است و فیکس است، کمتر کنیم، در دولت دوازدهم هم ادامه خواهیم
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 دستگاهی در حوزه فرهنگ را کم نکردیم بودجه هیچ

ای دارد؟ گفت: در مسئله تدین و عشق مردم ینی و انقالبی چه برنامههای دوی در پاسخ به این پرسش که دولت برای تقویت ارزش

های ما علمیه، نهادهای غیردولتی، آموزش و پرورش ما و دانشگاه ها مسئولند. دولت، حوزهشان، خیلیهای دینیشان و ارزشبه دین

 شان و به راهیی دارند برای اینکه مردم ما به دینها و صدا و سیما همه مسئولیت بسیار باالهمه مسئولند. وزارت فرهنگ و روزنامه

وی با بیان اینکه قبول ندارم که دین در جامعه ما کمرنگ شده، برای اینکه در ماه رمضان، .خودشان بیشتر پیوسته باشند عنوی

، اظهار کرد: دولت هم همه مندندشان عالقهشان و نسبت به اعتقاداتها و محرمی که در پیش داریم، مردم ما نسبت به دیناعتکاف

م. اش را کم کرده باشیگیرد و هیچ دستگاه فرهنگی نیست که ما در دولت یازدهم بودجهتوانش را در این زمینه به کار گرفته و می

جا  کند، همهعلمیه گرفته تا بقیه نهادهای فرهنگی که عناوین مختلف دارد و دولت کمک می ها از صداوسیما و حوزهتمام دستگاه

 .یاری کردیم

 انتخاب بهشت و جهنم در اختیار خود مردم است

دینی را جمهوری با بیان اینکه در انتخابات یک تهمتی به معلمان ما زدند که گفتم نخواهم گذشت و گفتند در مدارس ما بیرئیس

شان هم با های درسها در کالسدهند، گفت: معلمان ما از فرهیختگان جامعه هستند و تعصب مذهبی دارند، همه اینآموزش می

داند شان از اسالم و دین و از معرفت و از خاندان رسالت تبلیغ و ترویج کردند و بنابراین دولت یکی از وظایفش این میعمل و زبان

به مسیر شود که مردم را یاری کند، البته معتقدم که انتخاب بهشت و جهنم در اختیار خود مردم است. هیچ کسی را به زور نمی

 .های الهی را ابالغ کنیمهدایت کشاند و همه را باید ترغیب کنیم، یعنی ما رسالت

روحانی تصریح کرد: ما باید ابالغ کننده باشیم، مردم را تشویق کنیم و برحذر داریم و امر به معروف کنیم، اما اینکه کسی را دست و 

از قصد قربت است. باید جامعه را هدایت کنیم، مردم خودشان باید مسیر هدایت پایش را ببندیم که نماز بخواند، اینکه نماز نیست. نم

های اجتماعی، اش با اشاره به دستاوردهای دولت در کاهش آسیبگوی تلویزیونیوروحانی در ادامه گفت.یا ذاللت را انتخاب کنند

های اجتماعی است، از همه مهمتر غه دارد، مسائل آسیبخاطرنشان کرد: یکی از مسائل بسیار مهمی که جامعه ما نگرانی دارد و دغد

اعتیاد است و مردم بسیار نگران هستند، ما باید تالش خودمان را انجام دهیم که آنهایی که معتاد هستند درمان شوند و از اعتیاد و 

موادمخدر از کشورهای دیگر جلوگیری باید از توزیع موادمخدر و ورود  :وی بر همین اساس خاطرنشان کرد.موادمخدر جلوگیری کنیم

هایی به دست آورده است. در آخرین جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر آمارها نشان داده که قدم رو کنیم، دولت تالش کرده و موفقیت

 .به جلو داشتیم

 شودکن میبا پایان دولت دوازدهم فقر مطلق ریشه

العلل پذیر کرده، مسئله فقر است، فقر علتاز مسائل مهمی که جامعه ما را آسیبیکی  جمهوری با اشاره به موضوع فقر گفت:رئیس

های بزرگ ما در دولت دوازدهم کاهش فقر است و قولی که به مردم در انتخابات دادم، در هاست، یکی از هدفبسیاری از آسیب

ولت دوازدهم تالش خواهد کرد تا فقر مطلق را مراسم تنفیذ هم خدمت مقام معظم رهبری و مسئوالن محترم اعالم کردم، گفتم د

کن شویم، انشاءاهلل در ایران فقر مطلق ریشهبه طور کلی از بین ببرد، یعنی پایان دولت که پایان قرن هم هست و وارد قرن جدید می

گزارش را بدهم، آنجا خواهم خواهد نخستین روز که دلم می 100های ما به مردم است و من انشاءاهلل پایان خواهد شد و یکی از قول

 .هایی داریمگفت که چه برنامه

 برابری دارند ۱4دهک پایین جامعه با دهک باالی ما، فاصله درآمدی 
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روحانی در ادامه فاصله طبقاتی را مورد توجه قرار داد و افزود: مسئله بعدی در کنار فقر، مسئله فاصله طبقاتی و تبعیض است، االن 

برابر کمتر کنیم، البته در  14کنیم این را از برابر است، بنابراین ما تالش می 14شان هک باالی ما، فاصله درآمدیدهک پایین ما با د

توانم اعالم کنم، چون در جلسات تخصصی کنیم، این را نمیرسیم، حتما کمتر میمی 12یا  13رسیم، به رقم اینکه به چه رقمی می

 .رسانیمالع مردم میخواهیم کنیم و بعدا به اطکار می

 در ایام انتخابات اولین خواست مردم، رفع بیکاری و اشتغال جوانان بود

خورد و هم به مسئله اقتصادی، مسئله بیکاری است که یک معضل بسیار اجتماعی می مسئله بعدی که هم به آسیب وی تصریح کرد:

رسیدیم، شاید اولین خواست مردم رفع بیکاری های مختلف میانبزرگ در جامعه ماست، در فضای انتخابات که خدمت مردم در است

های اخیر حدود یک میلیون فرزند دارد، بیکار هستند، ورودی باز کار ما در سال 3فرزند دارد و  2ای که و اشتغال جوانان بود، خانواده

انیم ایجاد کنیم، یعنی در دولت یازدهم انجام توخواهند، شغلی که ما مینفر است یا کمتر، یعنی یک میلیون نفر در سال شغل می

هزار شغل ایجاد کردیم، خوب این رقم کافی نیست،  950ما یک میلیون و  95تا  92هزار بود، یعنی سال  650دادیم، حداکثر شغل 

ست، یعنی اگر یک هزار است در حالی که نیاز باالی یک میلیون ا 650کنیم یک میلیون ورودی داریم، ما شغل خالصی که ایجاد می

 .میلیون ایجاد کنیم، بیکارهای قبلی سر جای خودشان هستند

 شرطم با تمام وزرایم این است که اشتغال را باال ببرند

کشور بیشتر  4تا  3کنند هزار شغل ایجاد می 800تا  700در سطح جهانی کشورهایی که در سال  جمهوری در ادامه گفت:رئیس

شان ایران است، رقم باالیی است، کنند که یکیهزار شغل ایجاد می 650کشور بیشتر نیستند که باالی  5تا  4نیستند، در تمام دنیا 

شود این اشتغال را درست کرد، این یکی از کارهای دولت دوازدهم است، من شرطم با تمام وزرایم این است که اشتغال حاال چطور می

های ما، فضای مجازی و وزارت ارتباطات ت، گردشگری، حمل و نقل و خدمات و همه دستگاهروحانی با بیان اینکه در صنع.را باال ببرند

توانیم اشتغال را در فضای مجازی باال امروز ما می هزار شغل ایجاد کرده، اظهار کرد: 100ما که در سال گذشته چیزی در حدود 

سال  80مان در دولت یازدهم معادل ظ ژئوفیزیک هوایی ما اکتشفاتببریم، در کشاورزی، معدن و خدمات اشتغال را باال ببریم، از لحا

قبل بوده، این اکتشاف که بگوییم اینجا معدنی است، باید در عمل کسی بیاید مشغول شود و ببیند چه خبر است، یک اشتغال بزرگ 

کنیم، یک میلیارد گذاری میمان سرمایههزار میلیارد تو 10توانیم در معادن ایجاد کنیم، در سنگان و معادن دیگر چیزی حدود می

میلیون آن بهره برداری شده، بنابراین یک کار بزرگی برای اشتغال باید انجام بگیرد و دولت یکی از وظایف مهمش مسئله  200و 

چه کار  ببینیم اشتغال است و تالش ما بر این است که اشتغال باال برود و اینکه چه رقمی باال ببریم امسال شاید سال اول ماست و

توانیم درست کنیم، هر مقدار ایجاد توانیم به مردم بگوییم که چقدر اشتغال میسال آینده می :جمهوری گفترئیس.توانیم کنیممی

کنیم باز هم کم است و مردم عزیز ما بدانند که برای اشتغال راهی جز بهبود فضای کسب و کار نداریم، راهی جز اتحاد و انسجام با 

گذاران داخلی و خارجی و گذاری ایجاد کنیم، باید همه سرمایهگذاری نداریم، باید امنیت سرمایهیگر نداریم، راهی جز سرمایهیکد

 گذاریگذار خارجی آغاز شده و بعد از برجام تقریبا سرمایهایرانیان خارج از کشور را دعوت کنیم و یک قدم خوبی در جذب سرمایه

میلیارد دالر است و همین روزهای اخیر اعتبارات بسیار زیادی توانستیم در کشورهای مختلف که  13خارجی مصوب ما حدود 

های ماست برای مردم که موضوع اشتغال را درست گذار داخلی و خارجی استفاده کند، به توافق رسیدیم، این یکی از برنامهسرمایه

های ما نقش بسیار مهمی در جامعه دارند، اقتصاد ما تا حدی بانکی : بانکروحانی درباره اقدامات دولت در حوزه بانکداری، گفت.کنیم

های کوچک و هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی برای بنگاه 30ما  96است، البته بازار سرمایه هم باید بن میدان بیاید. در سال 

کنند. اولین مشکل آن ها این است که ر بزرگی میها کامتوسط پرداخت کنیم، هم برای رونق و هم برای اشتغال، بنابراین بانک
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های ما امروز یک رقابت ناسالم با هم دارند و باید جلوی شان این است که بانکشان کم است و باید باال ببریم. دومین مشکلسرمایه

های دهد، این ها رقابتشتر قرار میریزی پشت پرده سودش را بیوی افزود: یک بانک مخفیانه با یک برنامه.این رقابت ناسالم را بگیریم

دار گاههای ما بنهای خوبی برداشته شده و بانکها و موسسات غیرمجاز بود که خدا را شکر قدمناسالم بانکی است. مشکالتی در بانک

ت سئله سود تسهیالداری بردارند. باید اموال راکد را به فروش برسانند و معضل بزرگ ما در اقتصاد مهستند و باید دست از بنگاه

 .است

 رودسود سپرده و سود تسهیالت در یک چارچوب منطقی پیش نمی

گذاری کند چقدر باید سود بگیرد خواهد سرمایهدرصد شود، فردی که می 20جمهوری با بیان اینکه وقتی سود تسهیالت باالی رئیس

 8شود، تورم زیر ار داده که مربوط به مرداد امسال میاالن آخرین گزارشی که مرکز آم  :درصدش را به بانک بدهد؟ گفت 20که 

درصد شود و قابل قبول است.  11درصد یا  10درصد است. سود بانکی یک مقدار از تورم باشد، این درست است، یعنی سود بانکی 

درصد شود، اما االن  15 درصد است، تسهیالت 12درصد هم باال برود، یعنی اگر سود سپرده  3تا  2از سود سپرده تا سود تسهیالت 

روحانی تصریح کرد: این کار لطمه بزرگی به ما وارد  .رودهم سود تسهیالت و هم سود سپرده در یک چارچوب منطقی پیش نمی

تند ها هسخواهیم جذب سرمایه خارجی و داخلی کنیم، در گردشگری و اشتغال توسعه ایجاد کنیم، یک بخش بانککند. ما اگر میمی

خواهیم پایین بیاوریم. سود بین بانکی را خیلی پایین آوردیم. در آغاز دولت ما دان بیایند. سود تسهیالت بانکی را ما میکه به می

های بازنشستگی ها و صندوقدرصد شده است. یکی از برنامه های دولت دوازدهم ساماندهی بانک 19درصد بود، اما االن  29حدود 

 .ون اساسی و برداشتن انحصارهاستقان 44و به اجرا در آوردن اصل 

 ترین و دشوارترین شرایط تاریخیسازی علیه ایران در سختآمریکا برای اجماع

سیاست آمریکا از یک نظر تزلزلی در  های دولت جدید آمریکا و رویکرد ترامپ در خصوص ایران، اظهار کرد:روحانی درباره سیاست

شان و شان و حتی با همسایگانچوبی برای رفتار سیاست داخلی و خارجی و اقتصادیداخل از لحاظ سیاسی وجود دارد و هیچ چار

 ترینسازی علیه ایران در سختوی با بیان اینکه آمریکا برای اجماع.تواند از یک جهت به نفع ما باشدپیمانانشان وجود ندارد؛ این میهم

خواست اجماعی علیه ما درست کند، خودش به وقت آمریکا میهای گذشته هر و دشوارترین شرایط تاریخی است، گفت: در دهه

اتفاق دوستانش توانسته بود این کار را انجام دهد، االن بدترین شرایط را آمریکا دارد و در مقابل بهترین شرایط را ایران دارد، حتی 

احت اعالم کرد که هیچ راهی به جز توافق جمهور فرانسه به صرشان چگونه است؟ رئیسدرباره برجام متحدان اروپایی آمریکا مواضع

توانیم اطمینان داشته باشیم که مسیرمان را ادامه دهیم، البته اگر تخلفی طرف ما می جمهوری اضافه کرد:رئیس.برجام وجود ندارد

ت، در شرایطی که هاسدهیم، بهترین شرایط برای ماست و بدترین شرایط برای آمریکاییمان انجام دهد ما به آن پاسخ میمقابل

میلیاردی در نفت و  5آید و قرارداد دهند، یک شرکت میمیلیارد دالری می 10های خارجی به ما اعتبار کند، بانکآمریکا تحریم می

 ابندد، آمریکا مشکالت فراوانی در درون خودش دارد و مشکالت فراوانی در شرق و غرب آسیا دارد و با خود اتحادیه اروپگاز با ما می

 .مشکل دارد، بنابراین ما نسبت به راهی که انتخاب کردیم مطمئن هستیم

 است، تعهد ما پروتکل الحاقی، تعهد ما برجام است، ما تعهد دیگری نداریم  NPT تعهد ما

ظیفه در و بینی کردیم، در آن دور به آقای ظریف گفتم که مهترینروحانی خاطرنشان کرد: ما در توافق برجام بهترین مسائل را پیش

ای است، در این دوره هم گفتم مسائل اقتصادی و جذب سرمایه و مسائل منطقه مهمترین وزارت امورخارجه ساماندهی مسئله هسته

است، تعهد ما   NPT مسئله است، ما آغازگر نقض برجام هیچ وقت نخواهیم بود. تعهد ما در برابر دنیا کامال روشن است، تعهد ما

کند که داوطلبانه پذیرفتیم، تعهد ما برجام است، ما تعهد دیگری نداریم، روابط ما با آژانس را مقررات تعیین می پروتکل الحاقی است

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

134 
 

غاز کنیم، از آدانیم آژانس زیر فشار آمریکا برود، ما در چارچوب مقررات با آژانس رفتار میو نه آمریکا و نه فشار آمریکا، ما بعید می

ه شروع شده هر وقت آژانس نسبت به ایران گزارش داده، همواره این بوده که ایران روابط خوبی با آژانس ک 81ای از سال بحث هسته

 .دارد و برجام هم از روزی که اجرایی شده همه گزارشات آژانس بر این بوده که ایران همکاری خوبی با آژانس داشته است

عادالنه و اخالقی و در چارچوب موازین نیست و از طرفی هم فضای روحانی با بیان اینکه سیاست خارجی از یک طرف متاسفانه 

درست  ریزیهای جهانی در صورت تدبیر و برنامهشود از فرصتدنیای امروز فضای گفتگو و فضای تعامل است و فضایی است که می

خصمانه هم به ضرر ما و هم به ضرر روابط دوستانه است، به دلیل اینکه روابط  استفاده کرد، گفت: خواست ما نسبت به همسایگان

گردد به هم برمی تا سه دو آن  همسایه روابط خوبی داریم که 3تا  2مان جز شود. ما با همه همسایگانآنهاست. این باخت باخت می

دی به ما اعتما حلش گفتگوست، اظهار کرد: البته با وجود اینکهوی با بیان اینکه اگر بین ما مشکلی وجود دارد راه.عربستان سعودی

مان را فرستادیم و امیدوارم همه آن ها سالم برگردند. این سفر حجاج ما عالمت خوبی است که ببینیم چگونه ریاض نداشتیم، حجاج

تری بکنم یک فضای مناسالمللی و دینی باشد، فکر میتوانیم با عربستان رفتار کنیم و اگر رفتار آن ها در چارچوب موازین بینمی

جمهوری با تأکید بر اینکه مشکل ما مشکل ایران و عربستان نیست، خاطرنشان کرد: رئیس.د شود که مشکل را حل و فصل کنیمایجا

ها های ترویستی است، یعنی هم یمن را باید واگذار کنند و هم از تروریستمشکل ما مداخالت عربستان در یمن و حمایت از گروه

 .کنم مسائل بین ما و عربستان حل خواهد شدشود، من فکر می حمایت نکنند که اگر این مسائل حل

http://www.iana.ir/fa/news/48026/%D9%BE%DB% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

ها منتشر می شود/ شرطم با تمام وزرایم این است که اشتغال را وزیران به زودی ابالغ و در رسانهپیوست احکام تمام 

 باال ببرند/ انتخاب بهشت و جهنم در اختیار خود مردم است

 خت بیشتریام و شنااند و بنابراین من با همه آن ها کار کردهجمهوری در دولت یازدهم بودهبرخی از وزرا نیز معاونین اجرایی رئیس

دانند و با آن آشنا هستند. در نتیجه کابینه دوازدهم با مشورت بیشتر و شناخت از آنان دارم و آن ها نیز نظرات من را بهتر می

وگوی جمهوری در برنامه گفتبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، حسن روحانی رئیس.تری کار خود را آغاز کرده استفراوان

خاطر رای اعتماد  به اسالمی شورای مجلس نمایندگان از :کرد اظهار  زیونی که شامگاه دیروز از شبکه اول سیما پخش شد،زنده تلوی

  .بسیار بزرگی که به دولت دوازدهم در مجلس شورای اسالمی دادند و آنها امروز با روحیه باالتری شروع به کار کردند

ماه  2جمهور، اشاره فرمودید که بعد از انتخابات که بیش از مطرح کرد؛ جناب آقای رئیس گونهمجری برنامه اولین پرسش خود را این

ان کنم رای خوبی نمایندگسپری شده، طی مراسم قانونی کابینه دولت دوازدهم شکل گرفت و وزرا به مجلس معرفی شدند و فکر می

رای داشتند و این یک میانگین باالیی بود، از فرایند  200یر بیش از وز 12دادند و به غیر از یک وزیر بقیه وزرا رای اعتماد گرفتند و 

 هایی را مدنظر داشتید و اینکه تفاوت دولت دوازدهم و با یازدهم چیست؟انتخاب کابینه بفرمایید و چه معیارها و شاخص

معظم  م، البته مراحل قانونی آن تنفیذ مقامروحانی در پاسخ گفت: به طور طبیعی بعد از انتخابات ما رایزنی را برای کابینه شروع کردی

، های معروف سیاسیها را شروع کرده بودیم و با همه چهرهرهبری و بعد تحلیف در مجلس شورای اسالمی بود، اما ما پیشاپیش رایزنی

 .ها و احزاب با آنها مشورت کردیم و همه آنها کمک کردند و پیشنهاداتی داشتندجناح

 ازدهم مستقیم و غیرمستقیم کار کرده بودمبا اعضای کابینه دو

ترین فرقی که بین کابینه دوازدهم و یازدهم وجود دارد، این است که کابینه دوازدهم توانم بگویم که بزرگمن می وی اضافه کرد:

و نیمی از کابینه همان  سال گذشته کار کردم، بنابراین شناخت بیشتری دارم 4افرادی هستند که با آنها یا مستقیم یا غیرمستقیم در 

شان معاونان وزرای سابق دهند و از مجلس رای اعتماد گرفتند. بقیه وزرا هم برخیهای خودشان را ادامه میوزرا هستند که سمت

عهده  ه بربودند، مثل وزیر ارتباطات، وزیر اقتصاد، وزیر آموزش و پرورش، اینها افرادی بودند که قبال معاونت وزیر را در همان وزارتخان

جمهور بودند یا وزیر دادگستری، رئیس داشتند، برخی هم از افرادی بودند که من با آن ها مستقیم کار کردم یا معاون اجرایی رئیس

سال گذشته مستقیم یا غیرمستقیم با آنها کار کردم، شناخت بیشتری دارم و آنها هم نظرات  4جمهوری بودند، من در بازرسی ریاست

سال پیش با برخی تازه آشنا شده بودیم و شرع به کار کرده بودیم و من  4جمهوری ادامه داد: خوب رئیس.دانندتر میمن را دقیق

کنم. کار بسیار شان نیستیم، سپاسگذاری میشان بودیم و االن در خدمتاینجا از همه وزرایی که در دولت یازدهم در خدمت

روحانی .د. همه آنهایی که در مسئولیت دیگری حتما به مردم و کشور ما خدمت خواهند کردای را در دولت یازدهم انجام دادنشایسته

با بیان اینکه با مشورت بیشتر و شناخت بیشتر دولت دوازدهم کار خودش را آغاز کرده و چون نیمی از وزرا همان وزرای سابق هستند 

ریح مان تکمیل برنامه دولت یازدهم است، تصهاینکه ما بسیاری از برنامهکامال به مسیر و راهی که باید برویم آشنا هستند، به دلیل ای

گردیم، بنابراین امروز شرایط بهتری است برای در مسیری نیمه راه بودیم و مردم هم به یک بیان گفتند که ما به عقب بر نمی کرد:

 .اینکه ما بتوانیم به مردم خدمت کنیم

 ر عظیم و بزرگی داشتیمآغاز دولت یازدهم مشکالت بسیا در

جمهوری با بیان اینکه در آغاز دولت یازدهم ما با یک مشکالت بسیار عظیم و بزرگی روبرو بودیم، گفت: امروز آن مشکالت یا رئیس

م و یاز بین رفته یا خیلی کاهش پیدا کرده است. ما با یک تورم بزرگ و با یک بیکاری بزرگ روبرو بودیم. ما با رشد منفی روبرو بود
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هایی برای مذاکره شود، گروهوی افزود: در افکار عمومی مردم این بود که چه می.ای مواجه بودندها با مذاکرات هستهمردم ما سال

شد. امروز دیگر آن گشتند و بعد هم یک قطعنامه جدید علیه ملت ما در شورای امنیت سازمان ملل تصویب میرفتند و برمیمی

 .ها کمتر شده که البته معنایش این نیست که مشکالت تمام شده استینهها در این زمنگرانی

 مشکالت فراوانی پیش رو داریم

هایی پیش رو داریم، اما ما با اراده جمهوری با بیان اینکه ما مشکالت فراوانی پیش رو داریم، خاطرنشان کرد: هنوز سنگالخرئیس

شناسیم. من امروز از آغاز دولت یازدهم برای موفقیت بینیم و مسیرمان را میمان را میتر و با آشنایی بیشتر و با روشنی بهتر راهقوی

 .توانیم مشکالت را پشت سر بگذاریماین دولت بسیار امیدوارتر هستم و حتماً با کمک مردم و حمایت و حضور مردم می

 گرددصورت قبلی باز نمی ها بههیچ عنوان تحریم به

ای آن زمان که دولت شروع به کار کرد، تر شدند، اظهار کرد: مثال در بحث هستهاینکه برخی مشکالت کوچک روحانی با اشاره به

ه است. ها شکسته شدبرنامه این بود که هر چند وقت یک بار تولید نفت ما کاهش پیدا کند و تحریم شدت پیدا کند، اما امروز تحریم

وی تأکید کرد: شرایط .ها به صورت قبلی بر نخواهد گشت، اما به هیچ عنوان تحریمها ممکن است تصوراتی داشته باشندآمریکایی

المللی نسبت به ایران کامال تغییر کرده و نگاه جهانیان نسبت به ایران کامال عوض شده است. ما بسیاری از مشکالت بزرگ را بین

کنند. در مسائل سیاست خارجی و داخلی مردم می پشت سر گذاشتیم و در مسائل اقتصادی امروز مردم احساس آرامش بیشتری

 .احساس امنیت و آرامش بیشتری دارند

 برخی مشکالت بیشتر شده است

ا ههر حال برخی مشکالت ما بیشتر شده است، گفت: مشکل آب روز به روز ادامه دارد و خشکسالی جمهوری با اشاره به اینکه بهرئیس

ریزی مشکالت داریم، اما در عین حال مسیر برای ما روشن است و ما برای آن برنامه بیشتر شده است. در زمینه محیط زیست

ایم، بنابراین نوع مشکالت ممکن است عوض شده باشد، اما امید ما بیشتر است و تجربه ما بیشتر است. به اعتقاد من مردم ما کرده

 .دارد ادامه آرامش این  تری است وتر هستند و شرایط جامعه شرایط آرامهم آماده

تر شدن کابینه دولت دوازدهم و سهم بانوان در کابینه مطرح شد و هایی درباره میزان جوانروحانی در پاسخ به این پرسش که بحث

در محافل سیاسی انتقاداتی مطرح شد، اظهار کرد: من بسیار خوشحالم که جامعه امروز ما نسبت به جوانان و بانوان حساسیت بیشتری 

 .ند. کامال حق با افکار عمومی است و نیروی عظیمی در جامعه با ظرفیت بسیار بزرگ وجود دارددار

 نگرانم که چرا گردش نخبگان با سرعتی که باید باشد، نیست

هی ای تحصیالت تکمیلی دانشگاکرده هستند، عده توانند تحول زیادی بیافرینند، اکثر جوانان ما تحصیلوی افزود: قشر جوان ما می

برداری شود و من هم نگران هستم که چرا گردش ها باید استفاده شود و بهرهدارند و ما ظرفیت انسانی بسیار خوبی داریم. از جوان

نخبگان با آن سرعتی که باید باشد، شاهد نیستیم و لذا به همه وزرای دولت دوازدهم دستور دادم که هر وزیری حداقل باید دو نفر 

های مشابه حضور ها در یکی از این سمتسمت معاون وزیر یا مشاور وزیر یا دستیار وزیر بگمارد و حتما یکی از خانم ها را دراز جوان

گرایی آماده کنیم و بانوان ما بتوانند از ظرفیت خودشان بیشتر جمهوری با بیان اینکه باید زمینه را برای جوانرئیس.داشته باشد

وان تا های دولتی برای بانای که ابالغ شد این بود که ما باید ظرفیت مدیریت را در بخشن مصوبهاستفاده کنند، تصریح کرد: آخری

درصد مدیران ما از بانوان باشند. این کار آغاز شده و اعتقاد من این است که از بانوان باید در  30درصد افزایش دهیم، یعنی  30

های ما باید استفاده شود. ما های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از جوانیتهای مختلف فعالسطوح مدیریتی استفاده شود. در بخش

به عنوان نمونه در این کابینه یک جوان را به عنوان وزیر ارتباطات انتخاب کردیم و خوشبختانه مجلس به او رای اعتماد داد و من 
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وانان های بعد از وجود جری داشته باشد و ما بتوانیم در سالبسیار امیدوارم که او راهگشا باشد، برای اینکه نسل جوان ما اعتماد بیشت

ها حضور دارند که از افکار و نظرات نفر از خانم 3روحانی تأکید کرد: در کابینه امروز ما .های باالی مدیریت استفاده کنیمدر سمت

معنای استفاده از جوانان و بانوان به این معنا نفر حضور داشتند، اما  3های مدیریتی این کنیم. قبال هم در سمتآن ها استفاده می

میلیون نفر کارمند  3نیست که در هیئت وزیران چند نفر هستند، چون ما یک جامعه بزرگ در دستگاه اجرایی داریم، ما چیزی حدود 

 در باید را نفر میلیون 3 آن همه یعنی اجرایی دستگاه در گوییممی ما وقتی  جمهوری با بیان اینکهرئیس.لشکری و کشوری داریم

خواهد جوانان و مان میمیز هیئت وزیران نشستند، البته ما دل دور که نیست نفری 30 همان بحث: کرد خاطرنشان گرفت، نظر

طور، مقصود من همه قوا و های دیگر هم همینها فعال هستند، در بخشبینیم که خانمبانوان فعال باشند، در شورای شهر می

از بانوان و هم از اقوام و مذاهب شوند. ما باید هم از جوانان و هم هایی است که به عنوان نظام جمهوری اسالمی محسوب میبخش

های مدیریتی به کشورشان خدمت برسانند. اصل بر مختلف به خوبی استفاده کنیم و آن ها از ظرفیت خودشان بتوانند در بخش

ای که وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: ما به آن مصوبه.ساالری است، اصل بر وابستگی به جناح یا گروه یا مذهب نیستشایسته

جمهوری به وزرا هست، نسبت به مذاهب هم در اشاره کردم مصوبه نسبت به بانوان است، مصوبه به جوانان و بانوان ابالغیه رئیس

دولت یازدهم و هم دوازدهم تاکید داشتیم، بخشی از فرمانداران و معاونان استانداران ما از اهل سنت هستند و برادران و هموطن ما 

مجری در ادامه پرسش خود را اینگونه .باید از فرصتی که پیش روی آنهاست بتوانند به خوبی استفاده کنندهستند و همه ایرانیان 

 اما رفت،گ صورت ایگسترده مشورت و نبودید فشار تحت کابینه اعضای انتخاب برای که گفتید شما روحانی دکتر آقای  مطرح کرد:

خواهی جمعش ها شد، این مشورت و سهمخواهی هم از این گفتهو تعبیر سهم شد مطرح انتقاداتی شما به نسبت که مستحضرید

کنیم، در مجموع ای بود. روحانی در پاسخ گفت: ما از همه انتقادها استفاده میدچار تناقض شد آیا سندیت داشت یا موضوع رسانه

 .نندکند، مردم باید آزاد باشند و نقد کانتقاد نسبت به دولت و همه قوا فرق نمی

 وزیری را انتخاب نکردم  بخاطر رضایت حزبی،

نکه کردند، اما ایها یا احزاب نقطه نظراتی داشتند و مطرح میاما نسبت به کابینه من تحت فشار نبودم، ممکن است جناح وی افزود:

را  خاطر رضایت آنها وزیریمن نسبت به وزیرم تحت فشار تصمیم گرفته باشم یعنی جناحی یا گروهی فشار آورده باشند و من به 

فراکسیون مجلس صحبت کردم با آن ها بحث کردم و از آنها مشورت گرفتم بنابراین اصل  3انتخاب کردم، اصال اینطور نبود، با هر 

خواهی بکنند طبیعی است که هر جناحی دوست دارد افراد خود یا وابستگان ها سهممشورت درست است، اما این که افراد یا جناح

کری خودش در مناصب مختلف فعالیت کنند و این به نظر من اشکالی ندارد اما دولت دوازدهم مثل دولت یازدهم جناحی نیست ف

فراجناحی است البته همه وزرا و همه مسئولین بلندپایه بخش اجرایی هم به اصول پایبند هستند و هم معتقد به اصالح امور هستند 

 .گی است و وابستگی جناحی نداریمو هم معتدلند و ما اصلمان شایست

 شوندهای اولیه مهرماه وزرای علوم و نیرو به مجلس معرفی میهفته

مانده کابینه دوازدهم و معرفی آنان به مجلس نیز گفت: نسبت به وزرا  روحانی در ادامه درخصوص زمان دقیق انتخاب دو وزیر باقی

مجلس شورای اسالمی البته طبق وظایف خودش عمل کرد و من هم بسیار متشکرم از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، دو چیز 

ای که با دو فوریت به مجلس دادیم برای اینکه وزارت صنعت معدن تجارت خواست آن الیحهمیخواست اما نشد، من دلم دلمان می

به دو وزارتخانه تقسیم شود همچنین وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت تقسیم شود همچنین سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش 

رسید، به هر حال اگر نمایندگان نتخاب وزرا به تصمیم مجلس میخواست قبل از اجدا شود، این الیحه انجام نشده است، من دلم می

مانی شود، نسبت به وزیر علوم من نتوانستم در زآید و کابینه ترمیم میها رای بدهند یک تغییراتی در کابینه به وجود میبه این الیحه
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ساعت قبل از  20ی که مشخص کرده بودم، درست خواستم همه وزرا معرفی کنم وزیر علوم را معرفی کنم، به دلیل اینکه فردکه می

خواستم ارائه لیست وزرا به تاخیر بیفتد، وزیر نیرو هم به هر حال نتوانست رای کافی کسب کند، من معرفی انصراف داد، و نمی

باره دیدار اخیر اعضای وی در.های اولیه مهرماه این دو وزیر را به مجلس معرفی کنیمهای آینده و یا هفتهامیدوارم بتوانم در هفته

های ایشان به دولت، اظهار داشت: هماهنگی در دولت یک اصل است، مسئولیت مشترک دولت دوازدهم با رهبر معظم انقالب و توصیه

 .جمهور مسئول هستند و مسئولیت مشترک دارندکنیم همه وزرا و رئیسهم یک اصل است. به هر حال آنچه ما در دولت تصویب می

تر کنیم. به نظر من دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم هماهنگرسانی میتر عمل کنیم بهتر به مردم خدمتهماهنگ ما هر چه

 .است و یکی از اصول من برای انتخاب وزرا و معاونان همین بوده که با هماهنگی بیشتری کار کنیم

 هایی وجود داشتدر دولت یازدهم ناهماهنگی

ر هایی ممکن است دینکه در دولت قبلی هم ناهماهنگی به آن صورت نبود، ولی به طور طبیعی ناهماهنگیجمهوری با بیان ارئیس

دولت یازدهم بوده باشد، گفت: من امیدوارم در دولت دوازدهم در زمینه اقتصادی که برای مردم بسیار مهم است، هماهنگی باشد و 

 .هنگی اقتصادی اتخاذ شودتصمیمات اساسی نسبت به مسائل اقتصادی در شورای هما

 جلسه هماهنگی داشتیم 2۰۰در دولت گذشته 

وی با تأکید بر اینکه تصمیمات اساسی در بخش اقتصاد به هماهنگی سطح باال نیاز دارد و این هماهنگی توسط خود من انجام 

همین طور جلسات خواهیم داشت. جلسه هماهنگی داشتم. در دولت دوازدهم  200شود، خاطرنشان کرد: من در دولت یازدهم می

ای دو جلسه، جلسه شورای هماهنگی دارم، ستاد اقتصاد مقاومتی هم داریم که آن ستاد هم برای هماهنگی بین دولت و من هفته

های روحانی ادامه داد: گاهی هماهنگی اقتصادی بین دستگاه.فعاالن اقتصادی بیرون از دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است

یی، قضایی و مجلس نیاز است و با اختیاراتی که مقام معظم رهبری دادند، شورای اقتصاد و دولت هم وظایف مشخص خودشان اجرا

جمهوری درباره وظیفه معاونت اقتصادی رئیس.دهند، البته وزرای اقتصادی هم از گذشته جلساتی داشتند که االن هم دارندرا انجام می

کند. در برخی موارد است که جمهوری واگذار میاد شده، گفت: وظایفش اقتصادی است که رئیسجمهوری که به تازگی ایجرئیس

ی جمهورشود و موارد خاص را رئیسجمهوری انجام مییک نفر باید هماهنگ کند و دنبال کند، این کار توسط معاون اقتصادی رئیس

 .دهدبه او ارجاع می

 وست مدنظر قرار دادیمدر دولت دوازدهم ما برای حکم وزرا یک پی

روحانی ادامه داد: در دولت دوازدهم ما برای حکم وزرا یک پیوست مدنظر قرار دادیم، خود حکم به وزرا ابالغ شد، برای اینکه تاخیر 

دی ، موارها هم قابل انتشار استنیفتد، پیوست احکام هم تا پایان این هفته یا آغاز هفته آینده به وزرا ابالغ خواهد شد و در رسانه

نکته دوم اینکه ما بنا شد  :وی افزود.است که مشترک برای همه وزراست و یک مواردی برای هر وزیر به صورت اختصاصی است

ماه یک بار مورد بررسی قرار دهیم، من به سازمان برنامه و بودجه هم دستور دادم که نسبت به واگذاری بودجه  3عملکرد وزرا را هر 

ماه بررسی شوند و اگر کار آن ها در چارچوب قانون بوده، ادامه دهند  3کنند هر که از بودجه دولتی استفاده میهایی و همه دستگاه

و اگر الزم باشد کم کنند، ما اکنون در جلسات هیئت وزیرانی که در آغاز دولت دوازدهم داشتیم درباره بودجه بحث کردیم، یکی از 

گیرد، اگر احتیاط درصد می 110درصد مصرف کرد، سال آینده  100ی واگذار شود، اگر مسائل ما این است که بودجه به دستگاه

شان را تمام کنند، این کار درست شوند که مصرف کنند و زودتر بودجهدهند، بنابراین همه تشویق میدرصد می 90کرد، سال آینده 

 .محور باشیمنیم، سرانجام باید مسئولها واگذار کها به دستگاهنیست، ما بودجه را باید بر اساس مسئولیت

 شعارهای انتخاباتی شعارهای واضح و صریحی بود
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 تخابات و فضای تبلیغات انتخاباتی، نوع موضوعاتیان زمان به برگردیم اگر  اینکه بر مبنی برنامه مجری پرسش به  روحانی در پاسخ

سازی آید فضای جامعه ملتهب بود، اما بعد از آن شما درصدد آراممیشد و شاید الزمه زمان تبلیغات باشد، به نظر که مطرح می

انداز فضاسازی سیاسی هستید، دیدارهای مختلفی صورت گرفت، این یک اتفاق موقت در زمینه سیاسی بود و یا یک فرآیند بود و چشم

ا با وجود اینکه بسیار رقابتی بود، همه فعال در ایام انتخابات فضای کشور م سیاسی داخلی کشور را ترسیم خواهد کرد؟ اظهار کرد:

مند بود، یعنی همه قواعد بازی را بلد بودند. های مختلف و رقبای انتخاباتی فعال بودند، فضا بسیار اخالقی بود و قاعدهبودند، جناح

ات انتخاباتی در استانی داشتیم، دادند، شعارها هم گاهی شعارهای واضح و صریح بود، اما در عین حال ما گاهی جلسات تبلیغشعار می

رسیدند، کامال مودبانه با هم عمل ها به هم میبین من و رقبای من گاهی با فاصله یک ساعت و دو ساعت بودند و این جمعیت

د، ام دادنکنم، کار بسیار بزرگی را انجها و بانوان تشکر میکردند و کامال برادرانه بود، من از ملت بزرگ ایران و مخصوصا جوانمی

قدر اخالقی و در چارچوب  کمتر در جهان سابقه دارد که انتخابات این قدر پرشور و شکوهمند باشد و مشارکت فعال داشته باشد و این

 .قواعد بازی باشد

 ها را به رسمیت بشناسیمپذیر نیست؛ باید تفاوتحذف رقیب امکان

خواهد، خواهد، انقالب و نظام میکه ما اگر بخواهیم به اهدافی که ملت ما میجمهوری افزود: نکته دوم در این زمینه این است رئیس

گوییم با دنیا باید تعامل داشته باشیم یا مقام معظم رهبری گفتند که راهی جز وحدت و اتحاد و تعامل با یکدیگر نداریم، اینکه می

ها و مان گسترده باشد تا با دیگر کشورها، همه گروهد تعاملتعامل گسترده با دنیا داشته باشیم، به طور طبیعی خیلی در داخل بای

 تواند به عنوان فکر مطلق باشد و بگویدپذیر نیست، هیچ فکری نمیکنم برای همه روشن شده که حذف رقیب امکانها فکر میجناح

بزرگی که دارند و عشقی که به پیامبر و افکار دیگر نباید وجود داشته باشد، دنیای ما این جامعه نیست، مردم ما با فرهنگ و تمدن 

ها را به رسمیت بشناسیم، باید اختالفات فکری را به اهل بیت دارند، مردمی هستند که باید در کنار هم زندگی کنیم، باید تفاوت

رچوب رای ما چاها یکی نیست، همه جا باید چارچوب قانونی برسمیت بشناسیم، کامال باید برای ما روشن باشد که فکرها و سلیقه

 .نگر باشیماصلی باشد، منافع بلندمدت برای ما اصل باشد، تدبیر همان است که ما باید نگاه کنیم به پایان کار و نگاه بلندمدت و آینده

 میلیون وظیفه دارد ۱6میلیون و هم در برابر  24دولت هم در برابر 

پیشرفت و تعالی و در جامعه ما آرامش و امنیت باشد و مردم احساس  در کشور ما اگر بخواهیم کشور را ببریم به سمت وی افزود:

 دانند اینآزادی کنند، همه باید در کنار هم باشیم، تفاوت رای داریم، تفاوت نظر داریم، باید همدیگر را یاری کنیم، همه مردم می

میلیون  16میلیون و در مقابل  24لت، در مقابل داند که وظیفه دارد در مقابل همه مدولت به عنوان منتخب ملت است، دولت هم می

شان و و انتقادهای که به رقبا دادند و در مقابل چند میلیونی که نتوانستند شرکت کنند، همه ملت ایران هستند، به مطالبات

ه ما را ند، باید قوه قضائیشان کامال گوش شنوا داشته باشیم، برای اینکه به اهداف ملی برسیم، اوال باید قوا کنار هم باشتقاضاهای

طور، در همین کابینه دیدید چطور قوه مقننه در کنار قوه مجریه قرار گرفتند و یاری کردند، یک وزیر یاری کند، قوه مقننه هم همین

دهد، یمشود و مجلس رای اعتماد کند و به مجلس معرفی میهماهنگی سه قوه بود، وزیر دادگستری را رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می

روحانی در ادامه تصریح کرد: جلسات روسای سه قوه همیشه جلسات خوبی .بینیمبنابراین یک هماهنگی سه قوه را در کابینه می

گر را ببینیم، تر همدیگفتیم، این بار در دولت دوازدهم تصمیم گفتیم خیلی نزدیکبوده، موفق بوده، مسائلی که داشتیم به صراحت می

ز پیش معین کنیم و مصوباتی که در جلسات داریم، دنبال کنیم. ستاد پیگیری نداریم، اما خود روسای سه قوه چون دستور جلسه را ا

 .کنند، من بسیار امیدوارم که تعامل سه قوه بهتر از دولت یازدهم باشدپیشنهاد دهنده هستند، دنبال کننده و پیگیری می
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به نظرم آمادگی بیشتری نسبت به کمک به دولت دارد، گفت: این برای ما بسیار  جمهوری با بیان اینکه مجلس و قوه قضائیهرئیس

 .قوه کنار هم باشند 3دهنده است که این مغتنم است و برای ملت ما بسیار آرامش 

 جلسه خوبی با فرماندهان سپاه داشتیم

ری. نیروهای مسلح ما جزو دستگاه اجرایی وی افزود: نیروهای مسلح بسیار مهم هستند. اجرای ما دو قسمت دارد، کشوری و لشک

شود و وزارتخانه دفاع نظرات و شان از طریق بودجه عمومی دولت تامین میهستند، اما تحت فرمان فرمانده کل قوا هستند و بودجه

ی حضور دارند، قوه هستند و هم مقامات لشکری و کشور 3کند. در شورای عالی امنیت ملی که هم مسائل آنها را در دولت مطرح می

 .رتبه نظامی بسیار مهم استجمهوری با مسئوالن عالیگیرد، اما در عین حال رابطه رئیسهماهنگی الزم در آنجا انجام می

جمهوری خاطرنشان کرد: چه ارتش و چه سپاه، دو نیروی بزرگ ما هستند که البته نیروی انتظامی و بسیج هم سر جای رئیس

ازدهم جلساتی را با فرماندهان محترم ارتش و سپاه داشتیم. در این دولت هم یک جلسه بسیار خوبی خودش هست و ما در دولت ی

 .طور و تصمیمات خوبی گرفتیمشان را مطرح کردند و من هم همینبا فرماندهان عزیز سپاه داشتیم و نظرات

 نیروهای مسلح باید در پیشرفت اقتصاد کشور کمک کنند

که ما حتی اگر در اقتصاد پیشرفت کنیم، باید نیروهای مسلح کمک کنند، گفت: طبق قانون اساسی، امکانات روحانی با اشاره به این

نیروهای مسلح در بخش آموزش، امداد و مسائل اقتصادی در کنار دولت باید قرار بگیرد. این کار حتما به صورت یک حادثه نیست و 

ظیفه دو طرف و اراده دو طرف است. باالی سر همه ما مقام معظم رهبری هستند یک کار دائمی و هم فرآیندی است و هم به عنوان و

وگوی جمهوری در ادامه گفترئیس.که همواره بر وحدت و هماهنگی بیشتر تاکید دارند و این وحدت و هماهنگی را بهتر از قبل ببینیم

 دوازدهم دولت رویکرد  تخاباتی شما را مرور کنیم، آیاو شعارهای ان 92تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که اگر برگردیم به سال 

نوان هدف بلند اسالم ع به اخالق: کرد اظهار چیست؟ یازدهم دولت اخالق از شما ارزیابی و دیگر؟ موضوعات یا بود خواهد اخالق

اخالق اساس است و ما امروز اگر اعالم شده و پیغمبر فرمود که من مبعوث شدم برای اینکه مکارم اخالق را تکمیل کنم، بنابراین 

 .مان برسیمتوانیم به اهدافهای دینی، ملی و انقالبی نمیبخواهیم پیشرفت کنیم، بدون اخالق و بدون توجه به ارزش

دارانی دارد، از جمله اش خود مردم هستند، درست است اخالق و فرهنگ در جامعه ما مشعلوی افزود: اخالق و فرهنگ متولی اصلی

رای گوید بتر کنند، هستند. اساس دین که قرآن میهای علمیه، فرهیختگان و هنرمندان، اما اینها برای اینکه راه را روشنو حوزه علما

خواهد ما در مسیر روشنایی باشیم، دقیق ببینیم و این است که راه را به ما نشان بدهد و نور به جای ظلمت باشد، یعنی خداوند می

شود، گفـت: شما در جامعه ببینید جمهوری با بیان اینکه اخالق و فرهنگ توسط خود مردم ساخته میرئیس.دقیق تصمیم بگیریم

کند؟ فضای گیرد، افکار عمومی چه کار میای مورد ظلم قرار میدهد، یک دختر بچهیک حادثه تلخی در گوشه کشور ما رخ می

دهند، نهی از منکر همین است. یک اسیدپاشی در یک شهری رخ ن میکند؟ مردم در فضای مجازی همدردی نشامجازی چه کار می

ینید بطور شده؟ این همان نهی از منکر است، اینکه شما میگویند چرا اینکنند و میآیند و حمله میدهد، تمام مردم به صحنه میمی

ند که گویکسی در خیابان سد معبر کرده، میگویند مراعات کند، اگر زنند و میدر صف اتوبوس کسی بیاید جلوی صف، همه داد می

 .چرا راه را بسته، این همان نهی از منکر است و آن چیزی که برای ما مهم است اینکه معروف را درست معرفی کنیم

 در بعضی از موارد نهی از منکر، باید دستگاه پلیسی و قضایی ورود کند

هستند، گفت: تک تک مردم جامعه آمرین معروف  "آمرین معروف"روحانی با بیان اینکه ما یک طبقه خاصی نداریم که اتیکت بزنند  

هستند، اگر کسی فکر کند که اخالق انحصار دارد به گروه و قشر و جناح خاصی، اینطور نیست. همه مردم ما در پی اخالق و فرهنگ 

عه ما وظایف بلندتری در این زمینه دارند، دولت هم باید یاری کند. هم باید به استمداد در این مسائل هستند، البته فرهیختگان جام
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دخالت  رود و دستگاه پلیسی و قضایی بایدبیاید و بعضی از موارد نهی از منکر تنها حد گفتن و سخن گفتن نیست، مراحل باالتری می

 .رهنگ و اخالق به دست مردم ماستکند و حکومت باید وارد عمل شود، اما عمدتا ف

های دیگر پیشرفته هستند، البته مشکالتی هم وی خاطرنشان کرد: مردم ما در بسیاری از مسائل اخالقی و فرهنگی نسبت به ملت

ندم. در پسداریم که باید حل و فصل کنیم. من خودم در فضای سیاسی اگر بخواهم بسنجم، این فضای یک ماه گذشته را خیلی می

 شد، حتی در مجلسای ما کمتر دیده میآمیز در فضای رسانههای خشونتتر بود، لحنتر بود، نرماین یک ماه گذشته انتقادها سالم

شورای اسالمی ما برای رای اعتماد وزرا، فضای بهتر و زیباتری را نسبت به دولت یازدهم مشاهده کردیم، اینکه همه با هم باشیم و 

روحانی در پاسخ به .مان باشیم خیلی خوب استر نقدی داریم دلسوزانه نقد کنیم و به فکر اهداف بلند آیندهکنار هم باشیم و اگ

ای دارد؟ پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه دولت دوازدهم برای آموزش و پرورش کشور به عنوان رکن اصلی فرهنگ چه برنامه

نقالب فرهنگی مطرح کردم، اگر فرهنگ کشور ما بخواهد به سمت تعالی حرکت این نکته را چند بار در شورای عالی ا اظهار کرد:

های آیند در کالسمیلیون نفری می 13شود و یک جمعیت حدود کند، مهم ترین جا آموزش و پرورش است، اول مهر شروع می

ه این ها داریم، معلمان ما خدمات وی ادامه داد: ما یک وظیفه سنگینی نسبت ب.گیرندمختلف از کالس اول تا دوازدهم قرار می

شان تالش کردند برای تربیت نوجوانان و جوانان ما، اما یک نواقصی در مجموع احساس های گذشته داشتند و همهبسیاری در سال

ه ام، یکی اینککنیم. من به وزیر جدید آموزش و پرورش قبل از اینکه معرفی کنم، گفتم و در پیوست حکمم برایش نوشتهمی

ای بلد است، یک شغلی، یک شود چه حرفهآید و خارج میآموزی که در سال دوازدهم یا زودتر از دبیرستان وقتی بیرون میدانش

کند و بلد است، همه کار را باید از صفر شروع کند، یکسری علومی را یاد گیرد، یعنی چه کار میکاری باید بلد باشد، وقتی دیپلم می

زان آمورود و باید مهارت الزم را به دانشم بیشترش حفظیات است و آن حفظیات به مرور زمان از ذهن بیرون میها هگرفته و آن دانش

آیند، آموزان وقتی به جامعه میبرای شغل و فعالیت اقتصادی بیاموزیم و مهارت زندگی را هم به آن ها یاد دهیم، بعضی از دانش

 ار فرهنگ در خالقیت کنیم، ایجاد آموزش زمینه در تحولی یک باید  با بیان اینکه جمهوریرئیس.دانند جامعه چه خبر استنمی

شورها ک بقیه از کمتر شاید ما هایدرس حجم دهد،می انجام خوبی تحصیالت ما آموزدانش: کرد خاطرنشان و داد قرار توجه مورد

ها رود، به دلیل اینکه بیشتر درسهایی که یاد گرفته یادش میهمانگذرد، آموز وقتی چند سال مینباشد، اما در عین حال این دانش

 .آموز نوشته و نمره گرفته، در حالی که باید خالق باشد و به او عرضه کنیم و از او پاسخ بخواهیماین طور بوده که معلم گفته و دانش

شان است و این فضای آموزان ما یک موبایل دستامروز همه دانش :آموزان در فضای مجازی گفتروحانی با اشاره به حضور دانش

شوند، اگر درست آموزش نبینند که چگونه استفاده کنند، ضمن اینکه فضای مجازی یک نعمت آموزان ما واردش میمجازی که دانش

تان آموزش باید در دبستواند زندگی و فرهنگ جامعه ما را به هم بزند و فاسد کند و درست باید استفاده کنیم و این باشد، درست می

وی در ادامه خاطرنشان کرد: معلمان عزیز ما هم باید شیوه کارشان در این زمینه تغییر .آموزان ما انجام بگیردو دبیرستان برای دانش

مه مان به آن ها کمک کنیم، ممکن است همان این بوده که در حد توانبدهند و ما باید از آن ها حمایت بیشتری کنیم، ما تالش

ها را برابر در این دولت افزایش دادیم، البته حداقل حقوق  2شان را برآورده نکرده باشیم، اما حقوق معلمان را بیش از هایخواسته

هم باال آوردیم، یکی از کارهای مهم دولت دوازدهم این است که حقوق همه کارگران و کارمندان بیش از تورم ساالنه خواهد بود، 

 50سال گذشته  4مقدار تورم بوده، همان اندازه و کمی بیشتر ما دستمزد را اضافه کردیم، یعنی اگر کل تورم در  یعنی هر سال هر

پذیر ما درصد اضافه شده، در بعضی موارد حتی دو برابر شده، برخی از اقشار آسیب 60درصد بوده، حقوق مستمری بگیر بیش از 

روحانی در ادامه تصریح کرد: تالش ما این بوده که فشارمان بر .برابر شده است 3بیش از  96مان در آغاز سال متوسط پرداختی

 .مردمی که درآمدشان محدود است و فیکس است، کمتر کنیم، در دولت دوازدهم هم ادامه خواهیم
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 دستگاهی در حوزه فرهنگ را کم نکردیم بودجه هیچ

ای دارد؟ گفت: در مسئله تدین و عشق مردم ینی و انقالبی چه برنامههای دوی در پاسخ به این پرسش که دولت برای تقویت ارزش

های ما علمیه، نهادهای غیردولتی، آموزش و پرورش ما و دانشگاه ها مسئولند. دولت، حوزهشان، خیلیهای دینیشان و ارزشبه دین

 شان و به راهیی دارند برای اینکه مردم ما به دینها و صدا و سیما همه مسئولیت بسیار باالهمه مسئولند. وزارت فرهنگ و روزنامه

وی با بیان اینکه قبول ندارم که دین در جامعه ما کمرنگ شده، برای اینکه در ماه رمضان، .خودشان بیشتر پیوسته باشند معنوی

د، اظهار کرد: دولت هم همه مندنشان عالقهشان و نسبت به اعتقاداتها و محرمی که در پیش داریم، مردم ما نسبت به دیناعتکاف

م. اش را کم کرده باشیگیرد و هیچ دستگاه فرهنگی نیست که ما در دولت یازدهم بودجهتوانش را در این زمینه به کار گرفته و می

ه جا کند، همعلمیه گرفته تا بقیه نهادهای فرهنگی که عناوین مختلف دارد و دولت کمک می ها از صداوسیما و حوزهتمام دستگاه

 .یاری کردیم

 انتخاب بهشت و جهنم در اختیار خود مردم است

دینی را جمهوری با بیان اینکه در انتخابات یک تهمتی به معلمان ما زدند که گفتم نخواهم گذشت و گفتند در مدارس ما بیرئیس

شان هم با های درسنها در کالسدهند، گفت: معلمان ما از فرهیختگان جامعه هستند و تعصب مذهبی دارند، همه ایآموزش می

داند شان از اسالم و دین و از معرفت و از خاندان رسالت تبلیغ و ترویج کردند و بنابراین دولت یکی از وظایفش این میعمل و زبان

به مسیر  شودکه مردم را یاری کند، البته معتقدم که انتخاب بهشت و جهنم در اختیار خود مردم است. هیچ کسی را به زور نمی

روحانی تصریح کرد: ما باید ابالغ کننده باشیم، .های الهی را ابالغ کنیمهدایت کشاند و همه را باید ترغیب کنیم، یعنی ما رسالت

مردم را تشویق کنیم و برحذر داریم و امر به معروف کنیم، اما اینکه کسی را دست و پایش را ببندیم که نماز بخواند، اینکه نماز 

روحانی در ادامه .از قصد قربت است. باید جامعه را هدایت کنیم، مردم خودشان باید مسیر هدایت یا ذاللت را انتخاب کنندنیست. نم

های اجتماعی، خاطرنشان کرد: یکی از مسائل بسیار مهمی اش با اشاره به دستاوردهای دولت در کاهش آسیبگوی تلویزیونیوگفت

های اجتماعی است، از همه مهمتر اعتیاد است و مردم بسیار نگران هستند، ما غه دارد، مسائل آسیبکه جامعه ما نگرانی دارد و دغد

وی بر همین .باید تالش خودمان را انجام دهیم که آنهایی که معتاد هستند درمان شوند و از اعتیاد و موادمخدر جلوگیری کنیم

ی هایادمخدر از کشورهای دیگر جلوگیری کنیم، دولت تالش کرده و موفقیتباید از توزیع موادمخدر و ورود مو :اساس خاطرنشان کرد

 .به دست آورده است. در آخرین جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر آمارها نشان داده که قدم رو به جلو داشتیم

 شودکن میبا پایان دولت دوازدهم فقر مطلق ریشه

العلل پذیر کرده، مسئله فقر است، فقر علتمسائل مهمی که جامعه ما را آسیب یکی از جمهوری با اشاره به موضوع فقر گفت:رئیس

های بزرگ ما در دولت دوازدهم کاهش فقر است و قولی که به مردم در انتخابات دادم، در هاست، یکی از هدفبسیاری از آسیب

ت دوازدهم تالش خواهد کرد تا فقر مطلق را مراسم تنفیذ هم خدمت مقام معظم رهبری و مسئوالن محترم اعالم کردم، گفتم دول

کن شویم، انشاءاهلل در ایران فقر مطلق ریشهبه طور کلی از بین ببرد، یعنی پایان دولت که پایان قرن هم هست و وارد قرن جدید می

ارش را بدهم، آنجا خواهم خواهد نخستین گزروز که دلم می 100های ما به مردم است و من انشاءاهلل پایان خواهد شد و یکی از قول

 .هایی داریمگفت که چه برنامه

 برابری دارند ۱4دهک پایین جامعه با دهک باالی ما، فاصله درآمدی 

روحانی در ادامه فاصله طبقاتی را مورد توجه قرار داد و افزود: مسئله بعدی در کنار فقر، مسئله فاصله طبقاتی و تبعیض است، االن 

برابر کمتر کنیم، البته در  14کنیم این را از برابر است، بنابراین ما تالش می 14شان دهک پایین ما با دهک باالی ما، فاصله درآمدی
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توانم اعالم کنم، چون در جلسات تخصصی کنیم، این را نمیرسیم، حتما کمتر میمی 12یا  13رسیم، به رقم ه رقمی میاینکه به چ

 .رسانیمخواهیم کنیم و بعدا به اطالع مردم میکار می

 در ایام انتخابات اولین خواست مردم، رفع بیکاری و اشتغال جوانان بود

خورد و هم به مسئله اقتصادی، مسئله بیکاری است که یک معضل بسیار اجتماعی می به آسیبمسئله بعدی که هم  وی تصریح کرد:

رسیدیم، شاید اولین خواست مردم رفع بیکاری های مختلف میبزرگ در جامعه ماست، در فضای انتخابات که خدمت مردم در استان

های اخیر حدود یک میلیون د، بیکار هستند، ورودی باز کار ما در سالفرزند دار 3فرزند دارد و  2ای که و اشتغال جوانان بود، خانواده

توانیم ایجاد کنیم، یعنی در دولت یازدهم انجام خواهند، شغلی که ما مینفر است یا کمتر، یعنی یک میلیون نفر در سال شغل می

غل ایجاد کردیم، خوب این رقم کافی نیست، هزار ش 950ما یک میلیون و  95تا  92هزار بود، یعنی سال  650دادیم، حداکثر شغل 

هزار است در حالی که نیاز باالی یک میلیون است، یعنی اگر یک  650کنیم یک میلیون ورودی داریم، ما شغل خالصی که ایجاد می

 .میلیون ایجاد کنیم، بیکارهای قبلی سر جای خودشان هستند

 رندشرطم با تمام وزرایم این است که اشتغال را باال بب

کشور بیشتر  4تا  3کنند هزار شغل ایجاد می 800تا  700در سطح جهانی کشورهایی که در سال  جمهوری در ادامه گفت:رئیس

شان ایران است، رقم باالیی است، کنند که یکیهزار شغل ایجاد می 650کشور بیشتر نیستند که باالی  5تا  4نیستند، در تمام دنیا 

اشتغال را درست کرد، این یکی از کارهای دولت دوازدهم است، من شرطم با تمام وزرایم این است که اشتغال شود این حاال چطور می

های ما، فضای مجازی و وزارت ارتباطات روحانی با بیان اینکه در صنعت، گردشگری، حمل و نقل و خدمات و همه دستگاه.را باال ببرند

توانیم اشتغال را در فضای مجازی باال امروز ما می ر شغل ایجاد کرده، اظهار کرد:هزا 100ما که در سال گذشته چیزی در حدود 

سال  80مان در دولت یازدهم معادل ببریم، در کشاورزی، معدن و خدمات اشتغال را باال ببریم، از لحاظ ژئوفیزیک هوایی ما اکتشفات

ل کسی بیاید مشغول شود و ببیند چه خبر است، یک اشتغال بزرگ قبل بوده، این اکتشاف که بگوییم اینجا معدنی است، باید در عم

کنیم، یک میلیارد گذاری میهزار میلیارد تومان سرمایه 10توانیم در معادن ایجاد کنیم، در سنگان و معادن دیگر چیزی حدود می

رد و دولت یکی از وظایف مهمش مسئله میلیون آن بهره برداری شده، بنابراین یک کار بزرگی برای اشتغال باید انجام بگی 200و 

اشتغال است و تالش ما بر این است که اشتغال باال برود و اینکه چه رقمی باال ببریم امسال شاید سال اول ماست و ببینیم چه کار 

 هر مقدار ایجاد توانیم درست کنیم،توانیم به مردم بگوییم که چقدر اشتغال میسال آینده می :جمهوری گفترئیس.توانیم کنیممی

کنیم باز هم کم است و مردم عزیز ما بدانند که برای اشتغال راهی جز بهبود فضای کسب و کار نداریم، راهی جز اتحاد و انسجام با 

گذاران داخلی و خارجی و گذاری ایجاد کنیم، باید همه سرمایهگذاری نداریم، باید امنیت سرمایهیکدیگر نداریم، راهی جز سرمایه

 گذاریگذار خارجی آغاز شده و بعد از برجام تقریبا سرمایهرانیان خارج از کشور را دعوت کنیم و یک قدم خوبی در جذب سرمایهای

میلیارد دالر است و همین روزهای اخیر اعتبارات بسیار زیادی توانستیم در کشورهای مختلف که  13خارجی مصوب ما حدود 

های ماست برای مردم که موضوع اشتغال را درست ه کند، به توافق رسیدیم، این یکی از برنامهگذار داخلی و خارجی استفادسرمایه

های ما نقش بسیار مهمی در جامعه دارند، اقتصاد ما تا حدی بانکی روحانی درباره اقدامات دولت در حوزه بانکداری، گفت: بانک.کنیم

های کوچک و هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی برای بنگاه 30ما  96سال  است، البته بازار سرمایه هم باید بن میدان بیاید. در

کنند. اولین مشکل آن ها این است که ها کار بزرگی میمتوسط پرداخت کنیم، هم برای رونق و هم برای اشتغال، بنابراین بانک

ا امروز یک رقابت ناسالم با هم دارند و باید جلوی های مشان این است که بانکشان کم است و باید باال ببریم. دومین مشکلسرمایه

های دهد، این ها رقابتریزی پشت پرده سودش را بیشتر قرار میوی افزود: یک بانک مخفیانه با یک برنامه.این رقابت ناسالم را بگیریم
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دار گاههای ما بنبرداشته شده و بانک های خوبیها و موسسات غیرمجاز بود که خدا را شکر قدمناسالم بانکی است. مشکالتی در بانک

داری بردارند. باید اموال راکد را به فروش برسانند و معضل بزرگ ما در اقتصاد مسئله سود تسهیالت هستند و باید دست از بنگاه

 .است

 رودسود سپرده و سود تسهیالت در یک چارچوب منطقی پیش نمی

گذاری کند چقدر باید سود بگیرد خواهد سرمایهدرصد شود، فردی که می 20ت باالی جمهوری با بیان اینکه وقتی سود تسهیالرئیس

 8شود، تورم زیر االن آخرین گزارشی که مرکز آمار داده که مربوط به مرداد امسال می  :درصدش را به بانک بدهد؟ گفت 20که 

درصد شود و قابل قبول است.  11درصد یا  10انکی درصد است. سود بانکی یک مقدار از تورم باشد، این درست است، یعنی سود ب

درصد شود، اما االن  15درصد است، تسهیالت  12درصد هم باال برود، یعنی اگر سود سپرده  3تا  2از سود سپرده تا سود تسهیالت 

رگی به ما وارد روحانی تصریح کرد: این کار لطمه بز .رودهم سود تسهیالت و هم سود سپرده در یک چارچوب منطقی پیش نمی

تند ها هسخواهیم جذب سرمایه خارجی و داخلی کنیم، در گردشگری و اشتغال توسعه ایجاد کنیم، یک بخش بانککند. ما اگر میمی

خواهیم پایین بیاوریم. سود بین بانکی را خیلی پایین آوردیم. در آغاز دولت ما که به میدان بیایند. سود تسهیالت بانکی را ما می

های بازنشستگی ها و صندوقدرصد شده است. یکی از برنامه های دولت دوازدهم ساماندهی بانک 19درصد بود، اما االن  29حدود 

 .قانون اساسی و برداشتن انحصارهاست 44و به اجرا در آوردن اصل 

 ترین و دشوارترین شرایط تاریخیسازی علیه ایران در سختآمریکا برای اجماع

سیاست آمریکا از یک نظر تزلزلی در  های دولت جدید آمریکا و رویکرد ترامپ در خصوص ایران، اظهار کرد:استروحانی درباره سی

شان و شان و حتی با همسایگانداخل از لحاظ سیاسی وجود دارد و هیچ چارچوبی برای رفتار سیاست داخلی و خارجی و اقتصادی

 ترینسازی علیه ایران در سختوی با بیان اینکه آمریکا برای اجماع.جهت به نفع ما باشد تواند از یکپیمانانشان وجود ندارد؛ این میهم

خواست اجماعی علیه ما درست کند، خودش به های گذشته هر وقت آمریکا میو دشوارترین شرایط تاریخی است، گفت: در دهه

را آمریکا دارد و در مقابل بهترین شرایط را ایران دارد، حتی  اتفاق دوستانش توانسته بود این کار را انجام دهد، االن بدترین شرایط

جمهور فرانسه به صراحت اعالم کرد که هیچ راهی به جز توافق شان چگونه است؟ رئیسدرباره برجام متحدان اروپایی آمریکا مواضع

رمان را ادامه دهیم، البته اگر تخلفی طرف توانیم اطمینان داشته باشیم که مسیما می جمهوری اضافه کرد:رئیس.برجام وجود ندارد

هاست، در شرایطی که دهیم، بهترین شرایط برای ماست و بدترین شرایط برای آمریکاییمان انجام دهد ما به آن پاسخ میمقابل

میلیاردی در نفت و  5آید و قرارداد دهند، یک شرکت میمیلیارد دالری می 10های خارجی به ما اعتبار کند، بانکآمریکا تحریم می

بندد، آمریکا مشکالت فراوانی در درون خودش دارد و مشکالت فراوانی در شرق و غرب آسیا دارد و با خود اتحادیه اروپا گاز با ما می

 .مشکل دارد، بنابراین ما نسبت به راهی که انتخاب کردیم مطمئن هستیم

 جام است، ما تعهد دیگری نداریماست، تعهد ما پروتکل الحاقی، تعهد ما بر  NPT تعهد ما

بینی کردیم، در آن دور به آقای ظریف گفتم که مهترین وظیفه در روحانی خاطرنشان کرد: ما در توافق برجام بهترین مسائل را پیش

 ترینای است، در این دوره هم گفتم مسائل اقتصادی و جذب سرمایه و مسائل منطقه مهموزارت امورخارجه ساماندهی مسئله هسته

است، تعهد ما   NPT مسئله است، ما آغازگر نقض برجام هیچ وقت نخواهیم بود. تعهد ما در برابر دنیا کامال روشن است، تعهد ما

کند پروتکل الحاقی است که داوطلبانه پذیرفتیم، تعهد ما برجام است، ما تعهد دیگری نداریم، روابط ما با آژانس را مقررات تعیین می

غاز کنیم، از آدانیم آژانس زیر فشار آمریکا برود، ما در چارچوب مقررات با آژانس رفتار میو نه فشار آمریکا، ما بعید میو نه آمریکا 

که شروع شده هر وقت آژانس نسبت به ایران گزارش داده، همواره این بوده که ایران روابط خوبی با آژانس  81ای از سال بحث هسته
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روحانی با .که اجرایی شده همه گزارشات آژانس بر این بوده که ایران همکاری خوبی با آژانس داشته است دارد و برجام هم از روزی

بیان اینکه سیاست خارجی از یک طرف متاسفانه عادالنه و اخالقی و در چارچوب موازین نیست و از طرفی هم فضای دنیای امروز 

کرد،  ریزی درست استفادههای جهانی در صورت تدبیر و برنامهد از فرصتشوفضای گفتگو و فضای تعامل است و فضایی است که می

روابط دوستانه است، به دلیل اینکه روابط خصمانه هم به ضرر ما و هم به ضرر آنهاست. این  گفت: خواست ما نسبت به همسایگان

ن عربستا به گرددبرمی هم تا سه دو آن  کههمسایه روابط خوبی داریم  3تا  2مان جز شود. ما با همه همسایگانباخت باخت می

حلش گفتگوست، اظهار کرد: البته با وجود اینکه ما اعتمادی به ریاض وی با بیان اینکه اگر بین ما مشکلی وجود دارد راه.سعودی

ببینیم چگونه مان را فرستادیم و امیدوارم همه آن ها سالم برگردند. این سفر حجاج ما عالمت خوبی است که نداشتیم، حجاج

تری بکنم یک فضای مناسالمللی و دینی باشد، فکر میتوانیم با عربستان رفتار کنیم و اگر رفتار آن ها در چارچوب موازین بینمی

جمهوری با تأکید بر اینکه مشکل ما مشکل ایران و عربستان نیست، خاطرنشان کرد: رئیس.ایجاد شود که مشکل را حل و فصل کنیم

ها های ترویستی است، یعنی هم یمن را باید واگذار کنند و هم از تروریستداخالت عربستان در یمن و حمایت از گروهمشکل ما م

 .کنم مسائل بین ما و عربستان حل خواهد شدحمایت نکنند که اگر این مسائل حل شود، من فکر می

ttp://www.iana.ir/fa/news/h4۸۰26/%D9%BE%DB% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

کند/ آمار دقیق الزمه اجرای بودجه عملیاتی در بخش بودجه عملیاتی بر رابطه هزینه و نتایج مورد انتظار تأکید می

 ریزی عملیاتی استهای پرریسک کشاورزی مانع بودجهپروژهکشاورزی/ ضعف مدیران در تأیید 

نویسی عملیاتی هستیم و هم با توجه به نبود اطالعات صحیح و سیستم هم برای رشد و توسعه کشور ازجمله کشاورزی نیازمند بودجه

ریزی، تی نوعی سیستم برنامهریزی عملیاپذیر نیست. با این معضل بزرگ چه باید کرد؟ بودجهبروکراسی سنتی چنین امری امکان

 .کندشده و نتایج مورد انتظار تأکید میریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینهبودجه

 مژگان ستار: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

یستم اطالعات صحیح و سنویسی عملیاتی هستیم و هم با توجه به نبود هم برای رشد و توسعه کشور ازجمله کشاورزی نیازمند بودجه

 پذیر نیست. با این معضل بزرگ چه باید کرد؟بروکراسی سنتی چنین امری امکان

أکید شده و نتایج مورد انتظار تریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینهریزی، بودجهریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامهبودجه

های عملکرد های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخصریزی عملیاتی، بخشکند. در چارچوب بودجهمی

هایی شوند. هدف نگیری تخصیص داده میریزی عملیاتی منابع بر اساس اولویت امور و نتایج قابل اندازهپاسخگو هستند. در بودجه

نابع دولتی بر اساس پیامدهای قابل سنجش است های عقالیی درباره تخصیص و تعهد مریزی عملیاتی کمک به اتخاذ تصمیمبودجه

اتی ریزی عملیطور خالصه بودجهکند. از نظر دکتر عادل آذر، بهکه نتایج قابل انتظار )عملکرد( دستگاه را در طول زمان منعکس می

 کند.ن میانه کمک شایاهای آگاهبه افزایش پاسخگویی بر اساس نتایج، بهبود مدیریت عملکرد، بهبود نحوه تخصیص و اتخاذ تصمیم

های مختلف در راستای خودکفایی، حفظ امنیت غذایی و توسعه ها برای اجرای پروژهدر این میان کشاورزی نیز همچون سایر بخش

حال کشاورزی ایران برای رفته به سوی شکوفایی هرچه بیشتر تواند کمکنویسی میپایدار نیازمند بودجه است، اما چه نوع بودجه

توان به رشد بخش کشاورزی در آیا با شفاف نبودن آمارها که خود سد بزرگی برای اجرای بودجه عملیاتی ایجاد کرده می باشد؟

 راستای توسعه متوازن کشور امیدوار بود؟

 نیازمند عزم ملی هستیم تا شفافیت اطالعات محقق شود

برای  ریزی عملیاتیسعه روستایی به مثبت بودن اثرات بودجهریزی، اقتصاد کشاورزی و توهای برنامهمعاون پژوهشی مؤسسه پژوهش

اتی ریزی عملیبودجه"گوید: کند و با توجه به نبود اطالعات الزم و شفاف در این باره به خبرنگار ایانا میبخش کشاورزی اشاره می

رای اش بدلیل فلسفه وجودیکشاورزی به ریزی دقیق است و بخشای است، وجود اطالعات پایه، الزمه برنامهنیازمند اطالعات پایه

روز است که البته اقداماتی در دولت یازدهم برای این منظور انجام شده که امیدوارم در ای نیازمند سیستمی جامع و بهپایش لحظه

 "حقق شود.طور کلی در این باره نیازمند عزم ملی هستیم تا شفافیت اطالعات مدولت دوازدهم هم ادامه پیدا کند. اما به

در بخش کشاورزی هم زیرساخت داریم و هم نداریم. نظام "کند: راد درباره ضرورت استفاده از بودجه عملیاتی بیان میعلی کیانی

دهد در هر نقطه از کشور، چه محصولی، در چه سطح کشتی، با مصرف چه مقدار نهاده و با چه جامع آمار و اطالعات که نشان می

سامانه "رسد، در حال حاضر موجود نیست، اما الزام قانونی برای اجرای د و با طی چه مراحلی به فروش میشوقیمتی تولید می

ویژه برای تحقق بودجه عملیاتی بر بوده بهوجود دارد. این فرایندها زمان "نظام نوین ترویج"و  "هوشمند اطالعاتی در بخش کشاورزی

 "ا ابتدا اقدام به شفافیت اطالعات کنیم.به عزمی ملی و اعتقادی راسخ نیاز داریم ت

اند دنویسی عملیاتی در حوزه کشاورزی را حاکی از کسب اطالعات از پایین جامعه کشاورزی میوی بخشی از اعتبار و صحت بودجه

زاید: افند و میکتری شود. او در این باره به تجربه کشاورزان کشور هندوستان اشاره مینویسی دقیقتواند منجر به بودجهکه می
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کردها، مراحل رشد گیاه، کنند که تمامی هزینهکشاورزان هندی تمامی اطالعات روزانه مزرعه خود را در دفاتری یادداشت می"

دهند، اما در کشور ما هنوز زیرساخت ریزان قرار میدهد و در اختیار برنامههای مورد استفاده و سایر عملیات را به ریز نشان مینهاده

 "حکمی برای این منظور وجود ندارد.م

 بودجه عملیاتی و نظارت دقیق

اکبر نیکواقبال، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در دقیق یکی از رموز موفقیت در اجرای بودجه عملیاتی است. علی نظارت

بودجه نویسی بخش کشاورزی را یکی از  وگو با خبرنگار ایانا هرچند تحقق بودجه عملیاتی در بودجه نویسی کشور ازجمله درگفت

ایج هنوز نت"شمارد ولی آن را در شرایط کنونی برای کشورمان موضوعی تخیلی دانسته و معتقد است: عوامل رشد این بخش برمی

ا برای ههای چهارم و پنجم توسعه منتشر نشده، در حالی که تفریق بودجه باید در زمان مشخص به انجام برسد، برخی شرکتبرنامه

کلی یا اند تا اگر مشافزایش نظارت بر حسن اجرای برنامه، اعالم بودجه ساالنه و بیالن و عملکردها را از ساالنه به هفتگی تبدیل کرده

ای تهیافوی استفاده از تجارب کشورهای توسعه"نکته مبهمی وجود دارد، از همان ابتدا مشخص و برای ادامه فعالیت موانع مرتفع شود.

در وزارت دفاع آمریکا اشاره  1920داند. او برای مثال به اجرای بودجه عملیاتی از سال اند، مؤثر میبودجه عملیاتی را اجرایی کردهکه 

ورت کامل صشده بهبینیدر تئوری بسیار خوب بود، اما نتایج نهایی نشان داد که تمامی اهداف پیش"کند مبنی بر اینکه هرچند می

ای اشکال نویسی دارها در اجرای این نوع بودجهریزیوقتی کشوری با بهترین برنامه"کند: ن استاد دانشگاه تأکید میای "اجرایی نشد.

های شاید در بخش"دهد: نیکواقبال ادامه می"شود اجرای این مهم را در بخش کشاورزی ایران بدون مشکل پیش برد.بوده، چگونه می

آن که  دلیله شدن دستگاهی جدید چقدر بر راندمان تولید افزوده است، اما در بخش کشاورزی بهصنعتی بتوان برآورد کرد که اضاف

ها، روش استفاده درست توسط کشاورز و... موجود ها و قیمت مورد استفاده آنها، نوع نهادهآمار و اطالعات دقیقی از سطح زیر کشت

 "س اقدام به تخصیص بودجه آن هم از نوع عملیاتی کرد.توان تمامی ملزومات را روی کاغذ آورد و سپنیست، نمی

متأسفانه "شود: کند که خود دارای یک سری ضوابط دست و پاگیر است و یادآور میدرصد دولتی ایران اشاره می 80وی به اقتصاد 

از آنجا که کشاورزی ازجمله های پرریسک مورد تأیید قرار نگیرد و تغییرات مکرر مدیران عامل ادارات دولتی باعث شده که پروژه

 "کردها را با استفاده از بودجه عملیاتی پوشش داد.توان هزینهشود، نمیهای پرریسک اقتصادی محسوب میفعالیت

لتی های خصوصی نیز به نوعی خصواجرای بودجه عملیاتی جسارت باالیی نیاز دارد و در شرایطی که شرکت"کند: نیکواقبال اضافه می

 "کنند، اجرای بودجه عملیاتی در حوزه کشاورزی دور از ذهن است.های دولتی عمل میر نظر وزارتخانههستند و زی

 های خاصی استبودجه عملیاتی نیازمند برنامه

های آینده باید لحاظ شود. به ها و بخش پرریسک کشاورزی حقیقتی است که از سالریزی عملیاتی در تمامی زیربخشاجرای بودجه

اید ب"ای جز این وجود ندارد و دعلی شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، چارهگفته محم

روز کنیم تا شاهد تفاوت اما الزم است که ابتدا آمار و اطالعات را دقیق و به "ریزی روی آوریمهای آینده به این نوع بودجهبرای سال

 "شود نباشیم.توسط آمارگیران مرکز آمار ایران و رقمی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعالم میآمده دستآمار و اطالعات به

نگار وگو با خبرریزی اقتصادی و توسعه روستایی، در گفتهای برنامهپور، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشدر این باره احمد عبداهلل

کار اکنون که بودجه سنواتی وجود دارد، روش درستی برای تخیص آن به"د: گویکند و میاشاره می "درک درست از بخش"ایانا به 

 کنیم که اغلب با نتایجیریزی مینرفته است، وقتی اعداد و رقم دقیق و شفافی نداریم، بر اساس حدس و گمان تصمیم به بودجه

ک درستی از بخش داشته باشیم و با ناقص همراه است. همچنین برای اجرای بودجه عملیاتی در نخستین مرحله الزم است در

ای خاص تدوین و سپس های کارشناسانه، ضمن بررسی برای هر بخش با به دست آوردن آمار و اطالعات درست و دقیق برنامهبررسی
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فزاید: اکند و میعنوان شاهد مثال اشاره میوی درباره عدم درک درست بخش به حوزه بورس به"ها اقدام کنیم.برای اجرای برنامه

برای مثال در حوزه بورس کاال هنوز تصویر درستی از ابزارها وجود ندارد، چرا که محصوالت کشاورزی جزو کاالهای مشتقه معرفی "

تقه )ابزار مش "شود و قابل تعمیم به بخش کشاورزی نیست.شده است، در حالی که این بخش، گروه خاصی از محصوالت را شامل می

گیرد. این ابزار به های مربوطه نشأت میاست که ساختار پرداخت و ارزش آن از ارزش دارایی پایه و شاخص در مباحث مالی ابزاری

یا تحت "شود.( دهد و ارزش آن از ارزش دارایی مربوطه مشتق میدارنده آن اختیار یا تعهد خرید و یا فروش یک دارایی معین را می

ک ها در این بخش پرریسبرداران بخش کشاورزی سودده است، زیرا تمامی فعالیتبهره پوشش قرار گرفتن محصوالت زراعی، به اعتقاد

شود، در صورتی که گاهی اهمال در مدیریت مزرعه نیز جزو اثرات خسارت ترین خسارت وارد شده با بیمه جبران میبوده و کوچک

ول شود که کل محصها باعث میموقع با آفات و بیماری شود که نباید بشود مانند این که گاهی کشاورز با عدم مبارزه بهتلقی می

 /"خسارت دیده و بیمه خسارات را جبران کند.

http://www.iana.ir/fa/news/4797۵/%D۸%A۸%D9%۸۸% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

تواند خالء میان ضرورت آشتی مزرعه و دانشگاه / سیستم دستوری باید از بخش کشاورزی زدوده شود/ترویج می

 التحصیالن درک صحیحی از کشاورزی ندارنددانشگاه و زمین کشاورزی را پر کند/فارغ

التحصیالن این رشته در عین حال که از کهنسالی بخش کشاورزی جلوگیری فارغگیری از انتقال دانش روز به کشاورزان و بهره

 .کندکند، حلقه مفقوده میان زمین کشاورزی و دانشگاه را هم احیا میمی

های ای دارد اما انتقال تجربیات و روشبخش کشاورزی ایران گرچه قدمت دیرینهالهام آبایی:  -خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا(

ای برده نشده است. های متمادی به صورت سنتی و وراثتی صورت گرفته و در این حوزه از دانش روز چندان بهرهدر طول سالکشت 

دهد که ساالنه تعداد قابل توجهی دانشجو در این غریبگی بخش کشاورزی ایران با دانش روز موجود در این حوزه در حالی رخ می

ا از ها سبب شده تهای کشاورزی و دانشگاهشوند. با این وجود، انفصال میان زمینپذیرفته میهای مختلف رشته کشاورزی در گرایش

ورزی التحصیالن بیکار در رشته کشانصیب بمانند و از سوی دیگر، هر ساله بر خیل فارغیک سو کشاورزان از دانش روز در این حوزه بی

د میان بخش کشاورزی و دانشگاه البته موضوعی نیست که منحصر به این بینی نکردن سازوکار مناسب برای پیونافزوده شود.پیش

های دیگر هم کمابیش این انفصال میان تولید و دانشگاه را شاهد هستیم. اما اهمیت موضوع در بخش کشاورزی حوزه باشد و در بخش

نی ک زندگی روستایی و نفوذ تمایالت شهرنشیشود. در عین حال، تغییر سباز آن جایی است که این بخش با سازوکاری سنتی اداره می

های زندگی شهری اقدام به مهاجرت کنند و به روستاها سبب شده تا بخش مهمی از نیروی کار جوان روستاها به دنبال جذابیت

 ند.ککرده و میهای بسیاری را به بدنه بخش کشاورزی وارد های کشاورزی تنها بگذارند که این امر خود ضربهپدران خود را با زمین

ول شود و بدین ترتیب دانشی که در طنخست این که دیگر دانش بومی کشاورزی به صورت وراثتی به فرزندان کشاورزان منتقل نمی

گیرد. اما مساله مهم دیگر این است که بخش کشاورزی رفته باری از تجربه گرد آمده، در معرض نابودی قرار میهای سال با کولهسال

رای ای بکاهد. چراکه کشاورز کهنسال دیگر انگیزههای کشاورزی در کشور میوری فعالیتشود که همین امر از بهرهتر میرفته پیر

 های کشت نخواهد داشت.توسعه کسب و کار خود، تجهیز زمین و یا بهبود روش

 شته در عین حال که از کهنسالی بخش کشاورزیالتحصیالن این رگیری از فارغدر چنین شرایطی انتقال دانش روز به کشاورزان و بهره

یات زاده عضو هکند. در این زمینه دکتر سعید صوفیکند، حلقه مفقوده میان زمین کشاورزی و دانشگاه را هم احیا میجلوگیری می

ای هآموزش علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی بر این باور است که اهمیت ندادن به جنبه عملی کشاورزی در

ها، دانشگاهی حلقه مفقوده زمین کشاورزی و دانشگاه را رقم زده و راه حل این مشکل در تعامل میان وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه

 های ترویجی در بخش کشاورزی خواهد بود. های عملی و تقویت فعالیتتاکید بیشتر بر آموزش

ز باال به پایین و دستوری در بخش کشاورزی جوابگو نیست و برای این که بتوانیم دانش زاده بر این باور است که دیگر ساختار اصوفی

کارشناسان را در کنار تجربه کشاورزان قرار دهیم باید سیستم دستوری و از باال به پایین را متوقف کنیم و کشاورز و کارشناس را در 

ش توان دانش بومی را با داناعتماد کشاورز به کارشناس جلب شود، می کنار یکدیگر قرار دهیم. به عقیده این استاد دانشگاه، وقتی

شود. مشروح اظهارات سعید آکادمیک تلفیق کرد که از دل آن راهکارهای خوبی برای ارتقای بخش کشاورزی کشور حاصل می

 رد.گذادامه از نظرتان می زاده عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص اهمیت موضوع آموزش در بخش کشاورزی درصوفی

اورزی التحصیل رشته کشآقای دکتر! در حال حاضر به وضعیتی دچار هستیم که با وجود اینکه ساالنه تعداد کثیری فارغ

شود و در طرف مقابل بسیاری از های مختلف داریم، باز هم بخش کشاورزی به صورت کامالً سنتی اداره میدر گرایش

 مانند. ریشه این مشکل چیست؟ته از یافتن کار ناکام میالتحصیالن این رشفارغ
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ها و عرصه عملیاتی که همان کشاورزان هستند، به خوبی برقرار یکی از مشکالت در بخش کشاورزی این است که حلقه بین دانشگاه

قطع کارشناسی بیشترین شود که در این میان مها در مقاطع مختلفی دانشجو پذیرفته مینیست. در حوزه کشاورزی در دانشگاه

ها از طریق های تخصصی و اجرا هستند. گرچه این آموزشاهمیت را دارد؛ چراکه کارشناسان بازوی علمیاتی و اجرایی بین بخش

 تواند به عرصه کشاورزی منتقل شود.ها نمیشود اما در ادامه این آموزشها انجام میدانشگاه

های دانشگاهی در های دانشگاهی به بخش کشاورزی، وجود دارد. نخست اینکه آموزششچند علت اصلی برای ناکامی انتقال آموز

افتد بسیار متفاوت است. به طور کلی ضعف بسیاری در زمینه دروس عملی کشاورزی بسیاری از موارد با آنچه در مزرعه اتفاق می

خواهد این موارد را در عرصه گیرد اما وقتی میرا میهای تئوری مطالبی را فوجود دارد. به همین دلیل است که دانشجو در کالس

های عملی به این دانشجو داده ای از این مشکل ناشی از آن است که آموزشخورد. بخش عمدهعمل اجرایی کند، به مشکل برمی

خواند را که سر کالس می نشده است. کشاورزی تنها ارائه درس های تئوری به دانشجو نیست به این معنا که حتماً باید دانشجو چیزی

در زمین پیاده و اجرا کند تا بتواند از دانش خود به صورت حقیقی در زمین کشاورزی بهره ببرد. در بسیاری از کشورها سازوکاری 

 یکند. به این صورت که وقتی دانشجو در مقطع کارشناستر میبینی شده است که ارتباط میان دانشجو و زمین کشاورزی را عمیقپیش

کند. شود، پیش از آن که دروس نظری را شروع کند، در ابتدا چند ماه در زمین زیر نظر استادان با تجربه شروع به کار میپذیرفته می

شود زمانی سر کالس درس بنشیند که از نظر عملی با اقلیم، خاک، گیاه و مدیریت زمین آشنا شده است. بدین این امر سبب می

 خواند، با آنچه در عمل کار کرده است، انطباق خواهد داد. ا که در تئوری میترتیب، دانشجو چیزی ر

التحصیالن نتوانند درک صحیحی از آنچه در واقع در زمین کشاورزی اتفاق نتیجه اهمیت ندادن به دروس عملی این است که فارغ

ا کشاورز التحصیل رشته کشاورزی بتواند بداشت که فارغتوان انتظار افتد، داشته باشند. وقتی چنین درکی وجود نداشته باشد، نمیمی

به خوبی ارتباط برقرار کند. چراکه الزمه ارتباط برقرار کردن این است که بتواند شرایط واقعی مزرعه را درک کند و مشکل کشاورز 

با کشاورز ارتباط پویا داشته دهد که دانشجو در طور دوران تحصیل و حتی پس از آن، را لمس کند. این درک عمیق زمانی رخ می

های الزم عملی را در التحصیالن آموزششود که فارغالتحصیالن و کشاورزان از آن جایی ناشی میباشد. حلقه مفقوده بین فارغ

دهای دیها باید وزن کارهای عملیاتی را به معنای واقعی افزایش دهند. باید بازبینند. برای حل این مشکل دانشگاهها نمیدانشگاه

ها باید صورت گیرد که در این زمینه وزارت عملیاتی در رشته کشاورزی افزایش پیدا کند و بازنگری در سرفصل بسیاری از رشته

 جهاد کشاوزری نقش بسیار مهمی خواهد داشت.

 با توجه بهها را در حوزه پزشکی شاهد هستیم. های موفق در زمینه ارتباط میان محیط عملی و دانشگاهیکی از تجربه

بینیم که عملکرد این بخش بسیار قابل قبول های علوم پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت هستند، میاین که دانشگاه

است. اگر بخواهیم چنین مدلی را در بخش کشاورزی پیاده کنیم، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش چه 

 نقشی باید ایفا کند؟

های بسیار خوبی در این حوزه ترتیب داده است. این وزارتخانه صلی بخش کشاورزی است که تالشوزارت جهاد کشاورزی بازوی ا

ها وارد تری را در زمینه آموزش ایفا کند و از کانال وزارت علوم، با دانشگاههایی که تاکنون داشته، نقش پررنگتواند در ادامه نقشمی

های تحصیلی متولی ها، در برخی از ترمنامه دوجانبه یا چندجانبه با دانشگاهتفاهممذاکره شود. وزارت جهاد کشاورزی باید در قالب 

دانشجویان شود و آن ها را وارد بخش اجرا کند. وزارت جهاد کشاورزی مراکز تحقیقاتی متعددی دارد و با کشاورزان در تماس است. 

ان را داشته باشد با محققان، پژوهشگران و کارشناسان بدنه دانشجو پس از این که دروسی را در دانشگاه سپری کرد باید این امک

 وزارت جهاد کشاورزی ارتباط برقرار کند و از تجربیاتی که آن ها در بخش اجرا دارند استفاده کند. 
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هم بر های تئوری و دانشجو باید با ترکیبی از همکاری وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه آموزش داده شود تا بتواند هم بر حوزه

های عملی های وزارت جهاد کشاورزی این است که بخشی از آموزشهای عملی تسلط داشته باشد. یکی از مهمترین مسوولیتحوزه

 شود.ها هم تسهیل میمورد نیاز دانشجویان را متقبل شود. در این صورت، ارتباط دوسویه میان بخش کشاورزی و دانشگاه

شود. به اعتقاد ها عنوان میان عامل اصلی خال میان بخش کشاورزی و دانشگاهگاهی اوقات ضعف بخش ترویج به عنو

 تواند به پر کردن این خالء کمک کند؟های ترویجی در بخش کشاورزی چگونه میشما، تقویت فعالیت

می به این معنا که علتواند خالء میان دانشگاه و زمین کشاورزی را پر کند. همین طور است. در حقیقت این بخش ترویج است که می

ای قابل فهم به کشاورز منتقل شود. در ایران کشاورزان سطح تحصیالت پایینی دارند. که در دانشگاه تولید شد باید با زبان و شیوه

ب اکرده رشته کشاورزی این هنر را داشته باشد تا بتواند خوراک زبانی، روشی و فکری مناسبی را برای کشاورز انتخباید فرد تحصیل

 کند. 

توانند دانش خود را التحصیالن دانشگاهی دانش بسیار خوبی دارند و در عرصه عملیاتی هم قوی هستند اما نمیگاهی اوقات فارغ

 شودها آموزش داده میمنتقل کنند. در این خصوص بهتر است مروجانی وجود داشته باشند تا انتقال مفاهیمی را که در دانشگاه

 وج این است که مطالبی را که آموزش دیده به روش مناسبی به کشاورز منتقل کند. متقبل شوند. کار مر

 در حوزه ترویج وزارت جهاد کشاورزی باید چه اقداماتی را دنبال کند؟

در این زمینه بسیار مهم است که وزارت جهاد کشاورزی بخش ترویج خود را بیش از چیزی که امروز وجود دارد تقویت کند. متاسفانه 

ریزی ر حال حاضر بخش ترویج در کشاورزی ایران مغفول واقع شده است. در این خصوص، در وزارت جهاد کشاورزی هم باید برنامهد

 التحصیالن دانشگاهی را به خوبی با کشاورز پیوند دهیم. تری در حوزه ترویج صورت گیرد تا بتوانیم فارغدقیق

ایی است تا به اهمیت و جایگاه ترویج در بخش کشاورزی پی ببریم. متاسفانه در بسیاری هسازیالبته این امر هم خود نیازمند فرهنگ

د. در شوای سبک و ساده به آن نگاه میشود فردی دانشجوی آموزش و ترویج کشاورزی است، به عنوان رشتهاز موارد وقتی گفته می

ای مختلف علمی در علوم کشاورزی تسلط داشته باشد تا بتواند هحالی که در عمل این طور نیست. یک مروج باید به ترکیبی از حوزه

ای را به کشاورز هایی که در دانشگاه دیده است، راهکار قابل فهم و سادهبیند لمس کند و بر اساس آموزشچیزی که در مزرعه می

ه مبدا تولید آن ها دانشگاه است، به توان مفاهیم مورد نیاز کشاورزان را کمنتقل کند. در صورتی که بخش ترویج تقویت شود، می

ها و راهکارهای در حال حاضر شاهد هستیم که کشاورزان چندان از توصیهزبانی ساده به کشاورزان و فعاالن منتقل کرد. 

 توانکنند و به دانش بومی خود اطمینان بیشتری دارند. علت این امر چیست؟ چطور میکارشناسان استقبال نمی

 ه مبتنی بر اعتماد متقابل میان کشاورز و کارشناس برقرار کرد؟ای دوسویرابطه

شود، اغلب به کشاورز نگاهی از باال به پایین می التحصیل کشاورزی وارد کار و عرصه عملیاتی میمتاسفانه در حال حاضر وقتی فارغ

یشتری دارد و براساس همین دیدگاه، دانش التحصیل دانشگاهی سواد علمی بشود که یک فارغاندازد. معموال اینگونه پنداشته می

 شود. این در حالی است که چنین تفکری اشتباه است. بومی و تجربه چندین و چندساله کشاورز در چنین دیدگاهی لحاظ نمی

ه کشاورز کسیستم باال به پایین در بخش کشاورزی باید به طور کلی از میان برداشته شود. به جای این که این فکر را داشته باشیم 

باید در خدمت کارشناس باشد، باید تصور کنیم که کارشناسان هستند که باید در خدمت کشاورزان باشند. وقتی شیوه نگاه عوض 

 دهد. بدین ترتیبکند. اینگونه است که شیوه دستوری جای خود را به تعامل دوجانبه میشود، نحوه تعامل با کشاورز تغییر می

 تواند دانشی را به او منتقل کند و بر عکس. اند که کشاورز هم میدکارشناس کشاورزی می
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نان شود؟ آیا این عامل چکنید با تغییر نوع نگاه کشاورز به کارشناس و برعکس، چه چیزی دستخوش تحول میفکر می

 های کشاورزی کشور ایجاد کند؟قدرتمند هست که در نهایت بتواند تغییر مثبتی در رویه

وع نگاه کشاورز به کارشناس و کارشناس به کشاورز تاثیرگذار است و در حقیقت این نخستین راهی است که باید برای قطعا تغییر ن

ترکیب دانش بومی و دانش آکادمیک بخش کشاورزی بپیماییم. اولین قدم برقراری ارتباط دوسویه مبتنی بر اعتماد متقابل است که 

ف باید نوع نگرش خود را تغییر دهند. با ترکیب کردن چیزی که در دانشگاه آموزش داده برای برقراری این نوع ارتباط، هر دو طر

توان راهکار عملیاتی مناسبی برای ارتقای بخش کشاورزی کشور ایجاد کرد. در این صورت، کشاورز شده و دانش بومی کشاورز می

دستوراتی بدهد که حتی با واقعیت هم متناسب نیست. در  داند که کارشناس نیامده تا به اوکند و میهم به کارشناس اعتماد می

های کشاورزی متفاوت دهد که با واقعیتحال حاضر متاسفانه به دلیل ضعف در دروس اجرایی، کارشناس پیشنهاداتی را ارائه می

اعتماد  د، کشاورز به کارشناسشود. اما وقتی تعامل خوبی برقرار شواعتبار میاست و بدین ترتیب دیگر حرف کارشناس نزد کشاورز بی

کند و این اصل نخستی است که برای تقویت بخش ترویج نیاز است.وقتی تعامل دوجانبه و مناسبی بین کشاورز و کارشناس برقرار می

، توانند کنار هم قرار گیرند و با هم همکاری خوبی برای ارتقای فعالیت کشاورزی خواهند داشت. در این صورتشود، این دو می

هم  گذارد. کارشناسیکشاورز با توجه به اعتمادی که جلب شده، با اطمینان خاطر بیشتری مشکالت خود را با کارشناس در میان می

تواند راهکار عملیاتی ارائه دهد. در این صورت است های الزم را هم در بخش تئوری و هم در بخش عملی دیده است، میکه آموزش

 تر ظاهر شوند.توانند در بخش کشاورزی پررنگتحقیقاتی میها و موسسات که دانشگاه

http://www.iana.ir/fa/news/47۸7۸/%D۸%B6% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 تولید محصوالت کشاورزی/بسیاری از ظرفیت های حوزه کشاورزی مغفول مانده استدرصدی  ۸هدفگذاری رشد 

درصدی در تولید محصوالت کشاورزی هدفگذاری شده که اکنون  8وزیر جهاد کشاورزی گفت:تا پایان دولت دوازدهم رشد ساالنه 

 .درصد رسیده است5.3این رقم به 

، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در برنامه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

اظهار داشت: در این برنامه ها اساس کار را بر توسعه سال آینده  4نگاه یک در خصوص برنامه های پیشنهادی خود به مجلس برای 

بهره وری گذاشته ایم و ظرفیت های مغفول بخش کشاورزی را مورد توجه قرار دادیم و نگاه ما بر اساس اسناد باال دستی همچون 

 21وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم تولید محصوالت کشاورزی با رشد .برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی تدوین شده است

میلیون تن رسیده است ادامه داد:ما در بحث گندم و دانه های روغنی رشد داشته ایم در خصوص محصوالت  118میلیون تنی به 

وزیر جهاد . رشد داشتیم 5.3کشاورزی  محصوالت تولید در باغی با توجه به تنوع محول قابلیت صادرات داریم و به طور متوسط 

کشاورزی تصریح کرد:در ارتباط با شیر و فرآورده های لبنی و محصوالت باغی مزیت داریم و در محصوالت زراعی با توجه به کمبود 

 .منابع آبی، تمرکز را بر روی محصوالتی که از آب سبز و بارندگی بهره می برند همچون گندم و جو ، قرار داده ایم

 ضرورت توجه به ظرفیت های مغفول مانده بخش کشاورزی

وی اظهار داشت:ما از بسیاری از ظرفیت های بخش کشاورزی غافل هستیم به طور مثال در گیاهان دارویی با توجه به درخواست 

 .بازار جهانی و تنوع محصول در کشورو همچنین قابلیت اشتغال زایی باال، می بایست کار بیشتری انجام گیرد

این مقام مسئول تصریح کرد: در حوزه پرورش ماهی در قفس در ارزیابی اولیه پیش بینی ظرفیت پرورش یک میلیون تن ماهی در 

 .هزار تن برسد 200ساله مقررشده ظرفیت تولید به  5قفس در دریا داریم و در برنامه  400قفس را داریم ؛اکنون 

ای بهره گیری از این ظرفیت ها و افزایش اشتغال زایی دارید گفت:ما در توسعه گلخانه بر وی در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای 

هزار و  2تا  2هزار نفر اشتغال خواهیم داشت و ما امیدوار هستیم ساالنه  10با توجه به کاهش مصرف آب می توانیم در هر هکتار 

 .ت که باید آب را به تولید محصوالت آب بر اختصاص ندهیمهکتار را تبدیل به کشت گلخانه ای کنیم و این نکته ضروری اس 500

درصدی در تولید محصوالت کشاورزی هدفگذاری شده که اکنون این رقم  8حجتی اظهار داشت: تا پایان دولت دوازدهم رشد ساالنه 

 .است پذیر امکان مالی منابع اختصاص به توجه با رشد میزان این به دستیابی و درصد رسیده 5.3به 

 ساله 10هدفگذاری بهبود تراز تجاری غذایی در افق 

میلیارد  3.1میلیارد دالر بهبود یافته و به منفی  5سال گذشته علی رغم افزایش جمعیت  4وی ادامه داد:تراز تجاری غذای ما طی 

محدودیت ها همچون کمبود وی افزود: البته برخی .ساله به صفر برسد 10دالر رسیده است و برنامه ما اینست که این رقم در افق 

هزار تن افزایش تولید داشتیم و در همین بحث شکر  520به میزان  96منابع آب در تولید وجود دارد ؛در حوزه تولید شکر در سال 

 برابر افزایش 3با توسعه کشت پاییزه و کاهش کشت بهاره می توانیم آب مصرفی را کاهش داده و کنترل کنیم و با همین میزان آب ، 

عضو کابینه دولت در مورد مشارکت بخش خصوصی در حوزه کشاورزی اظهار داشت:در ارتباط با بحث تولید .کشت داشته باشیم

 ینوهمچن بذر تامین و آفات با مبارزه مثل خدمات ارائه و ها ساخت زیر خصوصی ترین بخش اقتصاد کشور کشاورزی است امادر حوزه 

وی ادامه داد: در این راستا سرمایه بانک کشاورزی با پرداخت بدهی .را به این حوزه اختصاص دهد عیمناب دولت باید ، تسهیالت ارائه

درصد پایین ترین نرخ بهره  15برابر افزایش یافته و در نتیجه ظرفیت وام دهی را باال بردیم و در حال حاضر با  4های دولت به 

 .تسهیالت را داریم

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

154 
 

 مکانیزه کردن سیستم آبیاری مزارع

میلیارد دالر منابع صندوق توسعه ملی برای مکانیزه کردن سیستم آبیاری در تمامی  10وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تخصیص 

هزار هکتار از مزارع استان  46میلیون دالر آن متعلق به  500مناطق کشور اظهار داشت:این منابع به سه بخش تعلق گرفته است؛ 

 مزارع به لوله با را ّب  ایم توانسته نیرو وزارت کامل پرداخت شده و به موجب آن با همکاری  سیستان و بلوچستان است که به طور

 هکتار هزار 550 به بوط مر نیز منابع این از دالر میلیارد  1.5وی افزود:.هزار هکتار به بهره برداری می رسد 21ماه آینده 2 تا و ببریم

هزار هکتار هم  238هزار هکتار به پایان می رسد و تجهیز  318نخست آن امسال با تجهیز  فاز که شود می خوزستان استان مزارع از

 شمال و  غربی های استان به مربوط نیز  دالر میلیارد 8 حدود حجتی ادامه داد: مابقی منابع .نیاز به تامین منابع مالی جدید دارد

 ه بهر آماده هزار هکتار  100تار مبادله موافقت نامه صورت گرفته و هک هزار 230 حدود نیرو وزارت همکاری با  که شود می  غربی

 کار اساس و داریم الزم هکتار هر تجهیز برای میلیون تومان  10عضو کابینه دولت تصریح کرد:به طور متوسط حدود .است برداری

یافته را مورد بهر ه برداری قرار می  صتخصی آب همان و دهیم نمی تخصیص را جدیدی آب که معنا بدین است آب وری بهره بر  ما

درصد رسیده است و نقظه  44.4به  37.5درصد افزایش یافته و از 7سال گذشته  4وی تاکید کرد:راندمان آبیاری در طول . دهیم

ی حجتی در پاسخ به این سوال که پیشرفت ما در نوین کردن سیستم آبیار.درصد است 70 تا 60 رقم به رسیدن دنیا در مطلوب 

چگونه است، گفت: ما امروز تمامی ظرفیت ها ی نوین کردن سیستم آبیاری را در داخل مملکت داریم و با توجه به محدودیت منابع، 

 .هزار هکتاری در کشور موجود است 400هزار هکتار را می توانیم تجهیز کنیم اما ظرفیت  200

 ضرورت حمایت دولتی از حوزه کشاورزی

نه می توان نقدینگی را به سمت کشاورزی هدایت نموداظهار داشت: در حوزه کشاورزی زیر ساخت ها را وی در خصوص اینکه چگو

باید دولت حمایت کند و سرمایه گذاری را مردم انجام دهند و به دلیل هزینه باالی کشاورزی در کشور به موجب کمبود بارش و 

حجتی افزود:در کشور های توسعه یافته به طور مثال امریکا .شته باشدمحدودیت های تولید ،باید دولت از این بخش حمایت کافی دا

هزار میلیارد دالر یارانه به بخش کشاورزی اختصاص می یابد ولی در کشور ما یارانه تنها در بخش بیمه و مبارزه با آفات محدود می 

با دیگران و صادرات به بازار های هدف عقب  وی ادامه داد:باید از بخش تولید محصوالت کشاورزی حمایت کنیم تا در رقابت.شود

 .نمانیم

 وضعیت تولید در حوزه محصوالت اساسی

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص بحث محصوالت اساسی تصریح کرد:محصوالت اساسی غذای روزانه مردم را تشکیل می دهد و دولت 

حوزه ها ضروری است همچون گندم، برنج، شکر، گوشت ها بر روی ذخیره سازی آنها حساس هستند و تعادل عرضه و تقاضا در این 

 تا 80 حدود در متوسط طور به:گفت است مقدار چه محصوالت این در ما خودکفایی ضریب وی در پاسخ به این سوال که .و لبنیات

زه تولید دانه حجتی با اشاره به اینکه در حو.کمتراست محصوالت برخی در و باال درصد این محصوالت بعضی در و است درصد 85

های روغنی وضعیت قابل قبولی نداریم افزود:برنامه ریزی هایی صورت گرفته که در حوزه کلزا تولید را افزایش دهیم و سال آینده به 

ل معاد که را نیاز درصد 70 ساله  10هزار تن برسیم ؛ همچنین در مجموعه دانه های روغنی و زیتون برنامه داریم تا در افق  450

 .کنیم تامین زار تن است ه 900

 چرایی واردات محصوالتی همچون میوه،گندم و برنج

حجتی در خصوص واردات گندم گفت: این رقم بسیار ناچیز بوده و باید تراز کل را مد نظر قرار دهیم ؛امسال در بخش گندم واردات 

تولید داخل بود؛ از نظر ما واردت گندم ممنوع است میلیون تن  11هزار تن در مقابل حدود  300میلیون و  1نداشتیم و سال گذشته 

وی در باره واردات میوه نیز اظهار داشت:در .اما ورود موقت به منظور تعادل بازار و یا ایجاد ارزش افزوده بیشتر و صادرات اشکالی ندارد
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ت می گیرد اما واردات مابقی میوه ها حال حاضر واردات محصوالتی مثل موز ، انبه و آناناس را داریم که بنا به سلیقه مردم صور

ممنوع است؛ واردات همین میوه ها نیز مشکالتی برای تولید کننده داخلی به وجود می آورد به طور مثال با افزایش واردات موز ، 

وزیر جهاد .مصرف میوه هایی مثل انگور و ... کم می شود و باید آرام آرام فرهنگ و سلیقه را به سمت تولیدات داخلی سوق دهیم

 داشتیم تولید رشد درصد  15تا  10کشاورزی در خصوص واردات برنج گفت:برنجی که وارد می شود مکمل نیاز کشور است ؛ امسال 

 ولی نداشتیم خوبی وضعیت اخیر سال 3 طول در ما نشود؛ وارد داخلی تولید به زیادی آسیب که کنیم می کنترل ما واردات حوزه در

 .رای تولید و فروش برنج داخلی نداریممشکلی ب 94 سال از

 مشکل پرداخت خریدهای تضمینی حل می شود؟

حجتی در خصوص مشکل تاخیر در پرداخت ها ی خرید های تضمینی گفت: بهترین حالت برای ما اینست که شرایط بازار طوری 

 .شکل مواجه می کندباشد که خرید تضمینی نداشته باشیم ولی در پرداخت ها ، محدودیت منابع ما را با م

وی ادامه داد:اعداد و ارقام باال است و اگر منابع و مصارف ما در بودجه همخوانی داشته باشد، می توان تاخیر در پرداخت ها را کاهش 

 . داد؛ ما عذر خواهی می کنیم وتالش می کنیم این پرداخت ها به موقع شود اما مشکل محدودیت منابع داریم

 ها و تولید ماشین آالت کشاورزیوضعیت تامین نهاده 

 دانش های شرکت زمینه این در: گفت است بذر کشاورزی، بخش در گذار اثر نهاده  مهمترین وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه 

ون حدود ؛ اکن هستند تولید حال در شرکت دو یکی و داریم بذر مشکل صیفی، و سبزی  دربخش ولی دادند افزایش را ،تولید بنیان

وی افزود:در حوزه تولید کود در بخشی از ذخایر معدنی کمبود داریم؛ تالش می کنیمبه .هزار تن بذر هیبرید وارد می شود 300

حجتی تصریح کرد:در حوزه .کنیم حرکت بیو کودهای و ها مغذی ریز تولید سمت به همت دانشمندان از تولید کودهای شیمیایی 

مکانیزاسیون بخش کشاورزی به ویژه در بحث تولید تراکتور ، کمباین و دنباله بند وضعیت بسیار خوبی داریم و برخی ماشین آالت و 

 .از افزایش رشد تولید محصوالت را مدیون صنعت گران هستیم

 ضرورت کوتاه شدن فاصله مزرعه تا بازار مصرف

تا مصرف مشکالت متعددی وجود دارد و در این زمینه موفق عمل نکرده ایم وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از مرحله بعد از تولید 

گفت:باید با توسعه تعاونی ها برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد تا محصوالت تولیدی به نزدیک ترین بازار مصرف برسد و دست واسطه 

 .ها از آن کوتاه شود

 .بگیرند و محصول را به صورت مستقیم از تولیدکننده به بازار مصرف برسانند وی ادامه داد:تعاونی های مردمی باید این امر را بر عهده

http://www.yjc.ir/fa/news/62۱9۰۰۱/%D9%۸7%D۸%AF%D9 
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 برنج
 فودپرس ۱۳۹6شهریور ماه  ۱چهار شنبه 

اند؟/ به جای روغن خام دانه روغنی های روغن تعطیل شدهکنیم/ چه کسی گفته کارخانهاز اول شهریور برنج وارد نمی
 می آوریم

تمهیدات دولت برای کاهش های روغن و وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نشست هیات دولت در خصوص شایعه تعطیلی کارخانه

اند؟ ما برای ایجاد ظرفیت و ارزش افزوده به جای روغن خام دانه روغنی های روغن تعطیل شدهواردات گفت: چه کسی گفته کارخانه

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران  .کنیموارد می

ی آید در مقاطع مختلف رسیدگخصوص جلسه امروز کابینه گفت: در این جلسه به کارهای جاری در ارتباط با مسائلی که پیش می در

هایی که به صنعت مرغداری و دام مربوط است در دستور کار بود و در مورد آن بحث شد. برای مثال بحث حوادث غیرمترقه و بیماری

های روغن طرحی برای جلوگیری از واردات روغن وجود دارد یا خیر ؟ با طرح وجه به تعطیلی کارخانهاو در مورد اینکه آیا با ت.شد

اند؟ ادامه داد: ما میزان مشخصی روغن نیاز داریم؛ مثال یک میلیون و چهارصد هزار های روغن تعطیل شدهاین سوال که مگر کارخانه

گیری دولت در دو سه سال گذشته این بوده که به جای واردات جهت .پیدا کند تن که امیدواریم سال به سال نیاز به واردات کاهش

آید هم وی گفت: وقتی دانه می.کشی باشد که ارزش افزوده داشته باشدروغن خام دانه روغنی وارد کنیم و یک عملیاتی قبل از روغن

شود؛ هم در صنعت روغن کشی هم در صنعت تسویه یارزش افزوه برای روغن کشی دارد هم کنجاله آن برای دام و طیور استفاده م

حجتی خاطرنشان کرد:  .هایی ایجاد شده است که چند برابر نیاز کشور است. البته این به بخش صنعت مربوط استروغن ظرفیت

وند خل کشور انجام شها در دااندر کار و سرمایه گذاران باید به این سمت ببرند که این فرآیندقطعا بخشی از ظرفیت را عزیزان دست

ای با ظرفیت کامل کار اگر جایی کارخانه .و از طرفی برای کشور هدف محصول نهایی را صادر کنند تا ظرفیتشان را افزایش دهند

او در پاسخ به سوال دیگری در خصوص مباحثی .کند به این دالیل است وگرنه هیچ محدودیتی در ارتباط با نیاز کشور وجود نداردنمی

کند؟ گفت: بحث شما ناظر بر رپورتاژی است رباره خرید تضمینی گندم پیش آمده و اینکه این اتفاقات فساد و رانت ایجاد میکه د

که چند شب پیش در خبر بیست و سی مطرح شد و بعد هم خبر اصالح شد. این تخلفی بود که یک نفر مرتکب شده بود. گندم افراد 

 این .بود انداخته راه جنجال فرد این و نگرفت تحویل خرید مرکز. بدهد تحویل خواستمی و بود دهکر ماسه به آلوده و را خریده بود 

دار باشد طرف گفته بود از رود باید شناسنامهباتوجه به اینکه گندمی که به مرکز خرید می .داد رخ فارس شهرهای از یکی در اتفاق

دار در نهایت به این نتیجه رسید که مزرعه دار ها از مزرعهادامه گفت: پیگیریوی در .مزرعه دار به همین شکل تحویل گرفته است

ها گفت مزرعه من پاک است. همانجا صورت جلسه شد و شورای تامین شهرستان تشکیل شد و طرف بر این اساس موظف شد گندم

  .های پاک را تحویل بدهدرا پاک کند و گندم

ها آلوده بوده است گفت: من نمیدانم شود این برنجبرداشت برنج در کشور و اینکه گفته میحجتی در خصوص واردات برنج در زمان 

 .دش نخواهد وارد برنج شهریور اول از اما شود وارد برنج این بود بنا کنند. آلوده بوده یا نه؛ اگر هست مراجع ذی ربط جلوگیری می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=e7d۱۸۸۰۱a9774c949e9a۱ 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۹تاریخ: 

 شوداندازی میماه دیگر راه 2المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران مرکز بین

الزم، بورس مبادله ای برنج در مرکز بین المللی و پایانه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: با مهیا شدن زیرساخت های 

 .صادراتی برنج ایران در شهرستان آمل راه اندازی می شود

به گزارش ایانا، مجتبی خسروتاج امروز پنجشنبه در جمع اعضای هیات مدیره پایانه صادراتی برنج ایران با ابراز خوشحالی از اینکه 

با ساخت پایانه برنج، زنجیره تولید،  :لید این محصول راهبردی است، راه اندازی می شود گفتبورس برنج در استانی که قطب تو

رئیس سازمان توسعه تجارت . فرآوری و خرید و فروش و تجارت بین المللی آن هم در اختیار این قطب تولیدی قرار گرفته است

محصول استراتژیک کشور که از نظر عطر، طعم و کیفیت مورد توجه مصرف ایران با اشاره به اینکه ساخت پایانه برنج برای مبادله این 

کنندگان داخلی و نیز مخاطبان خاص خارجی است، اظهار کرد: ضرورت این مرکز از آنجا مورد توجه است که با فعال شدن این مرکز 

خسروتاج .مشتریان دیگر کشورها مهیا می شود ماه آینده، نگاه صادراتی به این محصول تقویت و زمینه ارتباط بیشتر با تجار و 2تا 

راه اندازی بورس برنج در این پایانه صادراتی را موجب ایجاد دو مزیت فضای رقابتی و همچنین شفاف تر شدن قیمت ها و تنوع 

این محصول را  درصد نیاز کشور به 40استان مازندران با تولید ساالنه حدود یک میلیون تن برنج سفید، بیش از .محصوالت برشمرد

 .تامین می کند

 درصدی مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران 9۸پیشرفت فیزیکی 

ماه آینده بهره  2درصد پیشرفت فیزیکی دارد تا  98فاز نخست مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران که هم اکنون 

هزار مترمربع آن انبار  50هزار مترمربع در حال ساخت است که  170احت بیش از این مجموعه در زمینی به مس.برداری می شود

 700هزار متر مربع نیز واحدهای تجاری و خدماتی و سالن معامالت و پنجره واحد برای صادرات است، تاکنون بیش از  6برنج و 

برداری از فاز نخست این پایانه، ساالنه برای حدود  با بهره.سهامدار مرکز برای آن هزینه شده است 430میلیارد ریال توسط بیش از 

 .هزار تن برنج تولیدی مازندران ظرفیت نگهداری، خرید، فروش و صادرات ایجاد می شود 700هزار تن برنج و در فاز نهایی تا  350

لم و بدون ناخالصی و نیز ساماندهی بازار فروش و عرضه برنج، برند سازی و اطمینان خاطر برای مصرف کننده جهت خرید برنج سا

جلوگیری از واردات برنج و ظرفیت برای صادرات این محصول از دیگر اهداف مهم ساخت مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادراتی 

 /.برنج ایران در مازندران است

ews/http://www.iana.ir/fa/n4۸۰94/%D9%۸۵%D۸%B۱% 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 شودهزارتن پسته صادر می ۱۵۰امسال 

هزار تن  150رئیس انجمن پسته ایران بااعالم اینکه صادرات پسته کشور در نیمه دوم امسال رونق می گیرد، پیش بینی کرد امسال 

محسن جالل پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  .دالر صادرشودمیلیون  500پسته به ارزش یک میلیارد و 

هزارتن پسته می تواند  235ایران درباره وضعیت تولید و صادرات پسته کشور گفت: پیش بینی می شود ایران امسال با تولید حدود 

وی گفت: سال گذشته بخش عمده .زده خواهد شد 1390حجم صادرات را افزایش دهد و بدین ترتیب رکورد تولید پسته از سال 

پسته تولیدی ایران به بازارهای هدف صادر شد و نیمه اول امسال به دلیل نبود پسته اندکی حجم صادرات کاهش یافت که در نیمه 

به دلیل عرضه  هزارتن پسته در کشور تولید شد که بخش عمده آن 170وی افزود: سال گذشته بیش از .دوم امسال رونق می یابد

هزارتن به ارزش یک میلیارد  135وی میزان صادرات پسته کشور در سال گذشته را .نشدن پسته امریکا، به بازارهای جهانی صادر شد

رئیس انجمن پسته ایران افزود: سال گذشته امریکایی ها به دلیل داشتن حجم باالی تولید پسته به .میلیون دالر اعالم کرد 200و 

 ولمحص این نتوانند شد باعث امر همین که شدند مواجه برداشت زمان شدن طوالنی و محصول برداشت مشکل هزارتن با 430میزان 

جالل پور گفت: بنابراین با وجود کمبود تولید پسته در کشور، ایران اقدام به صادرات گسترده پسته .کنند عرضه بازار به موقع به را

 .مهر، آبان و آذرماه رکورد صادرات پسته ایران نسبت به سال های گذشته شکسته شددر سال گذشته کرد و در ماه های 

در نیمه اول امسال ایران با پنج هزار  :رئیس انجمن پسته ایران با اشاره به کاهش تولید پسته کشور در شش ماه نخست امسال افزود

روز تا یک  20صی با بیان اینکه پسته جدید امسال از این فعال بخش خصو.تن پسته به طور عملی پسته ای برای صادرات نداشت

ماه آینده به بازار جهانی عرضه می شود، افزود: پسته یک محصول کشاورزی دارای سال آور )تولید بیشتر( و سال ناآور )تولید کم( 

نشان می دهد امسال امریکا  جالل پور گفت: برآوردها نیز.است که به نظر می رسد امسال محصول ما در سال آور قرار داشته باشد

هزارتن می رسد که شاهد کاهش صادرات محصول آمریکا خواهیم  270در سال ناآور پسته قرار دارد بنابراین حجم تولید به میزان 

د وتاکنون امریکا با بیشترین حجم تولید رتبه اول و ایران رتبه دوم تولید پسته جهان را به خ 2012جالل پور افزود: از سال .بود

 .اختصاص داده ، این درحالیست که ایران با صادرات بخش عمده محصوالت خود رتبه اول صادرات پسته را در جهان دارد

درصد پسته تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه می  50درصد پسته تولیدی و امریکا نزدیک  85به گفته وی، ایران ساالنه 

 .استان کشور تولید می شود که استان کرمان بیشترین قدمت را در تولید این محصول دارد 19پسته ایران اکنون در بیش از  .کنند

 .راه اندازی شد 1384انجمن پسته ایران در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/47880/%D8%A7%D9%85 
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 پنبه
 آیانا - ۱۳۹۶ شهریور ۰۸تاریخ: 

مصر افزایش یافت/ تعیین قیمت  "طالی سفید"بازگشت صنعت پنبه و نساجی مصر به جایگاه خود/ صادرات 
 تضمینی خرید پنبه از کشاورزان، به افزایش کشت پنبه انجامید

ه این دوره تا پایان اگوست افزایش یافته ک 2016/2017هزار تن در فصل  38هزار تن در سال گذشته به  32صادرات پنبه مصر از 

شناخته می شود. در عین حال  "طالی سفید"امسال است و این افزایش به دلیل توجه خاص دولت به محصولی است که به عنوان 

 .دولت در نظر دارد تا میزان بیشتری از سهم بازار جهانی را به پنبه مصری در رقابت با پنبه های با کیفیت پایین اختصاص دهد

افزایش یافته که این دوره تا پایان اگوست  2016/2017هزار تن در فصل  38هزار تن در سال گذشته به  32ت پنبه مصر از صادرا

شناخته می شود. در عین حال  "طالی سفید"امسال است و این افزایش به دلیل توجه خاص دولت به محصولی است که به عنوان 

 م بازار جهانی را به پنبه مصری در رقابت با پنبه های با کیفیت پایین اختصاص دهد.دولت در نظر دارد تا میزان بیشتری از سه

، تصمیم کابینه در ماه گذشته برای تعیین قیمت تضمینی خرید پنبه از کشاورزان، منجر به افزایش "زاویا"به گزارش ایانا از سایت 

ورای پنبه در وزارت کشاورزی و اصالحات زمین، گفت: قابل توجه در کشت این محصول شده است.محمد عبدالمجید، سرپرست ش

مترمربع( ، از پنبه های الیاف بلند، در کمتر از دو ماه آماده  4200)واحد مساحت در مصر برابر با فدنز  216،000در حال حاضر "

فدنز، بوده و انتظار می رود این میزان افزایش و در نتیجه  131،000در فصل گذشته میزان مناطق کشت شده، "برداشت می شوند.

( در هر  Lira Egypt)پوند واحد پول مصر با نشانه:  LE 2100ابر با صادرات در این فصل دو برابر شود.دولت، قیمت تضمینی بر

در هر کانتار پنبه از منطقه مصر پایین قرار  LE 3،300کیلوگرم( برای پنبه کشت شده در استان های مصر باال و  45کانتار )حدود 

که آن ها نتوانند محصوالت خود را به فروش داده است. این ها قیمت هایی است که دولت به کشاورزان پرداخت می کند، در صورتی 

در هر کانتار است، اما به دلیل  LE2000همچنین پنبه وارداتی با کیفیت پایین با قیمت کمتر از  "برسانند. عبدالمجید توضیح داد: 

 "می کنند. اینکه کارخانه های نساجی به سختی می توانند ارز خارجی بگیرند ، از پنبه مصری برای تولید خود استفاده

و  LE2,400 پنبه مصری در حال حاضر در بازار محلی بسته به این که محصول از مناطق باالیی یا پایینی مصر باشد در حدود

LE3،000 .در هر کانتار به فروش می رسد و این درحالی است که قیمت مناطق پایینی به دلیل کیفیت باالتر، گران تر هستند 

، 53/1966کاشت بذرهای پنبه خارجی تحت قانون خاک مصر "شدید کنترل بر مزارع تولید پنبه ، افزود: عبدالمجید، با اشاره به ت

 "، از این قانون پیروی نکرده اند. 2011ممنوع است ، اما بسیاری از مؤسسات به ویژه پس از ناآرامی های سیاسی سال 

استان به کشت نوع خاصی از پنبه مصری اختصاص داده می  وزارت کشاورزی هر ساله یک نقشه ای را چاپ می کند که در آن هر

شود و در عین حال کشت بذرهای خارجی را نیز ممنوع کرده است، که شامل بذر پنبه امریکایی می شود ، این نوع بذر را می توان 

تر جر به تولید بیشدر سطح کمتری کاشت و سریع هم برداشت کرد.این درحالی است که بازرسی ها در فصل گذشته تشدید و من

پنبه باکیفیت الیاف بلند مصر شده است.عبدالمجید و دیگر کارشناسان پیش بینی می کنند که با افزایش مناطق کشت پنبه مصری 

، صادرات هم افزایش می یابد، در عین حال وی امیدوار است که با افزایش پنبه خام برای کارخانه های نساجی ، صادرات از ارزش 

من امیدوارم که پنبه خام مصر قبل از صادرات به نخ تبدیل شود، زیرا با این اقدام ارزش آن "ره مند شود.عبدالمجید گفت: افزوده به

سید محمد، سرپرست شورای صادرات منسوجات مصر، نیز معتقد است که بهتر است که این محصول به "، ده برابر افزایش می یابد.

پنبه خام مصر به کشورهایی مانند هند و پاکستان صادر می شود اما با مواد با کیفیت "د: عنوان نخ صادر شود.وی خاطرنشان کر

پایین تر ترکیب شده و به عنوان پنبه مصری به فروش می رسد، که این امر به شهرت پنبه مصری در بازار جهانی لطمه می زند؛ 

کارخانه های نساجی در حال حاضر به واردات پنبه ارزان "ام شود.بنابراین باید به صادرات نخ و پارچه به جای صادرات پنبه خام اقد
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تر از کشورهایی چون هند اقدام می کنند، اما سید محمد پیشنهاد داد ، می توان با افزایش اقدمات بر روی واردات پنبه ، از محصوالت 

د مزارع مصر برای تولید منسوجات و پارچه کارخانه های نساجی محلی می توانند از پنبه الیاف بلن"داخلی حمایت کرد.وی گفت: 

های با کیفیت بهره ببرند و این کارخانه ها با پرداخت بیشتر برای پنبه خام داخلی ، می توانند به نسبت نخ و پارچه های مصری که 

 "در هند و پاکستان پس از مخلوط کردن مواد دیگر فروخته می شوند، به ارزش افزوده باالتری دست یابند .

برای پاسبانی از شهرت پنبه مصری ، باید در زمینه کیفیت آن بکوشیم ، و همچنین باید تعداد کارخانه های نساجی  "حمد، گفت: م

با تشدید کنترل بر مزارع به منظور اطمینان از کیفیت محصوالت و  "وی گفت:"را در مصر افزایش دهیم و از آن ها حمایت کنیم.

ز سوی دولت برای خرید پنبه خام از کشاورزان ، پیش بینی می شود مناطق بیشتری به کشت همچنین قیمت های تضمین شده ا

هزار  250میلیون تن پنبه در جهان تولید می شود که تقریبا  24گفتنی است، ساالنه حدود "پنبه در چند سال آینده اختصاص یابد.

 هزار تن است. 50نزدیک به تن آن با کیفیت باال هستند و در این میان سهم مصر در حال حاضر 

http://www.iana.ir/fa/news/48057/%D8%A8%D8%A7%D 

 

 

 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۶ : تاریخ

 هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است  4بدقولی دولت به کشاورزان/ 
هزار  4دهد، تا کنون روز پس از تحویل گندم پول آن را می 7تا  2رئیس بنیاد ملی گندمکاران دولت گفت: با آنکه دولت گفته بود 

، در مورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی علیقلی ایمانی در گفت .میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است

هایی مانند سیستان و بلوچستان و های دولت اظهار داشت: استانآخرین وضعیت خرید تضمینی گندم از کشاورزان و پرداختی

 20هایی که از اند، اما استانخرداد انجام شده، تمامی پول خود را دریافت کرده 20ند تا خوزستان که برداشت گندم آنها از اواخر اسف

 40وی با اشاره به اینکه به طور میانگین .انددرصد پول خود را گرفته 60تا  50اند، تاکنون خرداد به بعد گندم را تحویل دولت داده

رسد، حاکی از آن است که ها میشان کرد: خبرهایی که از برخی استاندرصد مطالبات گندمکاران در کشور پرداخت نشده، خاطرن

به .مانده، چیزی نیستهزار میلیارد تومان باقی 4شود که در مقایسه مبلغ کشاورزان پرداخت می میلیارد تومان به 60تا  50روزانه 

 .ا حداکثر یک هفته پس از تحویل گندم بپردازدگفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران دولت قول داده بود که پول گندم را دو روزه ت

هزار میلیارد تومان از  10میلیون تن گندم به ارزش  8به گزارش خبرنگار فارس، طی طرح خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از 

 .هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است 4کشاورزان خریداری شده که بنا بر ادعای رئیس بنیاد ملی گندمکاران 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960606000182 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۴ : تاریخ

 دهدماه/ دالل پر نفوذ شیر پول ما را نمی ۸تجمع دامداران ورامینی برای دریافت مطالبات خود پس از 
ماهه خود از دالل شیر در سازمان جهاد کشاورزی  8نفر از دامداران روستای جوادآباد ورامین ظهر امروز برای پیگیری مطالبات  30 

نفر از دامداران روستای جوادآباد ورامین ظهر امروز  30، ی فارسخبرگزاربه گزارش خبرنگار کشاورزی  .استان تهران تجمع کردند

ماه توسط یک واسطه خرید شیر پرداخت نشده، در سازمان برای احقاق حق خود نسبت به عدم پرداخت پول شیر آنها که از دی

دار شیر در روستای عنوان جایگاهیکی از این دامداران به خبرنگار فارس گفت: فردی که به.جهاد کشاورزی استان تهران تجمع کردند

ماه ریالی پرداخت نکرده و هر مرتبه که خواستیم شیر خود را به او کند از دیآوری میجوادآباد ورامین شیر را از دامداران جمع

 .صورت پرداخت نخواهد کرد نفروشیم، عنوان کرد که مطالبات قبلی را در این

از مسئوالن ارشد وزارت جهاد کشاورزی است و کسی به واسطه این نسبت جرأت برخورد با  وی تصریح کرد: این فرد برادرزاده یکی

ما  آوری شده ازهای سرباالیی که این فرد به ما داد به یک کارخانه لبنی که شیر جمعهای بسیار و جواباو را ندارد. پس از پیگیری

کرد که تا خردادماه تمامی پول شیر را به واسطه مورد نظر پرداخت کرده  دهند، مراجعه کردیم و کارخانه عنوانرا به آنجا انتقال می

اره هایشان اشآمده برای معیشت دامداران به دلیل پرداخته نشدن طلبم. ح یکی دیگر از دامدارانی است که به مشکالت پیش.است

شدت تحت فشار هستیم مان بهرای معیشت زندگیاند و همگی بهایشان شدهکرده و افزود: تعدادی از دامداران مجبور به فروش دام

دار را به شما بدهیم؛ گویند ما اجازه نداریم پول دو ماه اخیر این جایگاهکنیم میو هر بار که به کارخانه طرف حساب مراجعه می

کند دامداران روستای جوادآباد این دامدار ادعا می.چراکه این فرد نسبت نزدیک با معاون وزیر دارد و برای ما ایجاد مشکل خواهد کرد

که این واسطه خریدار شیر، سه سال است که میلیون تومان از این فرد طلبکارند، در حالی 350ورامین رقمی حدود یک میلیارد و 

جمع یکی دیگر از معترضان در .ها یک سال گذشته جایگاه را خریده استجایگاه شیر را از صاحب اصلی اجاره کرده و با همین پول

که گویند این فرد اصالً مجوز ندارد، در حالیتر اینجاست که اکنون به ما میدامداران روستای جوادآباد ورامین اظهار داشت که جالب

های مرتبط تنها به دلیل اینکه نسبت نزدیک با مسئول ارشد وزارتخانه دارد، رفت و آمد داشته و حتی یارانه برده مدام در سازماننام

 گویند مجوز ندارد؟را هم دریافت کرده است. پس چگونه است که اکنون می شیر ما

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960604301037 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۷ : تاریخ

 یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد زنجیره گوشت قرمز در کشوراختصاص 
رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه تصویب شد یک درصد از صندوق توسعه ملی برای ایجاد زنجیره گوشت قرمز در کشور  

  .میلیارد تومان ابالغ شده است 60د که تاکنون میلیارد،اختصاص یاب 200امسال از این محل شود،استفاده شود، گفت:برآورد می

، کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایر ایران امروز در نشست خبری به مناسبت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  

  .ملی برای زنجیره گوشت قرمز در عشایر کشور استفاده شود هفته دولت اعالم کرد: تصویب شد یک درصد از منابع صندوق توسعه

 :میلیارد تومان برای ایجاد زنجیره گوشت قرمز اختصاص یابد، گفت 200شود امسال از این محل قندالی با بیان اینکه برآورد می

عشایر ایران ایجاد زنجیره گوشت قرمز  به گفته رئیس سازمان امور.شودمیلیارد تومان ابالغ شده است و بقیه هم ابالغ می 60تاکنون 

وی گفت: با این اعتبار یک میلیون رأس دام در توسعه زنجیره تولید قرار  .تواند تحول زیادی در تولید این محصول ایجاد کندمی

رفته جوامع پیش سازی تولید در تمامرئیس سازمان امور عشایر ایران در تشریح ایجاد زنجیره گوشت قرمز، گفت: زنجیره.خواهد گرفت

ای به های ویژهوی گفت: با ایجاد زنجیره گوشت قرمز، آموزش.دهدهای تولید را کاهش و عملکرد را افزایش میمرسوم است و هزینه

قندالی همچنین .کنیم تا مشکالت بخش تولید آنها مرتفع شودتولیدکنندگان خواهیم داد، از سوی دیگر تسهیالت آنها را تأمین می

زش بینند و هم ارکنیم که دام از مرتع جدا شود که در این صورت هم مراتع آسیب نمیزنجیره تولید گوشت قرمز تالش میگفت:در 

 .شودافزوده گوشت دامها بیشتر می

 تصویب گردشگری عشایری*

 ستورد در هم هاتشکل تقویت و عشایری گردشگری دارویی، گیاهان تولید زنجیره اجرای ایران، عشایر امور سازمان رئیس به گفته

های بسیار زیادی در حوزه گردشگری بخش عشایر ظرفیت :وی همچنین از تصویب گردشگری عشایری خبر داد و گفت.دارد قرار کار

  .توان عالوه بر اشتغال برای کشور ارزآوری نیز ایجاد کرددارد که از این طریق می

های مرزی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که از منابع صندوق ه عشایر از آبهای خود به استفاددقندالی در بخش دیگری از صحبت

های مرزی استقرار دارند ازاین ای هم اختصاص یافته اکثر عشایر که در اطراف آبتوسعه ملی برای کنترل آبهای مرزی اعتبارات ویژه

فاده از های مرزی بالاستشود بنابراین آبو قابل استفاده می بازده و بایر به اراضی سوددهها استفاده کرده و باعث تبدیل اراضی کمآب

 .شودکشور خارج نمی

 نقش عشایر در اقتصاد کشور*

میلیون رأس دام در  23.5رئیس سازمان امور عشایر ایران در ادامه به نقش عشایر در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 

هزار تن گوشت قرمز در این بخش تولید  190بک کشور مربوط به عشایر است. ساالنه درصد دام س 28بخش عشایر وجود دارد و 

ی هامیلیون هکتار مراتع ییالقی و قشالقی در اختیار مردم عشایر کشور است و کل تولید عشایر در بخش 35الی  33شود و می

برابر  3درصد جمعیت کشور را داراست و به اندازه  1.8عشایر  .شودمیلیون تن را شامل می 56.6مختلف دام، زراعت و صنایع دستی 

 .کنندنسبت جمعیت تولید می

 هزار خانوار عشایری هنوز تحت پوشش تامین اجتماعی و روستایی نیستند 160*

هزار خانوار هنوز  160هزار خانوار عشایر مشمول بیمه تأمین اجتماعی و روستایی هستند و  60وی همچنین گفت: در حال حاضر 

قندالی اضافه کرد: احتمال دارد از خانوارهایی که تحت پوشش بیمه تأمین  .ت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و روستایی نیستندتح

 .فرمایی بیمه شده باشندهای دیگری نظیر خویشاجتماعی و روستایی نیستند در قالب
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  درصد رسیده است ۱.۸به  3۸نسبت عشایر به جمعیت کل کشور از *

قدر های گذشته چامور عشایر ایران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که نسبت جمعیت عشایر به کل جمعیت در سال رئیس سازمان

 1.8درصد بود که اکنون این رقم به  38نسبت جمعیت عشایر به کل کشور  1245کم شده و دلیلش چه بوده است، گفت: در سال 

 .دهدیری است که امکان اسکان و استفاده بیشتر از منابع را نمیدرصد رسیده است و دلیل آن محدودیت منابع بخش عشا

وی درباره سؤال دیگر خبرنگار فارس که قرار بود بخش عشایر کشور با توسعه کارهای زراعت، باغداری، پرورش زنبور عسل و گلخانه 

عیت کنیم تا وضاین راستا است و تالش می توانمند شوند چه کارهایی انجام شده است، گفت: انجام کارهایی مانند زنجیره تولید در

نجا آ در مجبورند که هستند پیری و سالخورده افراد خبرنگار فارس، پرسید: مردم عشایر معموالً .معیشتی بخش عشایر بهتر شود

یستند و حاضر نزندگی کنند در حالی که زندگی عشایری به دلیل تنوع اندک کارها و درآمد پایین هیچ جذابیتی برای جوانان ندارد 

یط ها عبور کرده و شرادر بخش عشایری مشغول باشند، قندالی پاسخ داد: عشایر در مرحله گذر است و از بخشی مشکالت و گرفتاری

قندالی در ادامه به  .سازی کنیمخواهیم عشایر را جوانبهتری در آینده خواهند داشت اکنون مهاجرت معکوس اتفاق افتاده و می

است  1404انداز های ما بر اساس برنامه ششم توسعه و افق چشمتی این سازمان در دولت جدید اشاره کرد و گفت: برنامههای آبرنامه

شود و بر درصد افزایش یابد. همچنین در طول برنامه به صد هزار نفر آموزش داده می 5های انسانی که قرار است ساالنه شاخص

  .های مناسبی آماده شودشایر کشور سرپناهانداز قرار است برای عاساس افق چشم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960607001557 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۷ : تاریخ

 ای توجه ویژه کند های گلخانههای کشاورزی در اردبیل/ دولت به طرحهزار میلیارد ریال تسهیالت به طرح ۱۱پرداخت 
های مختلف کشاورزی از جمله دامداری هزار میلیارد ریال تسهیالت برای بخش 11مدیر شعب بانک کشاورزی استان اردبیل گفت: در مجموع 

رود دولت با توجه به موقعیت استان اردبیل، به اختصاص اعتبار ایم و انتظار میای پرداخت کردهخانههای گلهای صنعتی و طرحصنعتی، مرغداری

به  ، رضا نوری ظهر امروز در نشست خبری کهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی به اردبیل  .های صادراتی توجه کندبه ویژه برای طرح

درصد از مساحت  97.5 :های انجام شده شعب بانک کشاورزی در استان اردبیل اشاره کرد و گفتمناسبت هفته دولت برگزار شد، به فعالیت

 12 درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی است که  40استان اردبیل کاربری کشاورزی دارد، از لحاظ کشاورزی رتبه اول را در کشور داشته و 

درصد از بذر چغندر 100های تولید بذر در کشور عنوان کرد که وی همچنین استان اردبیل را یکی از قطب .ز میانگین کشوری باالتر استدرصد ا

تیوبر هزار عدد مینی 500کند، مضاف بر آنکه ساالنه یک میلیون و درصد ذرت بذری را تولید می 80درصد سورگوم بذری و 100بذری، 

 .شودن اردبیل تولید میزمینی در استاسیب

تم را دارد، تبه هفر حبوبات به گفته نوری، همچنین اردبیل در تولید عسل رتبه سوم کشوری، تولید گندم و چعندر قند رتبه پنجم و در تولید

این رقم افزایش  شود که در آینده نزدیکدرصد تولید جوجه یکروزه برای پرورش مرغ گوشتی در استان اردبیل تولید می 10مضاف بر آنکه 

مدیر شعب بانک کشاورزی اردبیل با اشاره به حجم بارندگی این استان برای تولید محصوالت کشاورزی خاطرنشان کرد: به طور میانگین   .یابدمی

میلیمتر  450تا میلیمتر بارندگی در این استان گزارش شده که در مناطقی مانند غرب استان اردبیل و رشته کوه سبالن این رقم  250ساالنه 

وی به اهمیت بخش کشاورزی در  .آبی همچون ایران نقش بسزایی داردیابد و در افزایش تولید محصوالت کشاورزی در کشور کمهم افزایش می

ه است هزار میلیارد ریال تولید شد 42میلیون تن محصول کشاورزی و دامی به ارزش  4.5، 95کرد و گفت: در سال  برنامه ششم توسعه اشاره

نوری با تأکید بر اینکه از طریق شعب بانک  .میلیارد ریال بوده است 500هزار و  22هزار تن محصوالت دامی به ارزش  340که از این رقم 

هزار میلیارد ریال بوده، تصریح کرد: بخشی از این  11های مختلف کشاورزی کشاورزی استان اردبیل تاکنون مانده تسهیالت پرداختی به بخش

فقره تسهیالت  150های نیمه فعال است که های کوچک و متوسط و رونق دادن به طرحسهیالت در راستای اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی بنگاهت

واحد مرغداری صنعتی با  456ها اختصاص یافته است، مضاف بر آنکه حمایت پشتیبانی مالی از گونه طرحمیلیارد ریال به همین 850به مبلغ 

ای واحد گلخانه 10هزار رأس دام و  155واحد دامداری صنعتی با مجموع  633میلیون قطعه مرغ در هر دوره تولید، حمایت از  3تولید ظرفیت 

رود که های بانک کشاورزی استان اردبیل به شمار میحمایت از کشت کلزا در استان اردبیل یکی دیگر از طرح.هاستفعال از جمله این بخش

ای کرد و گفت: پس از تصمیم دولت برای بخشودگی سود و جرایم واحدهای تولیدی، از ابتدای بانک در استان اردبیل به آن اشاره مدیر شعب این

میلیارد ریال سود و جرائم کشاورزان  253میلیارد ریال مختومه شده که  518فقره پرونده به مبلغ  760هزار و  10تاکنون  95اسفندماه سال 

الحسنه از طریق شعب های قرضنوری در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت پرداخت وام  .ورد بخشودگی قرار گرفته استاستان اردبیل م

الحسنه ازدواج به ارزش هزار فقره تسهیالت قرض 2بانک کشاورزی در استان اردبیل هم اشاره کرد و اظهار داشت: در یک سال گذشته بیش از 

شود، ین پرداخت شده است، تا جایی که اکنون هیچ درخواست در صفی نداریم و هر درخواست جدیدی که ثبت میمیلیارد ریال به زوج 210

مدیر شعب بانک کشاورزی استان اردبیل، اجری طرح یاراکارت را به عنوان نخستین بانک رسمی کشور پس از  .شودسریعاً به شعبه معرفی می

ا توانند بفقره یاراکارت توسط شعب بانک کشاورزی استان اردبیل صادر شده که افراد می 133ت: تصمیم بانک مرکزی طرحی مؤثر دانست و گف

وی در پایان این را هم گفت که با توجه به موقعیت استراتژیک  .میلیون ریال دریافت کنند 50شان، تسهیالت تا سقف ضمانت یارانه دریافتی

شود در اعتبارات تخفیفی به این استان به ویژه آسیای میانه و قفقاز، از دولت درخواست میاستان اردبیل و کریدوری برای صادرات کشورهای 

  .ای کنندای توجه ویژهبرای صادرات محصوالت گلخانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=23613960607001 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش تولید و اشتغال عشایر و روستاییان ۱.۵اختصاص 

زایش تولبد افرئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: با تصویب مجلس شورای اسالمی یک و نیم میلیارد دالر اعتبار برای توسعه رفاه و 

به گزارش ایانا به نقل از ایرنا، کرمعلی .و اشتغال عشایر و روستاییان از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک های عامل گذاشته می شود

 یقندالی در آئین افتتاح نمایشگاه بزرگ دستاوردهای روستاییان و عشایر استان ایالم اظهار کرد: این اعتبار به متقاضیان فعالیت ها

وی افزود: دولت نیز در سازمان مدیریت بحران کشور .عشایری و روستایی و برای عمران و گسترش این حوزه ها پرداخت می شود

هزار ریال اعتبار در قالب تسهیالت با سود چهار درصد و دوره بازپرداخت پنج ساله تصویب کرد 500طی دو سال گذشته دو هزار و

 .میلیارد ریال آن نیز در آینده نزدیک تخصیص می یابد500تخصیص یافته و یک هزار وکه تاکنون یک هزار میلیارد آن 

قندالی تاکید کرد: همچنین با همکاری دولت و مجلس در برنامه ششم توسعه توجه ویژه ای به مناطق روستایی و عشایر و رشد و 

 .یافته استبند از برنامه های ششم به این موضوع اختصاص  17توسعه این مناطق شده و 

وی در خصوص جامعه عشایری استان ایالم گفت: عشایر استان ایالم متشکل از ایالت و طوایف مختلفی با آداب و روسوم و فرهنگ 

های متنوعی هستند که می توانند به عنوان یک قطب گردشگری در استان ایالم معرفی شوند و ظرفیت عظیم اربعین و حضور خیل 

 .ن فرصتی ارزنده برای معرفی ظرفیت های گردشگری استان ایالم به دیگر نقاط کشور استگسترده زائران در استا

استاندار ایالم نیز در این مراسم گفت: با وجود آنکه شاکله اصلی استان ایالم بر گرفته از زندگی عشایری و روستایی است اما در حال 

و عشایری دارند و روستاها به لطف توجه دولت تدبیر و امید رونق  درصد جمعیت استان فعالیت و تولید روستایی 10حاضر بیش از 

محمدرضا مروارید اظهار کرد: استان ایالم یکی از قطب های اصلی کشاورزی و دامپروری در کشور بوده و هم .خاصی گرفته است

قرمز توسط جمعیت روستایی و عشایر هزار تن گوشت  28اکنون در زمینه تولید گوشت قرمز مقام سوم کشور را دارا هستیم و ساالنه 

هزار هکتار اراضی آبی موجود نیز گریزی زد و  80وی به وضعیت اراضی آبی کشاورزی استان ایالم با .در استان ایالم تولید می شود

ین موضوع هزار هکتار دیگر افزوده می شود که با تحقق ا 100به اراضی آبی استان  97یادآور شد: طبق برنامه های دولت تا سال 

 میزان تولید محصوالت کشاورزی استان سه برابر افزایش خواهد یافت

http://www.iana.ir/fa/news/47924/%D8%A7%D8% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

دهیم مگر کنار خواهد/ دیگر اجازه احداث کارخانه فوالد نمیهزار میلیارد ریال اعتبار می200احیای دریاچه ارومیه 

 دریا/ مصرف آب در ایران باید به نصف کاهش یابد

ای این های احیای دریاچه ارومیه در حال اجراست اما برزیست گفت: برنامه جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطمعاون رئیس

 .هزار میلیارد ریال نیاز است و این در حالی است که با محدودیت منابع مالی روبرو هستیم 200منظور به 

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، عیسی کالنتری عصر روز سه شنبه در گفت و 

هزار میلیارد ریال صرف  30تا  20های احیا این دریاچه طلب افزود: تاکنون برای اجرای برنامهگو با خبرنگاران در اردبیل با بیان این م

های احیای دریاچه ارومیه رو به جلو است و امیدواری برای احیای این دریاچه در یک بازه شده است.وی بیان کرد: به هر حال برنامه

 رسد این زمان افزایش پیدا کند.اعتبار به نظر می ساله وجود دارد و با توجه به وضعیت اختصاص 10زمانی 

 عراق و سوریه منشاء ریزگردها هستند

میلیون هکتار زمین  2کالنتری درباره مشکل ریزگردها گفت: عراق و سوریه مهم ترین منشاء ریزگردها در منطقه هستند، بیش از 

درصد ریزگردها منشاء داخلی  30ریزگرد دارد.وی با بیان اینکه در عراق تخریب و یا بدون کشت رها شده که نقش مهمی در تولید 

باشد.کالنتری نقطه عامل ایجاد ریزگرد شناسایی شده که چهار نقطه آن در استان خوزستان واقع می 28دارند بیان کرد: در ایران 

 زگردها در داخل و خارج از کشور هستند.بیان کرد: تخریب اراضی زراعی و مراتع و نیز خشک شدن تاالب ها از عوامل اصلی ایجاد ری

 بزرگترین مشکل کشور آب است 

وی بحران آب در کشور را جدی و بزرگترین مشکل کشور را بحث منابع آبی دانست و گفت: رفع مشکالت حوزه آب مختص یک 

 یی باید صورت گیرد و در این راستاوزارتخانه یا سازمان نیست. کالنتری افزود: اقدام اساسی در زمینه مدیریت منابع آب و صرفه جو

میلیون متر مکعب هستیم.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر حفظ  45نیازمند کاهش برداشت و مصرف آب به مقدار دست کم 

 درصد مناطق کشور تحت حفاظت این سازمان قرار دارد. 12و حراست از منابع خدادادی در کشور تاکید کرد و گفت: 

 97میلیارد متر مکعب است در حالی که میزان مصرف به  88: در وضعیت فعلی میزان آب تجدیدپذیر در کشور کالنتری بیان کرد

ها شود. بر همین اساس مسئله آب تواند موجب تخریب و یا نابودی تمدنمیلیارد متر مکعب رسیده است.وی افزود: مشکل آب می

و مصرف و پیامدهای آن مورد قبول واقع شود.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باید فراتر از یک وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته 

تاکید کرد: امروز جمهوری اسالمی ایران باید برای آب برنامه مدونی داشته باشد و بین بیکاری یک میلیون کشاورز و یا از بین رفتن 

 کشور انتخاب کند.

 ریادهیم مگر کنار ددیگر اجازه احداث کارخانه فوالد نمی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سئوالی در خصوص ممانعت از توسعه معادن در مناطق تحت حفاظت محیط زیست 

اضافه کرد: در صورتی که توسعه متوازن باشد مشکلی نداریم.وی افزود: از چابهار تا جاسک سواحل ما حفاظت شده است و صنعت 

 دهیم و در واقع ما نیازمند جابجایی مناطق هستیم.ما دیگر اجازه احداث کارخانه فوالد نمی فوالد کشور باید به کنار دریا برود و

گذاری و توسعه توسط بخش خصوصی میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی اضافه کرد: ما نیازمند سرمایه 4کالنتری با اشاره به بیکاری 

درصد از مساحت کشور  12مناطق نداریم؛ در عین حال ضروری است هستیم و هر کجا توسعه متوازن باشد حتی مشکلی با جابجایی 

ای ههای حفاظت از گونهگانه مناطق حفاظت شده قرار گیرد.کالنتری در پاسخ به سئوالی در خصوص برنامه 4در چهارچوب مناطق 

باید مشارکت کنند و انتظار  در معرض تهدید متذکر شد: ما به وظیفه حفاظتی خود عمل می کنیم اما مردم در این زمینه بیشتر

http://awnrc.com/index.php
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رود فرهنگ عمومی حفاظت محیط زیست افزایش یابد.وی به تشکیل معاونت اجتماعی در سازمان محیط زیست اشاره و تاکید می

 کرد: الزم است فرهنگ عمومی جامعه نسبت به محیط زیست ارتقا یابد.

http://www.iana.ir/fa/news/4۸۰6۰/%D۸%A7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48060/%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

168 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 اعزام هیات استارتاپی به جیتکس

د که اعالم کربنیان، وکارهای نوین و دانشهای اتاق تهران در راستای حمایت از کسبوکار اتاق تهران با تاکید بر برنامهمعاون کسب

( GITEX Dubaiآپ را برای حضور در نمایشگاه جیتکس دوبی )استارت 12اتاق تهران در همین خصوص، یک هیات متشکل از 

المللی و نقش موثر خود پور گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با توجه به تعامالت بینکند.هومن حاجیاعزام می

ها، آپوکارهای نوین و استارتهای ایرانی در بازارهای جهانی، قصد دارد در راستای حمایت و توانمندسازی کسبوکاردر توسعه کسب

در دوبی حمایت کند.او توضیح داد که به همین منظور  2017استارتاپ ایرانی در نمایشگاه جیتکس  12با تخصیص غرفه از حضور 

ود های خوکارهای نوپای فناور، از آنها خواست تا طرحدهندگان کسبکز رشد و شتاباتاق تهران در هفته گذشته، طی تعاملی با مرا

ها و انتخاب هیات داوران، برابر برنامه از پیش تعیین پور افزود: پس از ارائه طرحرا به اتاق معرفی و به هیات داوران ارائه کنند.حاجی

 اند.آپ نیز در فهرست ذخیره قرار گرفتهو سه استارت زه فناوری انتخاب شدهآپ برای اعزام به این رویداد مهم در حواستارت 12شده، 

های تعریف شده خود جهت حمایت از کارآفرینان جوان، فضای وکار اتاق تهران ادامه داد: اتاق تهران در راستای ماموریتمعاون کسب

چنین با اشاره به معیارهای گزینش پور همداده است. حاجیاختصاص داده شده در این نمایشگاه را به صورت رایگان به آنها اختصاص 

ها آنچه مدنظر هیات داوری قرار گرفته است، عبور از مرحله دهندهها از سوی مراکز رشد و شتابتوضیح داد که پس از معرفی طرح

 با بازارهای جهانی است.ها، داشتن جریان مالی و همچنین قابلیت تطابق آپاولیه ایده و رسیدن به مرحله رشد استارت

د تواند فضایی مناسب و مستعهای ایرانی یاد کرد که میآپاو از این اقدام اتاق تهران به عنوان فرصتی مهم و قابل توجه برای استارت

رت جهانی مهرماه سال جاری در مرکز تجا 20تا  16از روز  2017های آنان باشد.نمایشگاه جیتکس ها و قابلیتبرای ارائه توانمندی

 شود.دوبی در امارات متحده عربی برگزار می

http://www.iana.ir/fa/news/47914/%D8%A7%D8%B9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47914/%D8%A7%D8%B9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

169 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 کشاورزی/ اجرای آموزش مشترک با سازمان نظام دامپزشکی کشوردوره آموزشی در بخش  ۱۸طراحی 

کاربردی جهاد کشاورزی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی مشترک با سازمان نظام  -ریزی مؤسسه آموزش علمی معاون برنامه

ی است، در ارتباط با که در حال برگزار "طب حیوانات همراه، گذشته، حال و آینده"دامپزشکی کشور گفت: در دوره آموزشی 

ریزی و تدوین منابع درسی و معاون برنامه.رودشمار می های آموزشی مشترک بهنامه و همکاری مشترک فیمابین بوده و از دورهتفاهم

ر شی این معاونت دهای آموزگو با خبرنگار ایانا با اشاره به برنامهوکاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی در گفت -علمی مؤسسه آموزش عالی علمی 

دوره آموزشی طراحی کرده است که از این تعداد  18ریزی و تدوین منابع درسی و علمی برنامه بخش کشاورزی در سطح کشور گفت: معاونت 

 اجرا خواهد شد. هشت دوره آموزشی تا اواخر مهرماه امسال

های روه تخصصی علوم دامی دوره آموزشی آشنایی با روشپور با اشاره به عناوین دوره های آموزشی افزود: در گدکتر عیسی شریف

پیشرفته آزمایشگاهی کنترل کیفیت دام و طیور، در گروه تخصصی علوم باغی سه کارگاه در حوزه گیاهان دارویی، گل و گیاهان 

روه محصوالت زراعی، در گای، در گروه تخصصی علوم زراعی دوره آموزشی بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر زینتی و تولیدات گلخانه

 های طویل در شهرهای مشهد، ساری، جیرفت و چابهار برگزار خواهد شد.تخصصی شیالت دوره آموزشی صید با رشته قالب

ر های منابع طبیعی دهای مذاکره و میانجیگری در پروژهوی با بیان اینکه در گروه تخصصی منابع طبیعی دوره آموزشی تکنیک

شود، عنوان کرد: همچنین در گروه تخصصی دامپزشکی دوره آموزشی طب حیوانات همراه در تهران )در ر میجوانشیر کرج برگزا

آالت دو کارگاه آموزشی مدیریت مصرف انرژی در واحدهای حال برگزاری است( و مشهد، در گروه تخصصی فنی و مهندسی و ماشین

رج و خراسان رضوی، در گروه تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی دوره های نوین در کشاورزی در کای و کاربرد تکنولوژیگلخانه

بردی کار -ریزی و تدوین منابع درسی و علمی مؤسسه علمی آموزشی تولید پنیر لیقوان در تبریز برگزار خواهد شد.معاون برنامه

ریزی توسعه روه تخصصی برنامه( در گ2و  1جهاد کشاورزی، برگزاری دوره آموزشی محیط زیست و توسعه پایدار در کشاورزی )

های آموزشی سازمان نظام دامپزشکی کشور اعالم کرد و ادامه داد: عالوه بر های فارس و تهران را از دیگر دورهکشاورزی در استان

اسایی نهای درسی بر اساس تجزیه و تحلیل مشاغل و شریزی درسی دو کارگاه آموزشی تدوین برنامهها، در گروه تخصصی برنامهاین

و تجزیه و تحلیل مشاغل در شیراز، یزد و کرمان، در گروه تخصصی مطالعات و نیازسنجی برگزاری یکی از سه کارگاه پیشنهادی 

برگزار  "نامه مالی در حوزه پژوهشآشنایی با قوانین و مقررات و آیین"و  "التکس"افزار آموزشی ، نرم"مندلی"افزار آموزشی نرم

ها برگزار خواهد شد و زمان آن تعطیلی ها و مراکز آموزشی استانها با حضور استادان سازمانپور، این دورهریفخواهد شد.به گفته ش

ردی کارب -ماه خواهد بود.وی در پایان با اشاره به برگزاری دوره آموزشی مشترک بین مؤسسه علمی ها در شهریور، دی و بهمندانشگاه

که در حال برگزاری است،  "طب حیوانات همراه، گذشته، حال و آینده"شکی کشور با عنوان جهادکشاورزی و سازمان نظام دامپز

نامه و همکاری مشترک در ارتباط با تفاهم تن از محققان در حال برگزاری است، 40اظهار کرد: در این دوره آموزشی که با شرکت 

 رود./شمار میهای آموزشی مشترک بهفیمابین بوده و از دوره

http://www.iana.ir/fa/news/4792۸/%D۸%B7%D 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

طب "امضاء تفاهمنامه همکاری آموزشی سازمان تات و سازمان نظام دامپزشکی کشور/ برگزاری کارگاه آموزشی 

 "همراه، گذشته، حال و آینده حیوانات

تفاهم نامه همکاری آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی کشور در راستای ارتقای سطح 

 برداران، کارکنان، دانش آموختگان رشته های دامپزشکی و وابسته، اعضای نظام دامپزشکی کشور با استفاده ازدانش و مهارت بهره

به گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراسم عقد .توانمندی ها و ظرفیت های دو دستگاه به امضاء رسید

علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی  -تقاهم نامه همکاری آموزشی فیمابین موسسه آموزش عالی 

طب حیوانات همراه، گذشته، حال و "ان با مراسم افتتاحیه برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه جمهوری اسالمی ایران امروز همزم

برگزار شد. براساس این گزارش، این تفاهم نامه با موضوع همکاری های مشترک آموزشی در راستای ارتقای سطح دانش و  "آینده

و وابسته، اعضای نظام دامپزشکی کشور با استفاده از توانمندی برداران، کارکنان، دانش آموختگان رشته های دامپزشکی مهارت بهره

ها و ظرفیت های دو دستگاه به امضاء رسید. قائم مقام رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در این نشست انعقاد 

رویکرد چهارساله سازمان برای تفاهم نامه را از سیاست های سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برشمرد که با توجه به 

دکتر طهماسبی با بیان اینکه بکارگیری از توانمندی های دانشگاه ها و بخش خصوصی و سازمان های بین المللی اتخاذ شده است.

برای حل مشکالت بخش کشاورزی در کشور همکاری با بخش خصوصی ضروری است، یادآور شد: باید بتوانیم از تمام پتانسیلی که 

ور وجود دارد، به خوبی استفاده کنیم و حتی در آن شرائط هم نیاز به وضعیت بهتری خواهیم داشت؛ اما با کارهای جداگانه و در کش

عضو هیات علمی  100وی با اشاره به تعداد دو هزار و .خالف یکدیگر طبعاً بخش مهمی از توانایی های خود را از دست خواهیم داد

ارمند در مؤسسات و مراکز وایسته به سازمان تات، بیان کرد: امروز بیش از شش هزار عضو هیات هزار نیروی کارشناس و ک 11و 

همچنین گسترش  .علمی در دانشگاه ها فعالیت دارند که باید بتوانیم با همکاری با آنها از توان یکدیگر و بخش خصوصی بهره ببریم

 .د توانست شرائط بسیار بهتری را برای ما رقم زندبین المللی در حوزه کشاورزی خواه همکاری با سازمان های

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی نیز طی سخنانی عقد تفاهم نامه  -دکتر بصام معاون آموزش و رئیس موسسه آموزش عالی علمی 

همه جانبه به  با سازمان نظام دامپزشکی را گامی ارزشمند در جهت همکاری دوجانبه با این سازمان دانست که طی بررسی های

رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران نیز در این نشست با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و تبریک .دست آمده است

این روز، یادو خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همه شهدای دولت را گرامی داشت و اظهار کرد: رسالت بزرگ دولت و حاکمیت، 

صوصی در مدیریت کشور است و تفاهم نامه امروز که از دوسال قبل مقدمات آن فراهم شده، تبلور این خواسته مشارکت دادن بخش خ

است. دکتر صفری خاطر نشان ساخت : عقد تفاهم نامه همکاری با سازمان تحقیقات نشان دهنده این است که ما در آموزش گام 

 شی نیز گام عملی در راستای اجرای این تفاهم نامه است. بلند و روبه جلو برداشته ایم و برگزاری کارگاه آموز

وی با بیان اینکه ظرفیت های بزرگی در دولت و بخش خصوصی وجود دارد که هر دو با عالقه مندی به رشد و شکوفایی بیشتر و 

ا تحصیالت دکتری تا هزار عضو ب 36باید با سرعت به سمت توسعه همکاری ها بروند، گفت: همچنین در سازمان نظام دامپزشکی 

تکنیسین مشغول کار هستند که به سالمت و بهداشت جامعه و اقتصاد دامپروری چه در سطح داخلی و بین المللی خدمت می نمایند 

و از آنجا که نهاد دامپزشکی نهاد بسیار مهم و تاثیرگذاری به شمار می رود، با توجه بیشتر به آن خواهد توانست خروجی های 

برای بخش های مختلف کشور به وجود آورد. رئیس سازمان نظام دامپزشکی رسالت مهم سازمان را برنامه ریزی در جهت ثمربخش را 

برگزاری دوره های بازآموزی مجدد برای آشنایی با قوانین و مقررات و تکنولوژی های جدید دامپزشکی در کشور دانست و بیان 

http://awnrc.com/index.php
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جازی دامپزشکی به شکل آف الین طراحی شده که بزودی با پردازش به شکل آموزش داشت: امروز برای نخستین بار دوره آموزشی م

کاربردی و کل کشور قرار خواهد گرفت که گام مهمی روبه جلو در آموزش ها به  -مجازی در اختیار مؤسسه آموزش عالی علمی 

های آموزشی سازمان نظام دامپزشکی پرداخت  معاون برنامه ریزی و تدوین منابع درسی و علمی نیز به تشریح برنامه.حساب می آید

دوره آموزشی طراحی نموده و تا اواخر مهر امسال هشت دوره آموزشی خود را به اجرا  18و خاطرنشان ساخت: سازمان نظام پزشکی 

ر خواهد شد و زمان در خواهد آورد.دکتر شریف پور افزود: این دوره ها با حضور استادان سازمان ها و مراکز آموزشی استان ها برگزا

طب حیوانات همراه، گذشته، حال "آن تعطیلی دانشگاه ها در تابستان و دی و بهمن ماه است.وی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی 

اظهار داشت: این دوره در ارتباط با تفاهم نامه و همکاری مشترک فیمابین برگزار می شود و جزء دوره های آموزشی مشترک  "و آینده

 "طب حیوانات همراه، گذشته، حال و آینده"تن از محققان در آن حضور دارند.گفتنی است کارگاه آموزشی  40سوب می شود که مح

از امروز تا پایان ششم شهریور ماه سال جاری در سالن گردهمایی ستاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار می شود 

رئیس این بیمارستان و   خش های مختلف بیمارستان دامپزشکی با حضور دکتر محمد رضا فتاحیانو از برنامه های آن بازدید از ب

 محققان مدعو است

http://www.iana.ir/fa/news/47۸63/%D۸%A7%D9% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

بویژه در حوزه بیوتکنولوژی است / جهاد کشاورزی موافق تولید محصوالت  CGIAR موضع دولت گسترش همکاری با

 تراریخته است

معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: در مورد تولید ملی محصوالت تراریخته کمی اختالف نظر وجود دارد ولی نظر وزارت جهاد کشاورزی 

 .ین است که وقتی ما وارد کننده عمده محصوالت تراریخته هستیم، باید تولید داخلی آن را هم داشته باشیما

(، دکتر اسکندر زند معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان  IRBICبه گزارش ایانا از مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران ) 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان سخنران افتتاحیه دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی 

 CGIARابسته به مؤسسه تحقیقاتی و 14شده است. سه اولویت اصلی  CGIARگفت: ایران دو سال است که عضو شورای مرکزی 

داده های بزرگ، بهره برداری از ذخایر توارثی و در حوزه  )سازمان همکاری سرمایه گزاران مراکز تحقیقاتی بین المللی کشاورزی(

اصالح نباتات است. وی افزود: گاهی در مجموعه های غیر علمی مباحث سیاسی وارد می شود و بحث هایی را در مورد وابستگی این 

(و یا ابهاماتی را در مورد همکاری پژوهشگران  فیلیپین -مؤسسه بین المللی تحقیقات برنج )  IRRIتحقیقاتی مانند  مجموعه های

حق  CGIARبه حکم قانون به  کنیم که دولت ایران می کنند که محل تأسف است. ما رسما اعالم می برجسته ما با این مراکز ایجاد

 .همکاری در این حوزه ها بخصوص در حوزه بیوتکنولوژی استعضویت پرداخت کرده و موضع ما گسترش 

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به گیاهان تراریخته گفت: از نظر ما تولید و تحقیق در مورد گیاهان تراریخته یکی از رشته های 

ردات و مصرف محصوالت تراریخته اصالح نباتات است. زند افزود: در مورد محصوالت تراریخته در کشور سه مبحث مطرح است: وا

که اجتناب ناپذیر است؛ چون محصوالت موجود در بازار جهانی که متاسفانه ما وارد کننده عمده آنها هستیم به طور عمده تراریخته 

ریخته اهستند. وی با بیان اینکه تحقیق و توسعه تراریخته موضوع بعدی است که بدیهی است ما با تمام توان در مورد محصوالت تر

تحقیق می کنیم و من ندیدم احدی هم متعرض این موضوع باشد، یادآور شد: بحث تولید ملی محصوالت تراریخته است که در این 

مورد کمی اختالف نظر وجود دارد ولی نظر وزارت جهاد کشاورزی این است که وقتی ما وارد کننده عمده محصوالت تراریخته 

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایان ابراز امیدواری کرد تا هم داشته باشیم.  هستیم، باید تولید داخلی آن را

گفتنی است دومین همایش بین المللی و دهمین همایش .اگر افرادی ابهامی دارند در محیط های علمی ابهامات خود را مطرح کنند

 المللی و داخلیشود و اساتید بینقیقات اصالح نهال و بذر کرج برگزار میشهریورماه جاری در مؤسسه تح 9تا  7ملی بیوتکنولوژی از 

 المللی هستند.علوم بیوتکنولوژی جزو سخنرانان این همایش بین

http://www.iana.ir/fa/news/4799۵/%D9%۸۵%D9%۸۸ 
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 نوآوری هاتحقیقات و 
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

 های انسانی و دامدرصد واکسن 9۰سازی در کشور/ تأمین مجتمع واکسن 3احداث 

نویس و رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم رازی گفت: مذاکره برای احداث سه مجتمع در غرب و مرکز کشور در مرحله پیش

زاده در نشستی به مناسبت هفته به گزارش خبرنگار ایانا، دکتر مسعود هاشم.رسیده است برای غرب کشور به مرحله امضای تفاهمنامه

 کند.های طیور مورد نیاز کشور را تأمین میهای انسانی و دام و بخش زیادی از واکسندرصد واکسن 90دولت، گفت: مؤسسه رازی بیش از 

 های این مؤسسه برشمرد و افزود: اکنون بسیاری ازادرات را از سیاستوی ارتقای کیفیت بیش از گذشته و کمیت تولید با نگاه به ص

های مؤسسه رازی هستند.رئیس مؤسسه رازی درباره حمایت از بخش خصوصی نیز بیان کشورهای همجوار ایران متقاضی واکسن

ه که صنایع غیردولتی شکل نگرفتگذاری کند؛ اما مادامی کرد: مایل هستیم بخش غیردولتی با حمایت و هدایت مؤسسه رازی سرمایه

 است، طبیعی است که مؤسسه رازی رسالت تولیدی خود را دنبال خواهد کرد.

کند و قرارداد با شرکت سازی حمایت میزاده ادامه داد: این مؤسسه تمام قد از بخش غیردولتی برای ورود به عرصه واکسنهاشم

سازی در است.وی از برنامه مؤسسه رازی برای احداث سه مجتمع واکسن خصوصی روناک که سال گذشته به امضا رسید نمونه آن

ها در غرب و مرکز کشور مرکز، غرب و شرق کشور با همکار ی بخش خصوصی خبر داد و تأکید کرد: مذاکره برای احداث این مجتمع

 نویس و برای غرب کشور به مرحله امضای تفاهمنامه رسیده است./در مرحله پیش

http://www.iana.ir/fa/news/479۸9/%D۸%A7%D۸% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47989/%D8%A7%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

174 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 تغییرات اقلیمی در منطقه

 رئیس موسسه تحقیقاتی مطالعات آینده

همی بینی شده اثرات معلمی پیرامون تغییرات آب و هوایی تاکید کرده است که این تغییرات پیش میالدی، تحقیقات 1980از دهه 

 روندهای»بر رخدادهایی در مناطق سراسر کره زمین خواهد گذاشت. تحقیقاتی که پیرامون آینده آب و هوا انجام شده است، یکی از 

ای آن است که در طول چند دهه آینده، این مساله تبدیل به پدیدهجهانی را تشکیل خواهند داد. در اصل، این به معنی « کالن

شود و بر نهادها و افراد تاثیر خواهد گذاشت. در کنار تغییرات آب و هوایی، تغییرات جمعیتی، جهانی شدن و شهرنشینی جهانی می

هد کرد. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هایی کالن برای کشورهایی از جمله در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد خواچالش

کنند. این موارد شامل افزایش میانگین دما، یکی از مناطقی خواهد بود که بیشترین تاثیر را از این تغییرات آب و هوایی تجربه می

ر ود. تمام این موارد دتر، تغییر الگوهای بارش، تداوم افزایش سطح دریا و تغییراتی در تامین آب خواهد ببارندگی کمتر و نامنظم

رود تغییر وضعیت برد.انتظار میها و کمبود آب رنج میای رخ خواهد داد که همین حاال نیز از گرم و خشک بودن، خشکسالیمنطقه

 و آب و هوایی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بر منابع آب، سطح دریا، تنوع زیستی، سالمت بشری، تولید غذا، استفاده از زمین

د کنند و نیازمنالعاده مهمی برای حاکمیت ایجاد میهای فوقریزی شهری و توریسم اثر بگذارد. هر یک از این تهدیدات چالشبرنامه

 .تالش زیادی هستند تا آثار منفی و خطرناک آنها کاهش داده شود

 های موجود در حوزه آبچالش

اکنون در برخی مناطق در شرایط بحرانی کاهش یافتن هستند. کمبود آب نیز  منابع آب در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در حال

اند که هالل بینی کردهنیز در این منطقه به سطح بحرانی خواهد رسید. برخی از متخصصان حتی پیش 2025است و تا سال 

ر لخیزی خود را پیش از پایان قرن حاضحاصلخیزی، از عراق و سوریه گرفته تا لبنان، اردن و فلسطین، ممکن است تمام کیفیت حاص

های بزرگ است. تغییرات ناشی از دخالت بشر اوضاع را بدتر از دست بدهد که این رویداد به علت از میان رفتن منابع آب رودخانه

ر ورد انتظار تغییکند. برای مثال، ساخت گسترده سدها و اقدامات آبیاری ناپایدار در حادتر کردن این مساله نقش دارند. اثرات ممی

درصد کاهش  30کند. با تداوم افزایش دما، جریان آب در فرات ممکن است تا وضعیت آب و هوایی احتماال این اوضاع را بدتر نیز می

درصد جریان خود را از دست بدهد.یک چالش مهم دیگر در خاورمیانه و شمال آفریقا  80یابد و رود اردن نیز تا پیش از پایان قرن 

اند. دهترین مناطق واقع شهای اقتصادی این منطقه، کشاورزی و مراکز جمعیتی در ساحلییش سطح دریا است؛ زیرا بیشتر فعالیتافزا

پذیری شدید مناطق ساحلی نسبت به افزایش سطح دریا در نتیجه طغیان رودها و افزایش میزان شوری آب، در کنار کاهش آسیب

رفته، افزایش یک متری سطح دریا همروی .کندتر میهای آب زیرزمینی، اوضاع را پیچیدهسفرههای شیرین مانند میزان منابع آب

ترین اثرات مربوط به این رویداد در کیلومتر مربع از مناطق ساحلی این منطقه اثر خواهد گذاشت. جدی 41500طور مستقیم بر به

تحده عربی رخ خواهند داد. برای مثال، اثرات این اتفاق بر مصر به معنی مصر، تونس، مراکش، الجزایر، کویت، قطر، بحرین و امارات م

ش های مورد نیازای دیگر با تمام وسایل و زیرساختمیلیون نفر از شهروندان این کشور مجبور به نقل مکان به نقطه 6آن است که 

رفته افزایش سطح دریا با این بزرگی همرفت. رویهای کشاورزی ارزشمند نیز از دست خواهند کیلومتر مربع از زمین 4500هستند و 

 .درصد از جمعیت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اثر خواهد گذاشت 3طور مستقیم بر بیش از به

 ها برای طبیعت، سالمت و غذاچالش
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درجه سانتیگرادی در  2د دید. افزایش در این منطقه تنوع زیستی در حال از میان رفتن است و با تغییرات آب و هوایی بیشتر نیز آسیب خواه

نظیری دارند کشورهای این منطقه اکوسیستم بی .های موجود در این ناحیه خواهد شددرصد از تمام گونه 40دمای هوا موجب انقراض حدود 

 سوریه، کرنا )حرا( در قطر،های سدر در لبنان و توان به جنگلکه نسبت به تغییر وضعیت آب و هوایی بسیار حساس است که از این جمله می

سالمت بشری  .های کوهستانی ساحلی در دریای سرخ اشاره کردهای کوهستانی مرتفع در یمن و عمان و دامنههای نی در عراق، دامنهباتالق

های ها، پاتوژنهمچون پشهزا نیز از افزایش دما در این منطقه متضرر خواهد شد که عمدتا به دلیل تغییرات در توزیع جغرافیایی عوامل بیماری

های عفونی مانند احتمال زیادی وجود دارد که مواردی از بیماری .موجود در آب، تغییرات کیفیت آب، غذا و هوای موجود اتفاق خواهند افتاد

گذارد، نفر در منطقه اثر میمیلیون  3ماالریا به خصوص در کشورهای مصر، مراکش و سودان افزایش پیدا کند. ماالریا که هم اکنون نیز بر حدود 

ریزی آنها را کاهش داده و تر خواهد شد و در قلمروهای جدیدی گسترش خواهد یافت و این در حالی است که دمای هوای باالتر دوره تخمشایع

ی شن هاو تشدید و مکرر شدن توفان های ناقل ماالریا و فراوانی آنها را افزایش خواهد داد. عالوه بر این، میزان باالتر دی اکسید کربندامنه پشه

کند.عالوه بر این، تولید غذا نیز از های ریوی را در سراسر این منطقه بیشتر میهای آلرژیک را افزایش داده و بیماریدر مناطق کویری، واکنش

 گذارد. افزایش خشکی هوا وهای بشری اثر میترین نیازرود؛ زیرا بر اساسیای تهدید به شمار میطور فزایندهاین شرایط متاثر خواهد شد که به

ها ممکن است موجب کاهش شدید محصوالت کشاورزی شود که جایگزین چندانی برای آنها وجود ندارد. معیارهای تغییرات در طول فصل

از  نیازمند توسعه انواع جدیدی تطبیقی فوری باید لحاظ شوند که شامل تغییر در تنوع محصوالت، کودها و اقدامات آبیاری است. تمام این موارد

تر توانند در برابر سطوح باالتوانند با شرایط به وجود آمده تطبیق یابند. محصوالتی که نیاز به آب کمتری دارند و میمحصوالت است که می

 .شوری مقاومت کنند باید مورد توجه قرار گرفته و در مقیاس کالن معرفی شوند

 توریسمریزی و ها برای برنامهچالش

ریزی شهری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به شدت نیازهای اساسی تغییرات آب و هوایی را مورد تاکنون استفاده از زمین و مقررات برنامه

قرار دارند  ها در منطقه تحت خطر مستقیم اثرات آب و هواییها و زیرساختدرصد از ساختمان 75طور تخمینی حدود اند. بهتوجهی قرار دادهبی

های های حمل و نقل، ایستگاهکنند. قابلیت سیستمها نقش ایفا میکه بیش از همه افزایش سطح دریا، افزایش تعداد روزهای گرم و بروز توفان

 ا را مورد توجهریزی باید تهدید افزایش سطح دریاههای برنامههای فاضالب همگی در خطر خواهند بود. نیازمندیمولد انرژی، تامین آب و شبکه

عنوان توریسم به .های مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی به شدت مورد نیاز استها و ساختمانهایی نیز برای ایجاد زیرساختقرار دهند. طرح

درجه  4ا پذیر است. افزایش یک تبخشی مهم از اقتصاد برخی کشورهای این منطقه، به شدت نسبت به تغییرات وضعیت آب و هوایی آسیب

« خوب»مناطقی که اکنون  2080سانتیگرادی در میانگین دما موجب افت شدیدی در میزان گردشگران ورودی این منطقه خواهد شد. تا سال 

تر، کمبود آب و های گرمخواهند شد که عمدتا به دلیل تابستان« نامطلوب»و « ایحاشیه»شوند تبدیل به مناطق محسوب می« العادهفوق»و 

ه پذیر هستند، از جملهای جایگزین توریسم که در مقابل تغییرات آب و هوایی کمتر آسیبها است. در مجموع، گزینهیرات در اکوسیستمتغی

های مرجانی محبوب سفر در کشورهایی نظیر اردن و مصر آسیب خواهند دید و مناطق توریسم فرهنگی، باید مورد توجه قرار بگیرند زیرا صخره

 .رو خواهند شدشورهایی مانند مصر، تونس، مراکش، سوریه، اردن و لبنان نیز با افزایش سطح دریاها و فرسایش ساحل روبهساحلی در ک

 سایر پیامدها

محیطی نقش مهمی در تصمیمات افراد و تخریب زیست .یکی از پیامدهای مهم این تغییرات در منطقه، افزایش مهاجرت به اروپا خواهد بود

تر خواهند شد. بنابراین دهد، در آینده مهمها را تشکیل میدرصد مهاجرت 20تا  10هاجرت خواهد داشت. این شرایط که اکنون ها در مگروه

هایی از این منطقه انجام بدهند. های جامعه مدنی مرتبط، افزون بر روابط تجاری، حمایتمهم است که اتحادیه اروپا و اعضای آن در کنار سازمان

نیز بیان شده  2030های آنان باید مبتنی بر توسعه پایدار باشد که در دستورالعمل اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال یتالبته فعال

 .است

http://www.iana.ir/fa/news/47966/%D۸%AA 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶یور شهر ۰۵تاریخ: 

شود/ لزومی به خروج ذخایر ژنتیکی نیست/ تمامی مراحل مطالعه ژنتیکی گونه های حیات وحش در داخل انجام می

 شودژنوم کامل یوزپلنگ آسیایی تعیین می

پیشرفته  ژنتیکیمدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست با اعالم اینکه برای انجام مطالعات 

ها به خارج از کشور نیست، گفت: این امر خود گام بسیار مهمی در جلوگیری از خروج ذخایر حیات وحش دیگر نیاز به ارسال نمونه

 .کندهای سنگین آزمایشات مولکولی میژنتیکی از کشور بوده و از طرفی کمک قابل توجهی به دانشجویان و محققان در کاهش هزینه

ایانا از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، طاهره افتخاری مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر به گزارش 

فت های تشخیصی جدید و پیشرژنتیکی با اشاره به توسعه و پیشرفت روز افزون دانش زیست فناوری، گفت: با استفاده از فناوری

یابی، درخواست برای توالی یابی رشد چشمگیری داشته است و این در حالی والیهای جدید تسریع دانش ژنتیک در زمینه روش

مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر .تری داردتر و دقیقژنومی، نیاز به آنالیزهای سریعتر، ارزان DNA است که حجم یا مقدار

 Next Generation) یابی نسل جدیدتفاده از توالییابی ژنوم موجودات با اسژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: توالی

Sequencing) که در مجموع NGS تر استهای توالی یابی قدیمی بسیار سریعتر و ارزانشود در مقایسه با روشنامیده می . 

ای ویژه از اهمیتطاهره افتخاری با بیان اینکه ساز و کارهای شناسایی گوناگونی ژنومی در بهبود شناخت بیشتر در سطح مولکولی 

روند و های وحشی همیشه به عنوان مخزنی از تنوع به شمار میبرای هر دو گونه وحشی و اهلی برخوردار است، بیان کرد : گونه

نین ها و همچتواند اطالعات مفیدی در زمینه جمعیت شناختی، قرابت ژنتیکی با سایر گونههای وحشی میمطالعات ژنتیکی گونه

تواند در شناخت وضعیت فعلی جمعیت مورد مطالعه، یافتن دالیل کاهش وی ادامه داد : این اطالعات می.آنها فراهم کندتنوع ژنتیکی 

ها، نحوه تکامل آنها و در نهایت چگونگی حفظ و نگهداری این ذخایر ژنتیکی بسیار مفید واقع جمعیت و انقراض برخی از این گونه

د اهداف و تواند در پیشبرراهم شدن زمینه همکاری با مراکزی با امکانات پیشرفته و به روز دنیا میافتخاری با تاکید بر اینکه ف.شوند

وظایف خطیر سازمان حفاظت محیط زیست در امر حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور بسیار حائز اهمیت باشد، گفت: با تالش و 

ز توالی یابی ترین مراکژنتیکی، با یکی از معتبرترین و پیشرفتههای گروه زیست فناوری دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر پیگیری

ای با حضور مدیران و کارشناسان معاونت محیط طبیعی برگزار شد و نیاز سنجی دفاتر تخصصی معاونت محیط نسل جدید جلسه

 .رار گرفته، مورد بررسی قزیست طبیعی و تنوع زیستی همچنین پروژه یوزپلنگ آسیایی در زمینه انجام مطالعات ژنتیکی پیشرفت

افتخاری با بیان اینکه این شرکت خصوصی خدمات متنوعی را در زمینه کشف توالی قطعه ای از ژن، تمام یک منطقه ژنومیک، 

های ها روشکند، گفت:این شرکت در زمینه آنالیز و پردازش دادهها و یا تمام ژنوم ارائه میهای مرتبط ، تمام اگزونگروهی از ژن

وی افزود: با همکاری این مرکز پیشرفته در زمینه توالی .ها را ابداع و در کارهای علمی خود استفاده کرده استطمئن پردازش دادهم

 آورییابی در ایران این قبیل مطالعات تسهیل شده و امکان مشارکت فعال محققان ایرانی در تمامی مراحل تحقیقات اعم از جمع

افتخاری با بیان اینکه به منظور انجام مطالعات .شودها فراهم میها و تفسیر یافتهنجام آزمایشات، پردازش دادهنمونه، انجام مطالعات، ا

ها به خارج از کشور نیست، گفت: این خودگام بسیار مهمی در جلوگیری از ژنتیکی پیشرفته حیات وحش دیگر نیاز به ارسال نمونه

های سنگین آزمایشات طرفی کمک قابل توجهی به دانشجویان و محققان در کاهش هزینهخروج ذخایر ژنتیکی از کشور بوده و از 

های شناخت وی ادامه داد: در حال حاضر این شرکت خصوصی آمادگی خود را برای ارائه هرگونه خدمات در زمینه.کندمولکولی می

 .اض اعالم کرده استفرد و یا در معرض خطر انقرذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری نادر، منحصر به

http://awnrc.com/index.php
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های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی عنوان کرد: طبق توافق انجام شده با این شرکت خصوصی قرار است برای مدیر کل دفتر موزه

 اولین بار، ژنوم کامل یوزپلنگ آسیایی توسط این شرکت، به صورت رایگان برای سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شود

http://www.iana.ir/fa/news/479۰4/%D۸% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

استخدام می ای در ایران/ تعدادی از دانش آموختگان در نستله آموزشی و مشاغل حرفه ایجاد پل ارتباطی بین محیط

 شوند

نخستین گروه از جوانان ایرانی، دوره آکادمی آموزش مبانی فروش را که توسط نستله ایران برگزار شد، با موفقیت به پایان رساندند 

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، آکادمی.و به برخی از دانش آموختگان این دوره پیشنهاد استخدام نیز ارائه شد

های مسئولیت اجتماعی این شرکت است که آموزش مبانی فروش نستله در جمهوری اسالمی ایران در راستای اجرای یکی از برنامه

به پایان رساند و طی مراسمی در هتل اسپیناس پاالس، دانش آموختگان این آکادمی،  1396نخستین دوره خود را در مرداد ماه سال 

های مختلف، از د را دریافت کردند. این آکادمی اولین دوره را با دعوت از دانشجویان ایرانی از دانشگاهگواهینامه های پایان دوره خو

شود در راستای های کاربردی در فروش میاین برنامه که شامل آموزش مهارت.قبیل دانشگاه تهران، در محل شرکت نستله برگزار کرد

ای است. پس از هدف اصلی در آن آماده سازی جوانان برای ورود به فضای کار حرفه است و تعهد نستله به جامعه ایرانی 21اجرای 

شوند. تاسیس آکادمی های الزم در مشاغل تجاری آماده ورود به بازار کار میآموختگان با کسب مهارتدستیابی به این امر، دانش

وکارها و جوامع ست که شامل ایجاد ارزش برای کسبآموزش فروش بخشی از تعهد اجتماعی شرکت نستله در ایجاد ارزش مشترک ا

های بازاریابی شرکت نستله ایران در این علیرضا سرابچی، مدیر کل ارتباطات و سرویس .شودایرانی در جمهوری اسالمی ایران می

لی بین دانش آکادمیک و با وجود فضای علمی و دانشگاهی پویا در کشور، این برنامه سعی دارد تا به عنوان پ»رابطه اظهار کرد: 

 نویسی درآموختگان از طریق برگزاری کارگاه رزومههای ایران و دانشجویان و دانشکند. همکاری ما با دانشگاهمهارت کاربردی عمل 

سازمانی گرایانه و دقیق از اصول های آموزش فروش، ایجاد تصویری واقعتهران بوده است. اکنون هدف ما از برگزاری کارگاه دانشگاه

ایو منگارت، مدیرعامل نستله خاورمیانه در رابطه با اهمیت برگزاری این  «.آموختگان استهای بزرگ برای دانششرکت و محیط

 ها برای موفقیت مداوم و پایداروکار در نستله است. ما بر این باوریم شرکتایجاد ارزش مشترک یکی از اصول کسب»آکادمی گفت: 

تنها ملزم به تولید ارزش برای ذی نفعان هستند، بلکه برای جوامع نیز باید نسبت به ایجاد ارزش مشترک ارت، نهکار و تجودر کسب

جاد های جوانان ایرانی اینخستین دوره آکادمی آموزش مبانی فروش نستله به منظور جذب، توسعه و پیشرفت توانایی«.اهتمام بورزند

 آنان برای ورود به فضای کار حرفه ای است که این امر با ایجاد پل ارتباطی میان محیطشده و هدف آن آماده سازی و آموزش 

شود. امروز، اولین گروه از دانشجویان ،دوره آموزشی خود را به پایان رساندند و به برخی از آموزشی و انتظارات کارفرما، محقق می

 ده شد.کنندگان پیشنهاد همکاری و استخدام در شرکت نستله داشرکت

http://www.iana.ir/fa/news/47۸46/%D۸%A7%DB% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 چرخد/سودجویی مغازه داران،عامل اصلی گران فروشیتخم مرغ در مدارِ گرانی می

کنندگان عرضه هزار تومان به مصرف 13مرغ با قیمت نبی پور گفت: علی رغم کاهش نرخ تخم مرغ درب مرغداری، هر شانه تخم

گروه اقتصادی  ارت و کشاورزیصنعت،تجگذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم.شودمی

 4درب مرغداری  نرخ هر کیلو تخم مرغبا اشاره به آخرین وضعیت بازار تخم مرغ اظهار کرد: در حال حاضر متوسط  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .درصد باید به مصرف کننده عرضه شود 10اب سود تومان است که با احتس 600هزار و  8معادل شانه ای  300هزار و 

 12درب مرغداری، هر شانه تخم مرغ با قیمت  کاهش نرخ تخم مرغوی با انتقاد از نرخ باالی تخم مرغ در بازار افزود: علی رغم 

 .هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه می شود که این امر ناشی از سودجویی مغازه داران است 13تا  500هزار و 

 وی درباه آخرین وضعیت.به گفته نبی پور با توجه به تعادل عرضه و تقاضا مشکل خاصی در وضعیت بازار رخ نخواهد داد

هزار تن تخم مرغ به افغانستان،  4بیان کرد: بعد از اعالم پاکی کشور از شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان حدود  مرغ خمت صادرات 

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: با توجه به درخواست  .عراق و مقدار محدودی به قطر صادر شد

به بازارهای هدف صادر  تخم مرغ هزارتن 50ی شود که در صورت نبود بیماری تا پایان سال، جدید تجار افغان و عراق پیش بینی م

نبی پور تصریح کرد: رونق صادرات افزایش قیمت تخم مرغ در بازار داخل را به همراه دارد اما برای جلوگیری از نوسانات قیمت .شود

 .ه سهولت به دست نیامده استتوان از صادرات امتناع کرد، چراکه بازارهای صادراتی بنمی

http://www.yjc.ir/fa/news/622۱۱۰4/%D۸%AA%D۸%AE 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 مرغ منتفی شدواردات تخم

مرغ به سبب نبود مزیت قیمتی در بازارهای هدف فعالً متوقف شده گذار گفت: صادرات تخممرغ تخمدبیرکل کانون پرورش دهندگان 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیگذار در گفتگو با خبرنگار فرزاد طالکش دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم.است

 4در بازار خبر داد و گفت: متوسط قیمت این محصول طی هفته های اخیر درب مرغداری  قیمت تخم مرغاز نوسانات جزئی  ،خبرنگاران جوان

به عراق نیست، افزود: صادرات تخم مرغ به سبب  ات تخم مرغصادروی با اشاره به اینکه خبری از .تومان است 500هزار و  4تا  200هزار و 

طالکش با بیان اینکه فعالً مجوز واردات تخم مرغ صادر نشده است، عنوان کرد: با .نبود مزیت قیمتی در بازارهای هدف فعالً متوقف شده است

 اگذارو صنف، به را زمینه این در مدیریت و گیری نیست و از طرفی دولت تصمیم واردات تخم مرغتوجه به وضعیت کنونی قیمت، نیازی به 

تصریح کرد: با وجود شرایط مساعد تولید تا  بازار تخم مرغگذار درباه پیش بینی وضعیت دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم.است کرده

 .یت بازار به کدام سمت و سو می رودپایان ماه، خبری از نوسانات قیمت نیست و با آغاز فصل پاییز باید منتظر ماند و دید که وضع

http://www.yjc.ir/fa/news/6223۵47/%D9%۸۸% 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 ایران هشتمین تولیدکننده انگور در جهان است

هزار تن انگور جایگاه هشتم را در میزان  167وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران با برداشت ساالنه سه میلیون و  معاون امور باغبانی

 .تولید این محصول در جهان دارد

محمدعلی طهماسبی روز شنبه در حاشیه برگزاری همایش ملی انگور در بجنورد در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: کشورهای 

هزار هکتار دانست  294وی گستره تاکستان های کشور را  .فرانسه و آمریکا سه کشور برتر در زمینه تولید این محصول هستندایتالیا، 

وی با بیان اینکه انگور مهم ترین محصول .درصد از این تاکستان ها آبی و مابقی دیم است 70درصد از این سطح بارور و  92و گفت: 

طهماسبی اظهار کرد: استان  .همیت فراوانی دارد گفت: انگور یکی از محصوالت مهم در اقتصاد استباغی است که به لحاظ غذایی ا

تن انگور  427هزار و  167به گفته وی در کشور ساالنه سه میلیون و .فارس در صدر تولید انگور در میان استان های کشور قرار دارد

 3.9تن و در تاکستان های دیم  13.2از تاکستان های کشور برداشت می شود و میانگین تولید در هر هکتار از تاکستان های آبی 

های تولید انگور در کشور است و از دیرباز وی در باره جایگاه خراسان شمالی در تولید انگور گفت: این استان یکی از قطب  .تن است

 .مردم این استان به باغبانی مبادرت داشته اند و تاکداری نقش زیادی در معیشت مردم این منطقه دارد

 .همایش ملی انگور و فرآورده های آن که امروز در بجنورد آغاز به کار کرده است، فردا )یکشنبه( به پایان می رسد

http://www.iana.ir/fa/news/47839/%D8%A7%DB%8C 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

نیازمند زن روستایی دیگر هدیه کرد/  ۵۰را به  "شادی"زاده تنی/ رمضان 2۰؛ از انبار کوچک تا مجوز "شادی"قارچ 

 ایم چه کنیم؟یک محل کار هستیم مانده

اهل گیالن، شهرستان فومن، روستای گیگاسر، از یک انبار پرورش قارچ شروع کرده و حاال زنان بی  1356زاده، متولد شادی رمضان

لی که امکان تولید سرپرست، سرپرست خانوار و دانشجویان دختر را تحت پوشش تعاونی خود دارد. تعاونی او در همه حوزه های مح

 .کندمحلی دارد فعالیت می

 فرحروز ایمانی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

اهل گیالن، شهرستان فومن، روستای گیگاسر، از یک انبار پرورش قارچ شروع کرده و حاال زنان  1356زاده، متولد شادی رمضان

تعاونی خود دارد. تعاونی او در همه حوزه های محلی که امکان  سرپرست، سرپرست خانوار و دانشجویان دختر را تحت پوششبی

تولید محلی دارد فعالیت می کند، تهیه سبزیجات آماده، غذاهای محلی و ... . با این که شرکت تعاونی اش را ثبت کرده ولی برای 

کند، همه فعالیت های اقتصادی است  تن قارچ خوراکی محلی برای کار ندارد. آنچه در گزارش زیر به آن اشاره می 20بسته بندی 

زن دیگر را مشغول به  50که در خانه خود انجام می دهد. با این همه زن مصمم و قدرتمندی است که عالوه بر اداره خود، بیش از 

 گذرد:کار کرده است. در این باره شادی رمضانزاده حرف های شنیدنی دارد که در زیر از نظرتان می

 خودتان را از کجا آغاز کردید؟*بفرمایید که کار 

 ترام بود شروع کردم. بعد از دو سال، کارگاه قارچم را بزرگبا یک کارگاه کوچک پرورش قارچ که در انباری خانه 82کارم را از سال 

رزان و باغدارانی دهم. کشاوآورم، به کشاورزان میدست میکردم و برای اداره آن دو تا نیرو گرفتم. کودی را که از کمپوست قارچ به

که در روستا هستند و بعضا حتی قدرت خرید کودهای شیمیایی را ندارند و حتی برخی به دلیل نقش آن در سالمت محصول از آن 

 بیشتر استقبال می کردند.

 آیا این کار می توانست وقت شما را به طور کامل پر کند؟*

کنند، اما بازار فروش ندارند. تصمیم گرفتم محصوالت آن ها را مییک کسانی در روستای اطراف ما هستند که محصولی تولید 

 ای بکنیم. خریداری و تبدیل به محصول دیگه

 *امکان دارد به چند نمونه اشاره بفرمایید؟

ابل ماند که قدانه( روی دست شالیکاران میسری خرده برنج )نیمبله. برای مثال بعد از برداشت محصول و تبدیل آن به برنج، یک

کنیم و با آن انواع کنند و تبدیل به آرد برنج میخریم. زنان روستایی مان آن را پاک میفروش نیست. ما خرده برنج را از آن ها می

کنیم. عالوه بر آن خرده برنج را به یک شیرینی از یاد رفته قدیمی گیالن به نام برنج های خانگی را آماده و به بازار عرضه میشیرینی

 کنیم. که خیلی هم در بازار طرفدار پیدا کرده تبدیل می دوشاب

 *در حوزه سبزیجات کاری انجام داده اید؟

نهایت معطر هستند و بله. در گیالن سبزیجات معطر وجود دارد که در هیچ جای ایران نیست. مثل خالیواش، چوچاق و... که بی

چینند و به شرکت تعاونی ر اواخر زمستان و اوایل بهار آن ها را از صحرا میخواص دارویی نیز دارند. کسانی که با ما کار می کنند، د

شده برای انواع ترشیجات و غذاهایی که به سبزی معطر صورت خردشده و سرخدهند. ما نیمی از آن را بهما برای فروش تحویل می

 شوند که برای تولید سبزیهایی پیدا میورزان ما خانمکنیم.در بین کشاگیری استفاده مینیاز دارند و نیمی از آن را هم برای عرق

خیلی زحمت می کشند؛ بعد از برداشت محصول هم مشکل فروش دارند. خدا را شکر تعاونی ما قدرت این را دارد که انواع سبزیجات 
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صورت دی و همچنین بهبنها و کوکو و آش و سبزی پلویی بستهصورت خردشده برای انواع سوپرا خریداری کند و آن ها را به

 کنیم بسیار پرطرفدار است و مشتری زیادی داریم.شده برای قورمه آماده کند. چون سبزیجات معطر را هم با سبزی ما قاطی میسرخ

 *در محصوالت باغی چه فعالیتی انجام می دهید؟

 سبز،پایینی دارد. مثل انواع آلو، گوجه سری میوه دارند که در فصل خودش در منطقه ما خیلی فراوان است و قیمتباغداران یک

کنیم و به عنوان میوه خشک روانه کنیم و بعد از شستشو و خرد کردن آن ها را خشک میکیوی و... که ما از باغداران خریداری می

رت خاللی چیپسی صوکنیم و آن را بهکیلویی و بیشتر و کمتر خریداری می 50کنیم.همچنین پیاز را به صورت کیسه های بازار می

صورت ماست و دوغ و کره روانه بازار جوشانیم و بهکنیم. آن را میکنیم. از دامداران شیر خریداری میبندی میو نگینی سرخ و بسته

 کنیم.می

 *گستردگی این فعالیت ها به بخش تولید گوشت سفید و عرضه آن به صورت غذا به بازار فراهم شده است؟

د است. از جمله اعضای زحمتکش تعاونی ما که همگی از زنان و دختران روستایی کم درآمد و بعضا سرپرست گستردگی کار ما زیا

خانوار و حتی خود سرپرست هستند مرغ و اردک و غاز و بوقلمون پرورش می دهند و به صورت آماده مصرف، به مشتریان عرضه 

توانیم آماده کنیم و تحویل هزار غذا میختلف برای هر وعده بیش از یکهای مگیریم از مردم برای مناسبتکنیم. سفارش غذا میمی

کنیم. خدا را شکر خیلی پرطرفدار است. آماده کردن انواع ترشیجات و مرباجات دهیم، چون مواد اولیه را از محصول سالم استفاده می

 رنج و سرکه سیب... هم در برنامه کارمان قرار دارد.کنیم، تولید چند تن آبغوره و آب نااش را از روستا تهیه میکه مواد اولیه

 *در بخش صنایع دستی چه فعالیت هایی را انجام داده اید؟

 دوزی، سفال، انواع عروسک ماسوله و...تقریباً همه صنایع دستی استان گیالن را تولید می کنیم؛ حصیربافی، رشتی

 *آیا فعالیت شما قانونی است؟

گرفتم که مجموعه خودمان را به شرکت تعاونی تبدیل کنیم که با زحمت فراوان و به کمک جهاد کشاورزی بله. دو سال پیش تصمیم 

صورت نفر عضو از بین زنان و دختران روستایی داریم که به 30و اداره تعاون روستایی توانستیم شرکتمان را ثبت کنیم، در حال حاضر 

کارآفرین برتر زنان در سطح استان شناخته  95و  94رسد. در سال نفر هم می 50ضا به کنند. با اعضای غیر ثابت تعدا اعثابت کار می

 تن قارچ خوراکی را داریم. 20بندی و معرفی شدم. در حال حاضر مجوز تولید و بسته

 برای رشد و توسعه نیاز اصلی شرکت شما چیست؟*

نم. ککار نداریم. من منزل مسکونی خودم را برای این کار استفاده میایم، چون مکانی برای ادامه اآلن متأسفانه میان دو راهی مانده

شوم و اگر چون مکان ما کوچک، و کار و تعداد اعضای ما زیاد است. اگر بخواهم ادامه بدهم در زندگی شخصی خود دچار مشکل می

د تا برای ادامه زندگی لقمه نان حاللی کشننخواهم ادامه دهم جواب آن عزیزان زحمتکشی که چند ساله در گرما و سرما زحمت می

شود و مجبور است کار کند تا لقمه نانی کند به کمک عصا وارد شرکت میدست بیاورند، چه بدهم؟ پیرزنی که تنها زندگی میبه

 و او مجبور استدهد علت بیماری سرطان سینه دکتر اجازه کار در شالی را به او نمیداشته باشد. خانمی که قبالً کشاورز بوده، به

وقت هصورت نیمبرای تهیه دوا و دارو و گذراندن زندگی به این کار ادامه دهد یا دختر دانشجویی که برای ادامه تحصیل مجبور است به

کار کند، سیر و باقالی و سایر محصوالت فصلی پاک کند تا هزینه زندگی و خرج تحصیلش را در بیاورد، یا دختری که عقد کرده و 

 ماه دیگر باید ازدواج کند و نیاز به جهیزیه دارد و چند خانم دیگری که سرپرست خانوار هستند.چند 

 

 بنابراین باید محل کاری برای خود تهیه کنید درست است؟*
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هایی را بی تردید؛ اگر بخواهیم به کارمان ادامه دهیم باید ساختمانی داشته باشیم که بهداشت آن را قبول داشته باشد. باید دستگاه

 بندی، برای تاریخ زدن برای پلمپ و غیره... داشته باشیم.برای فرآوری، بسته

شرکت تعاونی ما توانایی تولید و بازار فروش و ساماندهی برای زنان روستایی محروم و عزیزان کشاورز را دارد، اما فضا و امکانات را 

 ایم که چه کنیم؟ واقعاً نداریم و بعد از گذشت این همه سا ل حال مانده

http://www.iana.ir/fa/news/46889/%D9%82%D8%A7% 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

الیم در کنترل بیماری های لیموترش/ تولید و تکثیر رقم مقاوم پرشیندرصدی بیماری جاروک به باغ ۵۰خسارت 

 الیمشبهرقم  7۰آوری و حفظ جاروک/ جمع

گرمسیری با بیان اینکه هدف پژوهشکده در اجرای طرح کالن دستیابی به دانش فنی های نیمهرئیس پژوهشکده مرکبات و میوه

گیری است، افزود: در این زمینه توده تولید ارقام متحمل لیموترش به بیماری جاروک، تولید ارقام متحمل یا مقاوم از طریق دورگ

هایی از هایی از لیموترشآوری نمونهها مورد ارزیابی قرار دارند و در کنار آن، مشغول جمعحال حاضر آن عظیمی تولیدشده و در

 .های مختلف هستیم که آلوده به جاروک لیموترش هستندهای مختلف شهرهای رودان در استان هرمزگان، جنوب کرمان و استانباغ

وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به اجرای طرح کالن دستیابی به دانش امروز در گفت گرمسیریهای نیمهرئیس پژوهشکده مرکبات و میوه

که از  رودشمار میفنی تولید ارقام متحمل لیموترش به بیماری جاروک لیموترش گفت: بیماری جاروک لیموترش بیماری مهمی به

 ایدلیل اینکه این بیماری، ناقل حشرهشده است و به شهر و قصر غرب گزارشوارد جنوب ایران شده و در شهرهای نیک 1376سال 

به نام زنجیرک دارد، در مناطق جنوب کشور مانند سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، هرمزگان و بخشی از فارس در این اواخر 

 این آفت در کشورهایی آلودگی به این بیماری گزارش شده است. عمده خسارت این بیماری نیز روی لیموترش است. قبل از ایران هم

مثل امارات، عمان، پاکستان نیز گزارش شده بود و چون این بیماری مختص کشورهای آسیایی است، کمتر در جهان روی آن کار 

 ایم.شده است و بنابراین در تشخیص این بیماری و ناقل آن چندین سال طول کشیده تا به اینجا رسیده

کارهایی از همان زمان برای کنترل بیماری جاروک شروع شد، افزود: با توجه به اینکه ناقل  محمدی با بیان اینکهدکتر مرتضی گل

کند، عمالً کنترل این آفت ممکن نبوده؛ این بیماری حشره زنجیرک بوده و این حشره مرتب طی سال به جاهای مختلف پرواز می

د از محصول لیموترش کشور بر اثر بیماری جاروک از بین درص 50بنابراین درختان جدیدی آلوده شده است.وی بیان کرد: حدود 

گرمسیری طی این چند سال های نیمهدهند. پژوهشکده مرکبات و میوهرفته است؛ اما همچنان باغداران تولید لیموترش را ادامه می

های کالن معاونت ا حمایت مرکز طرحب 94بخشی از کنترل و مدیریت بیماری درباره ارقام متحمل یا مقاوم را آغاز کرده بود و در سال 

های ایم.رئیس پژوهشکده مرکبات و میوهعلمی و فناوری ریاست جمهوری کارهای خیلی خوبی را در این بخش شروع کرده

گرمسیری با بیان اینکه هدف پژوهشکده در اجرای طرح کالن دستیابی به دانش فنی تولید ارقام متحمل لیموترش به بیماری نیمه

گیری است، یادآور شد: در این زمینه توده عظیمی تولید شده و در حال حاضر ، تولید ارقام متحمل یا مقاوم از طریق دورگجاروک

هایی از جنوب کشور هستیم که تاکنون آلوده هایی از لیموترشآوری نمونهها مورد ارزیابی قرار دارند و در کنار آن مشغول جمعآن

های مختلف که آلوده به جاروک لیموترش ف شهرهای رودان در استان هرمزگان، جنوب کرمان و استانهای مختلاند، از باغنشده

محمدی عنوان کرد: در این مناطق در قالب طرح کالن دستیابی به دانش فنی تولید ارقام متحمل لیموترش به بیماری هستند.گل

آوری و حفظ کنیم؛ چون الیم جمعتا شبه 70ایم رقمی حدود تههای گوناگونی صورت گرفته است و تا االن توانسجاروک فعالیت

ترش از دلیل اینکه لیموها هستند. بهها شبیه لیموترشها از لحاظ کیفی لیموترش هستند، اما برخی از آنهنوز قطعاً ثابت نشده این

که در  هاییشد، ممکن بود بر اثر بیماریآوری نمیشد، طی سالیان سال در آن تنوعی صورت گرفته و اگر جمعطریق بذر تکثیر می

 رفت، هرچند لیموترش مقاوم است.جنوب کشور شیوع دارد و شهرهایی که گرما و خشکی زیاد دارند، از بین می

م های این رقهای مؤسسه در کنترل بیماری جاروک دانست و ادامه داد: میوهالیم را از دیگر فعالیتوی تولید و تکثیر رقم پرشین

سیری و گرمهای نیمهشود. نتایج تحقیق پژوهشگران پژوهشکده مرکبات و میوهخوری استفاده میتر بوده و بیشتر برای تازهشتدر

الیم متحمل و مقاوم به بیماری جاروک لیموترش است. تولید و پزشکی کشور و جاهای دیگر نشان داد که رقم پرشینمؤسسه گیاه
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شود و باغداران در جاهایی که مستعد است، از این رقم ار گرفت و از سال گذشته این رقم تکثیر میتکثیر این رقم هم در اولویت قر

درصد  40، 30الیم نیست، شاید کنند. هرچند همه مناطق جنوب ایران مستعد کشت لیموترش الزاماً مناسب با رقم پرشیناسفاده می

ها الیمگرمسیری، برخی ار ارقام پرشینهای نیمهپژوهشکده مرکبات و میوه بتوان در این مناطق این رقم را کشت کرد.به گفته رئیس

 محمدی با اشاره به کشت لیموترشهایی که در محیط هستند، دارند.گلها و تنشسوختگی و استرستحمل بهتری نسبت به آفتاب

وهشکده در حال انجام است، تولید لیموترش در مناطق مناسب و مستعد کشور تأکید کرد: یکی دیگر از کارهایی که از سوی این پژ

تواند در عاری از ویروس با استفاده از روش پیوند نوک شاخساره است که این امر محقق شده است و این منابع سالم گیاهی می

لی را شیوه الزم و هایی مانند ایالم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد مورد استفاده قرار گیرد.وی روش امحاء درختان لیموترشاستان

هایی که ناکافی در مبارزه با بیماری جاروک لیموترش دانست و خاطرنشان ساخت: روش امحاء درختان لیموترش به دستورالعمل

گردد. آفت جاروک هنگامی که در سطح وسیعی منتشر نشده باشد؛ نخستین کاری که در این نوع مدیریت قبالً ارائه شده است، برمی

ود، شمحمدی اضافه کرد: منتهی زمانی که بیماری جاروک در سطح وسیعی تکثیر میم داد، امحاء درختان آلوده است.گلتوان انجامی

ند که هایی هستدلیل اینکه درختان بیمار منبع تغذیه آن زنجیرکشود بهآنجا دیگر امحاء شاید نتواند جواب دهد. اگرچه توصیه می

ما این است که اگر قرار است امحاء هم صورت  نند، درخت بیمار را باید از بین برد. بنابراین توصیهکدوباره درختان دیگر را آلوده می

شود در یک منطقه وسیع صورت همزمان باشد. نمیشود، باید بهگیرد، در یک منطقه جدید که بیماری برای بار نخست وارد می

 های دیگر امحاء نشوند و آن حالت قبلی باقی بماند.کنید؛ اما باغ بیماری جاروک داشته باشیم و شما بروید یک باغ را امحاء

وی با بیان اینکه عمالً تنها روشی که ما امیدوار هستیم بتوانیم تا حدودی بیماری جاروک را مدیریت کنیم و باعث کاهش خسارت 

ایه نارنج ها، پی را دارند، اظهار کرد: در بررسی پایههایی که تحمل بهترشود، استفاده از ارقامی است که مقاوم به بیماری باشند یا پایه

تحمل بیشتری نسبت به بیماری جاروک دارد؛ بنابراین در خیلی از جاها توصیه شد از ترکیب لیموترش روی پایه نارنج استفاده شود. 

شود، سرعت رشد نهال خیلی  می دلیل اینکه وقتی از خود لیموترش استفادههرچند ممکن است باغداران از آن استقبال نکنند؛ به

روند، منتهی پس از چند سال دوباره آلودگی را خواهیم داشت و شدت و گیرد؛ بنابراین باغداران به این سمت میسریع صورت می

 گرمسیری به انتشار دو نشریه جدید مدیریتهای نیمهخسارت بیماری در آنجاها بیشتر خواهد شد.رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه

ی پزشکی کشور با همکارهای لیموترش که از سوی مؤسسه تحقیقات گیاهبیماری جاروک لیموترش و مدیریت کاشت و تغذیه باغ

پژوهشکده مرکبات و مؤسسه تحقیقات خاک و آب تهیه شده است اشاره کرد و گفت: با استفاده از مدیریت تغذیه و تقویت درخت 

کدام راه عالج قطعی نیست که مثالً ما بگوییم با تغذیه این ستند، چند سال نگه داریم؛ اما هیچتوانیم عمر درختانی را که آلوده همی

توانیم انجام دهیم. با توجه به طبیعت بیماری جاروک که عامل بیماری وارد سیستم بیماری را از بین ببریم. نه، چنین کاری را نمی

توانیم این بیماری را در گیاه شود؛ بنابراین عمالً نمیت سیستمی پخش میصورشود و در داخل خود گیاه بهآوند آبکش گیاه می

تواند در کاهش خسارت و کاهش هایی است که میمحمدی، استفاده از سموم شیمیایی مناسب از دیگر روشحذف کنیم.به گفته گل

 جمعیت ناقل بیمار جاروک لیموترش مؤثر باشد.

ارقام مناسب کشت لیموترش در کشور افزود: ایجاد نهالستان از دو سال پیش هم در بحث  وی با اشاره به ایجاد نهالستان برای

توانند مناسب باشد، آغاز شده و بخش خصوصی در سطح وسیعی باغ مادری ها و نیز سایر ارقامی که میالیمالیم و هم میکسپرشین

یم کرده الالیم و میکسژوهشکده اقدام به تولید ارقام پرشینبنیان ترنج وابسته به پدر مناطقی از کشور احداث و هم شرکت دانش

 تر پیش ببرند.است که در آینده بتوانند این پروسه را سریع

توان با شود، تأکید کرد: اگرچه میهای کشور میهزار نهال لیموترش وارد باغ 100محمدی در پایان با بیان اینکه ساالنه حدود گل

بنیان این روند را سرعت بخشید؛ اما نکته حائز اهمیت های دانشکشور و نیز توسعه فعالیت های شرکت ایجاد باغ مادری در جنوب
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دلیل گرمای خیلی زیاد در برخی از مناطق، شرایط به الیم که مؤسسه توصیه کرده است،اینکه در همه مناطق کشور رقم پرشین

 م برای باغداران اقتصادی است./الیم هنوز هخاکی و... مناسب نباشد. اگرچه رقم پرشین

http://www.iana.ir/fa/news/4777۸/%D۸%AE%D۸ 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 مخرب آموزش دیدندنخلداران آبادان برای مقابله با نوعی سوسک 

گیری از سرایت آفات وارداتی از جمله سوسک سرخرطومی حنایی به عنوان هدف پیش به گزارش مهر، مدیر جهاد کشاورزی آبادان

 .اصلی این کارشناسان به منطقه نام برد

هکتار از زمینهای کشاورزی، در نخستین کارگاه آموزشی،  250ناجی شهیب زاده گفت: این کارشناسان ضمن ردیابی این آفت در 

 .راه های پیشگیری و مقابله با آفات وارداتی را به نخلداران آموزش دادند

وی اظهار کرد: ممنوعیت جابجایی پاجوش نخلها و اندامهای گیاهی، استفاده از فِرمُن )مواد جذب این حشره ( در زمینها و رعایت 

 .زی در فصول کاشت و برداشت از توصیه های فائو به کشاورزان آبادانی بوداستانداردهای کشاور

مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: سوسک سرخرطومی حنایی از جمله آفات قرنطینه ای است که تا نزدیکی بصره، کشاورزان را با 

 .کاهش محصول روبه رو کرده است

هایی به طول یک متر در تنه درخت خرما ایجاد کند و به مرگ ناگهانی نخل تواند تونل شهیب زاده افزود: الرو سوسک حنایی می

بر اساس این گزارش، فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از سازمانهای بین المللی است که در زمینه .میزبان منجر شود

جنگل داری، شیالت و تأمین غذای مناسب  توسعه کشاورزی فعالیت دارد، این سازمان برای گسترش و مدرنیزه کردن کشاورزی،

 .کندبرای همگان، به کشورهای در حال توسعه کمک می

فائو طبق توافق نامه مشترک ایران ، عراق و کویت زیر نظر سازمان خوار و بار جهانی مبنی بر حفاظت از نخلستانهای خاورمیانه و 

که در خطر شیوع این آفت هستند بازدید و در این زمینه به کنترل آفت سوسک سرخرطومی حنایی مسئولیت دارد از مناطقی 

 .کشاورزان اطالع رسانی کند

http://www.iana.ir/fa/news/4۸۰39/%D9%۸6%D۸%AE%D9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48039/%D9%86%D8%AE%D9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

189 
 

 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

شود/ اقبال روس ها به مرکبات ایرانی به شرط جات ایرانی نیمه شهریور به روسیه ارسال میمحموله صیفینخستین 
 افزایش ماندگاری

الملل اتاق ایران پیرامون عملی کردن توافقات میان رایزن بازرگانی سفارت روسیه در ایران به اتاق ایران آمد و با معاون امور بین

وگو کرد. در این دیدار مسایل و مشکالت تجارت دو کشور ور راکارهای آن مورد بحث های دو کشور گفتتهای بازرگانی و دولاتاق

الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ابتدای سخنان به گزارش ایانا از اتاق ایران، معاون امور بین.و تبادل نظر قرار گرفت

گفت: مسائل و مواردی در آن دیدار مطرح شد که نیاز به پیگیری دو طرف دارد و باید  دیدار اخیر رئیس اتاق با سفیر روسیهخود با اشاره به 

 .تالش کنیم مشکالت بر سر راه توسعه روابط تجاری رفع شود

ک بازرگانی ایران و روسیه اظهار کرد: برگزاری این کمیسیون مشترک محمدرضا کرباسی با تأکید بر لزوم برگزاری کمیسیون مشتر

در دستور کار قرار دارد و وزارت ارتباطات ایران نیز تاریخ یازدهم تا سیزدهم مهرماه سال جاری را برای برگزاری این کمیسیون 

تاق ایران با اشاره به انجام مذاکرات برای الملل امعاون امور بین.مشترک مطرح کرده که البته نهایی نشده و در حال بررسی است

پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: پس از ورود ایران به اتحادیه اوراسیا به همان نسبتی که فضای مناسبی برای اقتصاد ایران 

ی همچنین با اشاره به کرباس.شود، زمینه برای حضور ویژه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در ایران نیز مهیا خواهد شدفراهم می

وی روسیه و ویژه میگکننده محصوالت آبزی و بهتواند تأمینویژه میگو، تصریخ کرد: ایران میظرفیت باالی ایران در تولید آبزیان و به

د: رشمرد و افزوهای توسعه روابط دو کشور باو ظرفیت باالی ایران در تولید انواع طیور و مرغ را نیز از قابلیت.کشورهای اوراسیا باشد

 .طور که باید در بازار مرغ روسیه وارد شویمایم آنایران ظرفیت زیادی در این زمینه دارد و برای ما جای سؤال است که چرا نتوانسته

 گذاری مشترک میان تجارهای سرمایهالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین تشکیل شرکتمعاون امور بین

کرباسی به صادرات صیفی و سبزی از ایران به روسیه نیز .های همکاری میان دو کشور عنوان کردیرانی و روسی را از دیگر زمینها

جات مانند خیار و گوجه و انواع سبزیجات وجود دارد و اشاره کرد و گفت: به دلیل چهارفصل بودن ایران، امکان تولیدات صیفی

 .ترک در این زمینه را فراهم کردتوان زمینه تشکیل شرکت مشمی

اری های همکالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادرات لبنیات و مرکبات از ایران را از دیگر زمینهمعاون امور بین

دیگر  ادرات انواعکنند؛ اما زمینه صمیان دو کشور عنوان کرد و گفت: صادرکنندگان ایرانی به طور سنتی کیوی به روسیه صادر می

 .های مشترک تشکیل دادتوان شرکتمرکبات هم وجود دارد و در این زمینه هم می

 های ایران و روسیهلزوم رفع مشکالت زیرساختی برای توسعه همکاری

ما و  ل مذاکراترایزن بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران در این دیدار با تأکید بر پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: در طو

 .همکاران ما در این مذاکرات حضور دارند و این مذاکرات چند سال است که ادامه دارد اما باید بدانیم این مذاکرات چندجانبه است

رستم مورات علییف با اشاره به سخنان کرباسی در مورد واردات مرغ روسیه از ایران گفت: در زمینه تولید مرغ تا حدی به خودکفایی  

های بسیار ایران در تولید محصوالت مورات علییف همچنین با تأکید بر ظرفیت.کنیممی وارد مرغ کمی مقدار ایم و ساالنه فقطیدهرس

های لبنی و همچنین شیر خشک باکیفیت تأکید کرد و گفت: کشور بالروس هم که در اتحادیه اوراسیا است در این زمینه ظرفیت

رایزن بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران .کندزیادی از نیاز شیر خشک خود را از بالروس وارد میزیادی دارد و روسیه قسمت 

ها در کشور اوقات درب کامیونهمچنین به وجود مشکالت حمل و نقل در حمل صیفی و سبزی از ایران اشاره کرد و گفت: بعضی
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 رسند، کیفیت کاالها هم در اثر شوکود و عالوه بر اینکه کاالها دیر میشها به روسیه هستند باز میآذربایجان که مسیر عبور کامیون

 .شده و حل شوداو درخواست کرد این موضوع در کمیسیون مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان مطرح.آیدحرارتی پایین می

ای رههای زنجییفیت است اما فروشگاهمورات علییف همچنین در مورد ورود مرکبات ایران به روسیه گفت: مرکبات ایران بسیار باک

ها سالم بمانند و فاسد نشوند اما دو هفته در فروشگاه -باشند و بیش از یک روسیه به مرکباتی نیاز دارند که ماندگاری زیادی داشته

ان و روسیه اظهار کرد: هنوز های بسیار برای همکاری ایررایزن بازرگانی روسیه با تأکید بر وجود زمینه.گونه نیستدمرکبات ایرانی این

 .ها مشکالتی وجود داردبندی و وجود ترمینالونقل و بستهها آماده نیست و در زمینه حملهای توسعه همکاریزیرساخت

های ایرانی خودشان مورات علییف در بخش دیگری از سخنانش از همکاری دو شرکت ایرانی و روسی خبر داد و گفت: بعضی شرکت

اند؛ بر همین اساس هفته دیگر اولین محموله کرده اند و زمینه را برای تولید و ارسال کاالی باکیفیت فراهمی بودهپیگیر همکار

 اینجیرهز هایفروشگاه به و ارسال روسیه به و شده آماده  بندیبسته استاندارد مانند جات بر اساس اجرای قوانین و استانداردها صیفی

گیری دستگاهی برای حل اختالفات تجاری تأکید کرد و گفت: دستگاه بازرگانی روسیه همچنین بر لزوم شکلرایزن .رودمی کشور این

و نهادی برای حل اختالفات تجار و فعاالن اقتصادی دو کشور نداریم و ایجاد دستگاهی برای حل اختالفات تجاری دو طرف باید در 

 هایونقل گفت: فعال کردن آبراههسفارت روسیه، کرباسی در مورد موضوع حمل پس از سخنان رایزن بازرگانی.دستور کار قرار گیرد

تر است و هم از دریای خزر باید در دستور کار ما قرار بگیرد؛ چراکه انتقال کاال با کانتینرهای یخچال دار از طرق دریای خزر هم امن

سترش کشتیرانی برای انتقال کاالها میان ایران و روسیه فراهم به گفته کرباسی اگر امکان توسعه و گ.نظر اقتصادی صرفه زیادی دارد

 .رسندتر به مقصد مییافته و کاالها نیز امن درصد کاهش 30تا  20ونقل حدود های حملشود، هزینه

های شتیو ک های بنادر دو کشور برای عملی کردن این موضوع آماده نیسترایزن بازرگانی روسیه در این زمینه تصریح کرد: زیرساخت

 .دار را دارندو حل این مشکالت نیاز به دخالت دولت داردکانتینر یخچال 8تا  7موجود فقط توانایی حمل 

http://www.iana.ir/fa/news/47993/%D9%۸6%D۸%AE 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۳ : تاریخ

 هزار تن سویا  2۰۰مناقصه شرکت پشتیبانی امور دام در بازارهای بین المللی برای خرید 
  .هزار تن سویا برگزار کرده است 200شرکت دولتی پشتیبانی امور دام ایران، یک مناقصه بین المللی برای خرید حدود 

، به گفته تاجران اروپایی، شرکت دولتی پشتیبانی امور دام ایران، واردکننده رویترزبه گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از 

 .هزار تن سویا برگزار کرده است 200کشور، یک مناقصه بین المللی برای خرید حدود  غذای دام در این

ها پیشنهاددهندگان باید تا دوم ماه اکتبر پیشنهاد خود را ارئه دهند. این حجم سویا باید تنها از آرژانتین یا برزیل تامین شود و قیمت

 30اکتبر،  31تا  15محموله در بازه های زمانی  3قصه گذاشته است باید در محموله سویایی که ایران به منا.باید به یورو تعیین شود

به گفته این تاجران، این شرکت در سال های اخیر به جایگاه خرید .ارسال شود 2018فوریه  15دسامبر امسال و اول تا  15نوامبر تا 

دیگر مبنی بر بازگشت واردات غالت ایران به الگوهای غالت پیشین خود بازگشته و فعالیت هایش را از سر گرفته است که نشانه ای 

هزار  200این تاجران افزودند، این شرکت همچنین دو مناقصه دیگر برای خرید بیش از .سنتی بین المللی پس از لغو تحریم ها است

 .یین شده استسپتامبر تع 11هزار تن ذرت برگزار کرده است. آخرین مهلت برای این مناقصه  200تن جوی غذای دام و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960603300624 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 کاال در سازماندهی بازارهای تامین خوراک دام و طیور/ نقش بورس چالش

ز نیاهای مهم این صنعت یعنی تامین به موقع خوراک مورددهد یکی از چالشبررسی وضعیت بازار محصوالت دام و طیور نشان می

های اصلی تامین خوراک، واردات آن توان از کانال بورس کاال مرتفع کرد. این در شرایطی است که در حال حاضر یکی از کانالرا می

درصد از خوراک مورد نیاز دام و طیور کشور از محل واردات تامین  80رو است. در حال حاضر های متعددی روبهبوده که با چالش

تواند با نظارت بر تامین این خوراک نقش درصد باقیمانده نیز مشکالتی وجود دارد که یکی از بازارهایی که می 20شود و در مورد می

در حال حاضر میزان عرضه این محصوالت در بورس کاال بسیار ناچیز .ر بازار ایجاد کند، بورس کاال استمهمی در تعادل بخشی د

بوده و از طرفی این بازار روی واردات هیچ گونه نظارت و اقدام خاصی ندارد. این مساله باعث شده بازار خوراک دام و طیور در شرایط 

الزم را  هایباشد و این در حالی است که کارشناسان معتقدند بورس کاال باید زمینه رومختلف با تغییرات و نوسانات متعددی روبه

ود های خبرای ورود واردکنندگان و هدایت خوراک وارداتی به این بازار را فراهم کند و از طرفی تولیدکنندگان داخلی نیز باید عرضه

 .م و طیور تحت نظارت بورس کاال صورت بگیردرا در این بازار صورت دهند و در نهایت تنظیم بازار خوراک دا

های کنترل ریسک به عالوه بورس کاال با استفاده از ابزارهای موجود از قبیل قراردادهای آتی و سایر ابزارهای مشتقه موجود زمینه

زمانی اثرات نامطلوبی را بر  های مختلفدر این بازار را به کار گرفته و مانع از نوسانات ناگهانی شود؛ چراکه این نوسانات در برهه

های متعددی دارد. در این زمینه به گزارش باشگاه بازارهای گوشت سفید و قرمز بر جای گذاشته و کشور ما در این زمینه تجربه

 های خوراک دام و طیور با مشکالت متعددی نظیر باال بودن قیمت تمام شده تولید، کمبودخبرنگاران جوان، از دیرباز کارخانه

های مالیاتی، بیمه کشاورزی و گذاری محصوالت پروتئینی و عدم برخورداری از مزایای معافیتنقدینگی، ورود دولت در قیمت

ای برخوردار این درحالی است که صنعت خوراک دام در صنعت پرورش دام و طیور از جایگاه ویژه.رو هستندتسهیالت ارزان قیمت روبه

های مالیاتی و ارائه تسهیالت های مرغداری، معافیتنت امور دام با ممنوعیت تولید خوراک دام در واحدرود معاوحال انتظار می.است

قیمت در جهت حمایت از تولیدکنندگان برآید. مجید موافق قدیری، رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان با انتقاد از ارزان

واحد تولیدی در کشور مشغول فعالیت  300اک دام اظهار کرد: در حال حاضر نابسامانی حاکم در ارائه آمار واحدهای تولیدی خور

واحد آنها از استانداردهای الزم برخوردار هستند و این درحالی است که آمار معاونت امور دام و سازمان  100هستند که کمتر از 

میلیون تن است اما  20لیدی خوراک دام بیش از های تودامپزشکی بیش از این تعداد است. وی افزود: اگرچه ظرفیت اسمی کارخانه

رئیس انجمن خوراک دام و طیور آبزیان .کننددرصد ظرفیت واقعی خود فعالیت می 40های تولیدی با کمتر از در شرایط فعلی واحد

مجوز تولید در ادامه داد: با گذشت صد سال از منسوخ شدن تولید خوراک در واحدهای مرغداری و آبزی پروری اما وزارت جهاد 

کند که در نهایت این امر افزایش قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی، کاهش کیفیت واحدهای پرورشی به روش سنتی را صادر می

های خوراک دام و طیور بیان موافق قدیری با انتقاد از کاهش نقدینگی کارخانه .پذیری در بازارهای هدف را به همراه داردو رقابت

بر کنند از این رو نبود نقدینگی الزم و سرمایهجه به آنکه مرغداران وجه خوراک دام خریداری شده را با تاخیر پرداخت میکرد: با تو

کند. وی تصریح کرد: گذاری، کارخانجات خوراک دام با مشکالت متعددی مواجه میبودن تولید، مضاف بر افزایش ریسک سرمایه

 10شود که در سال جاری این رقم به بینی میخوراک دام صنعتی در کشور تولید شد و پیشهزارتن  600میلیون و  8سال گذشته 

 373موافق قدیری با اشاره به آخرین وضعیت صادرات خوراک دام و طیور بیان کرد: همچنین در سال گذشته .میلیون تن برسد

برابر رشد  10د که این رقم به نسبت پنج سال گذشته میلیون دالر صادر ش 75هزارتن انواع خوراک دام و طیور به ارزش بالغ بر 

رو خواهد شد. برابری روبه 4داشته است. به گفته این مقام مسوول تا پایان برنامه ششم توسعه، صادرات خوراک دام با رشد حداقل 
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با وجود آنکه بعد از برجام  گذاری پس از برجام اظهار کرد:رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان درباره آخرین وضعیت سرمایه

میلیون دالر منعقد شد اما تا کنون به سبب مشکالت و مراودات پولی، جذب سرمایه صورت نگرفته است.  50قراردادهایی به ارزش 

های گذاری خارجی و بهبود فضای کسب و کار در حلقهوی در ادامه یادآور شد: معاونت امور دام طبق قانون موانع جذب سرمایه

ولید قیمت به تولیدکنندگان، ممنوعیت تتلف، زنجیره تولید را باید پیگیری کند. به گفته این مقام مسوول ارائه تسهیالت ارزانمخ

ذاری گپذیری و سرمایههای تولید تاثیر بسزایی در رقابتهای مالیاتی همانند سایر زنجیرهخوراک دام در واحدهای مرغداری و معافیت

 .کندایجاد می

 م ناچیز ایران در تولید خوراک دامسه 

کارخانه خوراک دام خبر داد و گفت: در حال  650مقام اتحادیه تعاونی خوراک دام، طیور و آبزیان نیز از فعالیت مهدی مسعودی قائم

لیون تن می 20شود، این درحالی است که ظرفیت اسمی تولید بیش از ها تولید میمیلیون تن خوراک در کارخانه 9حاضر حدود 

پروری دلیل اصلی کاهش تولید در است. به گفته وی تولید خوراک در آسیاب میکسرهای برخی واحدهای مرغداری و آبزی

های خوراک دام با حداکثر ظرفیت شاهد رود. مسعودی ادامه داد: در صورت فعالیت کارخانههای خوراک دام به شمار میکارخانه

وری در واحدهای مرغداری خواهیم بود. قائم مقام اتحادیه تعاونی خوراک دام درباره و بهرهافزایش کیفیت محصوالت پروتئینی 

های خوراک دام در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند اما های خوراک دام بیان کرد: باوجود آنکه کارخانهمشکالت کارخانه

شود. وی سهم تولید خوراک دام ایران را شامل حال آنها نمی های انرژی کشاورزی و بیمه کشاورزانمزایای معافیت مالیاتی، حامل

که تولید ساالنه به طوریدرصد ارتقا یابد به 15این سهم  1410شود که تا افق بینی میدر دنیا یک درصد اعالم کرد و افزود: پیش

 .میلیون تن برسد 26

http://www.iana.ir/fa/news/47813/%DA%86%D8%A7%D9 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

 شوددلیل توقف صادرات دام/ مجوز واردات الشه میش داده نمیمیلیون دالری بخش دامپروری به 4۰۰ضرر 

بخش خصوصی نتوانست از این مسیر درآمد ارزی داشته باشد و به همین دلیل  از سال گذشته که صادرات دام زنده متوقف شد،

وگو با خبرنگار ایانا درباره حوزه تجارت دام و رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران امروز در گفت.میلیون دالر ضرر کرد 400حدود 

ار و بازرگانانی که در این بخش فعالیت داشتند، نتوانستند دام مازاد دلیل توقف صادرات دام زنده از بهمن سال گذشته، تجگوشت قرمز گفت: به

شود.منصور پوریان با اشاره به اینکه هرساله صادرات دام را به خارج از کشور بفرستند. بنابراین در نهایت بخش تولید در این فرایند متضرر می

کرد، افزود: اکنون که این مسیر بسته شده، در دالر ارز به کشور وارد میمیلیون  700زنده سبک به کشورهای حوزه خلیج فارس، ساالنه حدود 

میلیون دالر ارز به کشور جلوگیری شد که این موضوع به نفع دامپروری کشور نیست.به گفته وی، تولید در  400هفت ماه گذشته از ورود حدود 

راس  600عنوان مثال، ماهانه برای نگهداری صرفه اقتصادی نداشت و به ویژه دام سبک، چندانهای گذشته برای فعاالن عرصه دامپروری بهسال

 وکار تا حدودیهایی که برای دامدار مطرح است، این کسبشد، اما اکنون با توجه به قیمت خرید و هزینهمیلیون تومان هزینه می 40دام، حدود 

رو دوباره این چرخه را معیوب کرده و دامدار را با مشکالت مالی فراوانی روبهتواند صرفه اقتصادی پیدا کرده است. در حالی که توقف صادرات، می

وردن این کند.پوریان عنوان کرد: هرچند با خروج ایران از بازارهای منطقه، رقبای تجاری خأل موجود را پر کردند، اما باید دوباره برای به دست آ

منطقه  توان به جایگاه قبلی دره باید گفت که این کار بسیار دشواری است و به راحتی نمیبازارها تالش کرد و در آنها حضوری مستمر داشت. البت

ه توانایی توانند برای بازرگانانی کها را از بخش خصوصی گرفت.وی معتقد است: مسئوالن میبازگشت. بنابراین نباید با تصمیمات متغیر، فرصت

سیای میانه، مجوز خروج مازاد دام ایرانی را صادر کنند. به عبارتی خروج هر رأس دام، مشروط بر قوی برای تجارت دارند، به ازای ورود الشه از آ

اند که واردات و صادرات، باید در یک تعادل و توازن منطقی قرار بگیرد. ورود الشه از خارج باشد. زیرا بارها مسئوالن نیز به این نکته اذعان داشته

ایم.سخنان این نماینده بخش خصوصی در حالی است که پیش از این ازار داخلی، جلوی صادرات دام را گرفتهدر حالی که اکنون برای تنظیم ب

تمام حرف صادرکنندگان دام، تسهیل از سر گیری صادرات است که البته "معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، به ایانا گفته بود: 

وع برانگیز، نسبت به این موضای نادرست و تشویشهای رسانهکنون ذهنیت مردم متأثر از برخی جریان سازیحرف درست و قابل قبولی است، اما ا

کنند. در حالی که واقعیت چیز دیگری است و مکدر شده و به محض شنیدن نخستین خبر صادرات دام، این موضوع را عامل گرانی تلقی می

ری شده است. در حال حاضر، کشورهای عربی مانند کویت، دام زنده ایرانی را به قیمت گوشت اکنون این بخش به ناگزیر دچار محدودیت اجبا

وسفند ها گعنوان مثال، کویتیتواند صورت بگیرد. بهتر میکنند. از آن طرف نیز واردات این محصول با قیمتی پایینآماده از ایران خریداری می

هزار تومان به ازای هر  10توانیم گوسفند بدون دنبه را به قیمت کنند، ما هم میز ما خریداری میهزار تومان ا 30زنده ایرانی را هر کیلوگرم 

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان "شود، به ذهنیت منفی ایجاد شده در میان مردم ارتباط دارد.کیلوگرم وارد کنیم. اینکه چرا این کار انجام نمی

شود، اما هنوز مسئوالن مربوطه مجوز متأسفانه با وجود دالیلی که برای ورود الشه میش دیده میدام زنده در بخش دیگری از سخنانش گفت: 

اند.پوریان توضیح داد: بنابراین در حال حاضر همچنان واردات تک بعدی الشه بره ادامه داشته و این امر واردات این محصول را صادر نکرده

های زیرا بسیاری از اقشار جامعه خواهان این نوع گوشت قرمز هستند.وی، با بیان اینکه بیشتر استان تواند تمام نیاز بازار را جوابگو باشد.نمی

کنند، افزود: چه ایرادی دارد که الشه میش با هدف انجماد وارد کشور شده و بخشی از نیاز جنوبی کشور، گوشت منجمد گوسفندی مصرف می

ه ها حذف شده و در نتیجه آیندزایی کنند، به مرور از گلهتوانند مولد باشند و برهی داخلی که میهارا تامین کند؟ اگر این اتفاق نیفتد، میش

 دامداری کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد./

http://www.iana.ir/fa/news/47983/%D8%B6%D 
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 ورتولیدات دام و طی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۳تاریخ: 

 برابری بز سانن در مقایسه با نژادهای بومی ۵ساخت مجتمع پرورش بز نژاد سانن در شهرستان اردکان/ شیردهی 

 .همزمان با نخستین روز از هفته دولت، کار ساخت مجتمع بز نژاد سانن در شهرستان اردکان با حضور وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد

ایانا به نقل از ایرنا، همزمان با نخستین روز از هفته دولت، کار ساخت مجتمع بز نژاد سانن در شهرستان اردکان با حضور  به گزارش

 26هزار رأس بز و پیش بینی تولید ساالنه  58ساخت این مجتمع با ظرفیت پرورش .محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد

 .واحد پرورش بز سانن است 290ایه گذاری مردمی آغاز شده و شامل میلیارد ریال سرم 18هزار تن شیر با 

 .ترویجی بزسانن کشور در این شهرستان است –مدیر جهاد کشاورزی اردکان گفت: این مجتمع از جمله ایستگاه تحقیقی 

ت که با انجام عملیات ثب علیرضا احمدی افزود: این مجتمع به منظور افزایش تولید شیرخام و ایجاد اشتغال خانگی ساخته می شود

های خانگی هر سال تعدادی از دام های تولیدی مشخصات، رکوردگیری و عملیات تلقیح مصنوعی برای جلوگیری از همخونی در دام

وی گفت: از مشخصات این حیوان دو یا سه قلوزایی و تولید روزانه دو تا چهار کیلوگرم شیر .شودبرای ترویج بین متقاضیان توزیع می

 .روزه است که در مقایسه با دام های بومی از رشد پنج برابری برخوردار است 300در یک دوره 

مدیر جهاد کشاورزی اردکان ادامه داد: همچنین از دیگر ویژگی های این حیوان کم چرب بودن شیر آن است که سرشار از کلسیم 

ید گوشت و دیگر تولیدات مقرون به صرفه است و می تواند وی گفت: پرورش و نگهداری بز سانن هم از لحاظ شیردهی و تول.هست

 در صنعت مورد بهره برداری قرار گیرد./

http://www.iana.ir/fa/news/47802/%D8%B3%D8%A7%D 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۱تاریخ: 

 انتقاد انجمن صنفی تولیدکنندگان اسب از عملکرد فدراسیون سوارکاری

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان و تولید کنندگان اسب کشور گفت: تمامی امور تولید اسب به غیر از رقابت های 

امروز شاهد دخالت فدراسیون سوارکاری در همه امور مربوط ورزشی زیر نظر وزارت جهاد و کشاورزی است، این درحالی است که ما 

بابک شکی در گفت و گو با ایرنا در این باره، گفت: براساس قانون همه امور مربوط به اسب از جمله انتقال،واردات ، .به اسب هستیم

و کشاورزی است اما فدراسیون سوارکاری  صادرات و نظارت ،تبارنامه ، برپایی جشنواره و حراج اسب های زیبایی، بر عهده وزارت جهاد

 .که به نوعی در این زمینه پیمانکار این وزارت خانه به شمار می رود در تمامی امور مربوط به اسب ورود می کند

 واین درحالی است که انجمن صنفی، تعاونی ها و سایر نهادهای مرتبط با امور اسب امروز برای این امر تشکیل شده  :وی ادامه داد

ادامه وضعیت موجود با توجه به مصوبه قانونی مجلس در نظام جامع دامپروری که براساس آن همه امور مربوط به اسب باید به انجمن 

در راستای جلوگیری از انقراض نژادهای 91به گفته شکی، این انجمن در سال . ها و نهادهای مردمی واگذار شود، غیرقانونی است

نژاد و سنتز نژادهای اسب، شناسایی و تعیین هویت و ثبت تمامی اسب های کشور، معرفی اسب های اسب اصیل ایران، اصالح 

ها و کمک قانونی در ایجاد هماهنگی.تولیدی پرورش دهندگان داخلی اسب در کشور و در مجامع بین المللی راه اندازی شده است

به رفع مشکل قرنطینه با همکاری سازمان دامپزشکی کشور،  دهندگان اسب کشور، کمکجهت انجام خدمات زیربنایی برای پرورش

های الزم در راستای ایجاد مراکزاصالح نژادی، همکاری و انجام هماهنگی در  توسعه تولید ملی و بازار داخلی صنعت اسب ،هماهنگی

عرفی و بازاریابی تمامی خدمات و ها و رقابت های زیبایی و حراج و اقدامات مشابه به منظور مجهت تبلیغات و برگزاری جشنواره

محصوالت این صنعت در سطح ملی و بین المللی از دیگر فعالیت های انجمن صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان و تولید کنندگان 

دبیر این انجمن در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد که هیچ کجای دنیا تصدی تولید اسب برعهده وزارت .اسب کشور عنوان شده است

این پیشکسوت سوارکاری کشور افزود: انجمن صنفی کارفرمایی .نیست 'فدراسیون سوارکاری'ورزش و جوانان و زیر مجموعه آن یعنی 

پرورش دهندگان و تولید کنندگان اسب کشور پیشتر زیر نظر وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کرد و با توجه به مطالبات 

کشاورزی انتظار می رود بر اساس قانون نظام جامع دامپروری تمامی امور تولید اسب به این انجمن ها واگذار مردمی از وزارت جهاد و 

شکی درباره آمار تعداداسب ها در کشور نیز توضیح داد که هنوز آمار دقیقی در این باره وجود ندارد اما براساس پیش بینی ها .شود

گردهمایی اعضای تعاونی های اسبی و انجمن های نژادی و تولید .ر کشور وجود داردهزار راس اسب از نژادهای مختلف د 50حدود

کنندگان و پرورش دهندگان نژادهای مختلف اسب از سراسر کشور به همت انجمن صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان و تولید 

کشور واقع در مشکین دشت کرج برگزار  کنندگان اسب روز گذشته در سالن همایش های مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی

شرکت کنندگان در این گردهمایی ضمن بررسی وضعیت تولید و پرورش اسب در کشور ابراز امیدواری کردند که با انسجام و .شد

قانون اساسی کلیه امور مربوط به اسب را با حمایت وزارت  44وحدت در پوشش انجمن صنفی تولیدکنندگان بتوانند براساس اصل 

 .جهاد کشاورزی و مرکز اصالح نژاد بر عهده خود گیرند

http://www.iana.ir/fa/news/47773/%D8%A7%D9% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 روزه طی یک ماه آینده در بورس کاالشرکت تولیدکننده جوجه یک 4۰۰پذیرش 

روزه طی یک ماه آینده در بورس شرکت تولیدکننده جوجه یک 400تا  300روزه از پذیرش دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک

در بورس کاالی ایران پذیرش شدند و هشت روزه شرکت تولیدکننده جوجه یک 38کاالی ایران خبر داد و گفت: در حال حاضر 

 کنند.شرکت اقدام به عرضه محصول در بورس کاال می 38شرکت در حال عرضه هستند که طی ماه جاری تمام 

روزه در بورس کاالی ایران اشاره کرد و افزود: در ابتدای کار وگو با خبرنگار ایانا به عرضه جوجه یکغالمعلی فارغی امروز در گفت

ها روزه با مزایای بورس کاالی ایران، رغبتی برای ورود به بورس کاال از سوی این شرکتدلیل آشنا نبودن تولیدکنندگان جوجه یکبه

روزه برای عرضه در بورس کاالی ایران افزایش یافته و وجود نداشت، اما در حال حاضر استقبال از سمت تولیدکنندگان جوجه یک

 روزه تمایل زیادی به عرضه محصول در بورس دارند.تولیدکنندگان جوجه یک

روزه در بورس کاالی ایران پذیرش شدند و هشت شرکت در حال شرکت تولیدکننده جوجه یک 38وی بیان کرد: در حال حاضر 

بینی یشکنند؛ این در حالی است که پشرکت اقدام به عرضه محصول در بورس کاال می 38عرضه هستند و طی ماه جاری نیز تمام 

 روزه در بورس کاالی ایران پذیرش شود.شرکت تولیدکننده جوجه یک 400تا  300شود طی ماه جاری و ماه آینده بیش از می

روزه با بیان اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان مرغ مادر تمایل زیادی برای ورود به بورس دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک

روزه شوند، به مزایای عرضه جوجه یکرغ گوشتی نیز از طرف تولیدکنندگان مرغ گوشتی وارد بورس کاال میهای مکاال دارند و تشکل

روزه در بورس شود، زیرا عرضه جوجه یکانداز روشنی تصور میدر بورس کاالی ایران اشاره کرد و ادامه داد: برای این بازار چشم

 دهد.ه و هم شفافیت معامالت را افزایش میکاالی ایران هم باعث تعادل قیمت این محصول شد

شود، عنوان کرد: با توجه به کشف قیمت روزه کشور وارد بورس کاال میدرصد تولید جوجه یک 70فارغی با اشاره به اینکه بیش از 

شده در بورس کاال های پذیرششود که از شهریورماه میزان شرکتبینی میعادالنه و شفاف این محصول در بورس کاالی ایران، پیش

تا دوهزار  800هزار و روزه در بورس افزایش پیدا کند و با رسیدن قیمت این محصول به یکو همچنین میزان عرضه جوجه یک

روزه به شدت این موضوع را پیگیری کرده تومان، تعادل قیمتی برای جوجه برقرار شود.وی یادآور شد: در این راستا انجمن جوجه یک

سازی مناسبی برای عرضه محصول در بورس کاالی ایران صورت بگیرد؛ این کند تا فرهنگهای آموزشی میبرگزاری کالسو اقدام به 

های تولیدکننده در بورس تسهیل شده و نقش کارگزاران در بخش کشاورزی رود تا شرایط پذیرش شرکتدر حالی است که انتظار می

 شود./گران بیشتری وارد بازار شده میها و معاملهمورد قبول واقع شود، مشتریتر شود، زیرا اگر ضمانت کارگزاران پررنگ

http://www.iana.ir/fa/news/47۸94/%D9%BE%D۸ 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

 میلیارد ۱۵۰واردات چای سیاه به ارزش 

صنعت،تجارت و به گزارش خبرنگار .قریب به هزار تن چای سیاه، وارد کشور شده است 1396بر اساس آمار گمرک در تیرماه سال 

، به ارزش ریالی چای سیاهقریب به هزار تن  1396در تیرماه سال  آمار گمرکبر اساس  ،جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  کشاورزی

 2718545تن چای سیاه، به ارزش دالری  580با صادر کردن  کشور هند.وارد کشور شده است 4614002و ارزش دالری  149845499122

 224077و ارزش دالری  7277412615، با ارزش ریالی چای سیاهتن  58 صادراتبا  کشور کنیاو همچنین  88300071571و ارزش ریالی 

 .جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/62۱993۱/%D9%۸۸%D۸%A7% 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

 هزارتومان 2۰۰هزارتن برگ سبز چای خریداری شد/هر کیلو چای سفید یک میلیون و  ۸۸

 .میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد 172هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  88رئیس سازمان چای گفت: تا به امروز 

با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار 

میلیارد تومان  172با ارزش بالغ بر  برگ سبز چایهزارتن  88رد: تا به امروز اشاره به آخرین وضعیت تولید برگ سبز چای اظهار ک

 66خبر داد و گفت: این میزان پرداختی بیش از  مطالبات چایکارانمیلیارد تومان  113وی از پرداخت .از چایکاران خریداری شد

برگ سبز خریداری شده درجه یک و مابقی درجه  درصد بهای 45به گفته روزبهان .است چایکاران  درصد بهای برگ سبز تحویلی به

رشد  93و  94امسال در مقایسه با سال  برگ سبز چایرئیس سازمان چای ادامه داد: علی رغم خشکی شدید هوا، تولید .دو است

 19هزارتن برگ سبز حدود  88وی با اشاره به آخرین وضعیت تولید چای خشک گفت: تا کنون از مجموع .چشمگیری داشته است

تولیدی بیان کرد: طبق روال  چای خشکاین مقام مسئول درباره وضعیت فروش .تن چای خشک به دست آمده است 500هزار و 

 .یابد و مجدداً در فصل پاییز و زسمتان به اوج خود می رسدهمه ساله با گرمای هوا در فصل تابستان تقاضا کاهش می

پاییز خبر داد و افزود: با توجه به افزایش تقاضا و کاهش تولید چای به نسبت رئیس سازمان چای از افزایش قیمت چای در فصل 

 .سال گذشته پیش بینی می شود که نرخ چای در پاییز به تناسب عرضه و تقاضا افزایش یابد

تومان در بازار  هزار 80تا  40با نرخ  چای ممتازهزارتومان اعالم کرد و گفت: هر کیلو  12وی حداقل نرخ هر کیلو چای ایرانی را 

هزارتن  120به گفته روزبهان در صورت مساعدت شرایط جوی پیش بینی می شود که میزان تولید برگ سبز چای به .عرضه می شود

کیلو  100اظهار کرد: مجموع تولید چای سفید سال گذشته  تولید چای سفیداین مقام مسئول با اشاره به آخرین وضعیت .برسد

وی با اشاره به اینکه بخش عمده چای سفید به بازارهای هدف صادر .برداشت نمی توان آمار دقیقی اعالم کردبوده و تا پایان فصل 

 .می شود، تصریح کرد: البته بخشی از تولید این چای به سبب خواص درمانی آن در داخل مورد استفاده قرار می گیرد

 .ان اعالم کردهزارتوم 200را یک میلیون و  چای سفیدروزبهان نرخ هر کیلو 

http://www.yjc.ir/fa/news/6222۸67/%DB%B۸%DB% 
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

هزار هکتار  ۱۰۵فاینانس خارجی برای تسطیح و نوسازی سال اول برنامه ششم بدون بودجه برای بخش خاک/ به دنبال 
 اراضی شالیزاری هستیم

دانند از سوی دیگر بارها اعالم مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی خاک را عامل بسیار مهم و تاثیرگذاری در بهبود راندمان آبیاری می

حث خاک در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است اما اند که با محدودیت منابع خاک در کشور روبرو هستیم به همین دلیل بکرده

 .معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از عدم اختصاص بودجه به بخش خاک، در سال ابتدایی برنامه ششم خبرداد

ر دبه گزارش خبرنگار ایانا، علیمراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در نشستی خبری که به مناسبت هفته دولت 

شاورزی های کاین وزارتخانه برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار ایانا درباره وضعیت تخصیص یارانه به کود آلی برای اصالح خاک

ایران و افزایش توان نگهداری آب در خاک، بیان کرد: بحث خاک در برنامه ششم توسعه گنجانه شد اما در سال اول برنامه هیچ 

های کشاورزی نظر گرفته نشده است.وی افزود: ما با تدوین طرح جامع خاک، به بحث بهبود ماده آلی در خاکاعتباری برای خاک در 

های آن ردیف ایم. این طرح به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است تا از سال آینده برای اجرای سیاستایران نیز توجه کرده

درصد بودجه بخش کشاورزی در معاونت آب و خاک  80بری امروز اعالم کرد، طور که اکبری در نشست خبودجه دریافت کنیم.آن

های نوین آبیاری در کشور شده است. اما شود و بخش عمده اعتبارات این معاونت نیز صرف سه پروژه بزرگ و اجرای روشصرف می

ها و تسطیح و نوسازی فا با کوچک کردن کرتهای نوین آبیاری ندارند و صرهایی از ایران وجود دارد که نیازی به اجرای روشبخش

های نوین آبیاری بهبود بخشید. معاون آب و خاک درباره یارانه در توان راندمان آبیاری سطحی را به اندازه اجرای سیستماراضی می

حت فشار د آبیاری تنظر گرفته شده برای عملیات تسطیح و نوسازی اراضی بیان کرد: به عملیات تسطیح و نوسازی اراضی نیز مانن

میلیارد تومان است که رقم ناچیزی است.وی افزود: این رقم توسط سازمان  65دهیم اما کل اعتبارات این بخش درصد یارانه می 85

س کنیم با کمک گرفتن از فاینانبرنامه و بودجه برای عملیات تسطیح و نوسازی در نظر گرفته شده است به همین دلیل تالش می

هزار هکتار از اراضی شالیزاری شمال کشور باید  105بت به تسطیح اراضی شالیزاری وارد عمل شویم.اکبری ادامه داد: خارجی، نس

ن ایم که بخش عمده آنها از کشور چیهای مالی( خارجی داشتهتسطیح شوند. تا کنون جلساتی با برخی فاینانسورهای )تامین کننده

ضی که باید در آنها تسطیح و نوسازی انجام شود، تکمیل شده و در سازمان برنامه و بودجه در اند.وی یادآور شد: مطالعات ارابوده

انتظار تامین اعتبارات است.معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات اخیر رئیس سازمان حفاظت 

کشاورزی بر اساس مفاد برنامه ششم، تاکید کرد: از نظر وزارت محیط زیست درباره غیر منطقی بودن افزایش میزان تولید بخش 

وری آب در بخش کشاورزی انجام شود.وی ادامه داد: ما توسعه افقی یا افزایش سطح جهاد کشاورزی، افزایش تولید باید با بهبود بهره

مکعب آب میزان تولید ماده خشک را افزایش زیر کشت آبی را در دستور کار نداریم. ما باید توسعه عمودی بدهیم و به ازای هر متر 

های اصلی وزارت جهاد کشاورزی بحث آب مجازی است. بر اساس مفهوم آب مجازی باید گیاهان دهیم.اکبری گفت: یکی از سیاست

نظر آب  زپرمصرف به گلخانه برده شوند یا اینکه با مدرن سازی سیستم آبیاری، مصرف آب را کاهش دهیم. نباید محصوالت پرنیاز ا

 را صادر کنیم. در انتخاب الگوی کشت باید به نحوی عمل شود که محصول آبخواه مازاد در کشور تولید نشود.

میلیارد متر مکعب آب  30وی افزود: در حال حاضر کل حجم آب مجازی صادراتی ایران پنج میلیارد متر مکعب است اما بیش از 

 شود. بنابراین تراز ما از نظر آب مجازی مثبت است.کشور وارد می مجازی از طریق واردات محصوالت کشاورزی به

http://www.iana.ir/fa/news/47994/%D8%B3%D8%A7% 
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 لزوم ارزیابی کیفیت خاک در مدیریت باغات

گرمسیری گفت: با ارزیابی کیفیت خاک می توان اطالعات مورد نیاز به منظور بررسی های نیمهپژوهشکده مرکبات و میوهمحقق 

های کشاورزی را به دست آورد. از آنجا که تولید خاک یک فرایند بسیار زمانبر است، با مشاهده و بررسی تغییرات پایداری سیستم

 .ی مختلف قادر خواهیم بود اثرات اعمالی مدیریتی را بر خاک ارزیابی نماییمهاخاک در طول زمان یا تحت مدیریت

 گرمسیری بر لزوم ارزیابی کیفیت خاک در مدیریت باغات تأکید کرد.های نیمهمحقق پژوهشکده مرکبات و میوه

پژوهشکده با بیان اینکه خاک یکی از گرمسیری، سمیه شاهنظری محقق این های نیمهپژوهشکده مرکبات و میوهایانا از به گزارش 

منابع مهم و ارزشمند طبیعت به شمار می رود، گفت: بدون داشتن خاک سالم حیات و زندگی روی زمین امکان پذیر نخواهد بود. 

این  .رشد بی رویه جمعیت و نیاز به تأمین مواد غذایی برای انسان و دام باعث تشدید فشار به منابع طبیعی و کشاورزی شده است

موضوع مهم ترین علت گرایش به کشاورزی با نهاده های بیشتر و اعمال مدیریت فشرده است، به طوری که باعث تنزل کیفیت خاک 

های اجزای تشکیل دهنده خاک به طوری که عملکرد طبیعی و تعادل زیستی آنها مختل گردد، شده است. وی افزود: تغییر در ویژگی

قیم منافع و حیات موجودات زنده را به مخاطره می اندازد. کیفیت خاک توان و استعداد یک خاک خاص به طور مستقیم یا غیر مست

برای تولید پایدار محصول، سالمت محیط زیست و حفظ یا ارتقای سالمت انسان و سایر موجودات است. در واقع خاک با کیفیت، 

  برساند. خاکی است که بتواند نقش مورد نظر خود را به خوبی به انجام

گرمسیری با بیان اینکه کیفیت خاک در دو بخش کیفیت ذاتی و دینامیک مطالعه می های نیمهمحقق پژوهشکده مرکبات و میوه

های ذاتی خاک است، در حالی که کیفیت دینامیکی خاک به شدت تحت تأثیر شود، یادآور شد: کیفیت ذاتی تحت تأثیر ویژگی

ت خاک قرار می گیرد. ارزیابی کیفیت خاک، هنر و علم ارائه ابزارهای تصمیم گیری به منظور اعمال مدیریتی و شرایط و وضعی

 شوند. های کیفیت خاک بسته به نوع کاربری و شرایط محیطی و اقلیمی تعریف میمدیریت پایدار اراضی است. شاخص

های ورد نیاز به منظور بررسی پایداری سیستمشاهنظری در پایان خاطرنشان ساخت: با ارزیابی کیفیت خاک می توان اطالعات م

کشاورزی را به دست آورد. از آنجا که تولید خاک یک فرایند بسیار زمانبر است، با مشاهده و بررسی تغییرات خاک در طول زمان یا 

 های مختلف قادر خواهیم بود اثرات اعمالی مدیریتی را بر خاک ارزیابی نماییم.تحت مدیریت

http://www.iana.ir/fa/news/47۸29/%D9%۸4%D۸% 
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس- ۹۶/۰۶/۰۱ : تاریخ

میلیارد تومان حجم معامالت محصوالت کشاورزی  ۱4۰۰قیمت تضمینی از سال آینده جایگزین خرید تضمینی گندم/ 

 در بورس
مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت: هدف ما این است که با همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر دولت در بحث  

ضوع در دست این محصول در قالب بورس و سیاست قیمت تضمینی عرضه شود و این مو 97عرضه و خرید تضمینی گندم، سال 

نژاد امروز در کارگاه آموزشی بورس کاالی ایران که برای ، حامد سلطانیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .بررسی است

از لحاظ کمی و کیفی  های اخیر ورود محصوالت کشاورزی به بورسخبرنگاران بخش کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: طی سال

های قدیم تالطماتی وی با اشاره به اینکه در سال.ای داشته است و اکنون این رقم به دو برابر قبل افزایش یافته استرشد قابل مالحظه

 ایم، تصریح کرد: در تالشیم تا تسهیالت حوزه کشاورزی به سمت تجارت آن هم سوق پیدا کند، چرادر بخش کشاورزی مواجه بوده

وی استقرار سیاست قیمت تضمینی را یکی از .رسیمکه توجه به کیفیت محصول جزو بازخوردهایی است که از تجارت به تولید می

عوامل سوق دادن تجارت به سمت تولید در بخش محصوالت کشاورزی دانست و افزود: قاعدتا محصوالتی که با کیفیت باالتری توزیع 

مدیرعامل بورس کاالی ایران از ورود محصوالت جدیدی در راه بورس خبر داد و  .هم عرضه شوندشوند، باید با قیمت باالتری می

اندازی بازار پسته انجام شده و امسال در فصل برداشت، معامالت پسته را در بورس کاال خواهیم داشت و در گفت: مقدماتی برای راه

ت، باید مکانیسمی برایشان ایجاد شود که بتوانند محصوالت خود را در کنار آن، کشاورزانی که تولیداتشان در حجم اندک و خرد اس

  .ها گواهی سپرده کاالیی استهای مختلف به بورس عرضه کنند که یکی از این قالبقالب

 ارائه تسهیالت برای تجارت محصوالت کشاورزی

محصوالت کشاورزی خبر داد و افزود: بخشی از تسهیالت نژاد از قول مساعد بانک کشاورزی برای ارائه تسهیالت به تجارت سلطانی

ایم که برای تجارت این محصوالت نیز تسهیالتی شود، اما درخواست کردههمواره برای تولید محصوالت کشاورزی اختصاص داده می

ز منابع بخشی از این تسهیالت، ا ارائه شود، به ویژه که برای پسته، فعاالن و صادرکنندگان محصول نیاز به منابع مالی زیادی دارند که

وی در پاسخ به اینکه با توجه به تنوع  .صندوق توسعه ملی در قالب اعتبار خریدار یا تنظیم اعتبار اسنادی اختصاص داده خواهد شد

 ثمحصوالتی همچون خرما یا پسته و متفاوت بودن کیفیت، چگونه قیمت آن در بورس مشخص می شود، خاطرنشان کرد: ابتدا بح

کنیم محصوالت باکیفیت و آن چیزی که در بازار بیشترین فروش را دارد عرضه استاندارد این محصوالت مطرح است که ما سعی می

وی همچنین با اشاره به اینکه برخی محصوالت  .دهیمکنیم و ما کشف قیمت محصول را براساس کاالهای بازارپسند انجام می

 خرید کردنبلیت انبار شدن را ندارند، خاطرنشان کرد: ما در این حوزه با استفاده از پیشکشاورزی مانند محصوالت سردرختی قا

مدیرعامل بورس کاالی ایران همچنین در مورد  .کنیممحصول در یک قالب منسجم و عرضه آن در بورس، فعالیت خود را آغاز می

در بورس کاال حضور دارند و قیمت تضمینی گندم نیز امسال وری کشاورزی هم گفت: طبق این قانون جو و ذرت قانون بهره 33ماده 

به عنوان تمرین تا حدی انجام شد، اما هدف ما این است که با همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر دولت در بحث 

این موضوع در دست  این محصول در قالب بورس و سیاست قیمت تضمینی عرضه شود که 97عرضه و خرید تضمینی گندم، سال 

نژاد به مزایای استفاده از اینگونه معامالت در بورس کاال سلطانی .بررسی است و شورای راهبری برای این موضوع تشکیل شده است

برنامه ششم  32کند، اما تحقق ماده اشاره کرد و اظهار داشت: این نوع معامله امنیت خاطری را برای کشاورزان و خریدار ایجاد می

بخشی است؛ چرا که در برخی محصوالت مانند زعفران، پسته و خرما جزو اولین تولیدکنندگان دنیا ازمند فرهنگسازی و آگاهینی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به  .های نوین بازاری استفاده کنیمهستیم و برای حفظ جایگاه تولید و بازار خود باید از روش
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مرداد بالغ بر یک  25تا  96طی پنج ماه گذشته در بورس کاال اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال آمار معامالت محصوالت کشاورزی 

میلیارد تومان عرضه شده که از نظر ارزشی رشد  1400هزار تن محصول کشاورزی در بورس کاالی ایران به ارزش  147میلیون و 

مدیرعامل بورس کاالی ایران در  .قبل خود داشته استدرصدی نسبت به مدت مشابه سال  20درصدی و از نظر حجمی رشد  13

ها برای تولید مرغ گوشتی در کشور گفت: جوجه یک روزه از ترین نهادهمورد وضعیت عرضه جوجه یکروزه به عنوان یکی از مهم

ورس ار فرعی بجمله محصوالتی است که باید به سمت فروش بلندمدت برود و اکنون بخشی از تولیدکنندگان این محصول در باز

وی  .ندکنکنند، چرا که مدارک آنها کامل نبود و به زودی برخی از این تولیدکنندگان به بازار اصلی بورس راه پیدا میفعالیت می

ها سبب افزایش قیمت شود تا واسطهادامه داد: در آینده نزدیک، بخش قابل توجهی از جوجه یکروزه از طریق بورس کاال عرضه می

اش ریزی شود تا دامدار بداند شیر تولیدیضه شیر در بورس کاال نیز از جمله مواردی است که باید از قبل برای آن برنامهنشوند. عر

  .را فروخته است
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 خدمات
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۵ : تاریخ

 مرکز عرضه و ذبح بهداشتی دام برای عید قربان/ هشدار سازمان دامپزشکی برای بیماری تب کریمه کنگو 9۱استقرار 
مدیرکل سازمان دامپزشکی استان تهران گفت: با توجه به قرار گرفتن عید قربان در فصل گرما و شیوع بیماری تب کریمه کنگو به  

  .شهر و روستا خارج از مراکز بهداشتی سازمان دامپزشکی خودداری کنند دهیم که مردم از ذبح دام در محیططور جدی هشدار می

نژاد پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت اجرای طرح ، سید اصغر برائیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

نظارت بهداشتی بر ذبح دام در عید قربان در محل اداره دامپزشکی استان تهران برگزار شد، خاطرنشان کرد: با هماهنگی استانداری، 

مرکز عرضه  91ربط قرار است، تا عید قربان امسال های ذیزیست و سایر دستگاهسازمان محیطوزارت جهاد کشاورزی،شهرداری، 

بهداشتی دام زنده در استان تهران برای ارائه خدمات به مردم فعال باشد، تا دام موردنیاز برای قربانی کردن با رعایت شرایط بهداشتی 

دکتر  300های بهداشتی بر ذبح دام در روزهای عرفه و عید قربان أکید کرد: برای اعمال نظارتوی ت.در اختیارشان قرار بگیرد

نژاد به پراکنش توزیعی این برائی.مرکز تحت پوشش مستقر خواهند بود 91دامپزشک و کارشناس دامپزشکی و ناظر شرعی در این 

کشتارگاه شهر تهران  14شوند، مضاف بر اینکه مراکز مستقر می گانه شهر تهران این 22مراکز عرضه اشاره کرد و گفت: در مناطق 

های تب های زنده با توجه به شیوع بیماریوی در پاسخ به این سؤال که دام.نیز این خدمات را در روز عید قربان ارائه خواهند کرد

اکز ن تهران پاسخ داد: قبل از ورود دام به مرکنند که مدیرکل دامپزشکی استابرفکی و تب کریمه کنگو آیا معاینات الزم را سپری می

ی های بهداشتکنند و همچنین نظارتها از طریق سامانه قرنطینه دامپزشکی مراحل نظارت بر سالمت را طی میعرضه و ذبح این دام

تفاوتی که امسال  :کردمدیرکل سازمان دامپزشکی استان تهران اضافه .شودمجدداً قبل از ذبح دام و پس از کشتار مجدداً انجام می

برای برگزاری عید قربان با سال قبل دارد، این است که در وضعیت هشداری هستیم که سازمان دامپزشکی برای بیماری تب کریمه 

وجه ذبح دام در مناطق هیچمان این است که بهتواند مخاطرات تلخی را ایجاد کند و برای همین تقاضایکنگو اعالم کرده که می

های انتقال تب وی در مورد راه.دامپزشکی انجام نشود و افراد اکیداً از این کار خودداری کنند روستایی خارج از نظارت شهری و

های آلوده و گزش آنها، تماس با خون تازه و یا خونابه دام، ورود گونه توضیح داد که تماس با کنهکریمه کنگو از دام به انسان این

مدیرکل سازمان .تواند این بیماری را منتقل کندچشم و یا زخم بدن و دهان و حتی تماس با گوشت تازه میخون یا خونابه به مخاط 

توصیه ما این است که  که بیماری تب کریمه کنگو عالئم مشخصی در دام ندارد،ازآنجایی :دامپزشکی استان تهران خاطرنشان کرد

 .و حتماً از مراکز تحت پوشش دامپزشکی دام خود را تأمین کنندوجه خودشان اقدام به ذبح دام نکنند هیچمردم به
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 خدمات
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۵ : تاریخ

 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در سال جاری 3۰۰ارائه تسهیالت برای سردخانه و صنایع تبدیلی/ اجرای 
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: به دلیل تولید فصلی محصوالت و نوسان در عرضه و تقاضا باید با ایجاد سردخانه،  

  .دهدیم کنیم که در این راستا دولت تسهیالت ارزی و ریالی میصنایع تبدیلی و یا صادرات محصول، بازار را تنظ

، در پاسخ به اینکه با توجه به حجم ضایعات محصوالت باغی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمدعلی طهماسبی در گفت

اید، اظهار داشت: از آنجایی که در محصول در بازار چه فکری برای تنظیم بازار کردهو نوسان قیمت به دلیل کمبود یا عرضه فراوان 

ر هایی که تولید اضافه داریم، باید دفصل تولید بسیاری از محصوالت فصلی، قیمت آن نوسان دارد و باید دید چه راهکاری برای زمان

ات آن و یا ایجاد صنایع تبدیلی از جمله راهکارهایی است که سازی محصول در سردخانه، صادروی اضافه کرد: ذخیره.نظر بگیریم

خبرنگار فارس پرسید: یعنی با تمام این مشکالت، کسی برای ایجاد  .شوداکنون برای تمام این موارد تسهیالت ارزی و ریالی داده می

م توانند این کار را انجاهستند و نمیپا سردخانه درخواست تسهیالت نکرده است؟طهماسبی پاسخ داد: اکثر فعاالن این بخش خرده

اند و ها هم سردخانه ایجاد کردهها تجمیع شوند، همان طور که اکنون بسیاری از تعاونیدهند. باید این افراد مانند بسیاری از تعاونی

اد سردخانه، صنایع تبدیلی و های اصلی ایجوی با تأکید بر اینکه در برنامه اقتصاد مقاومتی طرح .اندهم صنایع تبدیلی راه انداخته

دهد، فرآوری محصول دیده شده است، خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی مهر برای مناطق محروم تسهیالت می

 توانند با ایجاد تشکل، خودشان سودخواهند، خودشان در زنجیره تولید از دَم تا دُم وارد شوند، میمضاف بر آنکه اگر کشاورزان می

شود، طهماسبی همچنین در پاسخ به اینکه گفته می.کنند، وگرنه در زمان پیک تولید، بازار کشش عرضه این همه محصول را ندارد

وری آب موضوع بری محصوالت سردرختی به مراتب از هندوانه بیشتر است، با رد این موضوع خاطرنشان کرد: باال بردن بهرهآب

تن سیب  120غدار در منطقه دماوند با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار به ازای هر هکتار دیگری است، چرا که اکنون یک با

هزار هکتار  50هزار هکتار آبیاری تحت فشار را در برنامه داریم که تاکنون  300وی تصریح کرد: امسال اجرای  .برداشت کرده است

درصد هزینه از  85ها که در کارهای تجمیعی و اجرای این گونه طرحهزار هکتار در دست اجراست، مضاف برآن 190آن انجام شده و 

  .شودطرف دولت پرداخت می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960605000608 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960605000608


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

208 
 

 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 سال گذشته 4های دامی در های ثابت و سیار در عید قربان امسال/ کاهش قابل توجه بیماریافزایش اکیپ

 .ها و عملکرد این سازمان را ارائه دادسازمان دامپزشکی کشور به مناسبت هفته دولت در نشست با خبرنگاران، گزارشی از فعالیت

ی رسانی وسیع درباره ذبح بهداشتدامپزشکی کشور امروز در نشست خبری با توجه به اطالعبه گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان 

اکیپ سیار در سراسر  948اکیپ ثابت و  933هزار و شده گفت: برای عید قربان سال جاری، یکها و اماکن تعییندام در کشتارگاه

 609هزار و دکتر دامپزشک، یک 133عبارتی دهد؛ بهکیل مینفر را تش 318هزار و ها سهکشور تدارک دیده شده که مجموعه این

رأس  304هزار و  254گیرد.مهدی خلج با اشاره به اینکه در سال گذشته نفر نیز روحانی را دربر می 576بازرس بهداشتی گوشت و 

شده ذبح و در اماکن تعیینها هزار رأس از این دام 107دام از میادین تحت نظارت سازمان توسط حجاج خریداری شد، افزود: 

صورت الشه به 460هزار و صورت کامل و سهالشه نیز به 417ها پس از بازرسی تحویل داده شد، این در حالی است که های آنالشه

ام صورت رایگان در ایبه 1512شده بود.به گفته وی، سامانه های ذبحالشه 3.6ها جزئی ضبط شد؛ بنابراین ضبط کلی و جزئی الشه

کند؛ بنابراین اگر مردم به هر دلیلی قصد های مورد نظر ارسال میهای دامپزشکی مورد نیاز شهروندان را به مکانعید قربان اکیپ

های دامپزشکی در ارتباط باشند. ضمن اینکه بعد از کشتار، الشه و آالیش شده را دارند، حتماً با اکیپذبح دام در غیر از اماکن تعیین

بندی و توزیع کند.خلج با بیان اینکه هنوز آمار قطعی از تعداد ساعت در یخچال نگهداری کرده باز هم آن را قطعه 24م را خوراکی دا

کشتارگاه به همراه  14اماکن در نظر گرفته شده در تمام کشور در دسترس نیست، عنوان کرد: اما طبق اطالعات رسیده در تهران 

 ها موظفند در روز عیدرسانی به متقاضیان هستند، البته همه کشتارگاهناظر بهداشتی آماده خدماتنفر  300مکان دیگر به همراه  76

 از ساعت هفت صبح تا بعد از ظهر در روز عید فعالیت کنند.

 VHSبرابری بیماری  4کاهش 

ان چهار برابر کاهش یافته به میز 92نسبت به سال  95آال در سال قزل VHSرئیس سازمان دامپزشکی کشور معتقد است: بیماری 

کاهش یافته است. همچنین بیماری  95کانون در سال  80این بیماری به  92کانون پرورشی درگیر در سال  322است. زیرا از 

کانون و سال جاری تنها شش کانون درگیر شناسایی شدند؛ بنابراین  36، 95کانون درگیر در سال  202، 94سفید میگو در سال لکه

 توان گفت که کنترل هر دو بیماری در بخش آبزیان افزایش چشمگیری داشته است.می به جرأت

وی با بیان اینکه وضعیت بیماری تب برفکی در کشور شرایط مطلوبی دارد، اظهار کرد: سویه جدید ویروس تب برفکی از آفریقا به 

بنابراین احتمال ورود این سویه از مرزهای غربی به اکنون در منطقه خودگردان فلسطین حضور دارد؛ سمت خاورمیانه آمده و هم

هایی برای تأمین واکسن این بیماری کشور هست. از آنجا که این سویه غیر بومی است، باید به شدت مراقب بود. البته محدودیت

های بر تولید واکسن تر مرتفع کنیم.خلج ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی همیشهوجود دارد که در نظر داریم آن را هرچه سریع

های گذاری مشترک بخش خصوصی با شرکتاستراتژیک مانند تب برفکی در داخل کشور تأکید داشته است؛ بنابراین هرگونه سرمایه

سازی رازی نیز شود. در این مسیر، مؤسسه واکسن و سرمای در نظر گرفته میخارجی مورد حمایت قرار گرفته و تسهیالت ویژه

 گذاران دارد.ل دانش فنی ساخت واکسن را به سرمایهآمادگی انتقا

 پاسخ خلج درباره مناقصه خرید واکسن تب برفکی

رید برانگیز سازمان دامپزشکی کشور برای خرئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر مناقصه چالش

د واکسن تأمین شد و سازمان از آنجا که کمبود در این ماده مورد نیاز را واکسن تب برفکی بیان کرد: اعتبار مورد نیاز برای خری

می ای بود که فرصت کگونههای تولیدکننده یا واردکننده دست به کار شد. اگرچه روند مناقصه بهاحساس کرد، برای خرید از شرکت
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وع مقدمات کار را فراهم کرده و کارهای مربوط برای شرکت برنده وجود خواهد داشت، اما سازمان دامپزشکی برای تأمین این موض

های سازمان دامپزشکی برای واکسیناسیون به شرکت مورد نظر در خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.وی یادآور شد: همیشه برنامه

نقش اطفای حریق ها نشانسال گذشته تابعی از مقدار واکسن بوده است و بنابراین ما همیشه مانند آتش 25تب برفکی در بیش از 

های گذشته کاهش یافته ایم، با این حال روند شیوع تب برفکی در چهار ماه ابتدای سال جاری در مقایسه با سالرا به عهده گرفته

میلیون دز آن در داخل تأمین  25میلیون دز واکسن برای کنترل تب برفکی الزم است که کمتر از  30است.خلج اضافه کرد: بیش از 

ی درباره بیماری آنفلوآنزای پرندگان خاطرنشان ساخت: سال قبل این ویروس تحت تیپ جدید وارد کشور شد و گرفتاری شود.ومی

ه یافتبریم، هنوز برخی کشورهای توسعهسر میوجود آورد. اکنون نیز که در فصل گرما بهای برای واحدهای پرورشی طیور بهعمده

ان در جایی زیاد پرندگتوجه به ساختار معیوب پرورشی، انباشتگی طیور در روستاها و جابه درگیر این بیماری هستند؛ بنابراین با

کشور، شانس ابتالی دوباره به این بیماری بسیار زیاد است. ضمن اینکه زمان مهاجرت پرندگان نیز نزدیک بوده و فصل تابستان هم 

شگیرانه بیش از پیش افزایش یابد.خلج درباره تجارت آبزیان تأکید کرد: ها و اقدامات پیرو به اتمام است. به همین دلیل باید نظارت

مجوز واردات از طرف سازمان دامپزشکی کشور صادر شد. در  200هزار و مجوز بهداشتی صادرات و هفت 78هزار و  20سال گذشته 

مجوز نیز برای  154هزار و ادرات و یکعدد برای ص 883محصول، چهارهزار و  71چهار ماه امسال نیز تعداد مجوز بهداشتی برای 

هزار تن واردات انواع آبزیان تراز  72هزار تن صادرات به  103با  95واردات ارائه شد.وی همچنین گفت: بر همین اساس در سال 

صادرات هزار تن  34شود؛ این در حالی است که در چهار ماه نخست سال جاری هزار تن مثبت برآورد می 31تجاری این محصوالت 

 هزار تن مثبت بود. 16هزار تن واردات آبزیان صورت گرفت که تراز تجاری آن نیز  17و 

 همکاری سازمان دامپزشکی با راهداری کشور درباره حمل محصوالت دامی

تاد ی، ناجا، سهای یکپارچه سازمان دامپزشکی افزود: این سازمان با همکاری راهداررئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به سامانه

کند تا سامانه یکپارچه قرنطینه سازمان دامپزشکی با سامانه بارنامه های متولی تالش میمبارزه با قاچاق کاال و برخی از دستگاه

راهداری پیوند خورده و حمل هرگونه محموله دامی مشروط به اخذ گواهی بهداشتی توسط دامپزشکی باشد. در این زمینه، طی چهار 

جایی محصوالت مرتبط با سازمان دامپزشکی در راهداری کشور به ثبت رسیده که تعداد هزار مورد بارنامه برای جابه 40ل ماه امسا

هزار فقره افزایش داشته است.خلج با اشاره به اینکه کشتارگاه شاخصی برای  190آن نسبت به سال گذشته در همین مقطع زمانی 

کشتارگاه صنعتی طیور در کشور وجود دارد که مدرن کردن و  260ان کرد: اکنون بیش از شود، بییافتگی کشور محسوب میتوسعه

های روز کشتارگاه به آخرین دستاگه 35شود. در همین زمینه حدود های سازمان دامپزشکی محسوب میها یکی از اولویتتجهیز آن

واحد سنتی در کشور وجود داشت،  600سال گذشته حدود  های دام نیز معتقد است: تا چندجهان مجهز شدند.وی درباره کشتارگاه

 230کشتارگاه صنعتی جدید نیز در حال احداث هستند، ضمن اینکه  48کشتارگاه صنعتی دام در حال فعالیت بوده و  78اما اکنون 

زمان دامپزشکی کشور، با سرد دارند.به گفته رئیس ساهای دام، پیشواحد از مجموع کشتارگاه 110واحد سنتی نیز بازسازی شده و 

های سنتی که در اطراف آن منطقه حضور دارند، باید بسته شوند. در یک مقطع برداری از یک کشتارگاه صنعتی، بقیه کشتارگاهبهره

کرد؛ میلیون تومان تسهیالت بالعوض پرداخت می 30دار حمل گوشت های یخچالها برای تدارک ماشینزمانی سازمان شهرداری

ین بهتر است این موضوع استمرار پیدا کند.خلج در پاسخ به پرسشی مبنی بر کاهش تعداد دامپزشکان در واحدهای تولیدی بنابرا

های تأکید کرد: از آنجا که نقش سازمان دامپزشکی در حد ناظر مقتدر عالی است و تولیدکنندگان موظف هستند تمام دستورالعمل

نها شده از بین نخواهد رفت و تنامه تدوینها با توجه به نظامقرار یک دامپزشک در کشتارگاهبهداشتی را رعایت کنند، بنابراین است

ه زدشیوه نظارتی آنها ارتقا خواهد یافت.وی در پایان با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی درباره کمیت واردات ازجمله تخم چشم
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ازمان شود و سگرفته توسط سازمان شیالت ایران انجام میه محاسبات صورتماهی مسئولیتی ندارد، یادآور شد: این موضوع با توجه ب

غیرقانونی  صورتها بهشود؛ البته شنیده شده برخی شرکتها و نه برای اشخاص قائل نمیدامپزشکی نیز هیچ انحصاری نه برای شرکت

کنند، این در حالی های معتبر آن را توزیع میشرکت اند و به نام برندزده ماهی وارد کردهاز مرزهای ارمنستان و ترکیه تخم چشم

 تواند این مشکل را به حداقل برساند./ربط میهای ذیاست که سیستم یکپارچه با کمک دستگاه

http://www.iana.ir/fa/news/47946/%D8%A7%D9%81%D8%B2 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

توسعه خدمات نوین در مراکز درمانی حیوانات خانگی/ درمان ارزان، هزینه گران/ دولت به مراکز درمانی حیوانات 

 دهد/ بیمه مشکل اصلی در درمان حیوانات همراهیارانه نمی

کاربردی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام  - همکاری مشترک فیمابین مؤسسه آموزش علمینامه و طی روزهای گذشته تفاهم

طب حیوانات همراه، گذشته، حال و "دامپزشکی کشور امضاء شد. بر اساس این تفاهمنامه قرار شد دوره آموزشی مشترک با عنوان 

نجم تا هشتم ماه جاری در تهران برگزار شود. در این دوره تن از محققان و دامپزشکان کشورمان طی روزهای پ 40با شرکت  "آینده

آموزشی که دکتر حمیدرضا فتاحیان، رئیس بیمارستان احتصاصی حیوانات خانگی تهران تدریس آن را بر عهده داشت، مباحثی 

 ...و بعد از آن، نگاه درمانی نوین در دامپزشکی 60همچون بررسی خدمات دامپزشکی: قبل از دهه 

 اهلل افزونی:حبیب -ی کشاورزی ایران )ایانا( خبرگزار

 وگو به طور اختصار درباره ضرورت، اهمیت و تعریفی از حیوانات همراه یا خانگی ارائه بفرمایید.در آغاز این گفت

کی پزشهای مختلف دامتوجه به طب حیوانات همراه ضرورتی است که امروز رسالت خدمات آن توسط دامپزشکان فارغ التحصیل و رده

م اهلی شود که هگیرد. حیوانات همراه، به حیواناتی گفته میلیسانس، دکترا و دکترای تخصصی صورت میهای لیسانس، فوقدر رده

کنند. دامنه حیوانات همراه امروزه خیلی گسترش پیدا کرده است؛ ، منازل زندگی میها، مزارعهستند و هم در کنار افراد در ساختمان

جایی و...، نیاز انسان به گاو برای مصرف شیر، های نخست خلقت انسان نیاز انسان به اسب برای جنگ، مسافرت، جابهمثالً از روز

ها هستند که هم در نگهداری ها سگشود نسبت به گوسفند و بز نیز این نگاه را داشت. در کنار اینگوشت و... در همین راستا می

عنوان گارد ها را بر عهده داشتند و بههای کشاورزی نقش حفاظت از آنهم در مراتع و باغ کردند وگوسفندان به چوپانان کمک می

سری مبادی ها در کمک به نابینایان، پیدا کردن متأسفانه جسد در زیر آروارها، مواد مخدر، بمب و یکعمل می کردند. امروزه سگ

ها، گربه ها نقش مهمی ایفاء می کنند. در کنار اینص برخی بیماریها، اخیراً در تشخیورودی و خروجی شهرها، کشورها، فرودگاه

ها بینید که در جوار خانوادهطور روتین پرندگان زینتی را میها بوده و امروز هم بهمطرح است. این حیوان از دیرباز در کنار خانواده

عنوان  بخش و هم بهعنوان آراممطرح است که هم بهصورت آکواریوم های زینتی بهکنند. همچنین ماهیدر منازل آنان زندگی می

کنند. مجموع حیوانات همراه با زندگی بشر عجین شده است، به همین جهت اگر این ها زندگی میدر کنار خانواده موجود زنده

ی، آید، نیاز به مداخله درمانوجود سری مشکالتی برای انسان و این حیوانات بهتوانند یکحیوانات کنار انسان باشند، از آنجا که می

 گیرندهای مختلف این رسالت را بر عهده میآموختگان در ردهپیشگیری و مالحظات بهداشتی دارد. از این رو، دامپزشکان و دانش

ورد که آدست میها و در درمان این حیوانات بتوانند کمک کنند. امروزه منافعی که بشر از این حیوانات بهکه در پیشگیری بیماری

ها اشاره شد، بسیار فراوان است و این در حالی است که حیوانات همراه هیچ درخواستی از بشر ندارند، به جز اینکه به برخی از آن

عنوان موجود اضافه در کنار خانواده حس نشوند. همواره بشر از حیوانات همراه استفاده مورد ظلم قرار نگیرند و مورد توجه باشند و به

 ها رعایت شود و اگر بیمار شدند، درمان شوند.تنها نیاز این حیوانات این بوده است که بهداشت آن کرده و

 هایی دارند؟ها چه تفاوتهای انسانهای حیوانات خانگی با بیماریدرمان بیماری

های در برخی رشته های تخصصی وبخش طبابت و دامپزشکی تفاوت خاص و معناداری با طبابت انسانی ندارد. تمام آن رشته

های نها، بیمارستاتخصصی در درمان حیوانات همراه نیز نقش دارند، طیف وسیعی از دامپزشکان در مراکز درمانی مانند کلینیکفوق

اختصاصی و تخصصی در سراسر جهان و در ایران رسالت بهداشت، پیشگیری و درمان حیوانات همراه را بر عهده دارند. تومورهایی 

ی هاهای کلیه و مجاری ادراری بسیار شبیه انسان است، بیماریشود، بیماریشود، در حیوانات هم دیده مینسان مشاهده میکه در ا
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ها ای از آنطور عمومی بخش عمدهقلبی، مغزی، چشم، اندام حرکتی، دستگاه گوارش برخی از آنان مختص حیوان بوده؛ اما به

ایی است که در انسان وجود دارد؛ بنابراین حیوانات نیز به پزشک نیاز دارند که بتواند با امکانات ههایی هستند که شبیه بیماریبیماری

پزشکی و بیمارستانی، وسایل پزشکی، تجهیزات تشخیصی، وسایل و تجهیزات جراحی، تجهیزات درمانی، رادیوتراپی، سی.تی.اسکن، 

 کار گیرند.برای این حیوانات نیز به ام.آر.آی، رادیولوژی، برداشت تومورها، پیوند پوست و...

طی روزهای پنجم تا هشتم  "طب حیوانات همراه؛ گذشته، حال و آینده"در دوره آموزشی که توسط جنابعالی با عنوان 

 ماه جاری در تهران برگزار شد، چه مباحثی طرح شد؟

در بخش نخست مباحثی پیرامون ضروریات مراکز گویم که روزه طب حیوانات همراه به اختصار میدر زمینه برگزاری سمینار سه

ها و نهادها و در واقع حاکمیت و های تشویقی از سوی سازماندرمانی برای حیوانات و اختصاص دادن بودجه و تسهیالت و بسته

، مطرح شد. نندخوبی ایفاء کدولت که بتواند کمک کند که دامپزشکان بتوانند رسالت خود را زمینه بهداشت، پیشگیری و درمان به

گیرد، تنها اکتفا به صدور مجوز و دریافت محور صحبت ما این بود که بخش خصوصی که رسالت و تعهد انجام این امور را بر عهده می

گردد که منابع مالی برای ربط، هرچند این ها ضروری است؛ نشود و کفایت به این برمیهای ذیها و ادارههای معنوی از سازمانکمک

زایی را ز و خرید مراکز درمانی در اختیار دامپزشکان قرار گیرد تا دامپزشکان جوان و مشتاق به این حرفه بتوانند مسیر اشتغالتجهی

کنند، با طی کنند تا از یک سو سطح بیکاری کاهش یابد و از سوی دیگر در مسیر سوگندی که آنان برای کمک به حیوانات یاد می

خوبی ایفا کنند. این بخش نخست این همایش بود. در بخش دوم این سمینار شان را بهروز بتوانند نقشهامکانات کافی و مناسب و ب

های ویژه اسب، گاو، گربه و ها، بیمارستانطور روتین و متعارف افراد به بیمارستانها و اختالالتی صحبت شد که بهدرباره بیماری

کنند. مشکالت قرنیه و لنز در جراحی چشم درمانی را از دامپزشکان طلب می کنند و خدماتسایر حیوانات خانگی مراجعه می

های دستگاه تنفس، دستگاه گوارش و مشکالت های ادراری و مثانه، دستگاه تنفس، عفونتحیوانات، مشکالت ادراری، تناسلی، عفونت

 طور روتینهایی که بهوز دوم این همایش در زمینه بیماریافتد. در رها رایج است، در حیوانات هم اتفاق میگوارشی و ... که در انسان

 وگو شد.کنند، بحث و گفتهایی که افراد مراجعه میو فراوان به مجموعه درمانگاه

ه ها مراجعها و کلینیکیک از حیوانات بیشتر به بیمارستانها در حیوانات بیشتر شایعه است و کدامکدام بیماری

 کنند؟می

صورت اختصاصی و تخصصی فعالیت دارند. اختصاصی یعنی اینکه ها بهها و کلینیکتان بستگی دارد. بیمارستانبه نوع بیمارس

های تخصصی نیز این است که تخصص جراحی، داخلی های کوچک، طیور باشد و منظور از بیمارستانهای بزرگ، داماختصاص دام

ها اختصاصی و عمومی هستند. در اسب اختالالت دندانی و دستگاه بیمارستانو... داشته باشند؛ در ایران بیمارستان تخصصی نیست، 

های پستان، شاخ، دستگاه گوارش مثل شکمبه شود. در گاوهای شیرده بیماریهای حرکتی زیاد مشاهده میگوارش، پوستی و اندام

بی، ها بیماری قلها بیشتر مطرح است. در گربههای کار و گارد مشکالت مربوط به ستون مهرهویژه سگشود. در سگ بهزیاد دیده می

شود. در پرندگان زینتی نیز اختالالت مربوط به تغذیه و جیره غذایی، نحوه نگهداری، ریوی، دستگاه ادراری و پوستی زیاد مشاهده می

تی های قارچی و باکتریایی و حها مربوط به پوست و بیماریتنفسی و گوارشی زیاد شیوع دارد. در ماهیان آکواریوم هم بیشتر بیماری

 تواند اتفاق بیفتد.مشکالت عمومی مربوط به تنفسی و گوارشی می

 آماری از مراکز درمانی و بیمارستان و کلینیک حیوانات خانگی در ایران ارائه دهید.

کی عمومی در تهران و کشور های دامپزشو اندی بیمارستان دامپزشکی و حیوانات اهلی و بیمارستان 20آمار جسته و گریخته است، 

ها دهند. در سطح شهر تهران بیشتر بیمارستانفعال هستند که خدمات مربوط به حیواناتی مانند: اسب، گاو، طیور و ... را ارائه می

http://awnrc.com/index.php
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مجوز  500مرکز است و در سطح کشور  200ها و مراکز درمانی در تهران حدود ها، درمانگاهاختصاصی هستند و مجموع کلینیک

 دمات درمانی به دامپزشکان صادر شده است.خ

 ها تفاوت دارد؟های درمانی انسانهای درمانی حیوانات خانگی با هزینهآیا هزینه

 گیرد، با بخش پزشکی انسانی تفاوتیخدمات درمانی حیوانات همراه با توجه به امکاناتی که برای این بیماران مورد استفاده قرار می

ا آموختگان رشته دامپزشکی بکند. دانشآی، دستگاه الپاروسکوپ، رادیولوژی و... همان دستگاه است و فرقی نمیندارد. دستگاه ام.آر.

ر کشورهای ای و تخصصی و دلیسانس و دکترای حرفهدیپلم، لیسانس و فوقکنند. در مقاطع فوقرشته پزشکی انسانی نیز فرقی نمی

های دامپزشکی دارند؛ های زیادی با بیماریهای انسانی هم شباهتای از بیماریعمده دیگر تا مدارک فوق تخصصی را ما داریم، بخش

های درمانی در بخش خصوصی و حتی در بخش دولتی مثل بیمارستان حیوانات خانگی دانشگاه تهران اما از حیث درآمد و هزینه

ه همین جهت درآمد و سود حاصل از درآمد در بخش خدمات گیرند، بهای پزشکی را از بیمار یا صاحبان بیمار که نمیدرآمد و هزینه

های پرسنلی، خدمات درمانی، دارویی، های کوچک خیلی زیاد نیست؛ اما هزینههای بزرگ و چه در دامهای خانگی چه در دامدام

ها را تحت خدمات ها تمام اینهای مختلف با وزارتخانههای انسانی با رایزنیکه بیمارستان-های جاری مانند برق، آب، گاز هزینه

و ... با توجه به درآمد  -شوندها جزو خدمات درمانی محسوب نمیهای حیوانی آنکنند، در حالی که در بیمارستاندرمانی حساب می

 ستند.ه های زیاد دامپزشکی نسبت به حرفه پزشکی انسانی بیشتر است از این رو دامپزشکان با فداکاری مشغول فعالیتاندک و هزینه

 شود؟در زمینه تعرفه ویزیت دامپزشکان چگونه عمل می

، 40تا  30، 25در زمینه ویزیت دامپزشکان نیز بسته به اینکه حیوان چقدر کار ببرد، چه اندازه به کارهای خاص نیاز داشته باشد، از 

شود، نسبت به مراکز درمانی پزشکی انسانی طور کلی، خدمات درمانی حیوانات خانگی از هر نوعی که لحاظ هزار تومان است. به 45

ای و امکاناتی برای مراکز خدمات درمانی حیوانات چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی پایین است. متأسفانه دولت هیچ یارانه

 معاونان وزارتدهد. جامعه دامپزشکان از رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس نظام دامپزشکی و در اختیار دامپزشکان قرار نمی

 جهاد کشاورزی انتظار دارند با دامپزشکان تعامل خوبی داشته باشند و از این قشر زحمتکش حمایت کنند.

 رو هستید؟ها و تنگناهایی در حیطه وظایف خود روبهبا چه محدودیت

توان به تهیه دارو و ها میجمله آنازرو هستند که شان روبههای فراوانی برای انجام وظیفهدر حال حاضر دامپزشکان با محدودیت

های حمایتی و... اشاره کرد. در این خصوص بیمه نقش مهمی در ارائه خدمات و نیز آرامش درمان، آب، برق، گاز، تلفن، فاضالب، بیمه

صاحب بیمار یا دامدار مردم برای اینکه بتوانند برای درمان حیوانات خانگی خود به مراکز درمانی مراجعه کنند، دارد؛ زیرا هر چه 

ها خودداری کنند، بیماری و مشکالت فراوانی در سطح جامعه ایجاد خواهد کرد. از سوی های زیاد از مراجعه به کلینیکدلیل هزینهبه

ر ددیگر چنانچه سازمان دامپزشکی کشور به ارائه خدمات درمانی حیوانات خانگی کمک کند، عالوه بر درآمدزایی، به ایجاد اشتغال 

 جامعه نیز کمک خواهد شد./

http://www.iana.ir/fa/news/4۸۰67/%D۸%AA%D9%۸۸% 
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 خشکسالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 بیالن منفی آب، تهدید جدی برای گسترش بیابان زایی

نگی وزارت نیرو در صدد کاهش بیالن منفی آب هستیم تا بعد از مدتی شاهد تبدیل زمین های حاصلخیز به جاللی گفت: با هماه

گروه  کشاورزیصنعت،تجارت و خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفتگو با خبرنگار .عرصه های بیابانی نباشیم

به عنوان مهم ترین چالش زیست محیطی خبر داد و گفت: براساس آخرین  کاهش سفره های زیرزمینیاز  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 رویه بی های برداری بهره با مقابله بزرگ چالش این رفع برای که است درصد آب های زیر زمینی کاهش یافته  80بررسی های صورت گرفته 

کنند اما پس از انقالب اسالمی درصد منابع آبی کشور را تامین می 55بیش از  منابع زیرزمینیوی افزود: با توجه به آنکه .است ضروری امری

و آبخوان  عملیات آبخیزداریمعاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اجرای .کمتر از نیم درصد اعتبارات به بازسازی این منابع اختصاص یافت

 حوزه نای در ای ویژه گذاری سرمایه منظورباید بدین که است تاثیرگذار گیاهی پوشش فرآیند پایدار توسعه و  داری در بهبود منابع آب و خاک

 .صورت گیرد عملیات آبخیزداریمیلیون هکتار  2که ساالنه در  به گفته این مقام مسئول در برنامه ششم توسعه مقرر شده.گیرد صورت

بیان کرد: خشکسالی های  تعادل بخشی سفره های زیرزمینیرئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به ضرورت 

 سال یماقل تغییر از ناشی زمین نشست فرو و  پی در پی، فرسایش خاک، افزایش سیالب، منفی شدن بیالن سفره های زیرزمینی

وی در ادامه یادآور شد: با .کرد جلوگیری زمینی زیر های سفره تخریب از توان می آبخیزداری عملیات اجرای با که است اخیر های

میلیارد متر مکعب کاهش یابد تا بعد از مدتی زمین های حاصلخیز  10از  بیالن منفی آبهماهنگی وزارت نیرو در صدد هستیم تا 

جاللی دربخش دیگر سخنان خود با اشاره به عوامل مؤثر در تخریب جنگل ها گفت: چرای بیش .های بیابان تبدیل نشوند به عرصه

به شمار می رود  تخریب جنگل هااز حد دام، آفات و بیماری ها، آتش سوزی، توسعه شهرها، قاچاق چوب از جمله عوامل مؤثر در 

در مقایسه با مدت مشابه سال  هاآتش سوزی جنگلبه گفته وی .ظر گرفته شده استکه بدین منظور قوانین بازدارنده ای در ن

 .درصد کاهش یافته است که این امر ناشی از مشارکت مردم و مدیریت جامع حوزه آبخیز است 57گذشته 

http://www.yjc.ir/fa/news/۰362237/%D۸%A۸%DB% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 تر و گرمتر در انتظار ایرانآینده خشک

های نوین دانست و شناسی و اکتشافات معدنی مقابله با ریزگردها را نیازمند روشهای کاربردی سازمان زمینمعاون مرکز پژوهش

تر شدن در حال دهد که ایران به سمت خشکزند و شواهد نشان میبرای کشور رقم نمیگفت: چشم انداز کنونی افق مرطوبی را 

هزار کیلومتر مربع اراضی با پتانسیل منشا گرد و  130به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم محققان کشور در حال حاضر .حرکت است

د، اکنون انبه دلیل کم آبی با سوء مدیریت رها شده های خشک شده و اراضی کشاورزی کهغبار شناسایی شده است؛ ضمن آنکه تاالب

های گرد و غبار که در گذشته تنها بخشی از کشور را این امر موجب شده تا توفان.اندهای گرد و غبار در کشور تبدیل شدهبه کانون

و معاون  زی، مدیر فنی پروژه ملی ریزگردای که به گفته دکتر شهبادربر گرفته بود، امروزه کل کشور متاثر از این پدیده باشد؛ به گونه

های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی به دلیل تقویت بادهای جنوبی و جنوب شرقی این پدیده تشدید مرکز پژوهش

 .شده است

 های ریزگرد در کشورکانون

شافات معدنی کشور با اشاره به قطعی برق خوزستان شناسی و اکتدکتر رضا شهبازی، مسؤول پروژه مطالعات گرد و غبار سازمان زمین

نیز این رخداد در آبدانان استان ایالم رخ  93به دلیل ریزگردها، گفت: این اولین تجربه کشور در این زمینه نبوده است؛ بلکه در سال 

 .شد رسانی در این شهرستانرسانی و پیامدهای آن در زمینه آبداد که منجر به اختالل در سیستم برق

های آن تهیه و اعالم شد، خاطر نشان کرد: شناسی و اکتشاف معدنی گزارشوی با بیان اینکه در همان سال از سوی سازمان زمین

تر دهد، از فصول خشک و تابستان به سمت فصول مرطوبهای بزرگ و اصلی که در این مناطق رخ میواقعیت این است که توفان

ویژه در تر سال در جنوب غرب بهها در فصول مرطوبای که شاهد این توفاناند؛ به گونهالگو داده ویژه در زمستان تغییرسال به

های بزرگ هستیم، یادآور شد: عمده دالیل آن شهبازی، با تاکید بر اینکه در مناطق مرکزی کشور شاهد این توفان.خوزستان هستیم

ها چرخه طبیعی های سرریز باال دست است. در طول سالیان گذشته این آبها و آبهای انسان در زمینه مهار و کنترل آبدخالت

 .کردند؛ عالوه بر آن ما امروزه شاهد تغییر الگوی اقلیم کالن و جا به جا شدن آنها هستیمخود را طی می

 شدید شدن است، اظهارهای جنوبی، جنوبی شرقی و جنوب غربی در حال تاین محقق با بیان این که از دیدگاه زمین شناسی جریان

های دهد و اگر شرایط خشک باشد، توفانآسایی رخ میهای سیلها زمانی که با رطوبت همراه شود، بارندگیکرد: تشدید این جریان

به های خشکی چون شبه جزیره عربستان، عراق، اردن و سوریه عبور کرده و ها از پهنهگرد و غبار را به همراه دارد؛ چراکه این جریان

های گردو غبار داخلی دانست که در گذشته وی مراتع تاالبی و یا مراتع فصلی خشک شده را از جمله کانون.کنندداخل کشور نفوذ می

اند؛ ضمن آنکه پوشش سطحی آنها کم شده و این امر شرایطی را ایجاد کرده های اخیر خشک شدهشده، ولی در سالآبگیری می

 .شده است را شاهد باشیمسال گذشته ثبت  60تا  50هایی ورای تصور و ورای آنچه که در آمارهای است که به طور مشخص توفان

های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، دلیل این پدیده را تغییرات اقلیمی نام برد و یادآور شد: معاون مرکز پژوهش

های داخلی شده در کشور مانند خشک شدن اراضی موجب تشدید جریان های عمومی فرا مرزی هستند، ولی تغییرات ایجادجریان

های شمال شرقی تشدید شده به مناطقی چون های جنوبی به تهران و اصفهان و جریانای که شاهد نفوذ جریانشده است، به گونه

ذشته تاثیر خاصی در داخل کشور های جازموریان دانست که تا دو سال گوی نمونه بارز این وضعیت را جریان.بندر عباس هستیم

ان داد؛ ولی سال گذشته به دلیل یک جرینداشت، بلکه عمدتا با حرکت به سمت شرق کشورهای پاکستان و هند را تحت تاثیر قرار می

 های گذشته به دلیلشهبازی تاکید کرد: این فرودگاه در سال.شمال شرقی تقویت شده، موجب تعطیل شدن فرودگاه بندر عباس شد

http://awnrc.com/index.php
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های گرد و غباری بوده است که از سمت امارات و یا صحرای ربع الخالی به ایران نفوذ گرد و غبار تعطیل شده بود؛ ولی دلیل آن توده

 .های جازموریانکرده بود نه به دلیل جریان

 آینده خشک در انتظار ایران

: این کند و گفتشور را به سمت افق جدیدی هدایت میشهبازی دخالت انسانی و تغییرات الگوهای اقلیمی را دو عاملی دانست که ک

تر شود، ولی به طور مشخص برای کل کشور یک افق افق ممکن است برای برخی مناطق مانند شهرهای شمالی و جنوبی مرطوب

 .زند که همراه با رخدادهای حدی استتری را رقم میتر و گرمنیست و در پهنه اصلی کشور چشم انداز خشک مرطوب

 

های شدید و یا های حدی یا ما را با خشکیپدیده :وی رخدادهای حدی را رخدادهای اقلیمی دانست و در این باره توضیح داد

سال بارندگی  3در بوشهر در یک روز به اندازه « جم»ای که بر اساس ایستگاه هواشناسی کند به گونههای سیل آسا مواجه میباران

های شهری را از دیگر های خیلی شدید، مداوم و پایدار در سامانهزگردها بادهای شدید و وارونگیمدیر طرح ملی ری.داشته است

بر این اساس نه به طور قطعی، ولی چشم اندازی که بر اساس شواهد مشاهده  :کرد و یادآور شدهای حدی ذکر پیامدهای پدیده

 .ها داردها و این رخدادکنیم، نشان از تکرار و بسامد این پدیدهمی

 راهکار اصلی مقابله و مواجهه با ریزگردها

شهبازی با تاکید بر اینکه در حوزه ریزگردها با دو موضوع مقابله و مواجهه روبرو هستیم، اظهار کرد: حوزه مقابله آنجایی است که 

های ماسه، مدیریت جامع حوضه توفاناندیشیم و سازوکار اصلی ما در این حوزه کنترل و مهار ریزگردها و سازوکارهایی را می

وی با اشاره به وضعیت سدسازی در کشور خاطر نشان کرد: کشور به سدسازی نیاز دارد، ولی نه سدهایی .آبخیزداری و منابع است

ی و که در اطراف آن جمعیت ساکنین را افزایش دهیم، همانند اتفاقی که در کرج رخ داده است. سدها برای جمعیت، در بازه زمان

های معاون مرکز پژوهش.اند و ما نیاز به سدهای کنترل شده داریمبرای خدمات دهی مشخص شهری، کشاورزی و صنعتی ساخته شده

های مهار ریزگرد در کشور اشاره کرد و گفت: در خصوص مدیریت شناسی و اکتشافات معدنی همچنین به روشکاربردی سازمان زمین

اید بر یک روش تاکید شود و یک روش خاص به کناری گذاشته شود. به عنوان مثال برخی بر بوته و یا منابع آب و مهار ریزگردها نب

این محقق با بیان اینکه تاکید .نهال کاری برای مهار ریزگرد در حالی تاکید دارند که در این مناطق کم آبی و خشکسالی حاکم است

کند، اضافه کرد: راهکار اصلی کشور در این زمینه شم انداز خاصی رهنمون نمیمحوری در کنترل ریزگردها ما را به چهای تکبر روش

به گفته .توجه به مبانی آمایش سرزمینی است در کشورهای توسعه یافته جمعیت در پیکره اصلی و داخلی کشور متمرکز نشده است

ست؛ ولی در منطقه چابهار جمعیت کمی ساکن وی، در ایران تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، کرج و مشهد ا

توانیم در شهبازی با تاکید بر اینکه زمانی می.های زیادی برای توسعه بندر استراتژیک چابهار وجود داردهستند و در عین حال تالش

ه دهیم، ادامه داد: در ها را در کنار هم قرار و توسعمهار ریزگردها موفق باشیم که بتوانیم در قالب برنامه بلند مدت همه روش

ها و هر روشی که بتوان از یک واحد حجم ها، مدیریت منابع آب، پسابهای کوتاه مدت نیز باید به مسایلی چون چرخش آببرنامه

این محقق با تاکید بر ضرورت مالچ پاشی، گفت: هرگز فراموش نکنیم که مالچ پاشی و .آب صرفه بیشتری را ببریم، توجه شود

وی منشا پدیده گرد و غبار داخلی را عمدتا مناطق تخریب شده، اراضی .ای کاربرد داردهای ماسهشابه برای تثبیت تپههای مروش

های ریزگرد داخلی مناطق بیابانی است؛ از این رو باید رویکرد های خشک دانست و افزود: عمده کانونکشاورزی رها شده و تاالب

ها مناطقی نیستند که ما از آنها انتظار تولید کمیتی ای این مناطق داشته باشیم؛ چراکه بیابانهای توسعهمتفاوتی در خصوص برنامه

توانیم از گیاهان آن مواد موثره دارویی استخراج و یا تولید غذا در حجم را داشته باشیم، بلکه مناطق بیابانی مناطقی است که می

وی تولید انرژی خورشیدی و بادی را از دیگر .طق خشک و بیابانی هستندکنیم ضمن آنکه بیشتر معادن کشور مانند نفت در منا

http://awnrc.com/index.php
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ای به این صورت تعدیل شود، شاید بتواند چشم انداز های توسعههای مناطق بیابانی کشور عنوان کرد و ادامه داد: اگر برنامهقابلیت

خاطر نشان کرد: این راهکارها پاسخ مثبتی برای رفع های کوتاه مدت شهبازی با اشاره به برنامه.بهتری را در مقابل ما قرار دهد

 .های زیست محیطی ما نخواهد بود، چراکه سطح مناطق درگیر کشور بسیار وسیع استچالش

http://www.iana.ir/fa/news/4۸۰2۱/%D۸%A2%DB%۸C 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست واردکرمانشاه شد

همزمان با هفته دولت، عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین سفر استانی، به 

نمایندگی از هیات دولت به منظور بررسی وضعیت زیست محیطی استان و افتتاح چند طرح تولیدی همراه تعدادی از معاونین خود به 

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست ، عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور و .و اشتغالزایی وارد کرمانشاه شد

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی طی سفری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین شهیندخت موالوردی 

عیسی کالنتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست قرار  .های مختلف وارد استان کرمانشاه شدندیکروزه و برای شرکت در برنامه

الن اشتغالزایی، با مسئواست امروز در پنجمین روز از هفته دولت ضمن شرکت در شورای اداری استان و افتتاح چندین طرح تولیدی و 

در این سفر چند طرح آبیاری تحت .محیط زیست و محیط بانان دیدار و از تاالب هشیالن و سایت پرنده نگری استان با زدید کند

هکتار در سطح استان، پروژه تولیدات گلخانه ای، کشتارگاه  500هکتار در مرکز استان و همزمان  90فشار استان کرمانشاه در عرصه 

شرکت در کارگروه تخصصی آب .صادرات به کشور عراق با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست افتتاح می شود 02غ خط مر

های سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در هفته دولت به استان کرمانشاه و خاک استان از دیگر برنامه

ها و... استان با موضوع جمهور در امور حقوق شهروندی در نشست احزاب، اقلیتهمچنین شهیندخت مالوردی، دستیار رئیس .است

 .حقوق شهروندی حضور خواهد داشت

 ای با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست در کرمانشاه افتتاح شدطرح احداث باغ و آبیاری قطره

ان کرمانشاه، صبح امروز دوشنبه با حضور عیسی بر اساس گزارش مهر، طرح احداث باغ و آبیاری قطره ای در تنگه کنشت است

این پروژه افتتاحی با همکاری قرارگاه غرب ارتش  .کالنتری، معاون رئیس جمهور و طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد

میلیون  69ای و ری قطرهمیلیون تومان از اعتبار آبیا 224هکتار بوده که دولت  32مساحت این پروژه .ایجاد شده و امروز افتتاح شد

گذاری میلیون تومان در آن سرمایه 400همچنین مجری این طرح نیز یک میلیارد و  .تومان بالعوض و یارانه نهال را تامین کرده است

 16زایی میلیون تومان بوده است. این طرح اشتغال 693گذاری صورت گرفته در طرح مذکور هم یک میلیارد و کرده و کل سرمایه

زایی میلیارد تومان اعتبار و اشتغال 112پروژه کشاورزی با  651الزم به ذکر است، در هفته دولت و در مجموع .فر را نیز به دنبال داردن

 ها استرسد که این پروژه نیز یکی از همین پروژهبرداری مینفر به بهره 766دو هزار و 

http://www.iana.ir/fa/news/4793۱/%D۸%B۱%D 
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 زعفران
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۷ : تاریخ

 در ازبکستان کلید خوردرقبای جدید در کمین طالی سرخ ایران؛ کشت زعفران 
تن پیاز  36برای کشت زعفران « گذاری ایجاد مزارع زعفرانگروه سرمایه»کمیته دولتی جنگلداری جمهوری ازبکستان با نام تجاری  

کمیته دولتی جنگلداری جمهوری ازبکستان با در بیشکک،  خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار .این گیاه را از هلند خریداری کرد

 .تن پیاز این گیاه را از هلند خریداری کردند 36برای کشت زعفران « گروه سرمایه گذاری ایجاد مزارع زعفران»نام تجاری 

نور  رمسئول این کمیته در زمینه کشت زعفران در این کشور گفت: زعفران در هوای گرم و خشک و در زی« منصوربیگ ساتیبایف»

وی افزود: این گیاه به طور کامل با خاک و شرایط آب و هوایی ازبکستان سازگار است و امکان کشت آن در .یابدخورشید پرورش می

 .وجود دارد« جیزک»و مناطق « نوایی»، «سرخان دریا»، «کاشکا»، «سمرقند»، «تاشکند»، «دره فرغانه»

کیلوگرم مواد خام  15،16های بعد کیلوگرم و در سال 4توان به طور متوسط ران میساتیبایف ادامه داد: سال اول از هر هکتار زعف

رئیس جمهور « شوکت میرضیایف».باشددالر می 1000تا  400وی گفت: در بازار جهانی هزینه یک کیلو زعفران بین .دریافت کرد

 .تور کشت این گیاه را دادبا اشاره به مزایای زعفران دس «کاشکارداری» ازبکستان طی سفر خود به منطقه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960606001297 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 میلیون تومان رسید 6قیمت هر کیلو زعفران به 

درصدی قیمت طالی سرخ در بازار خبر داد و گفت:هم اکنون حداقل قیمت  3نایب رئیس شورای ملی زعفران از افزایش حدود 

 .هزار تومان است 600میلیون و 5هزار تومان وحداکثر قیمت آن700میلیون و3هرکیلوگرم زعفران

 حداقل درصدی قیمت زعفران در بازار خبر داد و اظهار کرد: قیمت هرکیلوگرم زعفران در حال حاضر 3تا  2 افزایش از غالمرضا میری 

هزار تومان است.نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره دالیل افزایش قیمت  600میلیون و  5هزار تومان وحداکثر  700میلیون و  3

ماه گذشته بخش عمده  3که زعفران را در منازل خود دپو کرده بودند طی  طالی سرخ با اشاره به بحث عرضه و تقاضا، افزود: کسانی

 آن را وارد بازار کردند و تنها مقداری از آن باقی مانده ضمن اینکه بخش اندکی هم توسظ کشاورزان به بازار عرضه می شود.

مهرماه در کشور آغاز  20اشت رسمی محصول نیز از مهرماه آغاز می شود، افزود: برد 10میری با بیان اینکه برداشت زعفران نوبرانه از 

خواهد شد.وی درباره قیمت طالی سرخ در روزهای آینده پیش بینی کرد: همه چیز بستگی به بحث عرضه و تقاضا دارد؛ در حال 

این منتظر حاضر هم صادرات و هم مصرف داخل کم شده چراکه خریداران خارجی و داخلی ترجیح می دهند زعفران نو بخرند بنابر

برداشت محصول جدید هستند.میری ادامه داد: بنابراین بعید می دانم افزایش قیمتی بیش از این را در طالی سرخ شاهد باشیم و 

احتماال تا آغاز فصل برداشت نرخ ها در همین حدود فعلی باقی می ماند.وی تصریح کرد: ترجیح ما نیز ثبات قیمت است. میری درباره 

، طی 1396طالی سرخ در سال جاری نیز افزود: قرار شده مسئوالن گمرک آمار صادرات زعفران را تا پایان تیرماه میزان صادرات 

 هفته جاری اعالم کنند.

http://www.iana.ir/fa/news/47915/%D9%82%DB%8C% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 تب قیمت زعفران باال گرفت

 600میلیون و  5و حداکثر  900میلیون و  3نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت:در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار.هزارتومان است

و  900یون و میل 3 طالی سرخهزارتومانی نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو  150از افزایش  ،جوان

خریداران داخلی و خارجی منتظر  :وی با اشاره به اینکه قیمت طالی سرخ تابع عرضه و تقاضاست،افزود.هزارتومان است 600میلیون و  5حداکثر 

 .برداشت محصول و خرید زعفران نو هستند از این رو تقاضا در بازار کاهش یافته است

 .در همین حدود باقی بماند قیمت زعفران می شود که به گفته میری تا آغاز فصل برداشت پیش بینی

مهر ماه  20مهرماه آغاز خواهد شد، بیان کرد: برداشت رسمی این محصول از  10 برداشت زعفران نوبرانهوی با اشاره به اینکه 

نائب رئیس شورای ملی زعفران درباه آخرین وضعیت تولید طالی سرخ تصریح کرد: با توجه به افزایش سطح زیر .کلید می خورد

درصد افزایش خواهد یافت، اما از آن جا که این گیاه در زیر زمین است  10 تولید گذشته سال با مقایسه در تولید کشت محصول 

 .نمی توان آمار دقیقی تا فصل برداشت اعالم کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/6223۵9۱/%D۸% 
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 زیتون
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 زیتون ارزان می شود/نیازی به واردات زیتون نداریم

 .یابداواسط شهریورماه، نرخ این محصول مجدداً در بازار کاهش میعضو شورای ملی زیتون گفت: با آغاز برداشت زیتون از 

اظهار ،ران جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگا صنعت،تجارت و کشاورزی نادر جاللت عضو شورای ملی زیتون در گفتگو با خبرنگار

 در زیتون گرانی تا فصل برداشت چند روزی زمان باقی است که همین امر عاملی برای بود و زیتون ناآورداشت:سال گذشته، سال 

وان آمار توی با اشاره به اینکه وضعیت تولید نسبت به سال گذشته شرایط بهتری دارد، افزود: تا زمان برداشت نمی.است شده بازار

درصد افزایش می یابد  20تا  15جاللت ادامه داد: طبق روال همه ساله در این فصل قیمت محصول .میزان تولید اعالم کرددقیقی از 

 .در بازار کاهش می یابد نرخ زیتونشهریور ماه  25که مجدداً با آغاز برداشت از 

 10 تا 7 روزانه مصرف  انند،گفت: علی رغم ضرورترا چاشنی تجملی غذا می د زیتونها این مقام مسئول با انتقاد از اینکه ایرانی

 هکارخان تولیدکننده، سود باید زیتون نرخ رو این از شود می خانوارها سفره از محصول این حذف موجب قیمت افزایش زیتون، عدد

عضو شورای ملی زیتون با اشاره به اینکه نیازی به واردات نداریم ، بیان کرد: برخی افراد .باشد داشته همراه به را کننده مصرف و دار

و افزایش چشمگیر قیمت به دنبال واردات هستند و این درحالی است که تنها در روغن زیتون مقداری  کمبود زیتونبا مطرح کردن 

عنوان کرد: با توجه  واردات زیتون مدیریت ضرورت به اشاره با ی و.کمبود در داخل وجود دارد که باید از طریق واردات تأمین شود

 .به محدودیت منابع آبی همانند سایر کشورها برای واردات باید برنامه ریزی صورت گیرد تا تولید داخل دچار آسیب نشود

s/http://www.yjc.ir/fa/new62۱9۵29/%D۸%B2%DB%۸C 
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 سالمت
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۶ : تاریخ

 کند های وارداتی تغییر میتیم ثابت و سیار دامپزشکی برای ذبح بهداشتی دام/شیوه نظارت بر گوشت 2۸۸۱آمادگی 
ر کند،گفت: برای نظارت و عرضه بهداشتی دام دهای وارداتی تغییر میرئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه شیوه نظارت بر گوشت

  .تیم سیار و ثابت در سراسر کشور اعم از دامپزشکی، کارشناس بهداشت گوشت و ناظر شرعی فعال است 2881ایام عید قربان 

، مهدی خلج ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کنیم تا مردم دامی را که از میادین تحت اقدامات انجام شده برای نظارت بهداشتی دام و ذبح آن در عید قربان اظهار داشت: سعی می

 .های سراسر کشور و اماکنی که برای این کار تدارک دیده شده ذبح دامشان را انجام دهندپزشکی یا کشتارگاهنظر سازمان دام

نفر اعم از  318هزار و  3اکیپ سیار در کشور خواهیم داشت و مجموعا  948اکیپ ثابت و  1933برای ایام عید قربان وی افزود:

رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه همه .ذبح شرعی نظارت خواهند کرد دامپزشک، بازرس بهداشت گوشت و روحانی ناظر بر

ها از ساعت های سراسر کشور روز عید قربان به امر ذبح قربانی تحت وزارت دامپزشکی فعالیت خواهند کرد، افزود: کشتارگاهکشتارگاه

ر یک از شهروندان که تقاضای حضور اکیپ برای ذبح دامپزشکی فعال است تا ه 1512صبح تا بعدازظهر فعال هستند و سامانه  7

 254اشاره کرد و گفت:  95وی به آمار عرضه قربانی و ذبح دام بهداشتی در سال  .دام خود را داشته باشند تیم برای آنها اعزام شود

م ذبح و الشه آنها تحت هزار رأس دا 107هزار رأس دام در سال گذشته از میادین سازمان دامپزشکی خریداری شده که بالغ بر 

  .های ذبح شده اصالح شده استدرصد دام 3.6الشه ضبط کامل شده یعنی  417نظارت بازرسی قرار گرفته است که از این تعداد 

ماهه  4مجوز واردات در  7200ایم و مجوز بهداشتی صادر داشته 78هزار و  20وی همچنین در مورد صادرات آبزیان نیز گفت: 

اشاره  95هزار تن آبزیان در سال  103رئیس سازمان دامپزشکی به صادرات  .محصول بوده است 71شده است که برای امسال صادر 

وی به بیماری تب برفکی که اخیراً مواردی از آن در فلسطین اشغالی مشاهده  .هزار انواع آبزیان صادر شده است 72کرد و گفت: 

ن موضوع وجود دارد که به مرزهای غربی ما هم این بیماری سرایت کند چرا که ویروس ای کرد و اظهار داشت: نگرانی ایشده اشاره

رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: در  .این نوع تب برفکی بومی کشور ما نیست و از قاره آفریقا به سمت منطقه حرکت کرده است

خواهیم از دامدارانی که امکان تهیه واکسن را دارند میحال تأمین واکسن موردنیاز بر اساس سویه جدید این بیماری هستیم و از 

میلیارد تومان برای  100ای به ارزش بخش خصوصی این واکسن را تهیه کنند و همچنین مجلس شورای اسالمی ردیف بودجه

 کی را تأمینتوانیم واکنس موردنیاز تب برفهای مشترک مصوب کرده که در صورت اختصاص میهای دام، طیور و بیماریبیماری

 .کنند

ای بر جابجایی محصوالت دامی/ خودروهای حمل گواهی بهداشتی نداشته باشند، بارشان قاچاق محسوب های قرنطینهتشدید نظارت *

سازی سامانه نظارت دامپزشکی، شودخلج در مورد افزایش کنترل بهداشتی و نظارت بر ورود و خروج محصوالت دامی به یکپارچهمی

شود، گواهی ای که بارگیری میاجا، واجا و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشاره کرد و گفت: در این سامانه هر محمولهراهداری، ن

بهداشتی آن که از طرف سازمان دامپزشکی صادر شده، قابل رصد و پیگیری است و بر این اساس تمام خودروهایی که محصوالت 

 .شودصورت به عنوان کاالی قاچاق با آنها برخورد میهداشتی داشته باشند و در غیر اینکنند باید گواهی بدامی را جابجا می

 های کشورهای مبدأ وارداتیتغییر شیوه نظارت دامپزشکی در کشتارگاه *

ی اشود سازمان دامپزشکی قصد دارد تا حضور دامپزشک را از کشورهوی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گفته می

 سازمان قانون نظر از: گفت نیز کند عمل  کند حذف کرده و بر مبنای پروتکلمبدأ از جمله برزیل که گوشت از آنجا وارد می

نامه اجرایی ما بر اساس قانون این اختیار را به سازمان مت گوشت وارداتی را برعهده دارد که هم آیینسال بر نظارت وظیفه دامپزشکی
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دامپزشکی داده و هم دادنامه دیوان عدالت اداری، ولی برای رسیدن به اطمینان از سالمت یک کاال با تحوالت علمی جهان پیش 

خواهیم رئیس سازمان دامپزشکی تأکید کرد که ما نمی.ایمان را ارتقا دهیمهدار نشود روشبرویم و با اصل اینکه بهداشت خدشه

دار کشور مسئولیت بیشتری را بپذیرد و مسئولیت خواهیم چارچوبی تنظیم کنیم که مرجع صالحیتنظارت را حذف کنیم اما می

خلج ادامه داد: در کشور قانونی را به .نباشد ها متوجه سازمان دامپزشکی کشورواردکنندگان ما افزایش یابد و نهایتاً همه مسئولیت

ها و مقررات ملی سازمان دامپزشکی را عمل کنند و های مرتبط از تولید تا مصرف دستورالعملایم که همه حلقهتصویب رسانده

 .ندمسئول فنی و بهداشتی هم به کار بگیرند و درمقابل سالمت محصولشان در صورت تخطی در دادگاه صالح پاسخگو باش

وی تصریح کرد: سازمان دامپزشکی بجای آنکه در نقش پلیس صبح تا شب بدود، وظایف خود را در حد یک ناظر مقتدر عالی ارتقا 

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه در خارج از کشور .داده و تولیدکنندگان را موظف کرده است که به وظایف محوله عمل کنند

گفت: ما بجای آنکه در هر کشتارگاه یک دامپزشک مستقر داشته باشیم، با انضباط بهداشتی که ایجاد چنینی داریم، هم نگاه این

گوید دام در چه سنی و در چه کشتارگاهی کشتار شود و در مرز این کاال با چه کیفیتی تحویل داده ای که مینامهشود و نظاممی

دار در کشور مقابل نیز روی محصول باشد، مضاف بر آنکه رجع صالحیتشود، مضاف بر آنکه باید امضای مشخص مشود، تدوین می

شوند یابد و در عین حال دامپزشکان ما به عنوان ممیز در کشور مبدأ وارداتی مستقر میمسئولیت واردکنندگان هم نیز افزایش می

 .و فقط شیوه نظارت بهداشتی دچار تغییر و تحول شده است

 ر با سوء استفاده از برندهای معتبرواردات تخم ماهی غیرمعتب *

زده ماهی از فرانسه توسط یک شرکت و همچنین آلوده میلیون تخم چشم 250خبرنگار فارس همچنین در مورد انحصار واردات 

ا هکنند که این تخمپرسید و اینکه برخی واردکنندگان عنوان می IHN  و  IPN هایآال در سال گذشته به بیماریشدن مزرعه قزل

ها انجام نشده که رئیس سازمان دامپزشکی های بهداشتی آن اصالتی ندارد و حتی بازدیدی از مزرعه این تخم ماهیآلوده بوده و گواهی

کشور صراحتاً در پاسخ گفت در مورد کمیت برای واردات مسئولیتی نداریم، سازمان شیالت ایران بر اساس نیاز منطبق بر برنامه 

کند. برای واردات سازمان دامپزشکی نه انحصاری برای ورود کاال ولید داخل کشور را از محل واردات تأمین میتولیدی کشور، کسر ت

وی ادامه داد: حتی اخیراً سازمان دامپزشکی از مزارع، مراکز .از کشور خاصی قائل شده و نه انحصاری برای شرکت واردکننده خاصی

بازدید کرد و پس از آن مجوز واردات از این کشور را صادر کرد و حتی تمام محصوالتی که ی جنوب آفریقای  هایتکثیر و آزمایشگاه

گیرد و هیچ کشوری نیست که بازدید شود بازدیدهای مختلف میدانی انجام میدر این حوزه از کشورهای مختلف اروپایی وارد می

خلج با رد این موضوع که تعدادی از مزارع پرورش ماهی در .ته باشدمیدانی از روند پرورش آنها برای ورود به ایران بازدید انجام نگرف

ماهی  زدهاند، تصریح کرد: ما با همه کشورهایی که تخم چشمزده آلوده مبتال شدهسال گذشته به دو نوع بیماری ناشی از تخم چشم

ها با تقلب و با ام که برخی از شرکتیدهوی تصریح کرد: خبرهایی شن.کنیم پروتکل صدور گواهی بهداشتی داریماز آنها وارد می

های معتبر زده را وارد و با نام آرم شرکتهای معتبر از مرزهای ارمنستان و یا ترکیه تخم چشمسوءاستفاده از برند برخی شرکت

عنوان یک ماده  زده بهرئیس سازمان دامپزشکی در مورد نحوه نظارت بر واردات تخم ماهی چشم.کنندمحصول را در بازار عرضه می

خورد که اگر هایی روی آنها میشوند، بر اساس مستندات آزمایشگاهی برچسبهایی که به کشور وارد میاولیه هم گفت: محموله

در ادامه این نشست امراهلل قاجاری مدیرکل .دهدسازمان دامپزشکی مشکلی را در محموله وارداتی مشاهده کند اجازه ترخیص نمی

سازمان دامپزشکی در سه سطح واردات مواد  :زیان سازمان دامپزشکی در توضیح بیشتر این موضوع خاطرنشان کرددفتر بهداشت آب

های دامپزشکی دو کشور بررسی ای که میان روسای سازمانکند که سطح اول بر اساس تفاهمنامهاولیه تولید آبزیان را کنترل می

 .گیردآزمایی مدارک انجام میبرداری و راستیی وارداتی از طریق نمونهشود و در مرحله دوم در مرزهاشود انجام میمی
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ها و شود، اظهار داشت: نظارتقاجاری با تأکید بر اینکه در مرحله سوم نظارت محصول وارداتی در مزرعه قرنطینه نگهداری می

، IPNگیرین، ماه آزمایش ماالشیت 4گرم رسید  3ماهی به وزن شود و پس از آنکه بچهبرداری مستمر انجام میآزمایش ها با نمونه

IHN و VHS وی در پایان خطاب به آنهایی که اظهاراتی مبنی .گیردها به مزرعه پرورش ماهی انجام میماهیقبل از خروج این بچه

بات ندات الزم قابل اثکنند، تصریح کرد: این افراد باید سخنانشان بر اساس مستهای تخم ماهی مطرح میبر بروز خسارت از بیماری

 .باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960606000971 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 واکنش های انسولین با نان تهیه شده از خمیر ترشکاهش قابل مالحظه گلوکز خون و 

نان تهیه شده از خمیر ترش به مقدار قابل مالحظه ای گلوکز خون و واکنش های انسولین را کاهش داده و موجب رضایت مندی 

 .بیشتری نسبت به سایر نان ها می شود

غالت و صنایع لبنی و دامی، پژوهشگران گزارش کردند نان  به گزارش ایانا از مرکز تخصصی ساخت انواع بهبود دهنده های آرد و نان

تهیه شده از خمیر ترش به مقدار قابل مالحظه ای گلوکز خون و واکنش های انسولین را کاهش داده و موجب رضایت مندی بیشتری 

سته را ت تغذیه ای نشانسبت به سایر نان ها می شود. همچنین نتیجه گرفتند که پختن و سایر مراحل تخمیر ممکن است خصوصیا

 .است 100است در حالی که برای سایر نان ها این اندیس  68بهبود دهد اندیس گالیسمی نان تهیه شده از خمیر ترش 

غذاهایی که اندیس گالیسمی کمتری دارند، مطلوب ترند زیرا از شیوع بیماری ها و شرایط ناسالم که باعث بروز دیابت در جامعه می 

مالحظه کردند که فرآیند تخمیر در تولید خمیر ترش کاهش سطح  "لوند"محققان در سوئد در دانشگاه .ی کنندشوند جلوگیری م

کربو هیدرات های موجود در خمیر از طریق تغییر شکل دادن آن به اسید الکتیک است و این بدان معنی است که نان تهیه شده از 

حد معینی نگه داشته و به پیشگیری در مقابل بیماری های مختلف به خصوص  خمیر ترش می تواند مقدار گلوکز خون را همواره در

درصد از ویتامین های واقعی  30تا  20درصد آرد استفاده شده در ایاالت متحده سفید بوده که فقط  95حدود .دیابت کمک نماید

های تخمیری مفید به آرامی جمعیت الکتو نان عمل آمده به صورت طبیعی به دلیل وجود متابولیت .دانه گندم در آن حفظ می شود

با سیلوس های گوارشی مفید را مجدداً در ناحیه جذب روده افزایش می دهد. که در نهایت منجر به بهبود هضم و دفع مناسب می 

سیار ن ها بگردد. در تحقیقات متعددی اثبات شد، افرادی که میزان مصرف فیبر در آن ها بیشتر بوده امکان بروز سرطان کلون در آ

در مجله شرق و غرب رونالد کوتچ شرح داده شد که چگونه نان تهیه شده از  1984در یک مقاله چاپ شده در سال .پایین است

در فرآیند تخمیر مخمرهای فعلی گرانول های نشاسته نان منبسط می شوند به طوری .مخمرهای فعلی در بروز بیماریها نقش دارد

مانند سلول های سرطانی می شود. بر طبق نظر جان کلود وبنسنت محقق فرانسوی، انرژی بیوالکتریکی که خصوصیات ظاهری آن ها ه

بر اساس نظر والترلست، گلوتن هضم نشده در نان های عمل آوری شده می تواند به .خمیر نیز مانند سلول های سرطانی می شود

ی روده کوچک شبیه اثر کاغذ سنباده روی چوب است. در آزمایش طور جدی دیواره روده را ضعیف کند. و اثر آن روی پرزهای ویل

های انجام گرفته روی حیوانات نشان داده شد، قبل از اینکه پرزهای روده ای ویلی در تماس مکرر با پروتئین گندم قرار گیرند باریک 

کند می شود بلکه با ایجاد آزردگی از طریق و بلند بوده و پس از تماس ضخیم و کوتاه می شوند. در این حالت نه تنها جذب روده ای 

تاثیر سنباده ای تولیدات گلوتن، یک ماده لزج محافظتی روی دیواره روده ای را پوشش می دهد و باعث بروز اختالالتی در عبور مواد 

یماری های خود بدین ترتیب گلوتن و بخصوص گلوتن گندم در اختالالت جذب، ورم مفاصل، ب .مغذی از دیواره روده ای می شود

وقتی که هاضمه درست کار نکند، نمی .ایمنی، سرطان، دیابت و در مورد هر بیماری که در اثر نور خورشید ایجاد می شود موثر است

توانیم مواد غذایی مورد نیازمان را دریافت کنیم و سوء تغذیه یکی از عمده ترین فاکتورهای موثر در بروز سرطان است. با توجه به 

نان و تولیدات گندمی به عنوان مهم ترین قسمت جیره غذایی روزانه تلقی می شوند، چنین اقالم خوراکی می بایست سالم و اینکه 

بی خطر باشند. امروزه آردسازی، پاالیش، رنگ بری، غنی سازی و اضافه کردن مواد شیمیایی گوناگون به آرد و پخت نان باعث شده 

استارترها از نسلی به نسل دیگر .ن پزشکی در مورد کیفیت تغذیه ای و سالمت آن ها تحقیق کنندکه بسیاری از دانشمندان و کارکنا

اما شما می توانید به سادگی مقداری آرد و آب را مخلوط کرده )برخی آب آناناس تازه را به جای  .به صورت سنتی منتقل شده است

رها کنید. در طول این فرآیند مخمر و باکتری های موجود در هوا، آب پیشنهاد می کنند( به مدت یک هفته تا زمان تشکیل حباب 
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مخلوط را بارور خواهند ساخت. خمیر ترش به وسیله یک نوع باکتری اسید الکتیک تخمیر می شود که الکتو با سیلوس نامیده می 

و اسید استیک تولید می کنند، که  آن ها همچنین اسید الکتیک.شود، که قند را به دی اکسید کربن و گاز هیدروژن تبدیل می کند

 .اعث ایجاد طعمی متمایز در نان دارای خمیر ترش می گردد. در خمیر ترش های سنتی از مخمرهای نانوایی استفاده نمی شود

. دروشهای نگهداری نانهایی که دارای هیچ مواد افزودنی نیستند، از نظر حفظ تازگی نان و جلوگیری از ضایعات بسیار اهمیت دارن

فرآیند بیاتی برای نان های دارای مخمر به محض اینکه از فر خارج می شوند آغاز می شود. در مقابل نان تهیه شده با خمیر ترش تا 

 .چند روز قابل مصرف است

http://www.iana.ir/fa/news/4۸۰4۱/%DA%A9%D۸% 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 مواد غذایی که به جنگ آلزایمر می روند

 .رودهای ذهنی بیمار تحلیل میآلزایمر یک نوع اختالل عملکرد مغزی است که بتدریج توانایی

حواسمان به مصرف مواد غذایی باشد به طور مثال اگر اسفناج آلزایمر را می توان عقب انداخت یا اصال به آن دچار نشد به شرط اینکه 

  .و کاهو شش وعده در روز استفاده کنید از آلزایمر دور می مانید

بار در دوری از آلزایمر بسیار  3بار به باال، خوردن لوبیا حداقل هفته ای  2مشت، میوه های بنفش هفته ای  5مصرف آجیل هر هفته 

ته ای یک بار مصرف کنید و در روز بیش از یک بار پنیر نخورید مطمئن باشید کمتر امکان دارد این بیماری موثر است. اگر ماهی هف

 /.به سراغتان بیاید

http://www.iana.ir/fa/news/48120/%D9%85% 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 اثر هوشیارکننده قهوه بیشتر است یا چای؟

کند که به دلیل افزایش همراه چای خاصیت ضد سرطانی آن را دو برابر می گفته متخصصان مصرف لیموترش به به گزارش تبیان، به

بیشترین دلیل عالقه افراد به نوشیدن چای، وجود ماده آرامش دهنده در آن به نام کافئین است. برگ .اکسیدانی استخاصیت آنتی

حال چای حاوی اسید در عین.رسدگرم میمیلی 40این گیاه حدود چهار درصد کافئین دارد و این میزان در یک فنجان چای به 

اثر هوشیارکننده قهوه بیش از .شود، استموجب رنگ قرمز در آن می فنول کههای معدنی و ترکیبات پلیآمینه، کربوهیدرات، یون

تواند چای است، اما مدت هوشیارکنندگی چای طوالنی تر است. به طوری که نوشیدن سه فنجان چای در صبح، ظهر و عصر می

کرد. البته نباید در مصرف  توان توصیهنوشیدن چای را به دلیل حفظ هوشیاری به همه افراد می.هوشیاری یک روز را تامین کند

شود که به دلیل کافئین موجود در چای و به خصوص قهوه زیاده روی کرد، زیرا باعث ایجاد کم خوابی در فرد و حالت استرس می

 .آن است

http://www.iana.ir/fa/news/47836/%D8%A7%D8%AB 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 ماهی سالم چه خصوصیاتی دارد؟ + جداول

ن دهد. بنابرایماهی و انواع آبزیان اگرچه مصرف سرانه پایینی در کشور دارد، اما به هرحال یکی از مواد غذایی خانوارها را تشکیل می

 .رسدشناسایی ماهی سالم، ضروری به نظر می

( Whitefishخصوصیات ظاهری و معیارهای تازگی ماهی ) بر اساس دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور، به گزارش خبرنگار ایانا،

  ( است.1به شرح جدول شماره )

 خصوصیات ظاهری )ارگانولپتیک( و معیارهای تازگی ماهی -۱جدول 

  
 شود.برای ارزیابی تازگی ماهی و قضاوت در این باره بررسی تمام معیارهای فوق توصیه می یادآوری:

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

234 
 

 های تشخیص ماهی تازه از فاسدروش 

 توان ماهی تازه از فاسد مشخص کرد.( می2با استفاده از مشخصات موجود در جدول شماره )

 تشخیص ماهی تازه از فاسد -2جدول 

 
 های فوق باید:ماهی منجمد عالوه بر ویژگی

 ماهی منجمد در حال انجماد
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 های رنگی ناشی از رشد قارچ( باشد.زدگی )لکهباید عاری از هرگونه قارچ -

 فاقد هرگونه آثار سوختگی ناشی از انجماد باشد. -

 ماهی منجمد پس از انجمادزدایی 

 سختی و قوام طبیعی خود را حفظ کند. -

 ده باشد.عاری از بوهای نامطبوع و آزاردهن -

 برخی از نکات مهم که باید در بازرسی ماهی منجمد مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از: -

 ها تحت تأثیر فرایند انجمادها، پوست، رنگ و بوی آبششهای ظاهری/ ارگانولپتیک از قبیل چشمدر ماهی منجمد برخی از ویژگی -1

 نخواهند داشت.قرار گرفته و پس از خروج از انجماد حالت طبیعی را 

 های شنا منظم و باز و مستقیم، مردمکاگر ماهی به حالت زنده منجمد شده باشد، رنگ پوست طبیعی، باله -2

 شود.چشم باز و عدسی چشم شفاف است و در مرکز چشم تنها یک نقطه سفید رنگ دیده می

سطح با حدقه چشمی ها هماند، چشمبدن چسبیده های شنا جمع شده و بهاگر ماهی زنده پس از صید منجمد شده باشد، باله -3

 شوند.بوده و از حدقه خارج نمی

تر ها و دهان آن باز بوده و رنگ پوست بدن نسبت به رنگ طبیعی تیرهاگر ماهی بعد از مردن منجمد شده باشد، سرپوش برنش -4

 خواهد بود.

های زیر رسد و برای اثبات فساد از روشیی از آن به مشام نمیاگر ماهی در حین فساد منجمد شده باشد، در حالت انجماد بو -5

 شود:استفاده می

 کنیم.وسیله آب گرم شسته و بو میها را برداشته، بهقسمتی از برنش -

کنیم و سپس آ ن را در عمق عضالت طرفین تیره پشت فرو برده، کاردی را در آب گرم فرو برده، پس از بیرون آوردن، خشک می -

 کنیم.از بیرون آوردن بو می بعد

 کنیم.ای از گوشت ماهی را بریده، بعد از پختن، بو و طعم آن را آزمایش میقطعه -

 در هر سه روش فوق، استشمام بوی گندیدگی نشانه فساد ماهی منجمد است.

 رایط زیر بالمانع است:ها از ماهی منجمد با رعایت شبرگر و سوریمی و سایر فرآوردهتهیه فیله و استیک منجمد، فیش 

 های مخصوصگیری از ارهبهره -1

 گراددرجه سانتی 12های با دمای حداکثر انجام عملیات در سالن -2

 ای که ماهی منجمد به هیچ عنوان از حالت انجماد خارج نشود.گونهانجام عملیات در کمترین زمان ممکن، به -3

 گراد زیر صفر و کمتردرجه سانتی 35ت طی مرحله انجماد در تونل انجماد با برود -4

 تاریخ انقضا ماهی منجمد مورد استفاده، بیش از عمر ماندگاری محصول تولیدی باشد. -5

 اندرونه ماهی مورد استفاده باید پیش از انجماد اولیه ماهی تخلیه شده باشد. -6

 ماهی منجمد شکم خالی باشد.: تمامی ماهیان مورد استفاده برای عملیات فوق باید از نوع یادآوری

برداری معتبر از سازمان بندی ماهی واجد پروانه بهداشتی بهرهتمامی عملیات فوق باید صرفاً در واحدهای فرآوری و بسته -7

 دامپزشکی کشور و دارای امکانات و تجهیزات مربوط، زیر نظر مسئول فنی بهداشتی حائز شرایط انجام گیرد.

 های شیمیاییویژگی
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( باشد. )حد مجاز MRLمیزان باقیمانده دارو، هورمون سموم و سایر مواد شیمیایی آن، کمتر از حداکثر حد مجاز باقیمانده ) -

 ( در دست تدوین است(MRLباقیمانده )

- (TVBN )TVN عنوان معیاری برای قضاوت مطرح نیست.در آبزیان تازه )غیرمنجمد( به 

( 4گرم گوشت( مطابق جدول شماره ) 100گرم در هر )میلی mg/gr 100د بر حسب در آبزیان منجم TVN( TVBNمیزان ) -

 است.

 گرم گوشت( ۱۰۰گرم در هر )میلی mg/gr ۱۰۰آبزیان منجمد بر حسب  TVN( TVBNمیزان ) -4جدول  

  
 است. mg/gr 30 100در آبزیان دریایی جهت صادرات و واردات  TVN( TVBN* حداکثر میزان مجاز ) 

 هیستامین: 

 میزان مجاز هیستامین در ماهی -۵جدول 

 
 سایر معیارهای شیمیایی: 

 فلزات سنگین در ماهی** -6جدول 

 
شود. آزمایش آنالیز جیوه با مخلوط کردن پنج نمونه اخذشده با یکدیگر * جهت آزمایش جیوه، پنج نمونه از هر نوع ماهی گرفته می 

 نتیجه حاصله نماینده میانگین میزان جیوه خواهد بود.انجام خواهد شد که در این صورت 

های آزمایشگاهی استاندارد انجام صورت تصادفی بر اساس روشهای ساحلی و بهگیری میزان فلزات سنگین باید در استان** اندازه

های بتوان نتایج آن را به کل محمولههای موجود در هر استان انجام گرفته و صورتی باشد که روی محمولهبرداری باید بهپذیرد. نمونه

 شده از استان تعمیم داد.خارج

 های میکروبیویژگی 
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 معیار باکتریایی:

 است. 7های باکتریایی ماهی به شرح جدول شماره ویژگی

 های باکتریایی ماهیویژگی -7جدول  

 
 شوند، مطرح است.خام مصرف میصورت خام یا نیمه* درباره آبزیانی که به 

 بندی در خالء یا دودی مطرح است.های شیالتی کنسروشده، بسته* درباره فرآورده*

سنجیده  mهای میکروبی نمونه با حد شود )نمونه منفرد(، ویژگیدر مواردی که فقط یک نمونه به آزمایشگاه ارسال می -۱یادآوری 

 شود.می

 معیارهای انگلی: 

( و بدون تخریب بافتی انجام visual Inspectionبازرسی ظاهری و با چشم غیرمسلح )بازرسی آلودگی انگلی ماهیان باید بر اساس 

 گیرد.

خالی عالوه بر بررسی محوطه بطنی و درباره فیله ماهی نیازی به برش بافتی نیست، اما درباره ماهی کامل/ ماهیان شکم تبصره:

مترمربع( در ناحیه عضالت پشتی ماهی سانتی 7.62×7.62( )معادل palmعضالت شکمی ماهی، برشی به اندازه یک کف دست )

 شود.داده می

  
 های مشترک )زئونوزها(انگل -۱

در صورت وجود حتی یک انگل زئونوز در عضالت ماهی )اعم از عضالت شکمی یا عضالت پشتی(، ماهی قابلیت مصرف خانوار را 

ازی سا مساوی یا کمتر از پنج عدد انگل باشد( به شرط سالمهندارد.در صورت آلودگی خفیف )در هر کف دست در میانگین نمونه

گراد( مصرف درجه سانتی 18گراد یا هفت روز در دمای منفی درجه سانتی 20برودتی )نگهداری به مدت دو روز در دمای منفی 

 ت.پذیر اسآلوده امکان های کنسروسازی دارای مسئول فنی بهداشتی )دکتر دامپزشک( و پس از حذف نواحیصنعتی آن در کارخانه
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ها بیشتر از دو عدد انگل در ماهی وجود داشته باشد، ماهی غیرقابل درباره انگل آنیزاکیس در مواقعی که در میانگین نمونه تبصره:

های کنسروسازی دارای مسئول فنی بهداشتی )دکتر دامپزشک( و پس از حذف نواحی مصرف بوده و کمتر از آن صرفاً در کارخانه

 پذیر است.وده امکانآل

 (Trypanorhynchaانگل تریپانورنکا ) -2 

در صورتی که آلودگی به کیست انگل تریپانورنکا صرفاً محدود به دستگاه گوارش ماهی و به هر میزان باشد، مصرف گوشت ماهی 

 بالمانع است.

 انوار را ندارد.حتی وجود یک عدد انگل تریپانورنکا در فیله، قابلیت مصرف خ درباره فیله ماهی:

 در مورد ماهی کامل:

ها حداکثر تا پنج عدد انگل در هر کف دست در عضالت شکمی و دو عدد در عضالت پشتی الف( در صورتی که در میانگین نمونه

 18گراد یا هفت روز در دمای منفی درجه سانتی 20سازی برودتی )نگهداری به مدت دو روز در دمای منفی باشد، به شرط سالم

 گراد( ماهی قابلیت مصرف خانوار دارد.درجه سانتی

عدد و در عضالت پشتی در هر کیلوگرم  10ها در عضالت شکمی در یک کف دست بیشتر از ب( در صورتی که در میانگین نمونه

 بیشتر از دو عدد انگل باشد، ماهی غیرقابل مصرف است.

های کنسروسازی دارای مسئول فنی بهداشتی )دکتر صرفاً در کارخانهدر موارد آلودگی حد واسط الف و ب، مصرف ماهی  تبصره:

 پذیر است.دامپزشک( و پس از حذف نواحی آلوده امکان

 عمر ماندگاری 

 ( است.8( ماهی به شرح جدول شماره )Shelf lifeعمر ماندگاری )

 ( ماهیShelf lifeعمر ماندگاری ) -۸جدول  
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 شود.محاسبه می* عمر ماندگاری از زمان صید 

 تقلبات و تخلفات بهداشتی 

 تأمین ماهی از منابع غیرمجاز -

 شدهبندیگذاری ماهی بستهتغییر یا مخدوش کردن تاریخ تولید و انقضاء و سایر موارد مندرج در نشانه -

 بندی تاریخ منقضیعرضه و فروش ماهی بسته -

 پوشانی مناسب ماهی کامل تازهعدم یخ -

بندی، فیله کردن و...( در محل عرضه، قبل از رؤیت ماهی کامل توسط مشتری یا فرآوری قبلی شده )قطعهفرآوریعرضه ماهی  -

 ماهی در محل عرضه
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 مرغ، آالیش خوراکی در کنار هم در یک یخچالنگهداری ماهی و مرغ، تخم -

 عدم رعایت برودت یخچال/ فریزر در زمان عرضه -

 ال و سایر وسایل مورد استفادهپاکیزه و بهداشتی نبودن یخچ -

 عدم رعایت اصول بهداشت فردی )ازجمله نداشتن لباس کار مناسب، کارت بهداشت/ گواهی سالمت و...( -

 عدم رعایت اصول بهداشتی در زمان فرآوری ماهی -

 استفاده از تخته نامناسب )از جنس مواد غیرمجاز مانند چوب( جهت فرآوری ماهی و... -

 عنوان ماهی تازههی منجمد و عرضه آن بهدیفراست ما -

 عرضه آبزیان حرام گوشت به جای آبزیان حالل گوشت -

ماهی، ماهی، گربهماهیان حرام گوشت شامل ماهیان بدون فلس مانند جری، مارماهی، سقنقور، زمیر، اشلمبو، سفره -۱یادآوری 

 ریایی، عروس دریایی، قورباغه و ماهی مرکب هستند.ماهی و نیز خرچنگ گرد، نهنگ، صدف دکن و سوسماهی، زمیناره

خرچنگ "( که عوام به اشتباه به آن Labster)البستر:  "میگوشاه"حرام است، اما  "Crabسرطان یا "خرچنگ دریایی  -2یادآوری 

واقع خرچنگ نبوده و  گویند، درمی "خرچنگ آب شیرین"( که عوام به اشتباه به آن Cray fishگویند و کرکند )می "دراز دریایی

 حالل هستند.

 گوشت هستند(عرضه گوشت تمساح و کروکودیل )که حرام -

 عرضه ماهی فاسد -

 تقالب مربوط به عرضه و فروش ماهی فاسد: 

 (1)شستشو دادن مکرر ماهی تا ظاهری طبیعی و مرطوب داشته باشد. -1

 (2)های ماهیکندن فلس -2

 (3)یا فریزر قبل از عرضه تا قوام نرم و شل نداشته باشد.قرار دادن ماهی کهنه در یخچال  -3

 (4)درآوردن چشم ماهی از حدقه -4

 (5)های مصنوعی قرمزهای ماهی با خون گاو، مرغ و... یا رنگآغشته کردن برنش -5

 های ناشی از فساد دیده نشود.ها یا دهان تا لکهمالیدن خون حیوانات روی سرپوش برنش -6

 (6)های ماهی فاسدبرنشبرداشتن  -7

 تخلیه امحاء و احشاء ماهی -8

ها های دریایی تا بوی آلگمخفی کردن بوی تند ماهیان کهنه یا فاسد با شستشوی دائم ماهی و نیز قرار دادن ماهی در بین آلگ -9

 و گیاهان دریایی، بوی تند ماهی فاسد را بپوشاند.

 ازجمله شن و ماسه.کننده عرضه ماهی آغشته به منابع آلوده -10

 تقلبات مربوط به عرضه و فروش انواع ماهی کامل با اسامی غیرواقعی: 

 عرضه ماهی قباد، سکن )سوکال(، گالیت و کوسه ماهی با عنوان ماهی شیر -1

 فرد ماهی شیر به شرح زیر است:مشخصات منحصربه -۱یادآوری 

 های ببری خاکستری تیره تا سیاه، فاقد فلس کامالً مشخص.ت صاف، با رگهای، دارای پوسماهی کامل به رنگ خاکستری با جالی نقره

 های تفریقی ماهیان مشابه به شرح زیر است:ویژگی -2یادآوری 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

241 
 

 قباد بدن خالدار )منقوط(

 دار و زرد فامسارم بدن لکه

 سکن یا سوکال بدن خاکستری و فاقد هر نوع لکه

 ه پشتی یکپارچه، فاقد هر نوع لکه، خال و رگهسرقوزدار، بدن خاکستری سبز، بال -گالیت 

 دهنده دستپوست زبر و خراش -کوسه 

 عرضه ماهی سارم با نام شیر سارم، حلوا سارم، حلوا بندری و ماهی شیر -2 

 فرد ماهی سارم به شرح زیر است:مشخصات منحصربه -یادآوری

شکل به یهای بیضبا تأللو زردرنگ در نیمه پایینی، دارای لکه ماهی کامل به رنگ ترکیبی خاکستری در نیمه باالیی بدن و سفید

 رنگ خاکستری، بدن به شکل دوک پهن، پوزه گرد.

 های مختلفی ازجمله گیش به جای ماهی سنگسرعرضه ماهی -3 

 فرد ماهی سنگسر به شرح زیر است:مشخصات منحصربه -یادآوری

 های ستبرشتی با استخوانای، طالیی و نقره طالیی منقوط، باله پرنگ نقره

 عرضه ماهی مقوا گوژپشت به جای ماهی مقوا و ماهی حلوا -4 

 فرد ماهی مقوا گوژپشت به شرح زیر است:مشخصات منحصربه -۱یادآوری 

قوز  یفام، باله پشتی فقط در نیمه دوم بدن و تا دم امتداد دارد. بدن به شکل لوزی. دارارنگ نقرهماهی کامل به رنگ خاکستری کم

 در ناحیه پیشانی و بلندترین ناحیه بدن در ابتدای باله پشتی.

 فرد ماهی حلوا سیاه به شرح زیر است:مشخصات منحصربه -2یادآوری 

لویی ها در قسمت جصورت یکپارچه و سراسری که بالهای و پشتی بهدست خاکستری تیره، هر دو باله سینهصورت یکرنگ بدن به

 دارند.بدن ارتفاع بیشتری 

 عرضه انواع ماهی ازجمله حسون، فیتو فاگ و ماهی وارداتی آالسکا پوالک با عنوان ماهی شوریده. -5 

 فرد ماهی شوریده به شرح زیر است:مشخصات منحصربه -یادآوری

دارای دندان  های ریزی پوشیده شده است. دهانصورت دوک با مقطع مدور، سطح بدن از فلسای، بدن باریک و بهرنگ کامال نقره

 است.

 قیمت به جای ماهیان با بازارپسندی باالترتقلبات مربوط به عرضه و فروش فیله انواع ماهیان ارزان 

 عرضه فیله ماهی کفشک به جای فیله ماهی سنگسر -1

 فرد فیله و استیک ماهی کفشک به شرح زیر است:ویژگی منحصربه -۱یادآوری 

 یه شکمی ناقص است.استیک آن بسیار باریک و در ناح -

 فیله آن دارای استخوان ستون فقرات ستبر لوزی شکل است. -

 ویژگی منحصر به فرد فیله ماهی سنگسر به شرح زیر است: -2یادآوری 

تلفی های مخدار )ماهیفیله آن با گوشتی به رنگ سفید استخوانی، برش بدن در یک سمت مستقیم و در سمت دیگر کامالً قوس -

 توان به گونه گیش اشاره کرد.(جمله میشوند که از آنسر عرضه میبه نام سنگ

 ماهی سنگسر معموالً استیک ندارد. -
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 عرضه فیله ماهی سارم به جای فیله ماهی سنگسر -2 

 فرد فیله ماهی سارم به شرح زیر است:ویژگی منحصربه -یادآوری

تیک در صورت اسو نیز قطر کمتر بدن نسبت به ماهی شیر و قباد به کندعلت فرم بدن و مشکالتی که در برش ایجاد میمعموالً به

ارا بودن علت درسد. بهشود و تنها از آن فیله تهیه شده و در بازار با اسامی مختلف ازجمله سنگسر به فروش میسازی عرضه نمیفیله

ند به همین دلیل برش فیله کامالً مانند الوار چوب و با دهها را با اره برش میسازی بالههای پشتی در هر دو نیمه بدن در فیلهبالچه

شود. شکل ها جز در یک مقطع کوتاه دیده نمیها معموالً اثری از پایه بالههای مستقیم با برش مشخص است و در لبه برشلبه

 .شوددنبال هم دیده میهای نسبتاً درشت، منظم و بهصورت لوزیاستخوان ستون فقرات برش خورده به

 های مختلفی ازجمله خفاش و عروس به جای فیله ماهی حلوا سیاه.عرضه فیله ماهی -3 

 فرد استیک ماهی حلوا سیاه به شرح زیر است:ویژگی منحصربه -یادآوری

ده و عضله بوناپذیر ها اجتنابها برش آندلیل فرم بالهفیله آن در نیمه سمت باله دمی به شکل هشت با اضالع کامالً صاف است. به -

 جز درباره گوشت تیره در امتداد ستون فقرات فاقد هر نوع لکه تیره است.

 ماهی حلوا سیاه استیک ندارد. -

 عنوان استیک ماهی شیرماهی و ماهی کوتر بهعرضه استیک ماهی قباد، کوسه -4 

 فرد استیک ماهی شیر به شرح زیر است:ویژگی منحصربه -یادآوری

 دایره کامالً مشخص.مانند با چهار و پنج نیمه وضوح استخوان ستون فقرات به شکل گلدر مقطع استیک ب -

 شود./ای فقط در امتداد ستون فقرات دیده میصورت گوهعضله تیره به -

 نوشت:پی 

 سطح ماهی فاسد خشک و لزج است. -1

 شود.راحتی کنده میهای ماهی مانده، بلند و سیخ و بهفلس -2

 شود.ده، قوام خود را از دست داده، شل و نرم میماهی مان -3

 قرنیه چشم ماهی کهنه کدر و بدون جال است. -4

 آید.ای درمیهای ماهی مانده، به رنگ تیره زنندهبرنش -5

 طور کامل به رنگ آبی تیره درآمده باشد.ها بهاگر برنش -6

http://www.iana.ir/fa/news/48023/%D9%85%D8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48023/%D9%85%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

243 
 

 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 ماهیگیری در مقیاس کوچک باید حمایت شود/ماهیگیری در مقیاس کوچک دو سوم ماهی مصرفی را تامین می کند

گزارش جدید آژانس کشاورزی ملل متحد)فائو( ، ماهیگیری در مقیاس کوچک، که دو سوم ماهی مصرفی را تامین می کند، براساس 

 .باید حمایت شود؛ این در حالی است که اغلب قانونگذاری ها برای ناوگان )ماهیگیری ( تجاری بزرگ در نظر گرفته می شود

ائو( ، ماهیگیری در مقیاس کوچک، که دو سوم ماهی مصرفی را تامین می کند، براساس گزارش جدید آژانس کشاورزی ملل متحد)ف

 باید حمایت شود؛ این در حالی است که اغلب قانونگذاری ها برای ناوگان )ماهیگیری ( تجاری بزرگ در نظر گرفته می شود.

ماهیگیری با مقیاس کوچک در سازمان غذا و  ، نیکول فرانز، مسئول ارشد در مسایل پایداری"سازمان ملل"به گزارش ایانا از سایت 

در زمینه قانونگذاری،  –زمان آن فرا رسیده است تا سیاستگزاران برای انجام اقدامات مشخص "کشاورزی ملل متحد)فائو(، گفت: 

 پایدار ماهیگیریبرای اطمینان از اجرای این دستورالعمل ها، در مسائل  -توسعه ظرفیت فنی و به ویژه تعامل با جوامع ماهیگیری 

از طریق همکاری بین وزرا در زمینه تجارت، محیط زیست،  -فرانز اشاره می کند، هماهنگی سیاست ها"در مقیاس کوچک اقدام کنند.

می تواند پایه ای برای حفاظت از حقوق و معیشت افراد ماهیگیر خرده  -گردشگری و همچنین مسائل توسعه اجتماعی و اقتصادی 

مطالعه  30یه نشین باشد.این درحالی است که دستورالعمل های در حوزه ماهیگیری در مقیاس کوچک فائو ، بیش از پا فقیر و حاش

( تا زنیبر)منطقه نیمه مختار تانزانیا( را انجام داده و به مسائل متنوع از جمله استفاده جنسیت و استفاده از منابع 1موردی از گرینلند)

حال، بسیاری از ماهیگیری ها در مقیاس کوچک از قایق های چوبی در سواحل شرقی هند استفاده می پایدار اشاره میک ند.در عین 

کنند ، و در بسیاری از مناطق از شیوه های سنتی شان بهره می برند. در واقع، آن ها با انجام این اقدامت خودشان را با به شرایط 

یگیری در مقیاس کوچک، به عنوان یک گزارش اولیه برای اجرای محیطی و اجتماعی مطابقت می کنند.دستورالعمل های ماه

برای تأمین امنیت شیالت مقیاس کوچک پایدار در زمینه امنیت غذایی و ریشه کنی فقر در نظر  2015دستورالعمل های داوطلبانه 

از افراد درگیر این بخش و  میلیون نفر 100تأیید شده و هدف آن تقویت معیشت بیش از  2014گرفته شده است.این طرح در سال 

یکی از مسائل کلیدی برای ماهیگیران کوچک، دارابودن حق حاکمیت افزایش سهم آن ها در تامین امنیت غذایی و تغذیه جهانی است.

است که دستورالعمل ها باید از منظر گستردگی حقوق بشر و با توجه به پیچیدگی های محلی ماهیگیری های کوچک در نظر گرفته 

.همچنین چالش اصلی این است که چگونه از دسترسی مداوم ماهیگیران به مقیاس کوچک به مناطق محافظت شده دریایی که شود

ماهیگیری ممنوع است، می توان اطمینان حاصل به عمل آورد؟ از سوی دیگر، باید به حفاظت از منابع دریایی و در عین حال حفاظت 

 اظتحف مناطق ایجاد رهبر عنوان به کاستاریکا، همکاری با فائو سازمان ب پذیر توجه شود.از معیشت و امنیت غذایی در جوامع آسی

 گیرانماهی کردن درگیر و جدیدی رویکرد از استفاده با کوچک مقیاس در ماهیگیری های دستورالعمل اجرای به زیستی تنوع از شده

، اقدام می کند، به طوری که به آن ها امکان داده می شود تا از  شیه شهرها هستندحا از فقیر مهاجران ها آن از بسیاری که ، بومی

 منابع دریایی به شیوه ای پایدار تر استفاده کنند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

 هایاقیانوس منجمد شمالیواقع شده است.نام ناحیه خودگردانیازدانمارکاست. این سرزمین در آب -1

http://www.iana.ir/fa/news/47899/%D9%85%D8%A 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۱تاریخ: 

 نسبت به سال قبل از آن 9۵درصدی صادرات آبزیان در سال  43رشد 

درصد سهم ارزآوری میان  8.6تجربه کرده و  94نسبت به سال  درصدی را 43رشد  95صادرات انواع محصوالت شیالتی، در سال 

 .محصوالت عمده کشاورزی را به خود اختصاص داده است

ای در عرصه های اخیر از رشد قابل مالحظههای کشاورزی است که در سالبه گزارش خبرنگار ایانا، بخش شیالت یکی از زیربخش

شود. یتر ممندان در زمینه فراوری انواع آبزی، گستردهگذاری بیشتر عالقهها با سرمایهموفقیتتولید و صادرات برخوردار بوده و این 

میلیون دالر ارزآوری برای کشور داشته باشد،  900محصوالت آبزی  1400گذاری صورت گرفته قرار است تا سال اگرچه طبق هدف

میلیون دالر ارز به کشور  327هزار تنی محصوالت مختلف آبزی،  99 اما در سال گذشته، طبق آمار سازمان توسعه و تجارت، صادرات

درصد  29رشد داشته است. البته رشد صادرات، از نظر وزنی  94درصد از لحاظ ارزشی، نسبت به سال  43وارد کرده است. این مقدار، 

 1400ود یک سوم حجمی است که برای افق سال ای دارد. با این حال هنوز این میزان، حدافزایش قابل مالحظه بوده و بر این اساس،

میلیون دالر  795گذاری شده است.اقالم عمده کشاورزی که از ایران به کشورهای مختلف صادر شده، در مجموع سه میلیارد و هدف

هستند که پذیرای درصد است. عراق، ویتنام، چین، امارات و تایلند پنج کشوری  8.6درآمدزایی داشته که سهم آبزیان در این میان، 

درصد و  500شوند. در این قسمت، صادرات محصوالت آبزی به تایلند عمده محصوالت شیالتی ایران در سال گذشته محسوب می

 درصد افت کرد. 29درصد رشد را تجربه کرده است. در حالی که همین سال، صادرات آبزیان به امارات،  160چین 

و تنوع بازارهای هدف در صادرات میگوی پرورشی، تجهیز مراکز فراوری آبزیان به تکنولوژی  کارشناسان معتقدند که افزایش تولید

ترین کیلوگرم ازجمله مهم 1.5آالی پرورشی با وزن بیش از بندی و همچنین تولید قزلآالت و ادوات جدید فراوری و بستهماشین

 .تواند به توسعه و رونق صادرات کمک کندراهکارهایی است که می

http://www.iana.ir/fa/news/47775/%D8%B1% 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 هاو سایر نوشیدنیکاهش سهم لبنیات از سفره خانوارها/ برابری درصد هزینه ناخالص برای شیر 

های لبنی در هزینه درصد کاهش یافته و در مجموع سهم فراورده 41.7مصرف شیر به ازای هر خانوار، به میزان  95تا  86از سال 

میلیون تومان،  9گزارش خبرنگار ایانا، در سال گذشته طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حدود  به.خانوارها افت کرده است

ها در یک خانواده به درصد از مجموع هزینه 23.5ها بوده است. به عبارتی ها و آشامیدنیط هزینه خالص ساالنه یک خانوار برای خوراکیمتوس

 2.6هزار تومان یعنی  43های آن به عالوه انواع تخم پرندگان، یک میلیون و کند. در این میان سهم شیر و فراوردهاین گروه اختصاص پیدا می

 شود.درصد برآورد می 2.8به میزان  94د از کل هزینه ناخالص را به خود اختصاص داده است. در حالی که این عدد برای سال درص

دهم با یک 95درصد و در سال  0.7در متوسط هزینه ناخالص هر خانوار ایرانی،  94در جداول منتشر شده، سهم شیر برای سال 

درصد دیده  1.5به  1.6های شیر، کاهش یک دهم درصدی از نطور در ارتباط با فراوردهدرصد بوده است. همی 0.6واحد کاهش، 

 0.2درصد( و انواع کره ) 0.1های حیوانی )درصد(، چربی 0.5های نباتی )شود. این در حالی است که نسبت هزینه مربوط به روغنمی

درصد( و  0.6خانوارها برای انواع نوشابه، آبمیوه، شربت ) کرددرصد( در دو سال گذشته هیچ تغییری نداشته است. همچنین هزینه

باقی مانده است. به عبارتی خانوارها در سال گذشته برای شیر و انواع  94به همان نسبت سال  95درصد( در سال  0.3دخانیات )

لوگرم به ازای هر خانوار بود تا سال کی 206که مصرف شیر در ایران  86اند.از سال درصد( هزینه کرده 0.6طور مساوی )ها بهنوشیدنی

درصد مصرف این ماده مغذی افت کرده است، اما این نسبت برای  41.7کیلوگرم کاهش یافته، به میزان  120که این عدد به  95

درصد رشد منفی داشت. در حالی که  8.3شود، کیلوگرم برآورد می 131در مقایسه با سال قبل از آن که میزان مصرف  95سال 

 درصد افزایش یافته است./ 0.75درصد و انواع سیگار خارجی  12حدود  94مصرف انواع سیگار ایرانی در سال گذشته نسبت به سال 

http://www.iana.ir/fa/news/47864/%DA%A9%D8% 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

 صادر شد 9۵میلیون دالر محصوالت لبنی ایران در سال  6۵۰لزوم تشکیل زنجیره تولید تا مصرف شیر در کشور/ 

میلیون دالر محصوالت لبنی به خارج از کشور در سال گذشته  650معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی از صادرات 

گزارش ایانا به نقل از ایرنا، علی اکبر مهرفرد در آئین افتتاح پروژه های هفته دولت شهرستان پیشوا که با حضور معاون به  .خبر داد

پارلمانی رئیس جمهوری برگزار شد، اظهارکرد: شیر تولیدی در ایران و دامداری های صنعتی قابل رقابت با بسیاری از دامداری های 

 .از لحاظ کیفیت و رکوردهای تولید، با کشورهای پیشرفته جهان رقابت می کندصنعتی اروپا و آمریکا است و 

 وی گفت: شیر تولید شده در ایران از نظر سالمت و نبود بار میکروبی بسیار فراتر از کشورهای منطقه است.

یت مناسب، می توان این میلیون تن شیر در کشور تولید می شود که به دلیل کیف 10وی بیان کرد: در حال حاضر ساالنه حدود 

مهرفرد افزود: میزان صادرات چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از . محصول را به سایر کشورها صادر کرد

وی یکی از مشکالت صنعت شیر ایران را عدم توافق میان جامعه دامداران و صنایع لبنی اعالم .درصدی برخوردار شده است 10رشد 

زود: شیر به دلیل ساختار ترکیبی باید سریع از محل تولید، به صنایع منتقل شود و این فرصت اندک باعث می شود که کرد و اف

معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی افزود: در چهار ساله .دامداران محصول خود را به هر قیمتی به فروش برسانند

ه دامداران و جامعه صنایع لبنی پیش نیامده و این امر چالش های فراوانی را به همراه داشته گذشته امکان ایجاد توافق میان جامع

وی تصریح کرد: در بررسی وضعیت تولید شیر در کشورهای مختلف مشاهده شده که دامداران در کشورهای پیشرفته خود .است

مهرفرد تأکید کرد: اگر زنجیره تولید از تأمین نهاده .ندصاحب کارخانجات صنایع لبنی هستند و می توانند قیمت شیر را تنظیم کن

وی با اشاره به سرانه پائین مصرف شیر در ایران .ها، تا تولید و فرآوری شیر و بازار کامل شود، مشکل تولید کنندگان برطرف می شود

کیلوگرم  200رف در دنیا حدود کیلوگرم است در حالی که متوسط سرانه مص 100گفت: در حال حاضر سرانه مصرف شیر در ایران 

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: افزایش سرانه مصرف شیر عالوه بر تأمین کردن سالمت مردم، به رونق تولید .شودبرآورد می

 شیر نیز منجر خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/85479/%D9%84% 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

مند به این صنعت/ افراد خواهان توانمندی، رهبری آینده و نگرش و طرح کارآموزی لبنی، برای ورود افراد عالقه

 بینندمهارت آموزش می

خش مند به این برا در قالب برنامه آموزشی برای ورود افراد عالقهفدراسیون کشاورزان نیوزیلند در نظر دارد تا طرح کارآموزی لبنی 

منطقه نیوزیلند  7نفر از کارآموزان، با تمرکز اولیه در  500، قرار است این طرح برای "nzherald "به گزارش ایانا از سایت .اجرا کند

 1970از سال  "کارآموز مزرعه "کارآموزی را به نام  اجرا شود.این در حالی است که فدراسیون کشاورزان نیوزیلند پیش از این، طرح

دید مدل پیشنهادی ج"گوید: اجرا کرده بود.کریس لوئیس، رئیس بخش لبنی فدراسیون کشاورزان نیوزیلند می 1990تا اوایل دهه 

همه ما نیاز داریم که  های جدید و نیازهای آینده در نظر گرفته شده است.یک برنامه پیشرفته و مدرن است که با توجه به شیوه

با  Meat & Fibreاین در حالی است که کریس و ریک پاودرل، رییس سابق بخش "کشاورزی لبنی بیش از پیش پیشرفت کنند.

یک پیغام قابل توجه از "( روی جزییات طرح کار کردند.کریس گفت:  Primary ITOاُ )تیمرکز آموزش کشاورزی پرایمری ای

تواند روی توانیم به کارکنان خارج از کشور وابسته باشیم. این وابستگی میاین است که ما برای همیشه نمی های دولتیسوی سازمان

های بیشتر نیازمند کار شوند. دولت نیوزیلند در نظردارد تا میزان مهاجرت را تا اقتصاد ما تاثیر بگذارد و در عین حال نیوزیلندی

فدراسیون برای حمایت "گوید: اوین فارست، مدیر سیاستگزاری فدراسیون کشاورزان میگ"هزار نفر در سال کاهش دهد. 10حدود 

ها بتوانند شغل دهد تا نیوزیلندیها بر اساس نیازهای منطقه کار را ادامه میهای مربوط به مهاجرت و برای کمبود مهارتاز سیاست

همچنین این طرح با "برای کاهش نیاز به افراد خارجی باشد. تواند راهکاریمناسب خود را بیابند. این طرح کارآموزی لبنی می

هزار جوان نیوزیلندی )که  70های آموزشی ارتباط دارد و بودجه ای از سوی وزارت توسعه اجتماعی برای کمک به های آکادمیبرنامه

اُ، در این تیز، مدیر اجرایی پرایمری ایهای الزم نیستند( در نظر گرفته شده است.دکتر لیندا سیسوناستخدام نشده، یا دارای آموزش

 کند:باره به سه گروه افراد )کاندیدا برای آموزش( اشاره می

خواهند در این زمینه توانمند شوند ؛ پتانسیل رهبری در آینده پیدا کنند ؛ دارای نگرش و مهارت ودرک درست کسانی که می -1

کسانی که در حال حاضر مشغول به کار نیستند و ممکن است  -3و آموزش دارند. افرادی که تجربی هستند و تمایل به کار -2باشند.

 کنند.درها خود را برای ورود به مزرعه آماده میآموزش درستی ندیده باشند و تصمیم دارند سرمایه گذاری زیادی انجام دهند، زیرا آن

ها با قوانین پایه ای کار و رفتارها، د. چهار هفته نخست، آنکننهفته ای آموزش را آغاز می 16این طرح، تازه واردان با یک دوره 

های نگهداری دام، مدیریت پایه هفته در مزرعه، در زمینه افزایش مهارت 12شوند. پس از آن بهداشت و ایمنی و غیره آشنا می

و  1توانند مدرک سطح ه کارآموزان میبینند. در این مرحلچرخ و ایمنی، و غیره آموزش می 4چراگاه، استفاده موتو سیکلت / موتور 

ه مرحل"گوید: اُ ، میتی)مجوز صالحیت( را دریافت کنند.آلیستر شنان، مدیر خدمات مشتریان پرایمری ای NZQAدر چارچوب  2

طح مه ستوانند گواهیناکشد تا دوره تکمیل شود و میبعدی کارآموزی، بسته به میزان یادگیری کارآموزان دو تا سه سال طول می

خواهیم که عالقه زیادی به کشاورزی لبنی داشته باشند تا بتوانند به ما جوانانی را می"در لبنیات دریافت کنند.آلیستر افزود:  3/4

 "کند، تنها به عنوان یک کارگر نخواهد بود.کسی که زمان و تالش خود را در این راه صرف می -عنوان یک کشاورز موفق کار کنند 

های حمایتی و آموزشی برای کشاورزان وجود دارد. در عین حال ما رویکرد همچنین مجموعه ای از برنامه"نشان کرد: وی خاطر 

 ."جامع و کاملی داریم

http://www.iana.ir/fa/news/47۸34/%D۸%B7%D۸% 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 مشکالت صنایع لبنی کشور در چهار محور بررسی شد

و وضعیت واردات این  3گذاری، اصالح قیمت شیرخشک، تعیین تکلیف نهایی در مورد تداوم تولید شیر خشک شماره روند قیمت

جمعی از فعاالن صنایع لبنی کشور  محصول چهار محور اصلی نشست فراکسیون صنایع غذایی مجلس با رئیس سازمان غذا و دارو و

به گزارش ایانا از اتاق ایران، فراکسیون صنایع غذایی مجلس طی نشستی .در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران، بود

حوزه صنایع لبنی های در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران با حضور رئیس سازمان غذا و دارو و جمعی از تشکل

گذاری همچنان به عنوان محور مطرح شد و روند قیمت 4های این بخش پرداختند. مشکالت این حوزه در کشور به بررسی چالش

گذاری محصوالت باید مورد بر اساس اظهارات فعاالن این حوزه، روند قیمت.های تولیدی مورد توجه قرار گرفتاولین چالش بنگاه

های تولید شیر خشک نوزاد داده نشده که این مقوله با توجه به اجازه افزایش قیمت به کارخانه 1394د. از سال بازنگری قرار گیر

کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن صنایع غذایی ایران .رسانی به واحدهای فعال شده استافزایش بهای تمام شده کاال موجب آسیب

ا نظر گذاری محصوالت بگذاری نگاه کرد و خواستار نرخاز منظر دیگری به موضوع قیمتو رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز 

 تواند به بهبود شرایطگذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا میهای فعال در هر حوزه شد. به اعتقاد این فعال اقتصادی قیمتتشکل

ها به جز کاالهای های مربوطه برای آزادسازی قیمتازمانوی تصریح کرد: دو سال قبل جلسات متعددی با س.تولید کشور کمک کند

به باور این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اگر نظام عرضه .شد فراموش موضوع  اساسی برگزار کردیم که به نتیجه هم رسیدیم اما

ادامه رضا باکری، دبیر انجمن صنایع در .شودفروشان طرد شده و نظام توزیع نیز اصالح میخود گرانو تقاضا رعایت شود خودبه

های لبنی ایران در مورد مشکالت دیگری که در این حوزه وجود دارد، گفت: سال گذشته نزدیک تعطیالت نوروز ناگهان اعالم فرآورده

با  که ویژه کودکان باالی دو سال است، به درخواست انجمن ترویج شیر مادر، ممنوع است. 3شد که تولید شیر خشک شماره 

ای بگیریم، اما متأسفانه مجددا بخشنامه 96هایی که انجام شد توانستیم این مشکل را برطرف کنیم و مجوز تولید را تا پایان سال رایزنی

زند و های جدی به تولید میشبه آسیبهای یکوی افزود: این بخشنامه.مبنی بر توقف تولید این محصول خاص ابالغ شده است

 .شودهای خارجی در کشور میگذاریمایهحتی مانع جذب سر

ول انداز مشخصی در مورد تولید این محصنماینده شرکت نستله نیز با حضور در این جلسه با تأیید اظهارات باکری خواستار ارائه چشم

برای خود  بتوانند بینی از وضعیت اقتصادی ایران داشته باشند تاهای خارجی باید بتوانند پیشدر کشور شد. به اعتقاد وی شرکت

 .گذاری نخواهد داشت چراکه از آینده سرمایه خود مطمئن نیستریزی کنند در غیر این صورت هیچ شرکتی رغبت به سرمایهبرنامه

های تولیدی بود. بخش زیادی از شیر ها به کارخانهمسئله دیگری که در این نشست موردتوجه قرار گرفت، موضوع بدهی داروخانه

ها افزوده شده طور بر میزان بدهیاند پول خود را دریافت کنند و همینها فروخته شده اما نتوانستهلیدی به داروخانههای توخشک

 .حساب نکرده استها تسویهبا آن هنوز اجتماعی تأمین سازمان  ها به این وضعیت هم این است کهاست. پاسخ داروخانه

هیچ فرآورده شیر خشکی وارد کشور نشده است  1392ارو با اعالم این خبر که از سال در ادامه، جمشیدی نماینده سازمان غذا و د

دهد که این نشان می .هزار قوطی شیر خشک صادر کنند 200میلیون و  5گفت: در سال گذشته تولیدکنندگان کشور موفق شدند 

یم مصرف شیر مادر را ترویج کنیم با توقف وی خاطرنشان کرد: اگر بخواه.وضعیت کشور از نظر کیفیت تولید شیر خشک باالست

رسیم. حتی ممکن است این کار افزایش قاچاق را هم در پی داشته باشد چون تقاضا برای آن به این هدف نمی 3شیر خشک شماره 

هداشت که غالمرضا اصغری، رئیس جدید سازمان غذا و دارو و معاون وزیر ب.گیردهست و بازار خوبی پیش روی قاچاقچیان قرار می

به تازگی این مسئولیت را به عهده گرفته با ابراز خرسندی از صادراتی شدن محصول شیر خشک نوزاد که استاندارهای خاص 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

250 
 

پذیرش است و باید برای اجرایی کردن آن ها، جزئیات موردتوجه قرار المللی دارد، تصریح کرد: کلیات اظهارات ارائه شده قابلبین

 .های آینده از این نظرات استفاده خواهیم کردریزیبرنامه طور حتم دربگیرد؛ به

http://www.iana.ir/fa/news/4۸۰2۸/%D9%۸۵%D۸%B 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۸ : تاریخ

 شود نرخی توزیع میگوشت وارداتی تک
بندی کنندگان با اشاره به نزدیک بودن عید قربان گفت: توزیع گوشت بستهمعاون نظارت بر کاالهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف

  .ای و میادین عرضه می گرددهای زنجیرهوارداتی به صورت تک نرخی و بدون محدودیت در فروشگاه

کنندگان و تولیدکنندگان، سیدداود موسوی گفت: بر اساس نقل از روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف به گزارش فارس به

های تابعه، ها و سازمانهای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، شرکتمصوبات کارگروه تنظیم بازار با همکاری وزارتخانه

دی مواد پروتئینی کشور و سازمان میادین میوه و تره بار، توزیع گوشت ای، انجمن بسته بنهای زنجیرهاتحادیه کشوری فروشگاه

 .ای و میادین عرضه می گرددهای زنجیرهبندی وارداتی به صورت تک نرخی و بدون محدودیت در فروشگاهبسته

لویی ، خورشتی ، کف هزار تومان ، سردست )شامل ماهیچه ، ماهیچه پ 43به گفته این مقام مسئول، هر کیلوگرم ران بسته بندی 

هزار تومان  35هزار تومان، گردن بسته بندی کیلویی  35هزارتومان، راسته با استخوان بسته بندی کیلویی  42دست ( هر کیلوگرم 

های ریزی و هماهنگیوی افزود: براساس آخرین برنامه .شودهزار تومان فروخته می 25استخوان بسته بندی کیلویی و قلوگاه بی

گرفته مقرر شده کلیه واحدهای بسته بندی صرفا نسبت به تولید و عرضه این اقالم و با قیمت های فوق الذکر و به صورت صورت 

های وی ادامه داد: این در حالیست که گوشت گوسفندی فله به صورت شقه، نیم شقه ران و سردست نیز با قیمت.یکسان اقدام نمایند

معاون نظارت بر کاالهای .شوداحدهای صنفی منتخب و نیز غرف میادین کماکان عرضه میای، وهای زنجیرهمصوب در فروشگاه

های وارداتی تحت نظارت سازمان دامپزشکی عرضه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت خاطرنشان کرد: گوشتمصرفی و شبکه

اضافه کرد:  موسوی.گرددمعمول می شده و نظارت های مستمر درخصوص حفظ موازین بهداشتی و سالمت در مراحل مختلف

تومان و شقه کامل  32000تومان، نیم شقه سردست  34000براساس هماهنگی به عمل آمده قیمت هر کیلوگرم نیم شقه ران 

موسوی تاکید کرد: تمامی واحدهای صنفی موظف به رعایت قیمت تعیین شده بوده و هموطنان نیز در صورت .تومان است 33000

به دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی این سازمان و  124توانند از طریق شماره تلفن هرگونه تخلف در این زمینه میمواجهه با 

 .ها در سراسر کشور اطالع دهند تا اقدام قانونی الزم در مورد آن صورت پذیردسازمان صنعت، معدن و تجارت استان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960608001568 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۱تاریخ: 

 درصد ۵کاهش تعرفه واردات گوشت گوساله به 

ویژه در این ایام، جهاد کشاورزی خواست تا با کاهش تعرفه واردات گوشت گرم گوساله به وزارت صنعت، معدن و تجارت از وزارت

به گزارش خبرنگار ایانا، باال رفتن قیمت گوشت قرمز که از سال گذشته آغاز شد، بیشتر مربوط به گوشت گوسفندی بود و کمتر .موافقت کند

تومان در اوایل شهریورماه سال گذشته  200هزار و  21آخرین آمارها نرخ الشه آن از که طبق طوریدر مورد گوشت دام سنگین اتفاق افتاد. به

درصد افزایش یافته است. این در حالی است که  23هزار تومان و به عبارتی تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و تنها حدود پنج 100هزار و  26به 

 درصد رشد داشته است. 36تومان یعنی بیش از  700هزار و  38تومان به  400ر و هزا 28در همین مقطع زمانی، بهای الشه گوسفندی، از 

درصد به پنج درصد  26از اواخر سال گذشته که تصمیم برای کاهش تعرفه واردات گوشت گرم گوسفندی گرفته شد، این تعرفه از 

 شود.یانه وارد ایران میتن الشه از کشورهای آسیای م 100تا  10رسید و از آن زمان تاکنون، روزانه بین 

های مولد، به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد حال وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابراز نگرانی از نرخ گوشت گوساله و کشتار دام

های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش تعرفه واردات این نوع گوشت را صادر کرده است.مدیرکل امور اقتصادی و سیاست

 26های مولد کشور باید، تعرفه واردات از این ارتباط به شاتا گفت: برای جلوگیری از ادامه افزایش قیمت گوشت گوساله و ذبح دامدر 

 جای ارز آزاد، در نظر گرفته شود.ای بهدرصد به پنج درصد کاهش یافته و ارز مبادله

فندی ای، همانند گوشت گوسدیل نرخ تعرفه و تخصیص ارز مبادلهبجستان افزود: تامین و عرضه گوشت گوساله با تعمحمدرضا کالمی

مصوب و ابالغ شد، توسط وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وزیر جهاد کشاورزی  95ماه سال که قبال توسط دولت در دی

 ات گوشت منجمد گوساله از کشورارسال شد.وی بیان کرد: تا کنون تامین کسری نیاز کشور به گوشت گوساله عمدتا از طریق وارد

های گرفت.مدیرکل امور اقتصادی و سیاستبرزیل و گوشت گرم از کشور پاکستان از مسیر استان سیستان و بلوچستان صورت می

 تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی تأمین گوشت گوساله به ویژه توقف تأمین این کاال از مسیر

استان سیستان و بلوچستان مهمترین موضوع ترمیم کسری نیاز کشور به گوشت گرم گوساله است، بنابر این وزارت جهاد کشاورزی 

حتی اگر با تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به گوشت منجمد گوساله موافق نباشد باید در خصوص گوشت گرم گوساله پیشنهاد فوق را 

رد: با توجه به قیمت جهانی گوشت گرم گوساله عدم تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به معنی عدم بجستان تأکید کاجرایی کند.کالمی

توجیه اقتصادی واردات خواهد بود و پذیرش پیشنهاد نه تنها تهدیدی برای تولید داخل نیست بلکه از ادامه افزایش نرخ گوشت 

های اههای آتی همزمان با مزایش تقاضای گوشت گوساله در ماهبینی کرد که تشدید افگوساله جلوگیری خواهد کرد.وی در پایان پیش

 کند./الحجه لزوم تصمیم عاجل جهت تأمین و عرضه مکفی این کاال را دو چندان میمحرم و صفر و ذی

http://www.iana.ir/fa/news/47739/%DA%A9%D8%A7%D9 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۲تاریخ: 

 ایران چند تن عدس از کانادا وارد کرده است؟

 .تن عدس، وارد کشور شده است 647هزار و  4قریب به  1396بر اساس آمار گمرک در تیرماه سال 

 1396در تیرماه سال  آمار گمرکبر اساس ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .وارد کشور شده است 5714368ی و ارزش دالر 185784688970، به ارزش ریالی عدستن  647هزار و  4قریب به 

و همچنین  87746856315و ارزش ریالی  2696911تن عدس ، به ارزش دالری  377هزار و  2با صادر کردن  کشور امارات

جزو کشورهایی هستند که این  859865و ارزش دالری  27956024207، با ارزش ریالی  عدستن  663با صادرات  کشور کانادا

 .صادر می کنند محصول را به ایران

http://www.yjc.ir/fa/news/62۱2۵34/%D۸%A7% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶ شهریور ۰۳تاریخ: 

 مکمل های غذایی ایران توسط کدام کشورها تامین می شود؟

 .تن مکمل غذایی ، وارد کشور شده است143قریب به  1396بر اساس آمار گمرک در تیرماه سال 

 1396در تیرماه سال  آمار گمرکاساس  بر، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .وارد کشور شده است 5864301و ارزش دالری  190654572169، به ارزش ریالی  مکمل غذاییتن 143قریب به 

کشور و همچنین  24715668066و ارزش ریالی  760636، به ارزش دالری  مکمل غذاییتن  17با صادر کردن  کشور آمریکا

جزو کشورهایی هستند که  837166و ارزش دالری  27226224105، با ارزش ریالی  غذایی مکملن ت 13با صادرات  انگلستان

 .این محصول را به ایران صادر می کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/62۱2۵44/%D9%۸۵%DA%A 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 درآمد کشور از صادرات کدوحلوایی چقدر است؟

تن کدوهای حلوایی و مسمایی، از  351هزار و  7قریب به  1396طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در چهار ماهه نخست سال 

آمار منتشر شده توسط طبق  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .کشور صادر شده است

  .شده است ، از کشور صادرو مسمایی کدوهای حلواییتن  351هزار و  7قریب به  1396در چهار ماهه نخست سال  گمرک

 .بوده است 75056158433و ارزش ریالی آن  2310305 صادراتارزش دالری این میزان 

http://www.yjc.ir/fa/news/62۱۵۱۰9/%D۸%AF%D۸% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6215109/%D8%AF%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

256 
 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 تن قارچ به کشورهای عربی 3۸۵صادرات بیش از 

 .تن قارچ، از کشور صادر شده است 385قریب به  1396طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در چهار ماهه نخست سال 

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

 .، از کشور صادر شده استقارچتن  385قریب به  1396چهار ماهه نخست سال 

 .تبوده اس 18872472499و ارزش ریالی آن  581539 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/62۱۸792/%D۸%B۵% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۹تاریخ: 

 خرید ذرت دامی از روسیه چقدر برای کشور آب خورده است؟

 .تن ذرت دامی، وارد کشور شده است 928هزار و  468قریب به  1396آمار گمرک در تیرماه سال بر اساس 

 1396در تیرماه سال  آمار گمرک بر اساس، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .وارد کشور شده است 107659696و ارزش دالری  3495138667282، به ارزش ریالی ذرت دامیتن  928هزار و  468قریب به 

و  22757138و ارزش دالری  738171848352، با ارزش ریالی ذرت دامیتن  492هزار و  96 صادراتبا  کشور سوئیس

 177374622205و ارزش ریالی  5460206، به ارزش دالری ذرت دامیتن  316هزار و  25با صادر کردن  سیهکشور روهمچنین 

 .جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/622۱۰6۰/%D۸%AE%D۸% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۹تاریخ: 

 درآمد کشور از صادرات مکمل غذایی چقدر بوده است؟

 .کیلوگرم مکمل غذایی، از کشور صادر شده است 79قریب به  1396طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در چهار ماهه نخست سال 

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

 .است، از کشور صادر شده مکمل غذاییکیلوگرم  79قریب به  1396چهار ماهه نخست سال 

 .بوده است 364780870و ارزش ریالی آن  11241 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/622۱3۸2/%D۸%AF%D۸%B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6221382/%D8%AF%D8%25B


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

259 
 

 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6شهریور ماه  6دو شنبه 

 تغییر استانداردهای قند و نمک در صنایع غذایی و نوشیدنی

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در حاشیه افتتاح ساختمان اداری اداره کل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به توجه دولت به 

به گزارش پایگاه خبری .نوشیدنی خبر دادموضوع سالمت مردم از تغییر استانداردهای قند، نمک و روغن در محصوالت غذایی و 

، نیره پیروزبخت با اعالم این خبر تغییر استانداردهای قند، نمک و روغن گفت: این اقالم جزء مواد غذایی «فود پرس»اقتصاد غذا 

برای سالمت مردم  او افزود:.ای استپرمصرف است که استفاده از آنها در سایر محصوالت غذایی و نوشیدنی تابع استانداردهای ویژه

رویه قند، نمک و روغن در استانداردهای این سه ماده تجدیدنظر کردیم تا مضرات محصوالت غذایی و نوشیدنی ناشی از مصرف بی

 المللی نیز قراررییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه این اقدام مورد توجه برخی سازمانهای بین.به حداقل کاهش یابد

نوع روغن گیاهی را به سازمان ملی استاندارد ایران  7المللی کدکس غذایی، تدوین استاندارد افزود: به همین دلیل سازمان بینگرفت، 

 .محول کرده است

 تسهیل صادرات با افغانستان

 ا توجه به هم مرزپیروزبخت در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صادرات کاال به کشور افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت: ب

بودن کشورمان با افغانستان ، الزم است آزمایشگاهی را در مبادی مرزی ایجاد و تجهیز کنیم تا عالوه بر تسهیل در صادرات، سهم 

رییس سازمان ملی استاندارد ایران خواستار همراهی و مساعدت مسئوالن استانی برای .ای در بازار کشور افغانستان داشته باشیمعمده

 .تقرار آزمایشگاهی مجهز در مرز ایران و افغانستان شداس

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=37647a۸db۰9۰4392bbc732۸۱ 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۳تاریخ: 

 های خوراک دام،نفسِ تولیدکنندگان را گرفت/سهم ناچیز ایران در تولید خوراک داممصائب کارخانه

از دیرباز کارخانجات خوراک دام و طیور با مشکالت متعددی نظیر باال بودن قیمت تمام شده تولید، کمبود نقدینگی و ورود دولت 

از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار  به گزارش.گذاری محصوالت پروتئینی روبرو هستنددر قیمت

ود نقدینگی، ورود دولت در قیمت با مشکالت متعددی نظیر باال بودن قیمت تمام شده تولید، کمب کارخانجات خوراک دام و طیوردیرباز 

 .گذاری محصوالت پروتئینی و عدم برخورداری از مزایای معافیت های مالیاتی، بیمه کشاورزی و تسهیالت ارزان قیمت روبرو هستند

ونت حال انتظار می رود معا.در صنعت پرورش دام و طیور از جایگاه ویژه ای برخوردار است صنعت خوراک داماین درحالی است که 

، معافیت های مالیاتی و ارائه تسهیالت ارزان قیمت در جهت حمایت واحد های مرغداریامور دام با ممنوعیت تولید خوراک دام در 

با  صنعت،تجارت و کشاورزی مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتگو با خبرنگار.از تولیدکنندگان برآید

واحد تولیدی در کشور مشغول  300انتقاد از نابسامانی حاکم در ارائه آمار واحدهای تولیدی خوراک دام اظهار داشت: در حال حاضر 

ر هستند و این درحالی است که آمار معاونت امور دام و واحد آنها از استانداردهای الزم برخوردا 100فعالیت هستند که کمتر از 

میلیون تن  20خوراک دام بیش از  های تولیدیوی افزود: اگرچه ظرفیت اسمی کارخانه.سازمان دامپزشکی بیش از این تعداد است

 .درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت می نمایند 40است اما در شرایط فعلی واحد های تولیدی با کمتر از 

ئیس انجمن خوراک دام و طیور آبزیان ادامه داد: با گذشت صد سال از منسوخ شدن تولید خوراک در واحدهای مرغداری و آبزی ر

نماید که در نهایت این امر افزایش قیمت تمام پروری اما وزارت جهاد مجوز تولید در واحدهای پرورشی به روش سنتی را صادر می

موافق قدیری با انتقاد از کاهش نقدینگی .فیت و رقابت پذیری در بازارهای هدف را به همراه داردشده محصوالت پروتئینی، کاهش کی

کنند وجه خوراک دام خریداری شده را با تأخیر پرداخت می مرغدارانکارخانه های خوراک دام و طیور بیان کرد: با توجه به آنکه 

گذاری، کارخانجات خوراک دام با مشکالت ، مضاف بر افزایش ریسک سرمایهاز این رو نبود نقدینگی الزم و سرمایه بر بودن تولید

بینی در کشور تولید شد و پیش خوراک دام صنعتیهزارتن  600میلیون و  8وی تصریح کرد: سال گذشته .کندمتعددی مواجه می

 صادرات خوراک دام و طیورن وضعیت موافق قدیری با اشاره به آخری.برسد تن میلیون 10 به رقم این جاری سال در که شود می

میلیون دالر صادر شد که این رقم به  75هزارتن انواع خوراک دام و طیور به ارزش بالغ بر  373بیان کرد: همچنین در سال گذشته 

م با رشد به گفته این مقام مسئول تا پایان برنامه ششم توسعه، صادرات خوراک دا.برابر رشد داشته است 10نسبت پنج سال گذشته 

گذاری پس از برجام اظهار رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان درباه آخرین وضعیت سرمایه.برابری روبرو خواهد شد 4حداقل 

 پولی، مراودات و میلیون دالر منعقد شد اما تا کنون به سبب مشکالت  50داشت: با وجود آنکه بعد از برجام قراردادهایی به ارزش 

گذاری خارجی و بهبود وی در ادامه یادآور شد: معاونت امور دام طبق قانون موانع جذب سرمایه.است نگرفته صورت سرمایه جذب

به گفته این مقام مسئول ارائه تسهیالت ارزان قیمت به .های مختلف، زنجیره تولید را باید پیگیری نمایدفضای کسب و کار در حلقه

های مالیاتی همانند سایر زنجیره های تولید تأثیر در واحدهای مرغداری و معافیت امممنوعیت تولید خوراک د تولیدکنندگان،

 .نمایدبسزایی در رقابت پذیری و سرمایه گذاری ایجاد می

 سهم ناچیز ایران در تولید خوراک دام

 650از فعالیت   صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی مسعودی قائم مقام اتحادیه تعاونی خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتگو با خبرنگار

میلیون تن خوراک در کارخانجات تولید می شود، این درحالی است که  9کارخانه خوراک دام خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود 

و  واحدهای مرغداری آسیاب میکسرهای برخی به گفته وی تولید خوراک در.میلیون تن است 20ظرفیت اسمی تولید بیش از 
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مسعودی ادامه داد: در صورت فعالیت کارخانجات .آبزی پروری دلیل اصلی کاهش تولید در کارخانجات خوراک دام به شمار می رود

 .بود خواهیم مرغداری واحدهای در وری بهره و کیفیت محصوالت پروتئینی خوراک دام با حداکثر ظرفیت شاهد افزایش

های خوراک دام در های خوراک دام بیان کرد: باوجود آنکه کارخانهائم مقام اتحادیه تعاونی خوراک دام درباره مشکالت کارخانهق

امل های انرژی کشاورزی و بیمه کشاورزان شامل حال آنها ح مالیاتی، معافیت مزایای بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند اما 

 سهم این 1410 افق تا که شود می بینی پیش: افزود و کرد اعالم درصد یک در دنیا  دام ایران راوی سهم تولید خوراک .نمی شود

 .میلیون تن برسد 26درصد ارتقا یابد به طوریکه تولید ساالنه به  15

http://www.yjc.ir/fa/news/62۱36۱3/%D9%۸۵%D۸%B۵% 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 کنه واروآ، دشمن اصلی زنبور ها، در الیه ی حفاظتی خود دارای نقص ژنتیکی است

 CCDکنه واروآ که به نظر نابود نشدنی می آید جمعیت زنبورهای عسل را تار و مار می کند و علت اصلی اختالل فروپاشی کلنی یا 

دانشمندان دانشگاه میشیگان نقص های ژنتیکی ای در الیه حفاظتی این آفت یافته اند  "ساینس دیلی"است.به گزارش ایانا از سایت 

که به طور بالقوه می تواند جمعیت این مهاجمان غارتگر را کاهش دهد یا از بین ببرد. نتایج کار این تیم که در نسخه آخر مجله علوم 

ژن اصلی برای زنده ماندن و دو ژن را که مستقیما بر بازتولید این آفت تاثیر دارند  4( منتشر شده است insect scienceحشرات )

کنه واروآ بدترین تهدید برای سالمت زنبورهای عسل "شناسایی کرده است.زاکاری هوانگ حشره شناس دانشگاه میشیگان می گوید: 

از آفت کش ها مقاوم شده اند، بنابراین بسیار اضطراری است که ما در مورد این  آن ها در مقابل بسیاری". "در سراسر جهان است

 ."ژن ها تحقیق کنیم و آن ها را برای توسعه روش های بهتر کنترل، هدف قرار دهیم

جایی  این کنه خون زنبورهای عسل را می مکد و ویروس های کشنده ای را انتقال می دهد. چرخه زندگی آن ها دو فاز دارد: یکی

است که آن ها از زنبورهای بالغ تغذیه می کنند که به آن فاز فورتیک می گویند، و یک فاز تولید مثل که درون اتاق مهر و موم شده 

 شانه ی عسل اتفاق می افتد، جایی که این کنه تخم های خود را بر روی الروهای در حال رشد زنبور قرار می دهد.

ی خوردن زنبورها و انتشار بیماری، کنه واروآ را متهم درجه اول کاهش جمعیت زنبورهای عسل در انجام دو اتفاق بد همزمان یعن

سراسر جهان می کند.کنترل آفاتی چون واروآ هم در زمینه نابود کردن آن ها و هم کاهش توانایی آن ها برای تولید مثل موفقیت 

ژن های کلیدی را که با استفاده از آن ها می توانستند به این تنایج استفاده کرد تا  RNAآمیز بوده است. این تیم از دخالت در 

 تزریق کردند. dsRNAدو رشته ای یا  RNAدست یابند شناسایی کند. آن ها به کنه ها 

است. این  DNAاین دخالت، کپی برداری از یک ژن خاص را کاهش داد؛ اولین قدم برای تبدیل یک ژن به پروتئین که بخشی از 

شناخته شده، موفق به کاهش میزان موفقیت در جفت گیری و تعداد تخم های  "از پای درآورنده ژن"که هم چنین با عنوان  فرآیند

 تولید شده توسط کنه های موجود در گوساله ها که گاوها و سایر دام ها در سراسر جهان را تهدید می کند شده است.

. Pros26sو  DAکه موجب مرگ و میر باال در کنه واروآ می شود شناسایی کرده اند؛ این تیم با استفاده از این رویکرد، دو ژنی را 

ژن را شناسایی کرده اند که تولید مثل را کنترل می  4درصد کنه ها را می کشد.آن ها هم چنین  96بیش از DAدر حقیقت، ژن 

 . RpS13و  RpL8, RpL11, RpP0کند؛ 

می تواند در سطح کلنی به زنبور خورانده شود. کنه واروآ این کوکتل  dsRNAتحقیقات پیشین نشان داده اند که کنه ترکیب 

ژنتیک را از طریق خون زنبور می نوشد و در نتیجه جمعیت آن ها کاهش می یابد. پژوهش های آینده در مورد این تحقیق خواهند 

اند گسترش یابد و همان تاثیر تنظیم گسترده را در کلنی بدست آورد یا خیر. استفاده از یک کرد که آیا یک رویکرد تک ژنی می تو

 ژن با یک مکانیزم شناخته شده، برای زنبورها مقرون به صرفه تر و امن تر است.

های پشه و دروسوفیال تولید مثل را در گونه  DAژن  "این نتایج ممکن است کاربردی ورای زنبورها نیز داشته باشد.هوانگ می گوید: 

پژوهش های آینده نه تنها می توانند به حفاظت از زنبورها کمک کنند بلکه هم چنین پشه های ناقل بیماری ". "نیز کاهش می دهد

 ."یا آفات آسیب زننده به محصوالت کشاورزی را نیز کاهش دهند

ttp://www.iana.ir/fa/news/h47906/%DA%A9%D9%8 
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 عسل
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 هزارتومان نخرند ۸۰مردم عسل طبیعی را گرانتر از 

هزارتومان است در این بین سودجویی مغازه داران دلیل  80مدیرعامل اتحادیه زنبورداران گفت:نرخ منطقی فروش هر کیلو عسل 

صنعت،تجارت و عفت رئیسی سرحدی مدیرعامل اتحادیه زنبورداران در گفتگو با خبرنگار .فاصله قیمت تولید تا مصرف می باشداصلی 

میلیون کندو،  8اظهار داشت: سال گذشته از مجموع  تولید عسل اره به آخرین وضعیتبا اش ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .هزارتن برسد 90درصدی پیش بینی می شود که این رقم به  30تا  20هزارتن عسل برداشت شد که امسال با افزایش  78

زود: این درحالی است که در شرایط کنونی کیلو باشد،اف 15از هر کندو باید  عسل طبیعی برداشتوی با اشاره به اینکه میانگین 

 خشک، و گرم اقلیمی ناحیه در کشور گرفتن قرار رئیسی ادامه داد: با توجه به .کیلو می رسد 5متوسط برداشت عسل از هر کندو به 

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران نرخ تمام شده هر کیلو عسل .با نوسان روبروست میزان تولید عسل  دگیبارن کاهش و ریزگردها

از هر کندو و احتساب هزینه کارگری ، حمل و  برداشت عسل طبیعیهزارتومان اعالم کرد و گفت: با وجود کاهش  46طبیعی را 

ل اصلی فاصله فاحش وی سودجویی مغازه داران را دلی.تومان استهزار 80 نقل و سود مغازه دار نرخ منطقی فروش هر کیلو عسل

 عرضه فروشگاه های  رئیسی سرحدی تصریح کرد: با توجه به سودجویی برخی مغازه داران خواهان .قیمت تولید تا مصرف دانست

 .برسد کننده مصرف دست به منطقی نرخی با محصول تا هستیم عسل  مستقیم

http://www.yjc.ir/fa/news/62۱76۱۰/%D9%۸۵%D۸%B۱% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۲تاریخ: 

 اند؟های بامبو و بونسای آلودهگل

ایی سای و بامبو از کشورههای زینتی مانند بنهای متعدد و خطرناکی که گلنباتات اعالم کرد به دلیل آلودگیرییس سازمان حفظ 

ها، اصالحی در روند تجارت خود با ایران اعمال نکردند، مانند چین و تایلند داشتند و با وجود تذکرات فراوان و بازگشت محموله آن

 .ها در بازار هستیممنوع شدند اما همچنان شاهد عرضه و خرید و فروش آنها ماز دو سال گذشته واردات این گل

وگو با ایسنا اظهار کرد: از حدود دو سال گذشته هیچ گونه مجوزی برای واردات رسمی گل محمدعلی باغستانی میبدی در گفت

 از این از کشورهایی مانند چین و تایلند بهصادر نشده است، چرا که این گونه از گیاهان زینتی که پیش  "الکی بامبو"و  "بونسای"

اره سای چینی اشتوان به آفت فوزاریوم در گل بنهای نباتی خطرناکی داشتند که به عنوان مثال میو آفت شد، آلودگیایران وارد می

د را پیش از ارسال به ایران های خوها حاضر نشدند که محمولهکرد. با وجود تذکرات و مکاتبات فراوان با طرف چینی و تایلندی، آن

و تحویل دادن به تاجران ایرانی از این نظر اصالح کنند، بنابراین از دو سال گذشته واردات این نوع گیاهان زینتی ممنوع اعالم شده 

های گل اینشود که البته یکی از دالیل واردات وی افزود: هر گل بونسای و بامبویی که در بازار وجود دارد قاچاق محسوب می.است

کیفیت و ارزان قیمت هستند، چرا که این نوع گل از چین به آلوده در گذشته، برخی تاجران ایرانی هستند که به دنبال محصول بی

 .تر آن را وارد کردهای باکیفیتهای چین، نمونههای آلوده ته گلخانهتوان به جای گلشود و میکشورهای بسیاری صادر می

نباتات با بیان اینکه از زمان اعالم ممنوعیت واردات گل بونسای از چین و الکی بامبو از تایلند، از کشورهای  رییس سازمان حفظ

هایی که از های صورت گرفته مشخص شد که گلها نیز واردات گل آلوده صورت گرفت، اضافه کرد: در ادامه با بررسیهمسایه آن

. آمدهای آلوده این دو کشور بودند که از طریق این کشورها به ایران میشد، همان گلهای چین و تایلند به ایران صادر میهمسایه

کشور ممنوع شد و پس از آن هیچ درخواستی برای واردات این گل از کشورهای دیگر نداشتیم که  10در نهایت واردات بونسای از 

تر است و ها باالتر نیستند، چرا که قیمت آنرت سالم و کیفیدهد برخی به دنبال واردات این نوع گیاهان زینتی به صواین نشان می

ه توان بهای چینی و تایلندی صورت گرفته که میباغستانی تصریح کرد: مذاکرات بسیاری با طرف.صرفه اقتصادی برایشان ندارد

ها رسد برای آناره کرد، اما به نظر میالملل وزارت جهاد کشاورزی داشتیم، اشای که در دفتر امور بینها و جلسهجلسات متعدد با آن

 .نیز این مسئله اهمیتی نداشت، بنابراین مجبور به اعالم ممنوعیت واردات این گیاهان زینتی شدیم

http://www.iana.ir/fa/news/47790/%DA%AF%D9 
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 صنعتیگل و گیاهان 
 آیانا - ۱۳۹۶ شهریور ۰۴تاریخ: 

 بخشهای آرامدمنوش

ها را جایگزین دهند این دمنوشهای ترجیح میخیلی .اندها بازکردههای گیاهی پای خود را به سفره ایرانیچند وقتی است دمنوش

اینکه ریشه گیاهی دارند مفیدتر و پر خاصیت ها به دلیل های گرم آنها را بنوشند. این دمنوشچای و قهوه کنند و به عنوان نوشیدنی

های ترجیح خیلی .اندها بازکردههای گیاهی پای خود را به سفره ایرانیچند وقتی است دمنوش ...های مصنوعی هستندتر از نوشیدنی

ها به دلیل اینکه دمنوشهای گرم آنها را بنوشند. این ها را جایگزین چای و قهوه کنند و به عنوان نوشیدنیدهند این دمنوشمی

ها با ها با انواع دمنوشهای مصنوعی هستند. در یک بررسی کلی در عطاریریشه گیاهی دارند مفیدتر و پر خاصیت تر از نوشیدنی

نوشی برای آرامش بودید این گزارش را دنبال دم استرسشوید.اما اگر تحت فشارهای عصبی زیاد و رو میخواص گوناگون روبه

 .دبخوانی

 اسطوخودوس 

اعصاب و روان کاربرد دارد.  هایناراحتی از بسیاری درمان در و عطرسازی در که معطر بسیار  است. گیاهی«الواند»نام دیگر این گیاه  

های متفاوتی دارد که از نظر خواص همه شبیه هم هستند.اسطوخودوس واقعی ریشه گیاهی هندی است که بوی اسطوخودوس نمونه

 .به آن گیاه کامل گفته بود "جالینوس"ها مؤثر بوده و عطری دارد. این گیاه در درمان خیلی از بیماریخیلی تند م

  

ها این گیاه بسیار معطر است و از قدیم افراد با عطر آن آشنا بودند و شاید برایتان غریبه نباشد اگر کمی دقت کنید خیلی از مادربزرگ

اسطوخودوس .کردندها استفاده میهای لباس و فضای اتاقها، گنجهها، مالفهرکردن لباسهای کوچک این گیاه برای معطاز کیسه

های مغز و اعصاب، قلب و ریه، دستگاه گوارش بخش است، برای رفع نگرانی، اضطراب، فشارهای عصبی و رفع ناراحتیمسکن و آرام

 .گیرداکتری و ضد تشنج مورد استفاده قرار میو همچنین به عنوان ضد درد، بادشکن معده، نیرو دهنده، ضدانگل و ب

 است بخشآرام و مسکن  اسطوخودوس 

های عصبی، سردرد و ناراحتی مغزی، حاالت عصبی تشنج، فلج، غش، ترین تأثیر این گیاه بر اختالالت عصبی است. فشردگیاما مهم 

میگرنی و همچنین در تقویت اعصاب قلب، از اسطوخودوس های عصبی با ریشه روانی مانند سرگیجه و سردردهای صرع و ناراحتی

این گیاه را می توان به شکل عطر در اتاق پخش کرد یا چند قطره از آن را قبل از خواب روی  .استفاده کنید و نتیجه آن را ببینید

ه را در آب بریزید و به آرامی قطره از افشره خوراکی این گیا 20توانید خواهید خواب آرامی داشته باشید میبالش ریخت.اگر می

  .توان جانشین چای عصر و یا شب )قبل از خواب( کرد که برای رفع خستگی بسیار مفید و مؤثر استبخوابید.اسطوخودوس را می

هفته برای کسانی که اعصاب ضعیفی دارند مفید است.برای تهیه یک فنجان چای  2فنجان از این چای به مدت  3-4روزانه 

دقیقه دم بکشد. سپس آن را  10یک قاشق غذاخوری از گل آن را در یک لیوان آب جوش ریخته و بگذارید مدت  اسطوخودوس

 .صاف کرده با کمی عسل یا شکر سرخ، در فواصل غذایی بین ناهار و شام میل کنید

 بهارنارنج 

مرکبات از نظر مصارف طبی معروف شده است. پوست میوه نارنج، هم مصرف  مختلف  گل درخت نارنج است و در میان خانواده

کنند. همچنین پوست نارنج، داروی غذایی هم کاربرد دارویی دارد. از پوست نارنج برای تهیه مربا و در تهیه غذاهای سنتی استفاده می

 .مؤثری برای تقویت دستگاه گوارش و دفع انگل است

 رف غذایی هم کاربرد دارویی داردپوست میوه نارنج، هم مص 
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درد رنج و ضد هیجان استفاده کرد.اگر از سردرد و دل بخشآرامهای عصبی و عنوان دارو برای ناراحتیتوان بهبهارنارنج را می 

برای درمان هاست درگیر دردهای میگرنی هستید حتماً این دمنوش را امتحان کنید. عالوه بر این ها، از این گیاه برید یا مدتمی

دردهای عادت ماهانه زنان، تقویت معده، تقویت قلب و مغز، تشویش، تشنج و تپش نامنظم قلب و تحریکات عصبی، و علیه حمله و 

  .شودغش استفاده می

 چای بهار نارنج را برای رفع خستگی، آرامش قلب و اعصاب و یک خواب خوش و آرام،مصرف کنید

حمله، تب، دفع انگل، هضم غذا و دردهای معده، استفاده کنید و چای بهار نارنج را برای رفع خستگی، از پوست نارنج برای موارد غش، 

 20لیوان آب جوش به مدت  2را در  بهار نارنجهای گرم از گل 5-10آرامش قلب و اعصاب و یک خواب خوش و آرام،مصرف کنید.

 نیز یمعمول چای تقویت و ساختن معطر برای بهارنارنج هایگل از. دکنی میل عسل یا شکر با  دقیقه دم کنید و بعد از صاف کردن

 .کرد استفاده توانمی

 چای سیب 

سیب میوه ای است که به تنهایی هزاران خاصیت برای سالمتی بدن دارد.اگر روزی یک عدد سیب بخورید خود را در برابر خیلی از 

حاال اگر دلتان بخواهد برای  ." داردسیب در شب طبیب را دور نگه میمصرف یک سیب در صبح و یک  "اید.ها مصون کردهبیماری

 ها و امالح مفیدی استها، آنزیمتوانید چای سیب را جایگزین کنید.سیب دارای ویتامینخوردن سیب راه جدیدی داشته باشید می

  .شودخواب باعث خوابی خوش و آرام میکه به عنوان تقویت کننده قلبی و عصبی و گوارش شهرت دارد. نوشیدن چای سیب قبل از 

 شود نوشیدن چای سیب قبل از خواب باعث خوابی خوش و آرام می 

بخش اعصاب است. در فصل فراوانی این میوه بهتر برای تهیه چای سیب باید از پوست میوه سیب استفاده کنید. پوست سیب آرام 

 فیدس سیب پوست اما  ها از لحاظ طبی خواص مشابهی دارندهمه انواع سیبدارید. پوست است بعد از خوردن سیب، پوست آن را نگه

  .دهدمی تریخوشمزه و معطر چای زرد یا

دقیقه  10لیوان آب جوش با یک مشت پوست سیب را دم کنید. در صورت امکان اگر چند پر سیب تازه به آن اضافه شود و مدت  2

وش لیمو و یک قاشق عسل ندم بکشد، نوشیدنی گواراتری خواهید داشت. بعد از اینکه به خوبی دم کشید صاف کنید و با کمی آب

جان کنید. برای اینکه اثر درمانی بهتری از پوست سیب بگیرید قبل از دم کردن، پوست سیب را پودر کرده و در قوری بریزید، این 

 .ها و مواد مفید معدنی آن اثر بخشی بیشتری داردیمکار به دلیل خروج آنز

 گل سرخ، گالب 

 های تاریخ بشر است که از قدیمترین و زیباترین گلگل سرخ یا گل محمدی غیر از خاصیت درمانی و نوشیدنی آن یکی از قدیمی

هایی از این گل ه است و شاهد آن، دستهدر اشعار و زندگی همه افراد بوده و هست. عطر آن منحصر به شاهان، معابد و خدایان بود

ده شاست که به وسیله همسرش در سه هزار سال قبل در آن قرار داده« توتان خامون»به صورت کامالً دست نخورده در تابوت فرعون 

 .ویندگویژه ایرانیان نام و عطر این گل زیبا را به حضرت محمد)ص( نسبت داده و به آن گل محمدی میمسلمانان به .است

 این گیاه برطرف کننده نفخ معده و به طور کلی بادها و رطوبت است 

ند. کنگل سرخ عالوه بر عطر، مصارف مختلفی دارد. از این گل معطر، در ترکیبات ادویه، تهیه گالب و شربت و مربا استفاده می 

 ارهدرب  و پزشکان دیگر در قدیم« جالینوس»، «ناسیابن»همچنین از نظر کاربرد دارویی هم این گیاه دارای خواص ارزشمندی است. 

عالوه بر آن از گل سرخ به عنوان داروی  .مان بیماری سل و نتایج مفید آن سخن گفته بودنددر در سرخ، گل مربای دارویی ارزش

 کننده برطرف و کنندهتقویت همچنین. است رطوبت و بادها کلی طور به و معده نفخ کننده برطرف گیاه این.اندبرده نام هم  ضد تهوع
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بخش قلب و مفرح اعصاب یا همان گالب به عنوان آرامگل سرخ عصاره  یا چکیده. است قلب شدید تپش و کلیه ریه، هایناراحتی

ها و غذاها کاربرد دارد. تهیه نوشیدنی با گل سرخ بسیار ساده است، کافی است یک قاشق غذاخوری گل شده و در شربتشناخته

 .خشک را با هر نوع چایی که تمایل دارید دم کنید و بنوشید. و از آرامش اعصابتان لذت ببریدسرخ 

 چای تیول  

شود. اما دم ها نوعی تزیین محسوب میها وجود دارد و برای این مکانها و جنگلها، پارکتیول نام یک درخت است که در باغ

 تیول زا قدیم درمانیگیاه مکتب در. است جدید و قدیم گیاهی طب در هاکردهدم رینت رایج از یکی گیاه، این  دانه و برگ گل،  کرده

 رد،سرد دهنده تسکین را آن و کردند می استفاده تشنج کننده برطرف و قلب، و اعصاب  کنندگی آن برایبه خاطر خاصیت آرام

 بودن فشارخون ضد و خون فشار آورندگی پایین اثر  جدیداً در تحقیقات .دانستندمی فلج و میگرنی سردردهای ویژه به و سرگیجه

های مختلف در درمان .کنندگی آن تائید شده استاعصاب، تقویت قلب و نیز قدرت صفرا آوری و تصفیه بخشآرام چنین هم آن،

   .کنندهایی مختلف این گیاه اعم از چوب، تنه، ساقه، برگ و گل آن استفاده میگیاهی از قسمت

 شود و در یونان و روم باستان نیز در ردیف گیاهان مقدس قرار داشته استبا نام اکلیل کوهی هم شناخته میرز ماری  

 و عصبی سردردهای مانند است، احتیاج مالیم خوابی حتی و اعصاب آرامش به که مواردی در تربیش تیول  گل و برگ دم کرده

 ویعض هایخستگی درد، قلب خواب، نظم خوردگی هم به و هاخوابیبی عصبی، تهوع حاالت مختلف، عصبی هایناراحتی و میگرنی،

مرتبه از این  4ـ 5زمانی که در موارد سردردهای عصبی و میگرنی دارید باید به دفعات حتی روزانه  .های سیاتیکی کاربرد دارددرد و

دقیقه دم کنید،  15فنجان آب جوش ریخته و به مدت  1 در را گیاه این  کرده بنوشید. یک قاشق از پودر برگ، گل و دانهگیاه را دم

 .آوردو با کمی عسل و یا شکر بنوشید. این نوشیدنی با ایجاد آرامش و رفع درد و خستگی، خواب خوش را به همراه خود می

 سنبل طیب 

علت وجود اسید والریاتیک، پس  ای، گیاهی خوشبو است که داخل آن سفید است و بهای در هم تنیده زرد قهوهسنبل طیب با ریشه

ه کنندرسد. یک گیاه قلبی، مقوی مغز و معده است. این گیاه یک آراماز خشک شدن بوی کمی تند و نامطبوع از آن به مشام می

های غش، های عصبی، دلهره، ضعف اعصاب، بحرانتوان از آن به عنوان دارویی مطمئن برای بحرانمی .قوی دستگاه عصبی است

هایی که ریشه قلبی و عصبی دارند نام ها و دلواپسیهای روانی مانند سردردهای عصبی، تپشهیستری، آسم، تشنج و ناراحتی صرع،

گرم از ریشه پودر شده سنبل طیب را  2 - 3 .بخش در درمان میگرن و سردردهای شدید عصبی استآوری آرامبرد. این گیاه خواب

دقیقه بر روی سماور دم کرده  10دقیقه بر روی آتش بماند تا به جوش بیاید. آن را به مدت در یک فنجان آب جوش بریزید و یک 

 .و صاف کنید و با عسل یا نبات شیرین کرده و با چند تکه لیموترش میل کنید

 رز ماری 

ر داشته است و اطبای شرقی شود و در یونان و روم باستان نیز در ردیف گیاهان مقدس قرارز ماری با نام اکلیل کوهی هم شناخته می

اه اند.مصرف این گیای و کبدی توصیه کردههای معدهمصارف زیادی از این گیاه را به ویژه در درمان ناراحتی« ابوعلی سینا»به ویژه 

 .های عمومی، به ویژه تقویت قلب و اعصاب کاربرد فراوان داردکنندهدر ترکیبات دارویی تقویت

 بخش مؤثری برای گلودرد و آفت دهان است، آرامقرقره جوشانده رز ماری 

های های جزئی، ضعف و کسالت و خستگیهای دماغی، فلجکنند که در درمان ناراحتیتهیه میبخش آرامکرده آن شربتی از دم 

جوشانده آن، در درمان گیرد.این گیاه عالوه بر موارد یاد شده معالج صددرصد رماتیسم بوده و خوردن فکری، مورد استفاده قرار می

بخش همچنین قرقره جوشانده رز ماری، آرام  .خوابی، میگرن، تپش شدید قلب، تنگی نفس و ضعف عمومی بدن بسیار مؤثر استبی
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دار و یا بی گل این گیاه را های خشک گلگرم از شاخه 5مؤثری برای گلودرد و آفت دهان است.تهیه آن کار سختی نیست، مقدار 

 .سپس آن را صاف کرده و با شکر میل کنید .دقیقه بگذارید دم بکشد 10ان آب جوش ریخته و مدت در یک لیو

http://www.iana.ir/fa/news/47843/%D8%AF%D9%85%D9% 
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 صنعتیگل و گیاهان 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 صادرات گل سرخ به آمریکا و فرانسه

 .، از کشور صادر شده است(Rosos) تن گل سرخ 3قریب به  1396طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در چهار 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(Rosos) سرخ گلتن  3قریب به  1396چهار ماهه نخست سال 

 .بوده است 960626891ریالی آن و ارزش  29567 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/6222639/%D۸% 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

 هزار تن گندم از کشاورزان توسط دولت 7۸۰میلیون و  ۸سخنگوی دولت : خرید 

  .میلیارد تومان از کشاورزان خبر داد 480هزار و 11هزار تن گندم به ارزش  780میلیون و  8سخنگوی دولت از خرید 

همچنان در دولت دوازدهم نیز سخنگوی دولت باقی خواهد  آیا اینکه درباره  به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در این نشست خبری

ها و مواضع دولت را تواند به فردی ارجاع کند تا حرفجمهور میماند ،گفت: سخنگویی ارجاع یک ماموریت کاری است که رئیس

 .منتقل کند که این دستور به من ابالغ شد تا فعال این سعادت را داشته باشم در خدمت شما باشم

میلیارد  480هزار و 11هزار تن به ارزش  780میلیون و  8شهریور  6ادامه به تشریح اقدامات دولت پرداخت و اظهار کرد:تا  وی در

 .میلیارد تومان آن پرداخت شده است 430هزار و  7تومان گندم از کشاورزان خریداری شده که 

 .تومان تسهیالت پرداخت شده استمیلیارد  724واحد تولیدی  679وی ادامه داد:برای ایجاد رونق به 

جمهور همه نظر در ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس  :نوبخت در ادامه با بیان اینکه در اقتصاد دنبال فرمانده نگردید، افزود

 .شوددهند و با نظریات مختلف با هم هماهنگ هستند که در آنجا تصمیمات کالن اقتصادی گرفته میمی

درصد  100با وجود اینکه ارقام بودجه کامل محقق نشده، ولی ما حقوق و مزایای نیروهای مسلح عزیز را بیش از نوبخت تصریح کرد: 

روز حقوق  23ای شود. حاال به هر دلیلی این تصمیم )پرداخت تخصیص دادیم و انصاف نبود این مساله به این شکل مطرح و رسانه

ریزی نادرست روز حقوق داده شود از نظر بودجه 23تر عمل شود و این اقدام که تهتوانست پخبه نیروهای مسلح( گرفته شده که می

 .ای شد هم نادرست بوداست و اینکه رسانه

http://www.iana.ir/fa/news/47990/%D8%B3%D8% 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۱تاریخ: 

 گیرندآلود ماهی میتغییر کشت گندم به سایر محصوالت با تأخیر در پرداخت مطالبات/ دالالن از آب گل

درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده که با ادامه روند تأخیر در  65با گذشت حدود دو ماه از برداشت گندم در کشور، فقط 

کند که این امر زنگ خطری برای سست شدن قه کشاورزان به کشت محصوالت دیگر تغییر میکاران، ذائپرداخت مطالبات گندم

 .شودهای خوداتکایی گندم محسوب میپایه

 پور:حامد صفری -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

اساس این برنامه کلیه نیازهای  ای تهیه و برساله گسترده 10با شروع دولت تدبیر و امید، برای دستیابی به خوداتکایی گندم برنامه 

طرح ضریب افزایش خوداتکایی گندم در قالب  93بینی شد و از سالوری و افزایش عملکرد پیشتولید گندم با رویکرد ارتقاء بهره

 چندیپور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی برنامه اقتصادی تدوین و به مرحله اجرا رسید. کمااینکه اسماعیل اسفندیاری

اعالم قیمت خرید تضمینی گندم قبل از آغاز فصل زراعی باعث اطمینان کشاورزان از "گفته بود:  وگو با خبرنگار ایاناپیش در گفت

حمایت دولت نسبت به تولید داخل شده و در مجموع با لطف خداوند واقدامات انجام شده وزارت جهاد کشاورزی دردولت یازدهم، 

رید تضمینی، پرداخت به موقع و پشتیبانی انگیزه کشاورزان خوداتکائی در تولید گندم تحقق یافت. همچنین با قیمت مناسب خ

در واقع اگرچه دولت با اعالم قیمت تضمینی "آل نیست.یابد، اما درسال جاری شرایط پرداخت مطالبات گندم کاران ایدهافزایش می

کرد، اما تأخیر در پرداخت گندم باالتر از قیمت جهانی و خرید تضمینی این محصول کشاورزان را ترغیب به کشت این محصول 

ها را کاهش داده، بلکه بدقولی در پرداخت تنها انگیزه آنمطالبات گندمکاران با گذشت حدود دو ماه از پایان فصل برداشت گندم نه

 شکند.در این میان کشاورزان برای تغییر کشت مطمئن دو راه پیمطالبات، کشاورزان را به تغییر کشت جایگزین گندم هدایت می

صورت نقدی و سَرِ زمین ها شده و محصول شان بهروی دارند، راه نخست حرکت به سمت کشت شالی است که سود خوبی عاید آن

های شمال کشور مناسب دلیل اختصاص بیشترین سطح زیرکشت برنج به استانشود که این راه بهتوسط دالالن خریداری می

تازگی های روغنی است که بهت مطمئن، تغییر مسیر از زراعت گندم به سمت کشت دانهکشاورزان آن منطقه است.راه دیگر تغییر کش

دلیل پرداخت به موقع دولت در این بخش، پتانسیل کشت و اعتماد مجدد در آن به وجود آمده مورد توجه دولت قرار گرفته و به

 است.

 درصد مطالبات گندمکاران تا پایان مرداد 6۵پرداخت 

ولتی شرکت بازرگانی دتر از یزدان سیف، مدیرعامل ، برای پیگیری وضعیت مطالبات گندمکاران چه مرجعی مطمئنبه همین مناسبت

 8.7به  96مرداد  31گوید: میزان خرید تضمینی گندم تا که متولی خرید این محصول از گندمکاران است. او در این باره می ایران

درصد آن  65میلیارد ریال معادل  600هزار و  73هزار میلیارد ریال رسیده که از این رقم حدود  113میلیون تن با ارزش حدود 

کن تمام تالش خود را انجام ترین زمان ممپرداخت شده است.وی با اشاره به اینکه دولت برای پرداخت مطالبات کشاورزان در سریع

ها درصد پول آن 100خردادماه به مراکز خرید دولت تحویل دادند،  20دهد، افزود: کشاورزانی که گندم تولیدی خود را تا تاریخ می

 پرداخت شده که شامل کشاورزان استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر و کرمان است.

درصد پول خود  50مردادماه تحویل دادند، حداقل  23م که گندم تولیدی خود را تا تاریخ سیف بیان کرد: آن دسته از کشاورزانی ه

 های خوزستان، گلستان، فارس، کرمانشاه و کردستان است.را دریافت کردند.به گفته وی، بیشترین میزان خرید هم مربوط به استان
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مرکز خرید دولتی گندم کشاورزان را خریداری کرده است، ادامه  423هزار وبا بیان اینکه یک شرکت بازرگانی دولتی ایرانمدیرعامل 

میلیون  9ه شود میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان ببینی میهای گرمسیری به پایان رسیده و پیشداد: خرید گندم در استان

 تن در سال جاری برسد که بیش از دو میلیون تن کمتر از سال گذشته است.

سیف دلیل این کاهش را نبود بارندگی مناسب در فصل کاشت، سرمازدگی و آسیب جدی به مزارع دیم دانست و اظهار کرد: با این 

 صنف و صنعت نیست.وجود شاهد تداوم خودکفایی گندم هستیم و نیازی به واردات برای خبازی و 

 زایی ادامه دارد.وی یادآور شد: با توجه به موجودی باالی گندم کشور همچنان صادرات گندم و مشتقات آن برای حفظ بازار و اشتغال

 خرید گندم پشت انبارهای دولتی توسط دالالن منع قانونی ندارد

وگو با خبرنگار ایانا گفت: با گذشت حدود دو ماه و نیم گفتهمچنین مختار مهاجر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در 

از فصل برداشت تنها بخشی از مطالبات گندمکاران استان گلستان پرداخت شده، این در حالی است که شرکت غله بازرگانی دولتی 

این شرکت دارد، اما در نهایت  هایی مبنی بر پرداخت مابقی مطالبات گندمکاران داده که بستگی به تأمین منابع مالیایران قول

ارهای ها پشت انبشود.وی در پاسخ به این پرسش که آیا خرید گندم کشاورزان توسط دالالن و واسطهمطالبات گندمکاران پرداخت می

های مختلفی محصول خود را به فروش میغله استان گلستان قبل از تحویل به دولت صحت دارد، عنوان کرد: کشاورزان به روش

کنند و روش دیگر خری( است که برخی از دالالن گندم را سَرِ زمین از کشاورزان خریداری میها )سلفرسانند؛ یکی از این روش

تر از قیمت تضمینی و قبل از تحویل به انبارهای دولت است. کشاورزان هاست که کمی ارزانخریداری گندم کشاورزان توسط واسطه

مشکالت مالی با دریافت پول نقد و سود کمتر راضی به معامله با دالالن هستند که از نظر قانونی  دلیل کمبود نقدینگی وهم به

 مشکلی ندارد.

 سوءاستفاده دالالن در خرید گندم پشت انبارهای غله دولتی

ت سه ت پس از گذشوگو با خبرنگار ایانا اظهار کرد: همچنین دولهمچنین فریدون فدایی یکی از گندمکاران استان گلستان در گفت

توان از کشاورزان انتظار داشت که سال آینده گندم ماه هنوز بخشی از مطالبات گندمکاران را پرداخت نکرده است؛ بنابراین چطور می

 یابد.کشت کنند، با این وجود کشت سال بعد کشاورزان از گندم به محصوالت دیگر تغییر می

ه دولت پشیمان هستند، چرا که دالالن پشت انبارهای غله دولت، این محصول را با قیمت وی اضافه کرد: کشاورزان از تحویل گندم ب

خریدند و برخی گندمکاران کاران میصورت نقدی از گندمتومان کمتر از قیمت تضمینی دولت به 200تومان یعنی  100هزار و یک

ها ومانی در هر کیلوگرم، گندم تولیدی خود را به واسطهت 200دلیل سررسید تسهیالت و پرداخت معوقات بانکی، با قبول ضرر به

 اند./فروختند، اما برخی از کشاورزان با وجود تحویل گندم به دولت هنوز بخشی از مطالبات خود را دریافت نکردهمی

http://www.iana.ir/fa/news/47768/%D8%AA%D8% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 انتقاد به خودکفایی گندم منطقی است؟/کالنتری:خودکفایی در شرایط بحران آبی افتخارآفرین نیست

با اگرچه خودکفایی مجدد گندم در سالهای گذشته یکی از عملکردهای خوب وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم بوده، اما 

خودکفایی ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .حواشی و انتقادهای زیادی همراه است

 .ن یکی از عملکردهای خوب وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم برشمرددر سال های گذشته را شاید بتوا مجدد گندم

این درحالی است که این امر با حواشی و انتقادهای زیادی همراه است، چرا که علی رغم کاهش سطح زیر کشت محصول، با افزایش 

می ن خودکفایی گندممعتقد است که عیسی کالنتری وزیر اسبق کشاورزی در این باره .مصرف آب به خودکفایی مجدد رسیده ایم

 واردات گندمهمچنین انتقاداتی نسبت به .تواند در شرایطی که ایران با محدودیت منابع آبی و بحران روبروست، افتخار آفرین باشد

یمانی علیقلی ا.مطرح است که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی این واردات را به ثبث سفارش های مربوط به دولت گذشته می دانند

با اشاره به ضرورت خودکفایی گندم اظهار   ،صنعت،تجارت و کشاورزیرئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار 

 شده که با این وجود مصرف داشت: برنامه خودکفایی گندم مبنی بر کاهش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد در واحد سطح طراحی

به گفته وی بخش اعظم گندم از مناطق دیم به دست می آید که با این وجود از آب سبز استفاده می شود و .آب نیز کاهش می یابد

در دولت یازدهم خبر داد و گفت: طی سال  سطح زیر کشت گندمهزارهکتاری  600ایمانی از کاهش .نیازی به آبیاری مزارع نیست

وی .یر سیستم های نوین آبیاری نظیر قطره ای ،طیف و... توسعه یافت که این امر تاثیر بسزایی در کاهش مصرف آب داشتهای اخ

ادامه داد: نباید تولید را بخاطر محدودیت منابع آبی تعطیل کنیم، بلکه مصرف آب را باید مدیریت کرد به گونه ای به جای کاشت بی 

امتناع کرد و آن را به تولید محصوالت استراتژیک نظیرگندم اختصاص  صادراتی هدف با  نهرویه محصوالت آب بر نظیر هندوا

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران تصریح کرد: خودکفایی محصوالت بدین معنا نیست که با فشار به منابع پایه بتوان به این .داد

 .مدیریت منابع پایه باید این امر تحقق یابد امر دست یافت ، بلکه با کاهش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد و

 خودکفایی محصوالت استراتژیک، کاهش وابستگی را به همراه دارد

اقتصاد  گفت: با توجه به شعار  ،صنعت،تجارت و کشاورزی محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

امری ضروری است، چرا که این امر تاثیر بسزایی در کاهش وابستگی به  محصوالت استراتژیک درتولید خودکفایی مقاومتی ، 

میلیون بهره بردار در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند،افزود: براین اساس استمرار  4وی با اشاره به اینکه .کشورهای بیگانه دارد

ی است و تنها نوع استفاده از آب را باید اصالح کرد، چرا که در غیر اینصورت ایجاد اشتغال برای خانوارهایی خودکفایی امری ضرور

به گفته ملک زاده سیاست جدید دولت فراهم کردن زیرساخت های الزم .که از این طریق امرار معاش می نمایند، امری دشوار است

آن با روش های آبیاری سنتی و غرقابی است که با این وجود مصرف آب به حداقل برای توسعه آبیاری های تحت فشار و جایگزینی 

تصریح کرد: با توجه به آنکه درصورت عدم   خودکفایی گندمرئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به ضرورت .کاهش می یابد

 .امری ضروری استخودکفایی محصول ارز عمده ای به واردات آن اختصاص می یابد از این رو تولید گندم 

 ضرورت استمرار خودکفایی گندم 

بیان کرد: با توجه به سیاست  صنعت،تجارت و کشاورزی علی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار

وی افزود: سیاست وزارتخانه در .امنیت غذایی از جایگاه ویژه ای برخودار استبرنامه ششم توسعه و تاکید مقام معظم رهبری تامین 

مبنی بر کاهش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد در واحد سطح است که بدین منظور همه  محصوالت استراتژیک خودکفایی

ات به زراعی و به نژادی با به گفته منصوری کاهش سطح زیر کشت محصول با عملی.ساله سطح زیر کشت محصوالت کاهش می یابد
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رئیس جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: از ابتدای برنامه استان تهران .هدف راندمان افزایش تولید در واحد سطح دنبال می شود

ر تولیدکننده برتعلی رغم کاهش سطح زیر کشت محصول با رعایت مسائل فنی و عملیات به زراعی در واحد سطح دومین استان 

 .به شمار می رود دمگن

وی تصریح کرد: افزایش راندمان با توسعه سیستم های نوین آبیاری یکی از سیاست های مهم وزارتخانه است که با ابالغ معاونت امور 

 .هزار هکتار اراضی به سیستم های نوین تجهیز شدند که این امر در طول تاریخ کشاورزی استان بی سابقه بوده است 10آب و خاک 

http://www.yjc.ir/fa/news/62۱7۸93/%D۸%A7% 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 کند؟ +جدولفروشی میآیا دامدار گران

گوساله افزایش محسوسی داشته که برای این امر دالیل مختلفی وجود دارد، اما تغییرات نرخ گوساله های اخیر قیمت گوشت در هفته

زنده در تناسب با محصول نهایی، موضوع دیگری است که باید بررسی شود.به گزارش خبرنگار ایانا، در حال حاضر گوشت گاو و 

ها طبق رسد. این قیمت در خرده فروشیکیلوگرم به فروش می تومان در هر 300هزار و  39گوساله در میادین به طور متوسط 

مرداد  27تومان است. این در حالی است که هفته منتهی به  400هزار و  40آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی، کمی بیش از 

شهریور، به  3فته منتهی به شد. بنابراین قیمت گوشت گوساله در هتومان خرید و فروش می 760هزار و  38ماه نرخ این محصول 

 درصد به ثبت رسیده است. 14.8درصد رشد یافته است. البته در مقایسه با سال قبل در همین مقطع زمانی، رشد قیمتی  4.4میزان 

دهد که با قیمت دام زنده قیاس شود. در حال حاضر بهای گوساله زنده در هر ها در صورتی چهره واقعی خود را نشان میاین نرخ

 27تومان به طور متوسط در سراسر کشور است. به عبارتی نرخ محصول نهایی نسبت به دام زنده، بیش از  250هزار و  13کیلوگرم 

درصد.رشد قیمت گوساله زنده از ابتدای شهریور سال گذشته تاکنون  67دهد؛ چیزی باالی هزار تومان افزایش قیمت را نشان می

تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. در حالی  250هزار و  13به  120هزار و  11صد بوده و از در 17حدود دو هزار تومان یعنی 

دهد. اکنون در پایتخت، نرخ دام کشتار به طور درصد را در همین مقطع زمانی نشان می 22که نرخ دام کشتار شده رشدی بیش از 

شود.جالب است هزار تومان برآورد می 25تا  24نند یزد این نرخ بین رسد، اما در استانی ماهزار تومان به فروش می 28میانگین 

تومان بود و در مقایسه با نرخی که امروز در  100هزار و  35حدود  95بدانید که قیمت گوشت گوساله در آخرین هفته مرداد سال 

 یافته است.تومان در هر کیلوگرم افزایش  300شود، به میزان پنج هزار و ها دیده میخرده فروشی

 

http://awnrc.com/index.php
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افتد. به عبارتی از مرحله کشتار تا دهد که گرانی در بازار گوشت گوساله درست بعد از کشتار دام اتفاق میها نشان میاین تناسب

زنند. با این حال ای بسیاری وجود دارند که مرحله به مرحله افزایش قیمت گوشت را رقم میتوزیع مویرگی محصول، عوامل واسطه

 توان دامدار را مقصر اصلی افزایش نرخ گوشت دانست؟هم میآیا باز 

http://www.iana.ir/fa/news/48015/%D8%A2%DB%8C 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 هزار تومان 32تعرفه واردات گوشت گوساله/ میانگین قیمت گوشت گوسفند کاهش 

معاون بازرگانی وزارت صنعت گفت: به منظور تعدیل قیمت گوشت،کاهش تعرفه واردات برای جبران کسری عرضه در دستور کار قرار 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزینگار یداهلل صادقی معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبر.گرفته است

گفت: از آنجایی که گوشت جزو اقالم اساسی و مورد نیاز  واردات گوشت گوساله  درصدی تعرفه 20در خصوص طرح کاهش ، خبرنگاران جوان

 شمردم است و روند افزایش قیمت آن بدلیل مشکالتی که در تولید بوده،بازار را دچار نوسان کرد به همین دلیل برای حفظ تعادل بازار افزای

گفت: کاهش تعرفه و واردات گوشت از  سفندیگوشت گو قیمت  وی در خصوص کاهش.عرضه از طریق واردات در دستور کار قرار گرفته است

معاون بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به ایجاد .آسیای مرکزی،نیوزیلند و استرالیا موجب جبران کسری عرضه شد و قیمت را در بازار تعدیل کرد

 100امی میادین میوه و تره بار و حدود تشکیل شبکه توزیع گوشت اظهار داشت: درتهران شبکه توزیعی، متشکل از فروشگاه های زنجیره ای،تم

واحد صنفی ایجاد شده که در آنها گوشت گرم گوسفندی به صورت بشقابی و الشه عرضه می شود که با توجه به مرکزیت بازار تهران،تعدیل 

سازمان حمایت از مصرف  صادقی با بیان اینکه قیمت گوشت توزیعی طبق نظام قیمت.قیمت در آن موجب تاثیر بر سایر استان ها خواهد شد

هزار تومان است که موجب تعدیل قیمت در  32عرضه شده در شبکه توزیعی تهران  گوشت گوسفندی کنندگان است، گفت: میانگین قیمتی

،از یوی تصریج کرد: با توجه به این تجربه خوب در خصوص تعدیل قیمت گوشت گوسفند.بازار گوشت شده و مورد استقبال مردم قرار گرفته است

ت گوساله گوشآنجایی که روند قیمت گوشت گوساله نیز با شیب نسبتا تندی در حال است،به همین جهت وزارت صنعت پیشنهاد کاهش تعرفه 

 .یابد کاهش قیمت تعدیل بمنظور ها تعرفه وزارتخانه این موافقت صورت در که کرده ارائه کشاورزی جهاد وزارت  را به وارداتی

 با افقتمو صورت در و بررسی را طرح این تولید و  ارت صنعت در پایان بیان کرد: وزارت کشاورزی با بررسی تقاضامعاون بازرگانی وز

 .ده یک آئین نامه اجرایی قانون واردات و صادرات مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شدما کمیسیون در آن

http://www.yjc.ir/fa/news/62۱7۰79/%DA%A9%D۸%A 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 آخرین وضعیت عرضه گوشت قرمز و مرغ، جهت تنظیم بازار

گفت: با توجه به ذخایر استراتژیک، شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی الزم جهت عرضه مرغ و گوشت مدیرکل پشتیبانی امور دام 

جارت و صنعت،تیوسف جلوخانی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفتگو با خبرنگار .قرمز به میزان مورد نیاز در بازار را دارد

با اشاره به آخرین وضعیت عرضه مرغ جهت تنظیم بازار اظهار کرد: در حال حاضر هر کیلو  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

وی افزود: همچنین شرکت پشتیبانی .رضه می شودهزار تومان در خرده فروشی ع 8تومان در میدان بهمن و  200هزار و  7با نرخ  مرغ گرم

 .میدان میوه و تره بار کرده است 25تومان در  700هزار و  5با قیمت  مرغ منجمدامور دام استان تهران جهت تنظیم بازار اقدام به توزیع 

میزان  به گوشت قرمزبه گفته جلوخانی با توجه به ذخایر استراتژیک، شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی الزم جهت عرضه مرغ و 

برای مصارف عمده وارد کشور شده است، بیان  گوشت منجمد وارداتی گوسفندیوی با اشاره به اینکه .مورد نیاز در بازار را دارد

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران .شود می توزیع میادین در هزار تومان  22و ران  21نرخ کرد: هر کیلو سردست منجمد با 

ادامه داد: بنابر مصوبه ستاد تنظیم بازار جهت تأمین نیاز داخل، گوشت گرم گوسفندی به میزان مورد نیاز از آسیای میانه و استرالیا 

 31در بازار تصریح کرد: هر کیلو الشه آسیای میانه با نرخ  گرم وارداتیقیمت گوشت وی درباه آخرین وضعیت .وارد شده است

هزار تومان در فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار عرضه  42و سردست  43هزار ، ران  33، استرالیایی  500هزار و 

 عید قربان در بازار شت گرم گوسفندیگو به گفته وی با توجه به تمهیدات خاص اندیشیده شده، مشکلی در تأمین.می شود

 .وجود ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/622۰72۸/%D۸%A2%D۸% 
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 گوشت مرغ
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

 مدیریت مکانیزاسیون و آبیاری کشاورزی مهمترین معضل کشمیر هند

غالم نبی لون حانجورا ، وزیر دولت ایالتی جمعه و کشمیر و وزیر تولیدات کشاورزی، اعالم کرد که دولت ایالتی تمایل دارد کسب و 

 .کار کشاورزی را در جهت تقویت تولیدات کشاورزی و اقتصاد ایالت کشمیر ترویج دهد

، وزیر دولت ایالتی جمعه و کشمیر و وزیر تولیدات کشاورزی، اعالم (Ghulam Nabi Lone Hanjura)غالم نبی لون حانجورا 

 کرد که دولت ایالتی تمایل دارد کسب و کار کشاورزی را در جهت تقویت تولیدات کشاورزی و اقتصاد ایالت کشمیر ترویج دهد.

، وزیر، در مراسمی پس از افتتاح ساختمان بازسازی شده اداره برنامه توسعه فرماندهی "رکشمیر آبزرو"به گزارش ایانا از سایت 

آسیب دیده  2014که در سیل سال  (Lal Mandi Srinagar)و بازدید از سالن جلسات الل مندی سریناگار  (CADP)1منطقه

بود، با مدیران ارشد بخش کشاورزی ارتباط برقرار کرد. وی گفت که برنامه توسعه فرماندهی منطقه باید نقش محوری در معرفی 

 ماشین آالت پیشرفته کشاورزی به کشاورزان با هدف تقویت تولید محصوالت زراعی و بهبود کیفیت اقدامات کشاورزی داشته باشد. 

همچنین وزیر گفت که کادپ می تواند شکاف میان توان بالقوه آبیاری و به کارگیری بهره وری به کمک توسعه زیرساخت های سطح 

پایین را پر کند و مصرف کارآمد آب در مزارع را در جهت افزایش تولیدات کشاورزی و بهره وری مدیریت کند. وی گفت که سیل 

شدیدی وارد کرد. زیرساخت های برنامه توسعه فرماندهی منطقه آسیب دید و باالترین  به بخش کشاورزی خسارات 2014سال 

 28.48اولویت دولت ایالتی بازسازی دارایی های آسیب دیده بخش کشاورزی است. بسته توسعه ای نخست وزیر، به ارزش آر اس 

عه فرماندهی منطقه و سالن جلسات الل مندی سریناگار هزار روپیه(، برای بازسازی ساختمان اداره برنامه توس800میلیون و 284لک )

تصویری و سایر -هزار روپیه( برای نصب سیستم های صوتی600میلیون و 24لک ) 2.46به کار گرفته شد. در کنار آن، مبلغ آر اس 

ی کشاورزان درباره طرح تجهیزات در سالن جلسات استفاده شد. در این مراسم، وزیر به کارکنان منطقه ای اجازه داد تا آگاهی ها

های مختلف برای رفاه آنان را گسترش دهند و استفاده از فنّاوری های پیشرفته در تولید محصوالت زراعی را به کشاورزان آموزش 

 دهند. وزیر کشاورزی گفت که مأموریت این سازمان بهبود شرایط محیطی کلی و زیبایی بخش کشاورزی است. 

، انجام می شود و او متعهد شده تمامی (Mehbooba Mufti)ری وزیر امور خارجه، محبوبا مفتی وی گفت که این طرح به رهب

سه منطقه موجود در ایالت را توسعه دهد. در حالی که دولت ائتالفی چندین برنامه توسعه ای را در ایالت آغاز کرده، تالش های 

 هماهنگ شده ای برای تحقق آرمان های مردم صورت می گیرد. 

 Showkat)، دبیر کل سازمان تولیدات کشاورزی؛ شوکت احمد بگ (Sundeep Kumar Nayak)ندیپ کومار نایاک سو

Ahmad Beg) معاون وزیر تولیدات کشاورزی؛ عترت حسین رفیقی ،(Itrat Hussain Rafiqi ) مدیر توسعه فرماندهی منطقه ،

کشاورزی کشمیر و دیگر مدیران ارشد بخش کشاورزی در این ، مدیر (Altaf Aijaz Andrabi)کشمیر؛ الطاف ایجاز آندرابی 

 مراسم حضور داشتند. 

 پانوشت: 

1 .Command Area Development Programme 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/47992/%D9%۸۵%D۸%A 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 اینفوگرافی کشاورزی فراسرزمینی

دلیل کمبود منابع آبی و خاکی در کشور رونق گرفته است. کشت و کار در بیرون از مرزها موضوعی است که در چند سال اخیر به

 .پذیر نیستای امکانههایی دارد که بدون فراهم شدن آنها چنین مقولالبته این مبحث نیاز به الزامات و زیرساخت

دلیل کمبود منابع آبی و خاکی در کشور رونق گرفته است. کشت و کار در بیرون از مرزها موضوعی است که در چند سال اخیر به

 پذیر نیست.ای امکانهایی دارد که بدون فراهم شدن آنها چنین مقولهالبته این مبحث نیاز به الزامات و زیرساخت

http://www.iana.ir/fa/news/47820/%D8%A7%DB%8 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 / مزرعه خانوادگی به عنوان ملک تاریخی شناخته شد"خانواده قرن"بزرگداشت 

پیش، آرتور و پرل پردو یک مزرعه در حومه سالسبری ایجاد کردند که در آن امیدوار بودند که یک تجارت تخم مرغ آغاز سال  100

 20،000میلیارد دالر فروش ساالنه و بیش از  6.5کنند. به طوری که به عنوان سومین تولید کننده جوجه منطقه شناخته شده و 

به مناسبت برگزاری پاسداشت صدمین سالگرد ، این درحالی است که چندی پیش "دل ماروا داو"به گزارش ایانا از سایت .کارمند دارد

مریلند، الری هوگان و دیگر مقامات ارشد، از خانه مزرعه خانوادگی به عنوان یک نقطه عطف یاد کردند و به طور  مزرعه، فرماندار

 رسمی آن را در فهرست گنجینه تاریخی مریلند قرار دادند.

 مریلند، الری هوگان فرماندار

سال پیش  100مزرعه پردو، نمونه ای درخشان از کسب و کار در مریلند است و این کسب و کار توسط آرتور پردو در "هوگان گفت: 

همچنین خانه ای دو طبقه همراه با پنجره ها با کرکره های قرمزرنگ، یادآور قفسه های فروشگاه مواد غذایی "ایجاد شده است. 

 پردو، ساختار بسته بندی و کامیون های تحویل را به این مجموعه افزود. 2005هستند. در سال 

 جیم پردو

شرکت ما قطعا راه طوالنی ای را از زمان پرل پردو، طی کرده است. امروز، خانه  "جیم پردو، نوه آرتور پردو و از نسل سوم ، گفت: "

آگوست(  21در مراسم یادشده )"انند کیفیت، صداقت، سخت کوشی و اعتماد است. مزرعه خانوادگی یادآور اصالت و ارزش شرکت م

جوجه مزرعه پردو را تامین کرده اند. به گفته رونالد  1971شماری از افراد حضور داشتند، از جمله رونالد و الن مسیک ، که از سال 

خرید ، وی برای سه سال در راه آهن کار کرد تا زمانی  خانه ای 1917مسیک، اینجا یک عمر تاریخ نهفته است.آرتور پردو در سال 

که پول کافی برای شروع کار کشاورزی به دست آورد.با توجه به سایت پردو، پسرش و رئیس آینده این شرکت، فرانک، در این خانه 

ه طوری که تحت رهبری او، ، فرانک به کسب و کار پیوست، او سومین کارمند تمام وقت بود. ب1939متولد شد. هنگامی که در سال 

در طول این مسیر، آرتور پرودو از مزرعه نقل مکان این شرکت به صنعت دانه منتقل شد و چندین کارخانه فرآوری جوجه ایجاد شد.

، این شرکت، به شکوه اصلی خود 2007کرد و ملک به یک مرکز نگهداری و پس از آن به مزرعه تحقیقاتی داده شد. در سال 

 شد.این درحالی است که امروز ساختمان و باغ آن برای نشست ها، بازدید افراد و رویدادهای خاص استفاده می شود. بازگردانده

 از خانه مزرعه دیدن می کنند جیم پردو و فرماندار مریلند، الری هوگان

ه کوچک و معروف ترین مکان های همچنین مبلمان و محتویات دفتر فرانک پردو به یکی از اتاق های طبقه باال منتقل و به یک موز

منطقه تبدیل شده است.در طول بازسازی، کارگران یک برش چوبی را در پشت یکی از دیوارها یافتند که آرتور پرودو ، نامش را روی 

انواده خ"روی آن حک شده بود. جو بارتنفلدر، مسئول کشاورزی مریلند، از پردو به عنوان  "1917سپتامبر "آن امضا کرده و تاریخ 

 یاد کرد. "قرن

 مایر جک دی، مسئول شورای شهر سالسبری

شهرستان های سالسبری و ویکومیکو بخش زیادی از رشد خود را در طول قرن گذشته "مسئول شهر سالسبری، مایر جک دی، گفت: 

به  27،000و ویکومیکو از نفر  34،000به  7،500به پردو مدیون هستند ، به طوری که در طی این سال ها، جمعیت سالیسبوری از 

نام پردو روی مدرسه کسب و کار دانشگاه سالسبروری و استادیوم لیگ بیس "وی افزود: "نفر افزایش یافته است. 100،000بیش از 

 "که نشانه ای از یادآوری فعالیت این خانواده است. -بال گذاشته شده است 

http://www.iana.ir/fa/news/47944/%D8%A8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 خاویار ایران، عسل اردبیل، زعفران خراسان و پسته دامغان ثبت جهانی می شود

مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت جهانی پسته دامغان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: 

 .کاال و محصول ایرانی در مجامع جهانی به ثبت رسیده است 31تاکنون 

المللی پسته دامغان ضمن بیان ارزش و اهمیت پسته به گزارش ایانا، سید مهدی میر صالحی در نشست بررسی ثبت جهانی و بین

کاال و محصول استراتژیک ایران شامل رطب بم، انار ساوه، فرش و دستباف 31ایرانی در بین محصوالت کشاورزی گفت: تاکنون 

ده المللی رسیم، اردبیل، همدان، کرمان و شهرهای خوی، نائین و کاشان به ثبت جهانی و بینهای خراسان، آذربایجان شرقی، قاستان

 دامغان پسته زسب طالی و استراتژیک محصول جغرافیایی نشان و المللیبین ملی، ثبت برای باید مسئوالن همه اینکه بابیان است.وی

 نشان این و است برخوردار جهانی سطح در خوبی برند از آن باالی اهمیت و کیفیت به توجه با محصول این: افزود کنند، همراهی

های الزم به کار گرفته شود.مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و ارد لذا باید حمایتد آن بودن مرغوب از

المللی در دست بررسی قرار دارد، اظهار کرد: های دیگر محصوالت استراتژیک ایران برای ثبت جهانی و بینتجارت بابیان اینکه پرونده

شود که در زمره محصوالتی هستند که برای این محصوالت خاویار ایران، عسل اردبیل، زعفران خراسان و پسته دامغان را شامل می

برای  ن و تجارتکنند.میر صالحی بابیان اینکه دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدثبت جهانی مراحل خود را طی می

االهای عنوان یکی از بهترین کبه ثبت رساندن پسته دامغان همه تالش خود را به کار خواهد گرفت، تصریح کرد: ثبت پسته دامغان به

هکتار باغ پسته است و میزان تولید  500هزار و  14مهم و استراتژیک تا حصول نتیجه نهایی دنبال شود.وی افزود: دامغان دارای 

 دارد درآمد میلیارد تومان برای کشاورزان منطقه 600تن در هر هکتار و سه هزار تن در سال و حدود  40تا  30 شهرستان این در آن

 ./باشیم شاهد کشور و منطقه برای را خوبی ارزآوری مناسب هایبندیبسته با بتوانیم محصول این جهانی ثبت با رسدمی نظر به لذا

http://www.iana.ir/fa/news/47825/%D8%AE%D8%A7% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 هابازگشت نخبگان ایرانی به کشور با توسعه استارتاپ

ساز کشور ضمن تقدیر از فعالیت های بنیاد علمی آموزشی قلم چی گفت: راه توسعه خیرین مدرسهبه گزارش آنا، محمدرضا حافظی رئیس جامعه 

هزار بورسیه برای امسال، در  120هزار دانش آموز بورسیه در سال گذشته و هدف گذاری  100علم و دانش راه خداست و این بنیاد با بیش از 

 21ای جامعه خیرین مدرسه ساز در بیش از دو دهه گذشته تاکید کرد: فعالیت این جامعه در او با اشاره به تالش ه.همین راه قدم برداشته است

سال گذشته افتخارات بزرگی را برای کشور به دست آورده است؛ این در حالی است که خیرین مدرسه ساز با تعداد محدودی عضو، کار خود را 

حافظی برنامه .شور و هزار نفر در سراسر جهان به این موج در حال گسترش پیوسته اندهزار نفر در داخل ک 650آغاز کرد اما امروز خوشبختانه 

یران آتی جامعه خیرین مدرسه ساز را احداث مدارس در خارج از مرزهای کشور عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه تعداد قابل توجهی از فرزندان ا

عی در مورد ایران به آن ها القاء می کنند در حال تحصیل هستند و در این شرایط به در دیگر کشورها در مدارسی که گاه آموزه هایی غیرواق

تدریج ریشه های خود را به فراموشی می سپارند به همین دلیل خیرین مدرسه ساز در تالش هستند با احداث مدارس ایرانی، محیطی برای 

هدف نمایندگان خیرین مدرسه ساز سفری به کشور کانادا و در ادامه آلمان  او گفت: با همین.تدریس فرزندانمان در خارج از کشور فراهم کنند

در ادامه این همایش کاظم قلم چی واقف و متولی .خواهند داشت تا موضوع احداث واحدهای آموزشی را در شهرهای این دو کشور پیگیری کنند

نقش اولیاء و خانواده ها در مسیر پیشرفت دانش آموزان و نخبه ها  بنیاد علمی آموزشی قلم چی)وقف عام(، گفت: اکنون تمرکز بنیاد توجه به

تر راست. مساله ای که عموما نادیده گرفته می شود به عبارت بهتر برای نخستین بار است که از نقش اولیاء به عنوان عامل موفقیت رتبه های ب

موفقیت این نخبگان به جز هوش آن ها، حمایت بی دریغ خانواده  به گفته او یکی از مهمترین دالیل.کنکور تمجید و تقدیر به عمل می آید

وی موفقیت رتبه های برتر در کنکور را دستاورد .هاست، یعنی ایجاد محیطی غنی که رشد و بالندگی این دانش آموزان را فراهم کرده است

در گروه های مختلف توسط  10رتبه زیر  45شته تجربی پیوستگی توصیف کرد و افزود: همین استمرار در کانون باعث شده به عنوان مثال در ر

کاظم قلم چی خیر مدرسه ساز همچنین از معکوس .نفر می رسد 39دانش آموزان کسب شود ضمن این که در رشته ریاضی هم این تعداد به 

د، دانش آموختگانی هستند که به شدن مهاجرت مغزها در سال های اخیر خبر داد و گفت: در کنار نخبه هایی که از ایران مهاجرت می کنن

وی افزود: با توسعه استارتاپ ها به نظر می رسد بسیاری از .کشور باز می گردند و به تحصیل و اشتغال و تدریس در ایران مشغول می شوند

ر باعث شده عالقمندی و انتخاب او تاکید کرد: این تنها تاثیر استارتاپ ها بر جامعه نخبه ایرانی نیست این تغیی.نخبگان به کشور بازگشته اند

کنکوری ها برای رشته تحصیلی تغییر کند به عنوان مثال سال ها بود که رشته هایی مانند برق و الکترونیک انتخاب اول برترین های رشته 

وجه به شده است. یعنی با ت ریاضی فیزیک بود اما در یکی دو سال اخیر رشته مهندسی کامپیوتر هم به اولویت های برتر بسیاری از آن ها تبدیل

در این همایش که با حضور نخبگان .رونق کسب و کار استارتاپ ها مسیر حرکت بسیاری از دارندگان رتبه های باالی کنکور هم تغییر کرده است

ن کتابخانه ها و اصحاب و خانواده های آن ها، اساتید، مسئوالن آموزشی و دانشگاه ها، چهره های ماندگار علمی، خیرین مدرسه ساز، مسئوال

ایثارگران به همراه اولیاء آن ها با اهداء جوایز  10، همچنین از رتبه های زیر 96رتبه تک رقمی و برتر کنکور سراسری  130رسانه برگزار شد، از 

گان کم توان جسمی و به نکته قابل توجه در این مراسم حضور پررنگ نخبه هایی بود که از مناطق روستایی بودند همچنین نخب.قدردانی شد

دانش آموز نابینا و کم بینا و دارای معلولیت های جسمی حرکتی در این جمع حضور  17.خصوص نابینایانی که حائز رتبه های برتر شده اند

را هم  96دید سال پدیده ج.رقابت کردند و موفق شدند تا رتبه های زیر هزار را کسب کنند 3داشتند. این دانش آموزان با دانش آموزان منطقه 

می توان درخشش روستائیان و تداوم موفقیت نابینایان دانست ضمن این که دانش آموزان یزدی و تبریزی هم رکود شکن بودند و بیشترین رتبه 

 .های تک رقمی را به دست آوردند

fa/news/http://www.iana.ir/47937/%D8%A8%D8%A7% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 بر الگوی مصرف خانوار ایرانی تلویزیوننقش موثر تبلیغات 

 .دهد تبلیغات تلویزیون، در شکل گیری الگوی مصرف خانوار ایرانی تاثیر مستقیم داردنتایج یک پژوهش نشان می

 خبرنگار و رسانه مطالعات و ارتباطات علوم دانشکده ارشد  دانشجوی« زهرا مهدوی»)ایانا(؛ به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

نقش تبلیغات سیمای جمهوری اسالمی ایران در » عنوان با ارشد نامه پایان دفاع جلسه در مهر، خبرگزاری کشاورزی حوزه

با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی  «استفاده بهینه از مواد غذایی ) روغن و برنج ( از منظر شهروندان شهر تهران

  .برگزار شد

و برنج( از منظر شهروندان در این پایان نامه نقش تبلیغات سیمای جمهوری اسالمی ایران در استفاده بهینه از مواد خوراکی )روغن 

آماری نشان داد بین نقش تبلیغات سیمای جمهوری اسالمی ایران در استفاده بهینه  نتایج  .شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته بود

ش از مواد خوراکی )روغن و برنج( از منظر شهروندان شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بین شیوه و شدت نق

تبلیغات سیمای جمهوری اسالمی ایران در استفاده بهینه از مواد خوراکی )روغن و برنج( از منظر شهروندان شهر تهران رابطه مثبت 

ها به فرهنگ سازی در زمینه تواند در کنار سایر رسانهو معناداری وجود دارد. بنابراین صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران می

 د خوراکی مضر و همچنین افزایش مصرف سرانه مواد غذایی سالم مانند لبنیات بپردازد.کاهش مصرف سرانه موا

شاهرخ رمضان نژاد، رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی جهاد کشاورزی نیز در اقدامی حمایتی و تشویقی در مراسم دفاع زهرا 

 اختصاص داشت، در دانشکده حضور یافت./ مهدوی از پایان نامه اش که به موضوع استفاده بهینه از مواد غذایی

http://www.iana.ir/fa/news/4۸۱۱۱/%D9%۸6%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۴ : تاریخ

شود/ احداث کارخانجات بدون سیستم تصفیه در مسیر انتقال آب سبزی و صیفی جنوب تهران با آب آلوده آبیاری نمی

 تهران 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: از سال گذشته به این طرف با همکاری وزارت نیرو چند چاه آب وارد مدار آبیاری 

اشرف ، علیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .شودآبیاری سبزی و صیفی استفاده نمیشده و دیگر از آب آلوده برای 

منصوری ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برگزار شد در پاسخ به 

ا شود و بنهای آلوده آبیاری میهای جنوب تهران ازجمله شهرری و ورامین با آببر اینکه بخشی از زمین سؤال خبرنگار فارس مبنی

بر اعالم وزارت بهداشت سبزی و صیفی این منطقه را با مشکل مواجه کرده است، گفت: از سال گذشته با کمک وزارت نیرو تعدادی 

ا برای آبیاری سبزی و صیفی در منطقه شهرری وارد مدار کردیم و دیگر محصول های آب که در اختیار این وزارتخانه بود راز چاه

 .شود و اگر موردی مشاهده شود، با پیگیری قضایی قلع و قمع خواهد شدسبزی و صیفی شهرستان شهرری با آب آلوده آبیاری نمی

 ورزی نیست، بیان کرد: وزارت بهداشت بایدوی با تصریح بر اینکه نظارت بر کیفیت آب و سالمت محصول تکلیف وزارت جهاد کشا

های جنوب تهران در دست اجراست خانه آبوارد این موضوع شود و ما هیچ دفاعی در این زمینه نداریم؛ مضاف بر آنکه طرح تصفیه

 .ندهای ری، ورامین و قرچک تخصیص آب سالم دارکه متولی آن شرکت آب و فاضالب است، اما باید گفت که کشاورزان بخش

 زیست وهای متولی از جمله شبکه بهداشت، سازمان حفاظت از محیطرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خطاب به دستگاه

اید اند که دارای سیستم تصفیه نیستند که بای، گفت: در مسیر انتقال آب به جنوب تهران کارخانجاتی ساخته شدهشرکت آب منطقه

های تحقیقاتی در راستای منصوری به طرح.آب آلوده فاضالب به مجاری آب کشاورزی جلوگیری کنندهای متولی از ورود دستگاه

های سموم شیمیایی و ورود آن به آب شرب نیز گفت: در حوزه آبریز استان تهران از جمله منطقه شمیرانات و جلوگیری از آلودگی

 راستا همین در و شودمی آب وارد شیمیایی سموم از مقدار چه ینیمبب تا گرفت انجام هاییبردارینمونه  هایی از دماوندبخش

های وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: همه فعالیت.است گرفته انجام کافی هاینظارت و شده داده کشاورزان به الزم هایآموزش

ای هوری دنبال شده است که توسعه سامانهبهرهدو سال اخیر در دو مقوله اشتغال و تولید از طریق افزایش  حوزه کشاورزی طی یکی،

های استان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه مقوله کمبود آب یکی از چالش.نوین آبیاری ازجمله آنهاست

ایم که الزم است ههای زیرزمینی مواجه بودهای گذشته با افت سطح آبتهران است، تصریح کرد: بر اثر کاهش بارندگی طی سال

 .تا امسال یک حرکت جهشی در این زمینه شکل گرفته است 94آبیاری نوین را در همین راستا توسعه دهیم که از سال 

هزار هکتار از مزارع تحت آبیاری نوین بوده است، اما تا پایان امسال این  29، 92منصوری به این نکته اشاره کرد که در ابتدای سال 

های اجرایی را دولت پرداخته و مابقی توسط درصد هزینه 85رسد که بر اساس مصوبات قانونی دولت، هزار هکتار می 60رقم به 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران همچنین به افزایش تولید محصوالت استراتژیک با هدف .شودکشاورزان پرداخت می

با کاهش سطح زیرکشت در گندم مواجه بودیم، اما بر اساس برنامه ششم و با انجام  باوجودآنکه :تأمین غذای سالم اشاره کرد و افزود

شده، مبارزه به موقع با آفات و آبیاری نوین از رشد بسیار خوبی در این محصول در نژادی، استفاده از بذر اصالحزراعی، بهکارهای به

زار تن گندم در استان تهران خریداری و تحویل مراکز نگهداری شده ه 185وی گفت که تا این لحظه .ایماستان تهران برخوردار بوده

شده مورد استفاده در استان درصد بذر اصالح 70منصوری با بیان اینکه بیش از .ایمدرصدی داشته 22است که در خرید گندم رشد 

هم  شده را که راندمان باالییمصرفی اصالح کنیم، خاطرنشان کرد: بنا داریم تا پایان برنامه ششم صد درصد بذررا خودمان تولدی می

های های وزارت جهاد کشاورزی را خودکفایی در دانهرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران یکی از سیاست.دارد، تولید کنیم
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زا در تناوب کشت ایم؛ چراکه کلبرابر افزایش داده 4میزان سطح زیرکشت این محصول را در استان تهران به  :روغنی برشمرد و گفت

منصوری همچنین .ایمتن رسانده 1610تن تولید کلزا را به  460برای حاصلخیز شدن خاک و کشت گندم بسیار مناسب است و 

 4مقابله با سن گندم د راستان تهران را یکی دیگر از موارد مهم برای افزایش کیفیت گندم عنوان کرد و گفت: استان تهران یکی از 

شده به حداقل درصد بود که آن را با کارهای انجام 2زدگی باالی سن گندم است که در چند سال گذشته میزان سن کانون اصلی آفت

گذاری شده که تأمین تسهیالت از جمله هزار هکتار برای کشت کلزا در استان تهران هدف 10به گفته وی امسال .ممکن رساندیم

ای را منصوری توسعه واحدهای گلخانه.و توسعه مکانیزاسیون نیز از جمله آنهاست آالتپرداخت بخشی از قیمت بذر، یارانه ماشین

ای بازارپسند بوده و های جهاد کشاورزی استان تهران برشمرد و گفت: محصوالت تولیدی در واحدهای گلخانهیکی دیگر از برنامه

هکتار گلخانه جدید  350تغالزایی دارد و در سال گذشته نفر اش 10تا  8برای صادرات بهتر است، مضاف بر اینکه به ازای هر هکتار 

های در دستورکار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران یکی دیگر از برنامه.اندهای قدیمی بازسازی شدهاحداث شده و یا گلخانه

میلیارد تومان تسهیالت  130و افزود:  تمام و راکد عنوان کرداندازی واحدهای نیمهرا استفاده از تسهیالت برای رونق تولید و راه

میلیارد تومان برای افزایش ضریب  22جهت رونق تولید در این بخش در استان تهران در نظر گرفته شده است، مضاف بر آنکه 

 های بخش کشاورزی را عدموی یکی از چالش.ها در نظر گرفتیممکانیزاسیون، کاهش ضایعات محصول و استفاده مناسب از نهاده

هزار تن جذب مواد خام بوده که  36، 96گذاری ما برای سال بندی دانست و اظهار داشت: هدفوجود صنایع تبدیلی و صنایع بسته

 منصوری از تهیه نقشه کاداستر اراضی استان تهران خبر داد و گفت:.برداری صادر شده استهزار تن از این مواد پروانه بهره 300برای 

گذارند و این موضوع به تأمین مالکیت و ار هکتار را به پیمانکار واگذار کردیم و امسال مراحل نهایی را میهز 75در سال گذشته 

 .کندهای کشاورزی کمک شایانی میوساز در زمینامنیت کشاورزان و همچنین جلوگیری از ساخت

میلیارد ریال و  1150هران با صرف اعتباری بالغ بر پروژه در استان ت 61وی در پایان به این نکته هم اشاره کرد که در هفته دولت 

های نوین آبیاری واحد تولید قارچ، صنایع تکمیلی، پرورش اجرای سامانه.رسدبرداری مینفر به بهره 100هزار و  3اشتغالزایی بیش از 

 .رسدبرداری میه بهرههایی است که در هفته دولت در استان تهران بماهیان زینتی، واحد دامداری شیری از جمله طرح

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960604301043 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 پرسش اساسی از محمود حجتی دولت دوازدهم 3

رأی  94رأی موافق و  164رأی ماخوذه موفق شد با  288سرانجام پس از کش و قوس فراوان مهندس محمود حجتی از مجموع 

  .عنوان وزیر جهادکشاورزی دولت دوازدهم از مجلس رأی اعتماد بگیردمخالف به

رأی موافق را به خود اختصاص  177رأی  284این شرایط در حالی رقم خورد که در دوره گذشته حجتی موفق شده بود از مجموع 

دلیل دفاع تمام قد رییس جمهور دهد که به نوعی این کاهش تعداد رأی موافق او از خانه ملت هرچند که چندان زیاد نباشد، اما به

دولت تدبیر و تر از از نظر نمایندگان مجلس عملکرد حجتی در دولت اصالحات موفق -1 .تواند باشدهای بسیاری میاز او حاوی پیام

ن شویم که بافت آکنیم متوجه میامید بوده است، چرا که وقتی به ترکیب مجلس نهم به نسبت مقایسه با مجلس دهم دقت می

سال دور از وزارتخانه بوده از  8مجلس اصولگراتر از مجلس دهم بوده است و نکته حایز اهمیت این بوده که با وجود آنکه حجتی 

طلبی بیشتری در میان وزرای پیشنهادی رییس جمهور روحانی دو نفر سبقه اصالح -2 .بیشتری گرفته استمجلس اصولگراتر رأی 

ها تعداد آرای مجلسیان به وی کمتر از انتظار بینیداشتند یکی بیطرف که رأی اعتماد نگرفت و دیگری حجتی که برخالف پیش

های جناحی بیشتری نسبت به لس دهم به کابینه دولت دوازدهم با دغدغهرو شاید بتوان اینگونه استنباط کرد که مجاز این .بود

  .اندمجلس گذشته که شمار اصولگرایان بیشتری را در خود جای داده بود آرای خود را داده

 تائید و حمایترو بود در این دوره با وجود که هرچقدر حجتی دردولت یازدهم با مخالفت کمتری روبهنکته حایز اهمیت دیگر این -3

رو بود که بخشی از خاستگاه آن از حزب نزدیک به روحانی برخاسته بود و از چند ماه قبل سران قوا، اما با جریانی غیرمحسوس روبه

گیری کرد که توان اینگونه نتیجهعبارتی مییعنی به .پرداختهای موجود در بخش کشاورزی میکردن برخی نارساییبه برجسته

ها تخصصی و یا سیاسی هرچند برای حضور در دولت دوازدهم از مقبولیت عام برخوردار بود، اما از سوی برخی جریان محمود حجتی

تأثیر گرفت را بیجمهور روحانی صورت میها که اتفاقاً از جانب نزدیکان رییسنیز مورد نقد قرار داشت که شاید بتوان برخی تالش

ترین وزیر جهادکشاورزی برای بار چهارم عنوان پرسابقهحال در چنین فضایی محمود حجتی به .در ریزش آرای این دوره او ندانست

بار هم چون دفعات قبل از ابتدا تمایل چندانی به حضور نداشت، اما سرانجام این وزیر سختکوش به کابینه راه یافت، وزیری که این

   .هم نیز بود بار دیگر سکاندار بخش کشاورزی شده استهای اجرای اقتصاد مقاومتی در دولت یازدکه از شاگرد اول

که آیا حجتی قصد کند ایناما پرسشی که این روزها به ذهن کارشناسان و فعاالن بخش کشاورزی بیش از هر زمان دیگر خطور می

مدیران فعلی اداره کند و یا سال گذشته ادامه دهد و کماکان امور را با دایره محدودی از  4دارد مدیریت بخش کشاورزی را همانند 

های کارشناسی بخش کشاورزی بهره بار از همه ظرفیتکه با ترمیم یکی دو معاونت و گستردن دایره مدیران خود قصد دارد ایناین

که که محمود حجتی در زمره مدیران الیق و سختکوش دولت یازدهم قرار داشت هیچ شکی وجود ندارد و حتی ایندر این .ببرد

توان به گونه تردیدی نمیکند هم هیچهایش در مجلس به اسناد باالدستی با اولویت اقتصاد مقاومتی تأکید میی در ارایه برنامهوقت

ای ارایه داده که در حد جزوه و تاریخ بار حجتی با تجربه و اشراف کاملتر برنامهرسد ایننظر میتر از همه بهخود راه داد، اما مهم

  .مانداعتماد نباشد و پشت درهای تأمین اعتبار معطل نمیمصرف روز رأی 

سال  4اما امروز سه پرسش اساسی از محمود حجتی دولت دوازدهم در افکار عمومی بخش کشاورزی مطرح است که اگر او بتواند در 

  .ای کابینه دوازدهم بنامیمترین وزرتردید از همین حاال باید او را یکی از موفقها را بدهد بیآینده تنها پاسخ این پرسش

هایی که از دیرباز بر روی کشاورزی کشور سایه افکنده حاکم بودن نگاه سنتی و اقتصاد معیشتی این بخش بوده است یکی از آفت -1

اورزی دکشرغم برنامه جامعی که وزیر جهاو در ادوار مختلف هم تأکید مدیران منجر به تغییر رویکرد حاکم در این بخش نشده است، به
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رسد کماکان این نقصان پاشنه آشیل کشاورزی باشد، و باید دیگر سکاندار بخش کشاورزی چه نظر میبه مجلس ارایه کرده به

  هایی برای زدودن این نارسایی تاریخی دارد؟برنامه

گی در کشور شده و متأسفانه نگاه حمایت تأمین اجتماعی گونه در بخش کشاورزی بیش از سه دهه است که مانع هرگونه بالند -2

گذاری تاریخی در کشاورزی امروز قیمت تمام شده باال که ناشی از همان دیدگاه سنتی در کشاورزی است نه دلیل ضعف سرمایهبه

.. .عنوان نمونه در چند محصول نظیر شیرخام، گندم وهایش کرده، بلکه بهتر از ظرفیتتنها دست این بخش را در بازار جهانی کوتاه

سیاستگزاران کشاورزی در طول سه دهه گذشته با تمهیداتی  .ای مواجه ساخته استصنایع باالدستی بخش را با مشکالت عدیده

اند، پرسش مطرح امروز این است که حجتی برای کاهش ای این کشاورزان را سرپا نگاه داشتهنظیر خرید تضمینی و حمایت یارانه

  که نقش پررنگی در ارتقای ارزش افزوده کشاورزی برعهده دارند، چه تمهیداتی اندیشیده است؟قیمت تمام شده و صنایع غذایی 

 هایرغم قابلیتیکی از انتقادات بزرگی که از چند ماه قبل پیرامون محمود حجتی در محافل سیاسی و اقتصادی مطرح و به -3

ی به چند ده مدیر مورد اعتماد و امتحان پس داده نزدیک خود مدیریتی باالی او محل بحث بوده، دلبستگی خاص وزیر جهادکشاورز

 بدیلها بود، هرچند تنی چند از این مدیران الیق و بیهای گذشته هم زمام امور کشاورزی در دستان آنهایی که در دولتاست، همان

که محمود ی که این روزها مطرح است ایناساس هستند و طبیعی است هر وزیری باید با مدیران مورداعتماد خود کار کند، اما پرسش

حجتی آیا در دولت دوازدهم از همه ابزارهای کارشناسی و مدیریتی بخش کشاورزی استفاده خواهد کرد و یا به سیاق پیشین باز هم 

 /مدیران امتحان پس داده عصای دست او خواهند شد؟
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۲تاریخ: 

 بازدید از باغ آهوی مهریز و افتتاح یک مجتمع کشتارگاهی

شهرستان یک مجتمع کشتارگاهی صنعتی را نیز افتتاح وزیر جهاد کشاورزی با حضور در مهریز یزد، ضمن بازدید از باغ آهوی این 

به گزارش ایرنا، محمود حجتی در این بازدید که رییس سازمان دامپزشکی کشور و مسئوالن اجرایی استان و مهریز حضور .کرد

 .های آن قرار گرفتهای مختلف این باغ بازدید و در جریان فعالیتداشتند از بخش

ها در سطح کشور برای بازدید مردم ید با قدردانی از سرمایه گذار این باغ بر اهمیت ایجاد اینگونه مکانمحمود حجتی در جریان بازد

ها فراهم است و بخش حجتی افزود: وضعیت اقلیمی یزد برای ایجاد اینگونه باغ.های حیوانی و حراست از آنها تاکید کردو معرفی گونه

همچنین فرماندار مهریز گزارشی از . نسبت به فعالیت در این عرصه مهم گام برداردتواند با حمایت و همراهی دولت خصوصی می

باغ .روند ساخت و برنامه های باغ آهو در این شهرستان ارائه داد و حمایت برای ایجاد اینگونه مکان ها را در سایر مناطق خواستار شد

شهرستان مهریز واقع شده و  "سریزد"ودی روستای تاریخی هکتار ساخته شده و در محل ور 10آهوی مهریز در زمینی به وسعت 

شامل فضاهای تفریحی، باغ آهو، باغ پرندگان، فضای رستوران و کافی شاپ، محل بازی کودکان، فضای سبز و پارکینگ عمومی 

دولت و  میلیارد ریال توسط بخش خصوصی و با همکاری 20برای ساخت این مجموعه رفاهی در مدت شش سال افزون بر .است

همچنین وزیر جهاد کشاورزی امروز )پنجشنبه( یک مجتمع کشتارگاه صنعتی به نام .های اجرایی مهریز هزینه شده استدستگاه

در دومین روز از سفر به استان یزد، در مراسمی با حضور محمود حجتی وزیر جهاد .در این شهرستان را افتتاح کرد« معین دام یزد»

، نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، خاتم و ابرکوه در مجلس و جمعی از مدیران استانی، مجتمع کشتارگاهی کشاورزی، استاندار یزد

 .برداری رسیددر شهرستان مهریز به بهره« معین دام یزد»صنعتی 

ن زمینه اشتغال میلیارد توما 31تن است؛ این مجتمع با سرمایه گذاری  1800تن با بسته بندی 18900ظرفیت ساالنه این مجتمع 

 آورد.نفر را فراهم می 200مستقیم 

http://www.iana.ir/fa/news/47793/%D8%A8%D8% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47793/%D8%A8%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

294 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 کنند/ منشور حقوق شهروندی را برای تماشا و انتخابات ننوشتمتر کار میراحتکشاورزی ما مردمی است و مردم 

سازی در امور اجرایی، واگذاری امور به مردم و گماردن افراد شایسته بدون توجه به قومیت و مذهب رییس جمهوری بر لزوم شفاف

ت خابات ننوشتیم بلکه آن را نوشتیم تا مردم احساس امنیآنها تاکید کرد و گفت: منشور حقوق شهروندی را برای تماشا، تبلیغات و انت

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری، حسن روحانی در سیزدهمین جشنواره شهید رجایی با تبریک .و آزادی کنند

 هایمسئولیت اسالمی جمهوری نظام در که شهیدانی سایر و باهنر و رجایی شهیدان نام و یاد غدیر، عید و قربان عید عرفه، روز  ایام

 .داشت گرامی کردند، فدا نظام و اسالم راه در را خود جان و داشتند برعهده سنگینی

 اگر خون و ایثار شهیدان نبود، امروز از انقالب و کشور چیزی باقی نبود

ها ها و توطئهنیز مردم ما در برابر سختی 59و  58های را سال بسیار سختی برای ملت توصیف کرد و گفت: در سال 1360وی سال 

ها و ، خون شهیدان ما در سایه تجاوز بعثی60ایستادگی و مقاومت کردند و نظام جمهوری اسالمی را استقرار بخشیدند اما در سال 

ها و ایثارها نبود، نه ها در مرکز شهرهای ما و از جمله تهران به هم آمیخته شد. اگر این خونشهیدان ما در سایه ددمنشی تروریست

دولت دوازدهم به تقدیر از خانواده شهید تندگویان در مراسم امروز  رییس .از نظام چیزی باقی مانده بود و نه از انقالب و نه از کشور

ید در دوران دفاع مقدس کمتر سابقه داشتیم که فردی در سطح وزیر به جبهه و خط مقدم برود. شه اشاره کرد و اظهار داشت:

دهد مردم ها و مراکز نفتی که برخی تخریب و برخی محاصره شده بود به منطقه رفت. این نشان میتندگویان برای اینکه پاالیشگاه

هایشان در کنار هم در و مسئوالن ما همیشه در کنار هم بودند. فرزندان مردم عادی این سرزمین، نمایندگان، وزرا و ائمه جمعه خون

 .و این عظمت نظام ما است ها ریخته شدجبهه

 مردم از همه چیز خود در راه اسالم، نظام و انقالب گذاشتند

های جنوب حضور داشتم تصریح کرد: در دو روز پیاپی که در جبهه 62های جنگ در سال روحانی با اشاره به حضور خود در جبهه

ان بسیجی و رزمنده دیدم و به خاطر این مساله سجد شکر بجا ها به عنوفرزندان روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را در جبهه

ها ایستاد این بود که ملت یکپارچه در کنار هم قرار گرفتند و از همه چیز خود در راه آوردم. علت اینکه نظام ما در برابر همه توطئه

های ای ممتاز نظام بودند، به تشریح برخی از ویژگیهوی با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر از چهره .اسالم، نظام و انقالب گذاشتند

گذارنم آنها چه در قبل و چه در بعد از انقالب اسالمی پرداخت و خاطرنشان کرد: اکنون که هر یک از خاطرات آن زمان را از ذهن می

گانی همچون مقام معظم رهبری و افتم که در جلسات مهم چه قبل و چه بعد از انقالب در کنار بزراهلل هاشمی رفسنجانی مییا آیت

 .بسیاری از شدا حضور داشتند

 رجایی، باهنر، بهشتی و مطهری شدن کار آسانی نیست

رییس شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به هفته دولت ابراز داشت: اینکه به نام این دو عزیز و هفته دولت شکل گرفته است 

دهیم یا خیر؟ رجایی شدن، باهنر شدن، بهشتی شدن و مطهری ن را به درستی انجام میمااش این است که بگوییم آیا وظیفهمعنی

ایم کاری انجام دهیم یا خیر و از خداوند بخواهیم که شدن کار آسانی نیست. ما در این هفته باید درون خودمان ببنیم که توانسته

کردند. چهره شهید رجایی و باهنر احساس امنیت و آرامش می روحانی ادامه داد: مردم با دیدن. کمک کند این راه را اداهم دهیم

ای وی در ادامه با اشاره به یک خاطره بیان کرد: به یاد دارم شبی جلسه.پاکی و صداقت آنها، فداکاری و پشت کارشان مثال زدنی بود

شهید بهشتی نیز حضور داشتند. شهید اهلل هاشمی و را در خدمت شهید رجایی بودیم. در آن جلسه مقام معظم رهبری، مرحوم آیت

ساعت است که  48رجایی پشت میزش مشغول کار بود که به ناگاه خوابش برد. شهیدبهشتی به ما گفت چیزی به ایشان نگویید، 
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صبح با تاخیر  8شود. کار جهادی آن نیست که جمهوری تاکید کرد: این حرکت انقالبی است و جهاد محسوب میرییس.اندنخوابیده

مان را بعدازظهر حقوق وظیفه 4صبح تا  8بعدازظهر نیز از پشت میزهایمان بلند شویم. اگر از  4در محل کار خود حاضر شویم و 

 .بعدازظهر نیز برای رضای خدا کار کنیم 6تا  4گیریم از می

 کم کاری پاسخ به خدا و مردم را در پی دارد

ایم و برای این خدمت نیز حقوق ایم و آمدهراضی نیستند، یادآور شد: ما تعهد کرده ای از درآمد خودروحانی با اشاره به اینکه عده

تواند برود اما اگر ماندند این حرف غلطی است که بگویند حقوقشان کم است. حقوق ما کنیم. اگر کسی راضی نیست، میدریافت می

م. بدانید فردای قیامت باید پاسخ خداوند را بدهید نه پاسخ مان این است یک ثانیه کمتر کار نکنیبرای ساعت اداری بوده و وظیفه

 .کنیدالمال است دستمزد دریافت میجمهور یا وزیر را. شما از مال بچه یتیمان و فقرای این کشور که همان بیترییس

کنند و خود خدمت می کننده به نام تقوا دارند که براساس آن به خلق خداای نیز در خود یک قدرت کنترلوی اضافه کرد: عده

ا هرییس دولت دوازدهم با بیان اینکه پیامبران و ائمه بر کار ما ناظر هستند، عنوان کرد: در حکایت.خداوند شاهد همه اعمال است

 .شنویم که خداوند ناظر اعمال ما است. اگر هر کسی این را در نظر بگیرد به خلق خدا خدمت می کندمی

 ی تمام اصول قانون اساسی را برعهده داردجمهور مسئولیت اجرایرییس

است و از امور برنامه و بودجه گرفته تا  جمهور روحانی با اشاره به سیستم استخدامی کشور گفت: بار مستقیم کشور بر دوش رییس

ند و این کمی تواند بیاید بگویید که این تعداد را استخدامجمهور مسئول استخدام است. یک دستگاه نمیاستخدامی، شخص رییس

 .جمهور استقانون اساسی برعهده رییس 126امر طبق اصل 

 .جمهوری مسئولیت اجرایی تمام اصول قانون اساسی را برعهده دارد و از این رو بار سنگینی بر دوش اوستوی ادامه داد: رییس

 شرعیت تمام امور کشور بر مبنای خدمت به مردم است

از آن ملت بوده و صاحب این کشور ملت هستند، اظهار داشت: این ملت است که ما را در  رئیس جمهوری با بیان اینکه کشور

جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و خبرگان گمارند. رهبری، رییسهای مختلف با رای مستقیم یا غیرمستقیم خود میسمت

شوند و آرای مردم مشروعیت قانونی و شرعی نتخاب میمستقیم وزراء، با رای مردم ا رهبری، اعضای شورای شهر و به صورت غیر

روحانی افزود: خداوند اختیار کار را به مردم داده است. مردم به مال و جان خود سلطه دارند و این سلطه را به دولت واگذار .ماست

 ر ما نامشروع است. شرعیت تمامکنند. البته والیت الهی بحث دیگری است. اگر ما خادم مردم نباشیم و به مردم خدمت نکنیم کامی

امور کشور بر مبنای خدمت به مردم است. این پول و سرمایه کشور باید صرف خدمت به مردم شود. اگر کارمندی بخواهد در اجرای 

 .امور کشور کاهلی و سستی کند یا فکر کند که از کسی باالتر است، اشتباه کرده و هیچ کسی از ملت باالتر نیست

کرد: ملت اختیار دارد و ما را طبق قانون اساسی با رای خود انتخاب می کند. مجلس، نیروهای مسلح همه و همه تماما وی اضافه 

 .مشروعیتشان را از آرای مردم بگیرند

 نباید پشت میز این آقا و آن آقا به مردم توهین شود

کشور مسئولیت بسیار سنگینی را دارد که طبق قانون برعهده رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه سازمان امور اداری و استخدامی 

کند، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز مسئولیت بسیار سنگینی دارد. این دو جمهور است که او به شخصی تفویض میرییس

ودجه ، سازمان برنامه و بجمهور است. اگر پول کشور درست خرج نشودهایی هستند که برعهده رییسترین مسئولیتمسئولیت سخت

روحانی با بیان اینکه نباید پشت میز این آقا و آن .مسئول است و اگر ادارات خوب کار نکنند، سازمان امور استخدامی مسئول است

اید ب آقا به مردم توهین شود، خاطرنشان کرد: اگر یک ثانیه از وقت مردم تلف شود ما مسئولیم و در پیش خدا باید پاسخگو باشیم. ما
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سفری به ژاپن داشتم و در آنجا  60کنند. در جوامع دیگر این گونه است. من در سال بتوانیم ببینیم که کارمندهای ما چگونه کار می

دار است و رییس آن بخش باالی سر همه آنها حضور دارد و به این دیدم که همه کارمندان در یک سالن هستند که آن سالن شیب

وی اضافه کرد: در کشورهای اروپایی هم به وسیله دوربین همه کارهای کارمندان را مانیتور .کندنها نظارت میطریق بر روند کار آ

توانند به ما دسترسی پیدا کند و ما بر کار کارمندان خود کردند. سیستم ساختمان اداری ما غلط بنا شده است. چگونه مردم میمی

  .اند و ما هم باید دولت الکترونیک را پیشرفت دهیمها فاصله گرفتهمنظارت کنیم؟ البته در اروپا از این سیست

 نباید امضای طالیی وجود داشته باشد

روحانی بر لزوم سامان دادن به سیستم دولت الکترونیک تاکید کرد و ابراز داشت: اگر این طور نشود به مشکل بر خواهیم خورد. 

های غیرمتعارف پیش آمد همین عدم شفافیت بود. تمام شود. یکی از دالیلی که حقوق شفافیت در امور اجرایی دولت نیز باید بیشتر

وی با بیان اینکه نباید امضای طالیی وجود داشته باشد، عنوان کرد: نباید مردم  .ها باید در پیشگاه مردم باشدها و مزایدهمناقصه

خواهیم برای جوانان کار ایجاد کنیم. ما به . ما در حال حاضر میگرددگذاری برمیمعطل بمانند. بیشتر مشکالت ما به بخش سرمایه

ها در حال حاضر چند ماه گذاریگذاری داریم. این سرمایههای پایدار احتیاج داریم و برای ایجاد شغل پایدار احتیاج به سرمایهشغل

در سازمان محیط زیست و فالن اداره و دستگاه کشد و اگر بخواهیم کاری کنیم چند مدیر باید امضا کنند و چند ماه پشت طول می

  .مختلف معطل بماند

  روزه صادر شود 4۸خواهم بلکه ساعته نمی 4۸مجوز 

وگوی خود با مسئوالن و دولتمردان یادآور شد: من به دوستان چند روز قبل گفتم کاری کنید موانع کار و روحانی با اشاره به گفت

ی هارو برداشته شود و نزد خدا و مردم شرمنده نباشیم. کشورهایی هستند که مجوز فعالیتفعالیت مردم در این چند سال پیش

های اداری ماست روزه صادر شود. اشکال در سیستم 48خواهم بلکه ساعته نمی 48شود. مجوز ساعت صادر می 48اقتصادی ظرف 

شود یا خیر. آیا من مدیر و مسئول همه را با یک چشم که ناصحیح و نادرست است و بگذریم که در آنجا حقوق شهروندی رعایت می

 بینم یا خیر؟می

 حقوق شهروندی برای تماشا، تبلیغات و انتخابات ننوشتم

وی با تاکید بر اینکه حقوق شهروندی براساس احترام، عدالت و یکسان دیدن مردم در برابر قانون است، بیان کرد: حقوق شهروندی 

بالغ شد، سیستم اداری ما باید آن را اجرا کند. من آن را برای تماشا ننوشتم. حقوق شهروندی را برای که سال گذشته رونمایی و ا

تبلیغات ننوشتم. من آن را واهلل باهلل برای انتخابات ننوشتم بلکه تا آن را نوشتیم تا مردم احساس امنیت و آزادی کنند؛ برای آنکه 

شورای عالی اداری با بیان اینکه همه ما مسئول هستیم، گفت: همه وزرا، معاونان،  رئیس.قانون اساسی و دیگر مقررات اجرا شود

مدیران، قضات و نمایندگان در برابر خداوند مسئول هستند. سیستم نظارتی دقیق باید طراحی شود. این سیستم نظارتی دقیق در 

 .شدهای ما باید باگیرد و این جزو اولویتتر صورت میدولت الکترونیک راحت

 مگر افراد از مذاهب دیگر جزو ملت ایران نیستند؟

روحانی با بیان اینکه نکته دیگر مورد تاکید من در مدیریت کشور، حضور جوانان، زنان، اقوام و مذاهب مختلف در مدیریت کشور 

دیگر جزو ملت ایران نیستند؟ شود در یک کشور گفت همه مدیران از یک مذهب هستند. مگر افراد از مذاهب است، اظهار داشت: نمی

شان مثل همه باشد، پس حقوقشان باید مثل همه پس از آنها مالیات نگیریم و آن ها را به سربازی نبریم. اگر آن ها قرار باشد تکلیف

 .کردندومت میو امیرالمومنین )ع( اینگونه حک (ساالری باشد. مگر پیامبر)صبگذاریم همه کار کنند. اساس باید براساس شایسته .باشد
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کنیم ولی منصب وی با بیان اینکه ما همه یک ملت هستیم، تصریح کرد: چطور همه را در موقع انتخابات پای صندوق دعوت می

اگر ما وحدت،  .های رای بیایددهیم خب بگوییم فقط یک گروه به پای صندوقدهیم. اگر به آنها منصب نمیمدیریتی به آنها نمی

ساالری باشد و نه وابستگی به این جناح یا آن جناح. اگر قرار است خواهیم مبنای ما در مدیریت باید شایستهمی انسجام و یکپارچگی

شوند برای همه ملت کسانی که مدیر و حاکم می .یک جناح بر سرکار باشد پس جناح مقابل را برای چهار سال به مرخصی بفرستیم

 .ایران مدیر باشند

 یلی کند استچرخه مدیریت در کشور خ

جمهور با بیان اینکه چرخه مدیریت در کشور خیلی کند است، خاطرنشان کرد: من برای این دولت خیلی مشورت کردم. هرچه رئیس

توانند باال بیایند. من ها باال بود. چرا؟ چرا گردش مدیران و نخبگان ما متوقف شده است؟ چرا جوانان ما نمیآمد همه سنلیست می

 .سال باال بیایند و به سمت معاون وزیر برسند 45تا  30ام که در این دوره حداقل دو جوان بین عاونان دستور دادهبه وزرا و م

 

گفت اگر جوانان معاون وزیر شوند، پس ما باید خداحافظی کنیم. بله، همه باید کرد و میروحانی اضافه کرد: یکی از وزرا شوخی می

ین چهار سال جوانان ما باال نیایند؟ بگذاریم جوانان بیایند. اینها شور و نشاط بیشتری دارند، یک روز خداحافظی کنیم. چرا در ا

کردیم و در جبهه چطور بودیم. کیلومترها در پشت و سالمتی بهتر و بیشتری دارند. من به یاد دارم وقتی جوان بودیم چگونه کار می

 .کردهم نداشتیم و کمرمان درد نمی رفتیم و مشکلیجلو وانت از این جبهه به آن جبهه می

ا از نظر هها در این سالوی با تاکید بر اینکه بانوان ما از نظر مدیریت، قدرت، دانش، فهم و تدبیر باال هستند، ابراز داشت: چون خانم

های مختلف را د. بگذاریم تجربههای مختلف باید باال بیایند. اینها توانمند هستنمدیریتی باال نیامدند، ما مشکل داریم. آنها در بخش

 .های مختلف استکنم در سطح دولت و در بخشکسب کنند. اینکه من تاکید می

 انحصار بزرگ ترین بال برای هر بخش است

رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه انحصار بزرگترین بال برای هر بخش است، عنوان کرد: انحصار را بشکنیم. خدمات را تا جایی 

شود. کنند. باید محاسبه کنیم چقدر هزینه میتوانیم رقابتی کنیم و در اختیار مردم قرار بدهیم. مردم بهتر و ارزانتر کار میه میک

کشاورزی ما مردمی است و مردم  :روحانی افزود.باید خدمت را به مردم واگذار کنیم و رقابت سالم و آزاد میان آنها ایجاد کنیم

اش باشد. اگر کار را به بخش صبح در مغازه 5رود تا میوه و سبزی بخرد و صبح به میدان می 3. کدام اداره ساعت کندتر کار میراحت

صبح این اتفاق  7افتد اما هنگامی که به بخش دولتی واگذار می شود اگر خیلی سحر خیز باشد خصوصی واگذار کنیم سریع اتفاق می

جمهور با تاکید بر اینکه مردم کارها را بهتر رییس. ار. باید کار را به خود مردم واگذار کنیمساعت عقب افتادگی از ک 4افتد یعنی می

دهند، بیان شد: سال گذشته ما بسیاری از دانش آموزان را به بخش غیردولتی سپردیم که آنان هم از ادارات دولتی خوبی انجام می

او یادآور شد: سیستم دولتی لخت است و .فی خرج دولت نیز کمتر شدشان بیشتر شد و از طربه خوبی تربیت شدند و هم نمرات

ذاتش این است. ما اگر یک ماشین فرسوده را به یک جوان بدهیم نباید توقع داشته باشیم که او رانندگی خوبی داشته باشد. از ماشین 

روحانی در خاتمه تاکید کرد: در جشنواره شهید .آیدآید همانطوری که از سیستم اداری کهنه و فرسوده ما برنمیفرسوده کاری برنمی

ریزی کنیم که سیستم اداری ما دچار یک تحول شود و ایم تا از کارکنان برتر دولت تقدیر کنیم. باید طوری برنامهرجایی جمع شده

 .مدیران ما در سراسر کشور کارها را به طور دقیق و فراگیر انجام دهند

http://www.iana.ir/fa/news/48100/%DA%A9%D8%B4%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 سعید جلیلی: ویژگی مهم حجتی، روحیه جهادی و تاکید برخودکفایی است

وزیر جهادکشاورزی دولت دوازدهم را  «محمود حجتی»در شورای عالی امنیت ملی ویژگی های بارز  نماینده مقام معظم رهبری

در نشست تخصصی بررسی و نقد برنامه های « سعید جلیلی»به گزارش ایرنا، .روحیه جهادی و تاکید وی بر خودکفایی عنوان کرد

، در «رای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه های دولت دوازدهمسایه تمدن اسالمی ب»وزیر جهاد کشاورزی در راستای سلسله جلسات 

دفتر نماینده مقام معظم رهبری با تاکید بر اهمیت بحث کشاورزی گفت: اگر مسیر صحیحی در کشاورزی طی می شود، وظیفه همه 

وع کشور شود و اگر هم موض ماست آن را تقویت و تایید کنیم؛ هم چنان که اگر هم اشکالی وجود داشته باشد، باید برای تصحیح آن

 .یا اولویتی مورد غفلت قرار گرفته باید تذکر داده شود تا مشکالت به حداقل رسیده و مسیر به شکل صحیح طی شود

وی گفت: در بررسی هایی که تاکنون کارگروه کشاورزی ما داشته است، جناب مهندس حجتی وزیر کشاورزی نسبت به برخی وزیران 

 .داشته، هرچند اشکاالتی نیز وجود دارد که در این جلسه به آن ها خواهیم پرداخت دیگر عملکرد بهتری

جلیلی گفت: یکی از نقاط قوت مهندس حجتی که در دولت قبلی و پیش از آن نیز در دولت هشتم سابقه تصدی وزارت کشاورزی 

ماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ن.است و به همین علت هم انتظار از ایشان باالتر است« سابقه جهادی»را داشته 

انون تمرکز ق»تاکید داشته و از طرف دیگر بر « خودکفایی » ملی در بیان دیگر ویژگی مثبت وزیر کشاورزی گفت که وی بر موضوع 

زمانی که قیمت  جلیلی افزود: یکی از ویژگی های مثبت مهندس حجتی این بود.نیز توجه دارد« تولید و بازار محصوالت کشاورزی

برخی کاالها در بازار افزایش داشته بالفاصله به واردات روی نیاورده و با تنظیم صحیح بازار، ودر نظر گرفتن مصلحت دراز مدت طوری 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه .از این موضوع متضرر نشوند« مصرف کننده»و هم « تولید کننده»عمل کرد که هم 

سال آینده بیان کرده اند که نفس این مساله پدیده مثبتی است اما اشکال  4پروژه اجرایی را برای  42تی مجموعا گفت: مهندس حج

 .آنجاست که روشن نمی کند این برنامه قرار است چگونه و از چه نقطه ای شروع و به چه نقطه ای برساند

و کارها نیز اصالح شود و چه بهتر که وزارت جهاد کشاورزی که از جلیلی اظهار کرد: در کنار اصالح ساختارها، باید بسیاری از ساز

داشته، در این زمینه پیشگام و با ارائه ساز و کارهای جهادی برای سایر دستگاه ها و وزارتخانه « جهادی»ابتدای انقالب اسالمی سبقه 

ی تصریح کرد: یکی از بحث های مهم در زمینه نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت مل .شود« الگو»ها تبدیل به یک 

  . «راهزن»باشند نه « راهبرد»رسیدن به آمارهای صحیح و قابل استناد است. آمارها باید کمک « اصالح ساختارها»

گفت: این مساله مهم، مقدمه بسیاری دیگر از « آمایش سرزمین»جلیلی در بخشی دیگری از سخنانش با تاکید بر اهمیت موضوع 

الحات در عرصه کشاورزی است و وزارت جهاد کشاورزی باید به آن توجه مضاعفی داشته باشد. در بازدید هایی که معموال از زمین اص

های کشاورزی داشته ام، یکی از مهم ترین مطالبات کشاورزان این است که مسئوالن کشاورزی استان، کشاورزان منطقه را برای 

 .شت و برداشت راهنمایی نمی کنند و این مساله باعث ضرر و زیان بسیاری از کشاورزان می شوددر زمینه کاشت، دا« الگوی کشت»

فرجام »جلیلی با اشاره به اهمیت صادرات در ایجاد انگیزه برای تولید اظهار کرد: تولید کننده زمانی انگیزه بیشتری پیدا می کند که 

رزی بازار داخلی دارد و بخشی دیگر نیز باید به وسیله صادرات در بازار خارجی در نقطه مطلوبی باشد. بخشی از تولیدات کشاو« تولید

به فروش برسد و این مساله فقط بر عهده وزارت جهادکشاورزی نیست، بلکه سایر وزارتخانه ها نیز باید کمک کنند اگر چه در برنامه 

 .سایر وزارت ها برای کمک به صادرات بیان شودبه لزوم کمک دولت اشاره شده است، اما شایسته بود انتظارات مشخص از 

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشورمان در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مباحث بسیار مهم، خودکفایی 

ث موضوع فراتر از بحو تامین نهاده های اولیه تولید است که باید مشخص شود برنامه وزارت جهاد کشاورزی در این باره چیست؟ این 
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است، زیرا اگر برای تامین برخی نهاده های اولیه وابسته به چند کشور خاص باشیم، خطر « امنیت ملی»کشاورزی و مرتبط با موضوع 

جلیلی افزود: درباره .به هم ریختن بازار داخلی وجود دارد و برای حل این مشکل باید برنامه وزارت جهاد کشاورزی مشخص باشد

بهبود منابع دامی داخل و ذخایر ژنتیکی نیز باید برنامه مشخصی وجود داشته باشد تا این مساله در دراز مدت برای کشور حفظ و 

وی موضوع تمرکز مدیریت بازار و تولید محصوالت کشاورزی را امری مثبت دانست و از برخی تالش ها برای .ایجاد خسارت نکند

ورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز نگرانی کرد. اکنون که این اختیار در حیطه بازگرداندن مدیریت بازار محصوالت کشا

وظایف وزارت جهاد کشاورزی است باید فکر جدی برای به حداقل رساندن واسطه ها و به تعادل رساندن قیمت ها شود و به گونه ای 

بفروشد و از سوی دیگر مصرف کننده هم آن محصول را با نباشد که از یک سو تولید کننده محصول خود را به حداقل ممکن قیمت 

لزوم استفاده »جلیلی همچنین با اشاره به اینکه شیالت زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است بر .قیمت بسیار باال خریداری کند

چنین امکان بزرگی نیاز به مدیریت و استفاده بهینه از  :از ظرفیت دریا در شمال و جنوب کشور در این زمینه تاکید کرد و گفت

برنامه قوی دارد و باید وضع موجود و مطلوب در این باره مشخص شود و برنامه های عملیاتی برای رسیدن به وضع مطلوب ارائه 

ز انماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: در موضوع گیاهان دارویی نیز باید برنامه مدونی داشت تا .گردد

کشور ما به لحاظ وجود برخی گونه های خاص گیاهی و  .این امکان بزرگ به بهترین نحو ممکن برای اقتصاد کشور بهره برده شود

نشویم و با به دست  «خام فروشی»دارویی وضعیت بسیار خوبی دارد و باید تالش کرد تا در این عرصه نیز مانند صنعت نفت دچار 

جلیلی .و صادرات محصوالت کشاورزی به دیگر کشورها، بتوانیم برای کشور ایجاد ثروت و اشتغال کنیم «ارزش افزوده»آوردن حداکثر 

را نیز شامل می « سالمت غذایی»نیست، بلکه  «تامین غذا»نیز گفت: امنیت غذایی فقط « تراریخته»در پایان با اشاره به موضوع 

مشخص و محکمی داشته باشد و نسبت به این مساله به عنوان یک  شود. وزارت جهادکشاورزی باید در موضوع تراریخته موضع

در این نشست غالمحسن آقایان، رئیس سابق موسسه پژوهش های کشاورزی، جواد توکلیان نماینده سابق ایران .ورود کند« مدعی»

لمی ی، ابراهیم پورجم عضو هیات عدر فائو، عباسی استاد بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه تهران، جعفر خلقانی معاون سابق وزیر کشاورز

دانشگاه تربیت مدرس، نوروزیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران، سید جواد میر عضو هیات علمی دانشگاه تهران و داداشی کارشناس 

 /.مسایل کشاورزی و دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی حضور داشتند

http://www.iana.ir/fa/news/48065/%D8%B3%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 یکی از کشاورزان نمونه خواستار شد: پرداخت به موقع یارانه بذر گندم

دلیل مشکالت تأمین اعتبار پردازد، اما بهتومانی به کشاورزان می 300شده پایه گندم یارانه هر کیلوگرم بذر اصالح دولت بابت تولید

مدیر شرکت تعاونی نمونه تولیدکننده بذر گندم .گیرددر سازمان برنامه و بودجه، این پرداخت هر سال با تأخیر طوالنی صورت می

نا با اعالم این خبر گفت: تأخیر در پرداخت یارانه بذر یکی از مشکالتی است که تولیدکنندگان بذر با وگو با خبرنگار ایاامروز در گفت

کند، اما این تومان یارانه پرداخت می 300تا  200کنند، دولت برای تولید هر کیلوگرم بذر پایه گندم ساالنه آن دست و پنجه نرم می

دجه در تأمین اعتبار، با تأخیر هشت ماهه تا یک ساله پس از برداشت محصول پرداخت دلیل مشکالت سازمان برنامه و بویارانه به

موقع یارانه بذور از کشاورزان حمایت کنند.رضا رنجبرزاده شود؛ بنابراین از مسئوالن تقاضا داریم در راستای تسریع در پرداخت بهمی

شده پایه گندم را از مؤسسه اصالح نهال کند، افزود: ارقام بذرهای اصالحاستان صادر می 15با بیان اینکه بذر پایه تولیدی گندم را به 

ام کنیم.وی عنوان کرد: ارقام پارسی، پیشگو بذر تهیه و این محصوالت را زیر نظر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر تولید می

های محیطی از م که مقاومت به خشکی و تنشهکتار کشت کرد 400و سیروان )خاص مناطق سرد و معتدل( را در سطحی حدود 

 9تا  8های این ارقام نسبت به ارقام قدیمی است، همچنین عملکرد این ارقام با مصرف آب کمتر نسبت به ارقام قدیمی به ویژگی

ندم ایران د گتنی در هکتار رسیده است.این مدیر شرکت تعاونی نمونه تولیدکننده بذر گندم در پاسخ به این پرسش که چرا عملکر

کمتر از کشورهای اروپایی است، بیان کرد: اروپا دارای خاک مرغوب، رطوبت و بارندگی زیاد و آب وهوای معتدل و مرطوب است و 

 نباید عملکرد محصوالت کشاورزی ایران را با آب و هوای گرم و خشک، با کشورهای اروپایی مقایسه کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/47953/%DB%8C%DA%A9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 کدام را نجات دهیم: آب یا کشاورزی؟

 کاوه مدنی، استاد دانشگاه امپریال کالج لندن

این سؤال یکی از گمراه کننده ترین سؤالهای طرح شده در فضای مدیریت و سیاستگذاری « کشاورزی؟ کدام را نجات دهیم: آب یا»

سؤاالتی از این جنس، آب و غذا را در تقابل با یکدیگر قرار می دهند در حالیکه فقدان هر کدام از .منابع آب و کشاورزی ایران است

بخش کشاورزی در سطح جهانی به عنوان تآمین کننده غذا و بزرگترین .نداین دو منبع حیاتی، بشر را با مشکل جدی مواجه می ک

به عالوه کشاورزان به عنوان تولید کنندگان غذا، بزرگترین گروه بهره .مصرف کننده منابع آب، رابطه تنگاتنگی با بخش آب دارد

رای نجات آب باید نگران کشاورزی و کشاورزان بنابراین ب.برداری و مدیریت آب و در جهان و حلقه اتصال آب و غذا شناخته می شوند

بود و برای نجات کشاورزی هم به دنبال نجات آب و کشاورزان. اگر به جای نگرانی در مورد آب و غذا به عنوان ورودی و خروجی 

به طور  بخشبخش کشاورزی، به فکر وضعیت معیشتی کشاورزان )کیفیت عملکرد و بهره بردار( باشیم می توانیم به نجات هر دو 

همزمان امید داشته باشیم. در غیر اینصورت با قرار دادن امنیت غذایی و امنیت آبی در مقابل یکدیگر، امنیت بشر را به طور جدی به 

خوب است قبل از تالش برای یافتن پاسخ یک سؤال در مورد درستی و جامعیت سؤال مطروحه تأمل کنیم چرا که .خطر می انداریم

می تواند مسیر ذهنی و راه حل های پیشنهادیمان را به بیراهه بکشاند. به عنوان مثال اگر قبل از پاسخ به سؤال سؤال نامناسب 

چه "به جامع نبودن این سؤال پی برده بودیم، می فهمیدیم که سؤالی نظیر  "چگونه نیاز ابی این حوضه آبریز را تأمین کنیم؟"

می توانست ما را به مسیر متفاوتی  "شده است و چگونه می توان آنها را مهار کرد؟ عواملی موجب افزایش نیاز آبی در این حوضه

در این صورت راه حل هایمان فقط به شیرین کردن و انتقال آب و حفر چاههای عمیق و فوق عمیق محدود نمی شد. .هدایت کند

نگرفتن محرکه های افزایش نیاز در حوضه آبریز  اما سؤال نامناسب ما را عمال به انتخاب راه حلهایی سوق داد که به خاطر هدف

 .راهکارهایی جامع و پایدار محسوب نمی شوند و توان مهار افزایش نیاز آبی در حوضه را ندارند

http://www.iana.ir/fa/news/48098/%DA%A9%D8%AF%D8%A7% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 گذاری جدید اقتصاد ایرانریل

 پورمحسن جالل

 رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران

 میان دولت دوازدهم و یازدهم در زمان تحویل قوه مجریه، یک شباهت و یک تفاوت فاحش وجود دارد. تفاوت این : دنیای اقتصاد

تری که امروزه بر اقتصاد کشور حاکم است. در این روزها گردد و شرایط مناسبدو با یکدیگر به آرامش حاکم بر فضای اقتصادی بازمی

ای نظیر تحریم، کمبود کاالهای اساسی، معضالت بانکی و بسیاری دیگر خبری نیست و دولت دوازدهم دیگر از مشکالت عدیده

ختلف های مگام بردارد. اما نقطه شباهت این دو دولت در زمان تحویل کابینه، به نبود استراتژی در بخشتواند در مسیری هموارتر می

، دولتی را تحویل گرفت که هیچ برنامه و راهبرد مشخصی برایش ترسیم نشده نبود و 92طور که روحانی در سال همان .گرددباز می

 های کلی از دولتدهم نیز هیچ راهبرد، استراتژی و برنامه مشخصی در سیاستاقتصادی سرگردان را تحویل گرفته بود، دولت دواز

اولین انتظار از دولت جدید این خواهد بود که برای شکستن این روند معیوب، دست به کار شده و با هماهنگی  .قبل به ارث نبرده است

 های اجرایی، قائمادامه روند فعلی که اساسا سیاستمشخصا اقتصادی(، راهبردهای بلندمدت کشور را ترسیم کنند. )ارکان مختلف 

بر شخص بوده و سلیقه و نگاه یک وزیر در طول دوران مدیریت، ممکن است تفاوت جدی با مدیریت قبلی آن وزارت خانه داشته 

ر ابتدای باشد که د باشد، صرفا باعث سعی و خطا و عقبگرد در مسیر کشور خواهد شد. شاید بتوان گفت یکی از مطالبات عمومی، این

یز های بعدی ندولت، تعیین راهبرد و استراتژی بلندمدت در دستور کار قرار گیرد و از قِبل آن، نه تنها دولت دوازدهم که حتی دولت

بدیل و ت شده محدود به دولت فعلی باقی نماندمند شوند. ضمن اینکه به کمک دیگر قوا باید قوانینی تصویب شود تا اسناد تبیینبهره

همچنین موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که برخی از آنها باید  .های متبوع شودبه یک روند همیشگی در دولت و وزارتخانه

های بعدی قرار دارند. یکی از مواردی که نیاز به توجه فوری دارد، صورت اورژانسی مورد بررسی قرار گیرد و برخی دیگر، در اولویتبه

نه کننده باشد. این بخش در زمیتواند بسیار نگران. وضعیت نامناسب فعلی در بازار مالی کشور، از تمام جوانب میهاستمساله بانک

ای ها و ترازهای مالی با مشکالت عدیدهها و نیز از جهت صورتهای منجمد شده، میزان سود تسهیالت و سپردهاعتماد عمومی، دارایی

های آن، اصالح ساختارهای مالی است؛ بدون مسیر تدوین استراتژی درازمدت نیز یکی از پایه دست به گریبان است. ضمن اینکه در

المللی، ها مطابق با استانداردهای بینتوان به یک استراتژی بلندمدت دست یافت. همچنین به عالوه اصالحات بانکتحقق این مهم نمی

رود موضوع دیگری که انتظار می.ای مالی جدید، نظیر ایجاد بازار بدهی استهمندی و تجهیز به سیستمنظام مالی کشور نیازمند بهره

ای به برای تحقق این امر، باید نگاه ویژه .تر به آن پرداخته شود، ایجاد فضای رونق در اقتصاد کشور استدر دولت جدید هرچه سریع

تری برداشته شود. در این زمینه نیز به دلیل نبود راهبرد های مستحکمبخش تولید داشت تا در مسیر تحقق سال اقتصاد مقاومتی، گام

مشخص، تا به امروز اقدامات هماهنگی صورت نگرفته است. به همین جهت ضروری است دولت درکنار طراحی راهبردی بلندمدت، 

ردن قیمت ارز و رقابتی ک مدت نیز اتخاذ کند تا از وضعیت فعلی خارج شویم. در این راستا، نگاه جدی بهتصمیماتی فوری در کوتاه

شود. بررسی روند تورم در چهار سال اول دولت روحانی و تغییرات روند کاالهای تولیدی در کشور از الزامات این بخش قلمداد می

موضوعی که موجب کاهش قدرت رقابت کاالهای کشور  .صورت مصنوعی تثبیت شده استدهد که نرخ کنونی، بهقیمت ارز نشان می

توان مشاهده کرد؛ ضمن اینکه فضای یر شدن تولید شده است، به نحوی که نمود آن را در میزان صادرات کشور نیز میو زمینگ

ود، شموجود، اشتغال را نیز با مشکل مواجه کرده است. توجه به مواردی که موجب افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی می

هایی بسیار کمتر از تولیدات داخلی در بازار شاهد حضور کاالهای خارجی با قیمت باعث کاهش میزان واردات خواهد شد و دیگر

http://awnrc.com/index.php
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 300توان هدف قرار داد و از جمعیت نخواهیم بود. همچنین با گام برداشتن در این مسیر، بازارهای کشورهای همسایه را نیز می

در اعطای مجوزها، بهبود قوانین فضای کسب و کار، میلیونی همسایگان خود به نحو بهتری استفاده کنیم. مواردی نظیر تسهیل 

ه تواند زمینهای مالی، میگانه رونق فضای کسب و کار، به همراه اصالحات سیاستهای دهتسهیالت، مالکیت معنوی و دیگر آیتم

درآمدهای نفتی وجود ندارد سال گذشته، امکان اتکا به  40رونق تولید را فراهم کند. توجه به این مساله ضروری است که دیگر مانند 

پذیری بیشتر این بخش در بازارهای داخلی و و ایجاد ریل جدید برای اقتصاد کشور با محوریت بخش خصوصی و کمک به رقابت

 .های آینده و فعلی واقع شودخارجی، باید سرلوحه دولت

/www.iana.ir/fa/news/http:/47889/%D8%B1%DB%8C% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 :مدیرعامل بانک کشاورزی در ستاد عالی پسته استان کرمان اعالم کرد

 تومان بیش از سال قبل منابع در اختیار روش سنتی قرار می گیردمیلیارد  100آغاز فعالیت صندوق پسته با حمایت بانک کشاورزی/ 

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی شنبه چهارم شهریور با حضور در جلسه ستاد عالی پسته استان کرمان، از آغاز 

 .خبر دادفعالیت صندوق پسته با حمایت بانک کشاورزی و آمادگی این بانک برای پیشبرد اهداف این صندوق 

به گزارش ایانا از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب استان کرمان، در این جلسه که با حضور محمدرضا پورابراهیمی 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، جمعی از نمایندگان، مدیران و مسئوالن استانی در محل استانداری کرمان تشکیل 

ریک هفته دولت، از همکاری صمیمانه استاندار و نمایندگان مجلس با بانک کشاورزی در راستای توسعه شد، شهید زاده ضمن تب

دردانی کرد.بر اساس این گزارش، شهید زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به ثروت آفرینی صادرات محصول ق استان این اقتصادی 

 بسترها و هاسازوکار یکسری پسته صادرات رونق برای کشاورزی بانک: گفت محور صادرات تولید اهمیت بر تاکید و کشور برای پسته 

 ورس و اوراق بهادار در دستور کار خود دارد.ب سازمان همکاری با  شفاف و دایمی صورت به را

هستند و معتقدیم وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: چند محصول از جمله پسته، خرما، زعفران و ... داریم که برند 

باید تولید ثروت کنند و در سال گذشته منابع خوبی را در اختیار صادرکنندگان این محصوالت گذاشتیم که امسال نیز این کار را 

 کشاورزی محصوالت سازی برند بایستی کنندگان صادر به کمک برای: داشت اظهار شهیدزاده ادامه و عدد را افزایش خواهیم داد.

 صادرات ، یبازاریاب آن های فعالیت از یکی که برنا تجارت گسترش شرکت با همکاری همچنین و پذیرد صورت بیشتری انتو با منطقه

است، مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: صادرات این محصوالت باید بتواند شفاف بوده و بازگشت منابع فروش این  سازی برند و

محصوالت را تضمین کرده و کاری کنیم در تولید استاندارد موثر باشد و بورس کاال در در این حوزه در نخستین جایی که اجرایی 

که منع و محدودیتی برای معامالت پسته در بورس کاال نخواهیم داشت، ه با بیان اینمی شود، استان کرمان است.شهیدزاده در ادام

ای مالی برای کاالهای مهم و شفاف سازی بازار عینیت تصریح کرد: باید فرهنگ سازی و کمک شود که این ساز و کار فنی و حرفه

 100کنیم نتی را نیز مانند گذشته پشتیبانی و سعی میهای صادراتی سپیدا کند.مدیرعامل بانک کشاورزی خاطرنشان کرد: فعالیت

 میلیارد تومان بیش از سال قبل منابع در اختیار روش سنتی بگذاریم.

وی با اشاره به ایجاد صندوق پسته از امروز در شهرستان های پسته خیز استان کرمان گفت: از سال گذشته برای برندسازی، بازارسازی 

کشورهایی مانند روسیه و ... شرکت گسترش تجارت برنا را با عضویت دو بانک دیگر برای پشتیبانی  و کمک به صادرکنندگان در

 و داخلی منابع از هم: کرد اظهار پسته، صندوق اهداف پیشبرد برای کشاورزی بانک آمادگی اعالم ضمن شهیدزاده ایم.تشکیل داده

ته توانیم در اختیار صادرکنندگان پسهای پشتیبان، میو ریالی و از سایر بانک ارزی گیریم،می ملی توسعه صندوق از که منابعی هم

بگذاریم.مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین در این جلسه با اشاره به حمایت از صادرات محصول خرما گفت: استان کرمان ظرفیت 

رده بینی کصادرات و تکمیل زنجیره تولید پیشزیادی در صادرات خرما دارد و ساز و کاری برای توانمندسازی بخش خصوصی برای 

 های بلندتری برداریم.کوشیم برای تولید این محصوالت گامو می

http://www.iana.ir/fa/news/47853/%D8%A2%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 نیاز به تحکیم پروژه های کشاورزی/افزایش درآمد کشاورزی در مناطق روستایی موضوع اصلی کارگاه آموزشی

نیاز به تحکیم پروژه های کشاورزی برای دستیابی به نتایج مطلوب از قبیل افزایش درآمد کشاورزی در مناطق روستایی موضوع اصلی 

 .اوت امسال در هتل سوترن کراس در سووآ پایتخت فیجی پایان یافت 18روز  بحث در کارگاه آموزشی دو روزه ای بود که

نیاز به تحکیم پروژه های کشاورزی برای دستیابی به نتایج مطلوب از قبیل افزایش درآمد کشاورزی در مناطق روستایی موضوع اصلی 

( Suva( در سووآ)Southern Crossکراس )اوت امسال در هتل سوترن  18بحث در کارگاه آموزشی دو روزه ای بود که روز 

، با هماهنگی بخش خدمات فرعی محصوالت زراعی در وزارت "اگریکالچر این نیوز"پایتخت فیجی پایان یافت.به گزارش ایانا از سایت 

 2قیانوسیه، کارگاه آموزشی پشتیبانی از خرده مالکان کشاورز مناطق زراعی آسیا و ا(SPC)1کشاورزی فیجی و جامعه اقیانوسیه

(SAAS) نماینده از دولت ها، سازمان های غیر دولتی )ان جی او  26با کمک به تقویت خدمات مشاوره ای کشاورزی و با حضور

، هماهنگ کننده منطقه ای (Sakiusa Tubuna)ها(، مؤسسات دانشگاهی و سایر سهامداران اصلی برگزار شد. ساکیوس تابیونا 

همگی درباره ایجاد تغییر در  (SAAS)پروژه های ساآس "در اقیانوسیه، گفت:  (IFAD)رزی صندوق بین المللی توسعه کشاو

  "خدمات فرعی جاری است که به طور مؤثری در انتقال دانش و فنّاوری به کشاورزان کمک کند.

کاتالیزوری در رشد ، خدمات فرعی کشاورزی را به عنوان 2020آقای تابیونا گفت که دستور کار دولت برای کشاورزی در سال 

کشاورزی مناطق روستایی مورد توجه قرار می دهد. همچنین او اضافه کرد که هدف از این دستور کار بهبود دریافت خدمات حمایتی 

 و توجه به خدمات فرعی در نقش هماهنگ کننده ای برای ارتقاء آموزش و تحقیقات کشاورزی است. 

فاد، اس پی سی، خدمات مشاوره ای اراضی روستایی اقیانوسیه، انجمن جهانی خدمات پروژه های ساآس، همکاری مشترکی میان آی

مشاوره ای روستایی، مرکز منطقه ای تحقیقات و تحصیالت تکمیلی دانشکده کشاورزی در جنوب شرق آسیا و وزارت کشاورزی 

 فیجی است. بیانیه بخش اطالعات در میان موضوعات مورد بحث شامل موارد زیر بود:

 شناسایی شکاف های سیاسی در بخش خدمات فرعی و فرصت هایی برای پرداختن به این شکاف ها؛ ·

 شناسایی ظرفیت سازی برای کشاورزان و تأمین کنندگان خدمات فرعی؛· 

 شناسایی فرصت هایی برای پشتیبانی از خدمات فرعی؛· 

 ؛ و(Fiji)تأسیس انجمن کشوری خدمات مشاوره ای و فرعی در فیجی · 

 شناسایی شیوه های خوب برای خدمات فرعی در فیجی که می تواند الهام بخش کارهای آینده باشد.· 

 پانوشت:

1 .South Pacific Commission  کشور استرالیا، فرانسه، هلند، نیوزلند، انگلستان و  6تأسیس شد و شامل  1947که در سال

 ول فنی و علمی در منطقه اقیانوس آرام شناخته می شود. ایاالت متحده امریکا بود، امروزه به عنوان سازمان اص

2 .Strengthened Agricultural Advisory Service 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/47۸2۱/%D9%۸6% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

 معاون وزیر جهادکشاورزی: نقشه مقابله با علف های هرز تدوین می شود

نقشه راهکارهای مقابله با مقاومت علف های  :معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش  -اایرن -گرگان .هرز و مدیریت این بخش در حال تهیه و تدوین است

 .و ترویج کشاورزی گفت: نقشه راهکارهای مقابله با مقاومت علف های هرز و مدیریت این بخش در حال تهیه و تدوین است

منابع طبیعی گرگان؛ به  در تاالر خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و 'علوم علف های هرز ایران'اسکندر زند در هفتمین همایش 

اهمیت داده ها و اطالعات اولیه در مدیریت علف های هرز و بخش کشاورزی اشاره کرد و اظهارداشت: در نقشه راه این بخش تناوب 

 .و نوع پوشش گیاهی علف های هرز گردآوری و براساس آن برنامه ریزی می شود

این گونه را در جهت کاهش معضالت بخش کشاورزی بیان کرد و یادآور معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین برگزاری همایش های 

 .شد: نقشه مدیریت علف های هرز به کم کردن مشکالت حوزه کشاورزی کمک خواهد کرد

وی یکی از ضرورت ها را نیز افزایش اثربخشی تحقیقات کشاورزی بیان کرد وافزود: داده های علمی و مقاالت ما ورودی محور به 

 .ورزی است و ما در مرکز تحقیقات به دنبال خروجی یافته های علمی و اجرایی شدن آن هستیمبخش کشا

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور همچنین گفت که امروزه برای بیشتر مشکالت کشاورزی در کشور راهکار 

یان اینکه با انقالب تکنولوژی، علم به سرعت رو به رشد است، وی همچنین با ب.داریم و امید می رود که بسیاری از آن عملیاتی گردد

 افزود: نباید از علم روز و دانش و تکنولوژی در حوزه های مختلف عقب بمانیم

http://www.iana.ir/fa/news/479۸۱/%D9%۸۵%D۸%B9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

 سال پیش هستند 4۰مراکز آموزش کشاورزی کشور در وضعیت 

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: مراکز آموزش کشاورزی کشور  -ایرنا -مشهد

اسکندر زند در دوازدهمین گردهمایی روسا و معاونان آموزشی مراکز آموزش جهاد کشاورزی .سال پیش نوسازی نشده است 40از 

کشور در مشهد افزود: اکنون هم که این کار کلید خورده است از بودجه تحقیقاتی مشغول نوسازی بخش آموزش هستیم زیرا آموزش، 

بودجه می خواهیم برای نوسازی مراکز آموزش کشاورزی کمک وی اظهار کرد: از سازمان برنامه و .ردیف بودجه برای نوسازی ندارد

  .وی گفت: فشارهای اقلیمی و فشارهای بخشهای مختلف به کشاورزی زیاد است و حمایتها آنچنان که باید و شاید نیست .کند

 کلیدی است که باید نصب زند با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقالب در دیدار با هیات دولت افزود: این سخنان حاوی نکات بسیار

وی اظهار کرد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  .العین قرار داد و از مهمترین این امور داشتن برنامه دقیق و مدون است

 کشور سه برنامه چابک سازی، افزایش اثر بخشی و نوسازی در پیش رو دارد که در چهار سال آینده باید پنج برنامه مدون با برش

استانی در زمینه های آموزش بهره برداران، آموزش کارکنان، آموزش عالی علمی کاربردی، متوسطه و برنامه نوسازی تهیه و تدوین 

وی با بیان اینکه داشتن اولویت و تمرکز بر اولویت از توصیه های دیگر رهبر فرزانه نظام  .شود به گونه ای که اثر بخش و چابک باشد

گفت: اغلب مدیران اولویت بندی می کنند و برنامه استراتژیک می نویسند ولی بر اولویتها تمرکز نمی کنند در حالی در این دیدار بود 

زند افزود: آموزش و نوسازی در آموزش، افزایش کارایی آموزشها و اثر بخشی  .که بزرگترین راه اتالف وقت، جا به جایی اولویت است

ر آموزش از اولویتهای مهم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی چهار سال آینده آموزشها و همچنین چابک سازی در ام

وی اظهار کرد: مدیران بخش کشاورزی باید با کشاورزان نمونه و کارکنان خود ارتباط داشته باشند زیرا ارتباط ، سر منشا  .است

ی کشاورزی عکس کشاورزان را نصب کنند چرا که حضور خیلی از کارهای ماست و توصیه می شود حتی در سالن های اداره ها

وی روحیه جهادی و تالش مضاعف، همکاری تیمی، تحمل مخالف و  .کشاورز باید در همه جای بخش کشاورزی ملموس باشد

وحیه ر استقبال از نقد، تقویت روحیه مردمی و پرهیز از اشرافیگری، کارآمدی سیستم، پیگیری و نظارت بر زیر مجموعه و داشتن

وی  .خطر پذیری را از توصیه های دیگر رهبر معظم انقالب به هیات دولت برشمرد و رعایت آنها در بخش کشاورزی را توصیه کرد

گفت: دفاع از بخش کشاورزی فرد مقتدر، توانمند، با نفوذ، با تجربه و کهنه کار می خواهد که از فردی چون مهندس حجتی این کار 

روز در مرکز تحقیقات و آموزش  2ن گردهمایی روسا و معاونان آموزشی مراکز آموزش کشاورزی کشور، مدت دوازدهمی .بر می آید

 کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ادامه دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/479۸۰/%D9%۸۵%D۸%B۱%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

گزارش وضع موجود و مطالبات نظام نوین ترویج کشاورزی از حجتی/ تدوین اقتصاد مقاومتی در بخش ترویج/ 

 ها تدوین شداولویت

نظام نوین ترویج کشاورزی به محمود حجتی مقام معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ارسال گزارش وضع موجود قائم

، هاوزیر جهاد کشاورزی گفت: در این گزارش به بازسازی مراکز جهاد کشاورزی باقیمانده، انگیزش برای ماندگاری مروجان در پهنه

سازی و توانمندها به بخش غیردولتی، آموزش تخصصی گری پهنههای اجرایی، واگذاری امور تصدیهماهنگی بیشتر ترویج با معاونت

 .اندازی سامانه مدیریت دانش و... اشاره شده استمروجان مسئول پهنه، مشارکت تحقیقات در تولید محتوا، راه

ها به بخش غیردولتی را از دیگر موضوع های گزارش وضعیت موجود نظام نوین گری پهنهپسند واگذاری امور تصدیمحمدرضا شاه

هایی انجام می دهد که صرفاً سری فعالیتم کرد و افزود: در حال حاضر معاونت ترویج یکترویج به وزیر جهاد کشاورزی اعال

ها، تنها وقت کارشناسان دولتی را ها از سوی بخش دولتی صورت گیرد؛ زیرا اشتغال به آناند و ضرورت ندارد این فعالیتگریتصدی

 هایرو تصمیم داریم این امور را به شرکتکند. از اینجلوگیری میهای ترویجی آنان گیرد و از انجام وظایف اصلی و فعالیتمی

 های سوخت، سم، کود و...ای واگذار کنیم؛ مانند: صدور حوالهمشاوره -خدمات فنی 

 نوی با اشاره به درخواست معاونت ترویج از وزیر جهاد کشاورزی در زمینه بازسازی باقیمانده مراکز جهاد کشاورزی بیان کرد: همچنی

 شده در اختیار مروجان مسئول پهنه قرار گیرد.در این گزارش از حجتی خواسته شده دستور دهد خودروهای خریداری

پسند پیگیری برای کددار کردن مراکز کشاورزی بدون کد، پیگیری برای تأمین خودرو برای افزایش دسترسی مروجان پهنه به شاه

عنوان محقق مروج ارشد و محقق جان مسئول پهنه، مشارکت بیشتر تحقیقات بهکشاورزان، آموزش تخصصی و توانمندسازی مرو

ارش هایی دانست که در گزاندازی سامانه مدیریت دانش را از دیگر موضوعمعین، مشارکت تحقیقات در تولید محتوا، پیگیری برای راه

 ره شده است.ها اشاوضعیت موجود نظام نوین ترویج کشاورزی به وزیر جهاد کشاورزی به آن

 عنوانهای تحقیقاتی از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج بهمحقق برجسته مراکز و مؤسسه 50وی با بیان اینکه درخواست همکاری 

محقق مروج ارشد با معاونت ترویج شده است، عنوان کرد: این درخواست مورد تصویب سازمان تات قرار گرفته است و آنان آماده 

هستند. محققان معین نیز از کل مراکز تحقیقاتی استانی برای پشتیبانی مروجان مسئول پهنه به جهاد کشاورزی  همکاری با ترویج

مقام معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مشارکت بخش تحقیقات و پژوهشگران در تولید کنند.قائمدهستان عزیمت می

شود تا پس از ها و... میها، بروشورها، هندبوکمحتوا، شامل تولید نشریات، دستورالعمل های ترویجی، ادامه داد: تولیدمحتوا برنامه

های تحقیقاتی، متناسب با نیازهای هر استان توسط کارشناسان معاونت ترویج تهیه محتوای فنی از سوی محققان مراکز و مؤسسه

ازی این انداندازی است، تأکید کرد: با راهیریت سامانه دانش در حال راهپسند با بیان اینکه مدها قرار گیرد.شاهدر اختیار مروجان پهنه

سامانه تمام مروجان، کارشناسان و محققان می توانند به راحتی به آن وصل شوند و چرخش اطالعات در بخش کشاورزی را در اختیار 

های گذشته موضوع اقتصاد د: معاونت ترویج طی ماههای معاونت ترویج طی سال جاری یادآور شداشته باشند.وی با اشاره به فعالیت

 برداران از طریقهای معاونت توانمندسازی بهرهمقاومتی در بخش ترویج را تدوین و تنظیم کرده است. در این بخش یکی از برنامه

ح است که در این بخش ها با رویکردها و نیازهای بخش کشاورزی مطرهای عمومی است و از سوی دیگر موضوع انتقال یافتهرسانه

های تحقیقاتی و های مشترک معاونت ترویج با مراکز، مؤسسهپسند برپایی نشستوری از آب در اولویت قرار دارد.شاهبحث بهره

های این معاونت طی سال جاری دانست و اضافه کرد: طی امسال نشست های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی را از دیگر فعالیتدستگاه

ها و مراکز تحقیقاتی کشور، مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی و با مؤسسه تحقیقات شیالت، رؤسای مؤسسهمشترکی 
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نفر از  170برداران همکاری کنند.وی برگزاری یک دوره آموزشی برای مؤسسه خاک و آب برگزار شد تا در حوزه توانمندسازی بهره

های تحقیقاتی دانست و های مشترک با مؤسسهری نتیجه برگزاری نشستمروجان متخصص در حوزه خاک و آب را در سال جا

نفر آموزش  100خاطرنشان ساخت: در حال حاضر برای مدیریت بهینه مصرف آب هم برنامه ترویجی تدوین و تنظیم شده تا برای 

مقام معاونت ترویج نت ترویج است.قائمها مدنظر معاوروند که در تمام بخششمار میهای تخصصی بهها آموزشدوره ارائه شود. این

های کشاورزی حفاظتی، تغذیه و بهبود ضریب تغذیه دام، توسعه های آموزشی در موضوعوزارت جهاد کشاورزی برگزاری دوره

چنین های این معاونت در سال جاری اعالم کرد و گفت: همای، الگوی کشت محصوالت زراعی و... را از دیگر برنامههای گلخانهکشت

با مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در حوزه اقدامات ترویجی تفاهماتی صورت گرفته است. با سازمان امور اراضی کشور نیز در 

ویژه در امور ارشادی استفاده کند.به های موجود بهنامه مشترک هستیم که این سازمان بتواند به خوبی از ظرفیتشرف تدوین تفاهم

های ترویجی برای احیای دریاچه ارومیه با تشکیل کاری مشترک با مؤسسه جهاد نصر در اراضی خوزستان، فعالیتپسند، همگفته شاه

های آموزشی و ترویجی اراضی سیستان با معاونت آب و خاک برای اجرای برنامه نامهتخصصی در استان و امضاء تفاهم -کمیته فنی 

رویج در سال جاری است.وی در پایان اظهار کرد: طی پنج ماهه سال جاری همچنین های در دست اجراء معاونت تاز دیگر برنامه

 های تحقیقی و ترویجی، نشریاتهای یادگیری، طرحهای الگویی، کانونها مانند سایتهای عمومی و روتین در استانسری فعالیتیک

ت های مختلف معاونکنند و توسط مدیران بخشطی میترویجی و... از سوی معاونت ترویج صورت می گیرد که مسیر طبیعی خود را 

 شود./پیگیری می

http://www.iana.ir/fa/news/4797۸/%DA%AF%D۸% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 شودشهریور برگزار می 9تا  7المللی و دهمین همایش بیوتکنولوژی ایران از همایش بیندومین 

توسط انجمن بیوتکنولوژی  1396المللی و دهمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران در شهریورماه سال دومین همایش بین

د که ایجاد شوشنبه افتتاح میدهمین همایش بیوتکنولوزی در حالی فردا سه المللی وبه گزارش خبرنگار ایانا، دومین همایش بین.شودبرگزار می

ر گذاران و... اماندیشی علمی بین محققان، دانشمندان و اندیشمندان بیوتکنولوژی؛ دعوت از اساتید، دانشمندان، سیاستفضای تعامل و هم

 ا، تبادل نظر، بازدیدهای علمی و در دستور کار قرار گرفته است.ههای علمی توسط آنفناوری در کشورهای دیگر و ایراد سخنرانیزیست

گذاران های مختلف بیوتکنولوژی؛ جلب توجه مسئوالن کشور )سیاستمداران، قانونارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان در عرصه

توسعه و پیشرفت کشور؛ معرفی توان  های اخیر جهتکننده آن در سالهای خیرهو اعضای دولت( به اهمیت بیوتکنولوژی و پیشرفت

گذاری، نهاد و مشاوری امین و دلسوز در سیاستعنوان یک ساختار مردمو تجربه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران به

اندیشی، مه های متعدد مرتبط با بیوتکنولوژی در سطح ملی و برگزاریریزی کالن کشور و اجرای برنامهممیزی، تدوین قوانین و برنامه

 ها خواهد بود.های آموزشی و تبادل نظر و... از دیگر فعالیتهای تخصصی، کارگاهنشست

 المللی و داخلی علومشود و اساتید بینشهریورماه جاری در مؤسسه تحقیقات اصالح نهال و بذر کرج برگزار می 9تا  7این همایش از 

 ه کنید.مراجعاینجا  توانید به لینکی هستند. جهت کسب اطالعات بیشتر میالمللبیوتکنولوژی جزو سخنرانان این همایش بین

 محورهای همایش شامل موارد ذیل خواهد بود:

  زیست فناوری پزشکی 

o های ژنتیکیتشخیص، پیشگیری و درمان بیماری 

o اختی و ژن درمانیهای بنیادی، پزشکی بازسسلول 

 زیست فناوری دارویی  

o زیست داروها 

 مهندسی ژنتیک گیاهی  

o مهندسی ژنتیک گیاهی 

 کشت سلول و بافت گیاهی  

o کشت سلول و بافت گیاهی 

 های گیاهیزیست فرآورده  

o مهندسی مسیرهای تولید متابولیت های گیاهی 

o های ثانویهبهینه سازی تولید متابولیت 

o کشاورزی مولکولی 

o  های کشاورزی با استفاده از زیست فناورینهادهتولید 

 های گیاهیزیست شناسی سامانه  

o ژنومیکس و مارکرهای مولکولی 

o ترنسکریپتومیکس و آنالیز بیان ژن 

o پروتئومیکس 

http://awnrc.com/index.php
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o متابولومیکس 

 زیست فناوری جانوری  

o تشخیص، پیشگیری و درمان 

o تولید خوراک 

o نژادی و تولیدمثلبه 

o حیوانات تراریخت 

  زیست فناوری صنعت و محیط زیست 

o زیست فناوری میکروبی 

o فرایندهای تخمیری در غذا، دارو و معدن 

o زیست انرژی 

o زیست پاالیی 

o هازیست فناوری سامانه 

  نانوزیست فناوری 

o نانوزیست حسگرها 

o نانوداروها 

o نانوفناوری غذایی 

o نانوفناوری محیط زیست 

 ت زیستی اخالق و مدیریت، ایمنی اخالق، مدیریت و تجار 

  بیوانفورماتیک 

o زیست شناسی محاسباتی 

o های زیستیالگوریتم 

o هازیست سامانه 

o آنالیز توالی 

o آمار زیستی 

o داده کاوی 

o ژنومیکس و پروتئومیکس 

http://www.iana.ir/fa/news/479۵۸/%D۸%AF% 
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 بازدیدها مصاحبه، سخنرانی،
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 ماندکالنتری: محیط زیست بدون توسعه متوازن پایدار نمی

 ایهای توسعهتفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و منطقه آزاد قشم با هدف کاهش اثرات نامطلوب ناشی از فعالیت

وضعیت محیط زیست جزیره قشم صبح روز شنبه و همزمان با هفته دولت و ایجاد بستر مناسب همکاری و تعامل بیشتر جهت ارتقاء 

به امضای پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و 

ری معاون رئیس جمهور به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، عیسی کالنت.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم رسید

و رئیس سازمان محیط زیست در این مراسم با تاکید بر اینکه سیاست سازمان محیط زیست ایجاد توسعه متوازن و پایدار است، 

 .عنوان کرد: اعتقاد داریم محیط زیست بدون توسعه متوازن و تولید ثروت در کشور، پایدار نمی ماند

التحصیالن بیکار دانشگاهی در کشور، گفت: رفع چالش بیکاری کشور نیازمند توسعه و  میلیونی فارغ 4وی با اشاره به آمار 

نگری و تضاد میان توسعه و محیط زیست نباید وجود داشته باشد و از همین رو کالنتری افزود: یک جانبه.گذاری استسرمایه

 .و تعامل برای حفظ محیط زیست استگذاری و تمرکز سازمان حفاظت محیط زیست بر توسعه متوازن و پایدار سیاست

معاون رئیس جمهور ضمن اشاره به سخنان فرشچی و انتقاد از اتالف یک سال و نیم زمان برای امضای این تفاهم نامه، بیان کرد: این 

ن امضای تری رخ بدهد تا از قربانی شدن محیط زیست جلوگیری شود. با اطاله مدت زماها باید در مدت زمان کوتاهگونه تفاهم

 .ماندشود، بلکه محیط زیست بدون دستاورد میها، روند توسعه کشور متوقف نمیها و توافقتفاهم

کالنتری با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا محیط زیست مانع توسعه نیست، گفت: البته همه الزاما موظف به رعایت قوانینی هستند 

ای های اجرایی و توسعهای هم به جلسات خود با برخی دستگاهوی اشاره.ندککه از تخریب و آلودگی محیط زیست جلوگیری می

ای کشور معتقد به تالش برای حفظ های اجرایی و توسعهکشور از جمله سازمان مناطق آزاد کشور داشت و بیان کرد: همه مقام

س افزود: البته این همکاری تا جایی معاون رئی.محیط زیست هستند و ما هم در مقابل متعهد شدیم به توسعه کشور کمک کنیم

ز ها ااست که حقوق مردم در حوزه محیط زیست تضییع نشود زیرا اگر موضوع تضییع حقوق مردم مطرح شود به نمایندگی از آن

 .کنیمحقوقشان دفاع می

 شودسال آینده کشور در سواحل و دریاها اجرایی می ۵ای های توسعهدرصد برنامه 6۵

عاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این مراسم با اشاره به تالش و مذاکرات صورت پروین فرشچی م

گرفته طی یک سال و نیم گذشته برای آماده سازی و امضای این تفاهم نامه، گفت: البته تفاهم نامه مشابه ای نیز برای جزایر کیش 

درصد  65ای کشور با تمرکز بر اجرای های توسعهشچی ضمن یادآوری برنامه ریزیفر.و الوان با منطقه آزاد چابهار به امضا رسید

ای پنج سال آینده در سواحل و دریاها، اضافه کرد: برای همگام سازی توسعه دریایی با محیط زیست های توسعهها و برنامهطرح

 .و گردشگری دریایی صورت گرفته است اقدامات مختلفی همچون نهایی شدن سه سند مهم توسعه دریایی، فناوری دریایی

معاون سازمان حفاظت محیط زیست مروری هم بر اهمیت جزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیره کشور داشت و افزود: هدف از 

 .امضای این تفاهم نامه گسترش همکاری ها برای توسعه پایدار جزیره قشم است

 جزیره قشم مجوز فعالیت صادر نخواهد شدبرای هیچ اقدام مخرب یا آالینده محیط زیست در 

های مختلف در جزیره قشم در ادامه، حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به فعالیت

زیره همچون ها، نگاه جدی به سایر مزیت های جهای نفت، گاز و انرژی، گفت: عالقمند بودیم در کنار این فعالیتهمچون فعالیت

مومنی از فعالیت و تالش دو ساله سازمان منطقه آزاد قشم برای بازگرداندن مجوز ژئوپارک قشم گفت .گردشگری وجود داشته باشد
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ضمن تاکید بر اهمیت اقتصاد دریا محور، .المللی بودو بیان کرد: این یک اقدام مهم ملی و بین

حوزه اقتصاد استفاده موثری از دریا نداشتیم و به همین دلیل تالش کردیم تا رویکردها در این حوزه را تغییر دهیم و بیان کرد: در 

هزار تن پرورش ماهی در قفس، همچنین تالش برای برطرف کردن فقر غرب جزیره  86از جمله اقداماتی که در این زمینه داشتیم 

وی با یادآوری فعالیت پنج پتروشیمی و چهار پاالیشگاه در جزیره .ر هکتار از اراضی استقشم با استفاده از کشت میگو در دو هزا

گفتنی است، .قشم، ادامه داد: برای هیچ اقدام مخرب یا آلوده کننده محیط زیست در هیچ حوزه ای مجوز فعالیت صادر نخواهد شد

ر تدوین پایش محیط زیست منطقه آزاد قشم، همکاری در استقرار بخش ویژه محیط زیست در ساختار منطقه آزاد قشم، مشارکت د

ترویج فرهنگ دریاساالری در منطقه آزاد قشم، تدوین برنامه تجهیز واحدهای بزرگ صنعتی به سیستم پایش بر خط، شناسایی 

ازی یاء و بازسقابلیت ها و ترغیب سرمایه گذاری های زیست محیطی داخلی و خارجی، مشارکت در ارتقاء کیفیت محیط زیست و اح

زیستگاه های منطقه آزاد قشم ، بخشی از اهداف این تفاهم نامه است. مساعدت در تهیه ضوابط و مقررات استقرار صنایع، زون بندی 

صنایع مستقر در منطقه با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم، نظارت بر حسن اجرای قوانین  HSE مناطق، نظارت بر واحدهای

قه آزاد قشم، مساعدت در پهنه بندی جنگل های حرای قشم بخشی از اقداماتی است که سازمان حفاظت محیط زیستی در منط

سازمان منطقه آزاد قشم نیز بر اساس این تفاهم نامه ملزم به ایجاد .محیط زیست بر اساس این تفاهم نامه ملزم به انجام آن ها است

ای سازمان حفاظت محیط زیست در بدنه سازمان منطقه آزاد قشم، نظارت بخش ویژه محیط زیست منطبق با استانداردها و معیاره

بر اجرای استقرار سیستم های آنالین در بنادر جهت پایش آلودگی آب های منطقه، اجرای مدیریت پسماند در منطقه آزاد بر اساس 

ر در منطقه به سیستم پایش لحظه ای شیوه نامه ابالغی سازمان، نظارت بر اجرای تجهیز واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی مستق

 .است

http://www.iana.ir/fa/news/47۸4۵/%DA%A9%D9%۸4% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

 در دنیا را جذب احیای دریاچه ارومیه کنیمهای سرگردان عیسی کالنتری: پول

هشتمین جلسه کمیته سیاستگذاری )کمیته راهبری( ستاد احیای دریاچه ارومیه با حضور عیسی کالنتری رییس سازمان 

 ریزی و تلفیق ستاد، برخی از اعضاء کمیته سیاستگذاری و کارشناسان ستاد برگزارزیست، مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامهمحیط

این جلسه در راستای بروزرسانی و تدقیق نقشه راه احیای دریاچه ارومیه برپا شد. عیسی کالنتری در این جلسه با اشاره عدم .شد

تخصیص کامل منابع مورد نیاز ستاد در سه سال و نیم اخیر از سوی دولت گفت: هنوز مشکالت مالی دولت به پایان نرسیده و در 

ابع روبرو است؛ به همین دلیل توصیه من رفتن به دنبال منابع دیگری غیر از منابع دولتی است. زیرا با مقطع کنونی نیز با کمبود من

ریزی را روی منابع دولت کند، احیای شود. اگر ستاد صرفا تمرکز و برنامهمنابع داخلی دریاچه ارومیه و محیط زیست کشور احیا نمی

بع باشد. ها باید متناسب با منایان کرد: بنابراین در جریان بازنگری نقشه را احیاء، برنامهشود. وی بدریاچه با تاخیر بیشتری مواجه می

بینی شده را پرداخت کند، صددرصد کار انجام شود و اگر اعتبارات کمتری تخصیص یافت، اگر دولت ساالنه صد درصد اعتبارات پیش

ا ما صرفا متهم به کم کاری شویم. دبیر و مجری ستاد احیای دریاچه حجم کاری متناسب با آن تعریف شود؛ نه اینکه کار بخوابد ی

ی هم است ها بعدزیست صرفا برای ما نیست، برای نسلارومیه توضیح داد: بنده پیشتر به آقای رییس جمهور نیز گفته بودم، محیط

د:اگر ما صرفا صبر کنیم پول هنگفت برسد، ها دولت باشد.وی افزوو باید محیط زیست به جای اولویت آخر بودن، جزء اولین اولویت

بعد محیط زیست را نجات دهیم، محیط زیست از بین رفته است. االن باید سالی دو میلیارد دالر پول به محیط زیست تزریق شود تا 

 ت. میلیارد متر مکعب رسیده اس 88میلیارد متر مکعب به  130پذیر کشور از های تجدیدبتواند جان بگیرد. االن آب

ی جزء استقراض اکالنتری تاکید کرد: ما باید به دنبال منابع دیگر برویم. باید به دنبال منابع مالی بین المللی برویم. چون هیچ چاره

گذاری است؛ هزار میلیارد دالر پول سرگردان وجود دارد که به دنبال محلی برای سرمایه 12از منابع بین المللی نداریم. االن در دنیا 

ا هزیست تقاضا زیاد است، پس ما باید از این فرصتگذاری در حوزه محیطسال پیش نبود، ولی االن برای سرمایه 10رویکرد  این

ریزی و تلفیق ستاد با تایید سخنان رییس سازمان محیط زیست دولت دوازدهم، گزارشی در ادامه جلسه مدیر دفتربرنامهاستفاده کنیم.

 های خرد که از سال گذشته فعالیتشانبه کمیته راهبری ارائه کرد. در گزارش تجریشی به فعالیت صندوقهای ستاد از روند فعالیت

المللی در راستای احیای دریاچه، همکاری با فائو در خصوص طرح معیشت جایگزین های بینرا شروع کرده بودند، استفاده از ظرفیت

سازی وی، موضوع از سرگیری همکاری ستاد با جایکا و استفاده از مدلدرصدی آب کشاورزی اشاره شد. در گزارش  40و کاهش 

 ها و همچنین برنامه سازمان جهانی ایکاردا برای کاهش مصرف آب سخن به میان آمد.هیدرولوژی برای پیشبرد برنامه

مصر تجربه خوبی دارد. با سخنگوی ستاد احیای دریاچه ارومیه توضیح داد: در جریان کاهش مصرف آب کشاورزی، ایکادا در کشور 

درصد سطح آب مصرفیش را کاهش داد. ستاد قصد دارد همکاری را در این خصوص با تمرکز  30برنامه ایکاردا، مصر ظرف دو سال 

ی المللزار حوضه آبریز انجام دهد. تجریشی به همکاری ستاد با دانشگاه و مرکز تحقیقاتی واخنینگن و سازمان بینبر بررسی مناطق دیم

آیند درخصوص همکاری در زمینه زنجیره ارزش یاسا اشاره کرد و توضیح داد: مهر ماه امسال از کشور مالزی نیز گروهی به ایران می

های ستاد دانشگاه یوتا نیز در زمینه بررسی اثرات میانگذر، کاهش مصرف آب و استحصال نمک ورود پیدا غذایی. به دنبال پیگیری

هی علمی و دانشگاهی های خارجی نیست بلکه ما از توان و دانش همه مجموعههای ما صرفا با مجموعهاریخواهد کرد. البته همک

فت: های مرتبط با ستاد گها و سازمانریزی و تلفیق ستاد احیاء، پیرامون عملکرد وزارتخانهایم.مدیر دفتر برنامهگرفته کشور نیز بهره

کنیم. البته در گزارش تجریشی بر عملکرد نسبتا ضعیف ما همراه هستند و ما از آنها تشکر میهای اجرایی به رغم ضعفشان با دستگاه

های اجرایی اشاره شد. وی در تشریح برخی از آنها توضیح داد: در دنیای پیشرفته یک طرح کشاورزی در سال اولش به صورت دستگاه
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آید. اما در اینجا جهادکشاورزی بعد از گذشته سه سال و نیم ا در میهکتار به اجر 50شود و در سال دوم هکتار اجرا می 5پایلوت 

کند در قالب پایلوت است. براین اساس نیز به رغم اینکه بودجه مناسبی در این بخش به جهادکشاورزی هایی که ارائه میهنوز گزارش

نامناسب مردم آذربایجان شرقی اشاره  تزریق شده عملکرد آنها در کاهش مصرف آب ضعیف است. در گزارش تجریشی، به معیشت

 شد و موضوع کنترل گرد و غبار منطقه و بررسی اثرات گرد و غبار منطقه از سوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز مطرح شد.

و غیره اشاره کرد و گفت: در هر مقطع در راستای پیشبرد اهداف،  DSSهای مقعطی همچون استحصال نمک، وی به کارگاه

 ایم. ها استفاده کردهخصوصی و دانشگاههای بخشاند که در این زمینه ما از ظرفیتهای مختلفی شکل گرفتهمجموعه

تاد ریزی و تلفیق سهایی از سوی کارشناسان ارشد دفتر برنامههشتمین جلسه کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه با گزارش

آتی ستاد مطرح کرد.  های کلیدی در خصوص برنامهد سیاستگذاری این دفتر سوالمرادی، مسوول واحاحیاء آغاز شد. علی حاجی

های از این دست که آیا هدف نهایی مندرج در نقشه راه احیای دریاچه ارومیه، نیاز به بازنگری در کیفیت و کمیت دارد؟ آیا سوال

امع است؟ آیا ساختار کنونی نقشه راه احیای دریاچه ارومیه توزیع عنوانی انتخاب شده برای منابع آب احیای دریاچه ارومیه کامل و ج

پاسخگوی نیازهای نظارتی ستاد است؟ پیشنهاد در صورت وجود گزینه جایگزین چیست؟ آیا نیاز است نقشه راه احیای دریاچه ارومیه 

 وی دالیل عدم تحقق اهداف تری در سطح زیرحوضه و یا شهرستان تقسیم شود؟در بخشی دیگراز حیث جغرافیایی به اجزای کوچک

بینی شده ستاد را مطرح کرد، دالیلی همچون عدم تطابق دوره زمانی ده ساله تکلیفی برای احیای دریاچه ارومیه با توان واقعی پیش

ای حیهای اجرایی با یکدیگر و با ستاد اهای اجرایی ، عدم همکاری کامل دستگاهنظام فنی، اجرایی کشور، عدم چاالکی در دستگاه

طرح موردنیاز برای احیای دریاچه ارومیه از منابع  185درصد از اعتبارات درخواستی برای قریب  26دریاچه ارومیه ، پرداخت صرفاً 

به  1391هزار هکتار در سال  480( و در نهایت توسعه سطح زیر کشت کشاورزی از 12و  10اعتباری مدیریت بحران کشور )ماده 

نگار، مسوول واحد هیدروانفورماتیک برخالف مصوبه کارگروه احیای دریاچه ارومیه . سپس بهداد چهره 1395 هزار هکتار در سال 560

 این دفتر گزارشی از نتایج اولین نشست تدقیق هدفگذاری احیای اکولوژیک دریاچه ارومیه که در تیرماه برگزار شده بود، ارائه کرد.

داد، کولوژیک دریاچه به عنوان هدف نهایی بود که سایر اهداف را زیر چتر خود قرار میبراساس این گزارش، پیشنهاد ستاد، احیای ا

اهدافی همچون بهداشت و سالمت، کمیت آب، کیفیت آب. اما سایر پیشنهادهای اولین نشست در خصوص تعریف عناوین تامین 

اچه ارومیه از نظر مکانی و زمان، تهیه جداول پیشنهادات منابع آبی برای احیای دریاچه ارومیه، ساختاربندی جدول نقشه راه احیای دری

 های تامین منابع آبی بود.های تامین منابع آبی و هدف زمانی هر یک از ردیفالزامات، نیازها و جزییات هر یک از ردیف

 بررسی قطعی نقشه راه

ان ها و سخنان دکتر تجریشی نظراتشائه گزارشدر هشتمین جلسه کمیته سیاستگذاری ستاد احیای دریاچه ارومیه، حاضرین پس از ار

را که عمدتا در تایید اصالح نقشه را کنونی بود، مطرح کردند. محمد کیافر، عضو کمیته نظارت بر عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه 

نفعات باشد. شارکت همه ذینقشه راه را ترسیم کنیم. نقشه راه جدید باید با م درباره مسائل مطرح شده گفت: باید با واقع بینی

گذشته از این باید ساختار موجود اصالح شود.وی معتقد است: درحال حاضر ستاد اقتدار کافی برای حفظ خود را ندارد، باید اقتدار 

اید ب قانونی داشته باشد که با هر تغییری در سطح کالن دولت از بین نرود. کیافر افزود: روند حرکت نباید به هیچ وجه خطی باشد،

بررسی شود، خروجی هر بخش و هر فعالیتی با اهداف تطابق دارد یا نه. ستاد باید براساس متغیرهایی همچون منابع و متغیرهای 

رسانی نماید. حتی ساختار نظارتی گذارند، مدل طراحی کند و هر شش ماه یکبار آن را بروزبارندگی که بر روند کار تاثیر زیادی می

ها نظارت صورت بگیرد.سید مرتضی موسوی، مدیرکل دفتر مدیریت بهم پیوسته منابع شود و براساس زیر حوضهستاد باید اصالح 

های مختلف و منابع تجدیدپذیر در سال های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه نیز در این نشست گزارشی از وضعیت بارشآب حوضه
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ها ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه کامال دگرگون شد، ولی تا مدتبه بعد بارش 1374ارائه کرد. براساس این گزارش اگرچه از سال 

ها دیگر دریاچه قادر حفظ خود نیست.وی سپس در خصوص رویه برداشتکرد. اما به دنبال افزایش بیدریاچه خودش را حفظ می

ا نتوانستیم بینی شد محقق نشد، میفتد، چون آنچه پیشاینکه تدقیق نقشه راه گامی درست است؟ مطرح کرد: باید این بازنگری اتفاق ب

ها بومی و اظهارات نمایندگان مجلس گفت: آبه بخریم. موسوی سپس در نقد عملکرد دستگاهدرصدی آب حق 40برای کاهش مصرف 

ی یلی اراده راسخها بومی و برخی مجلسیان خشود. برخی دستگاهها دیده نمییکسری مکانیزهای سیستمایک و همگرا در دستگاه

 ها تفاوت فاحشی دارد. برای احیای دریاچه ندارند. چون مکاتبات این گروه با سخنانشان در تربیون مجلس و رسانه

 روند حرکت احیا را برای مردم ملموس کنیم

ت؛ وی حضور داشدر این نشست رضا مکنون، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر تهران و عضو کمیته نظارت بر عملکرد ستاد نیز 

ود تا با ریزی شاصالح شود. باید برنامه -ساختار ستاد-افزارییافزاریی و نرمدر خصوص مباحث مطرح شده، گفت: باید سیستم سخت

 های انجام شده به ثمر نرسد. های آن از هم نپاشد تا فعالیتتغییر رییس جمهور در چهار سال آتی ستاد و فعالیت

سال  2بلند مدت، اهداف کوتاه مدت تعریف و شرایط دریاچه را ترسیم کنیم، مردم باید بدانند  ریزیبرنامه وی تاکید کرد: باید در

گذاری های خود را افزایش دهند. باید هدفدیگر دریاچه چه وضعی خواهد داشت. روند حرکت باید برای مردم ملموس باشد تا همکاری

فاه را در منطقه ببینند. مکنون معتقد است: اگر پول نیست، اما یکسری امور همچون زمانی را اصالح کنیم، مردم باید سالمت و ر

فاضالب قادر است پول خودش را در آورد. باید مردم را وارد امور کنیم اگر مردم را در امور مشارکت دهیم آنها خودشان کارها را 

ارت بر عملکرد ستاد افزود: براساس حکمرانی صحیح آب به برند، البته همه چیز باید زیر نظر ستاد باشد.عضو کمیته نظپیش می

رود.عباس قلی جهانی، عضو کمیته ها نقش جدید بدهیم. باید همه با هم کنار بیایم، با هم کار نکنیم کاری از پیش نمیدستگاه

نقشه راه سه پیش شرط دارد که سیاستگذاری ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز اصالح نقشه راه را امری الزامی خواند و گفت: اصالح 

ه شکست ریزی بنفعان در امور که اگر این اتفاق نیفتد هر برنامهپذیر نیست. این پیش شروط شامل یک، وارد کردن ذیبدون آن امکان

ر در دید نظخورد و سوم،ضرورت تجبسته میشود. دو، با سیاست کالن، افکار عمومی را اغنا کنیم در غیر این صورت به مدارمنجر می

نقشه راه و تبدیل کردن آن به یک گزارش است.فرشاد فاطمی مدیر کمیته اقتصادی ستاد احیای دریاچه ارومیه، پیرامون مباحث 

آبه کشور را اصالح کنیم. زیرا نظام حکمرانی آب مطرح شده گفت: ما نباید براساس محدویت منابع تعهد ایجاد کنیم. باید نظام حق

کنیم مشکل دارد . فشارهای سیاسی برخی نمایندگان برای جلوگیری از اجرای درست کار صرفا معضل ه تصور میکشور بیش از آنچ

 شود. هایی را داریم که معارض هستند و این هم منجر به کندی حرکت میکنونی نیست، ما خانواده

 حوضه آبریز جامع ببینیم 

رزی نیز در این نشست با تایید اهمیت موضوع بازنگری نقشه را تاکید کرد: مسعود عالیی، مشاور معاون آب و خاک وزیر جهادکشاو

سال است در خصوص اجرایی شدن آن  10بهترین راه برای حل مشکالت موجود اجرایی کردن طرح آمایش سرزمین است که 

های نقشه راه در جای مناسب زلشنویم، ولی هنوز به نتیجه نرسیده است. وی معتقد است: اگر آمایش سرزمین انجام شود همه پامی

می رود. عالیی توسعه آبی را موضوعی مهم خواند و گفت: ما عالوه بر آب آبی و خاکستری باید گیرد و کارها با سرعت پیشقرار می

ها استان رها نمایندگان ستاد در منطقه را نقد کرد و گفت، ستاد دبه آب سبز نیز توجه کنیم. وی در بخشی دیگر از سخنانش فعالیت

افزایی داشته باشد؛ باید از ابتدا تا انتهای کارها را بتواند سازی کنند و نقش همصرفا نماینده دارد، درحالی که آنها باید بتوانند جریان

جعفر غفاری شیروان، عضو دیگر کمیته نظارت بر عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه، نیز در این نشست در پاسخ به پیش ببرند.

های مطرح شده در آغاز جلسه گفت: باید هرچه زودتر بازنگری در خصوص نقشه راه صورت بگیرد. چون ساختار کنونی در سوال
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دیده  محیطی موضوعمسیر اجرا پاسخگو نیست. ما باید حوضه آبریز را به پایداری برسانیم. باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست

توانیم احیاء را از سایر مسائل جدا کنیم. وی تاکید کرد: یکپارچگی در این مسیر مهم است، نمی شود. زیرا ما برای رسیدن به هدف

را درکنار هم در برنامه جامع احیاء ببینیم.غفاری شیروان افزود: در برنامه جدید باید حوضه آبریز  باید منابع طبیعی، زیستی و انسان

یت برای هر دشت و هر رودخانه ساختار و حکمرانی مجزا تعریف شود. وی در پایان نیز به صورت جامع دیده شود و در دل این جامع

 های بر روی سایت تشکر کرد. ریزی و تلفیق ستاد برای ارائه گزارشاز مدیر دفتربرنامه

اینکه ا تاکید برهای سازمان حفاظت محیط زیست نیز بها در دفتر زیستگاهدر این نشست مسعود باقرزاده کریمی، معاون امور تاالب

اجراب برنامه تدقیق نقشه راه احیای دریاچه ارومیه، توصیه کرد: مسائل را پیچیده نکنیم و برای سهولت در اجرا امور آنها را در 

توانیم شرایط کنونی را به دو دسته متغییرهای درونی و بیرونی تقسیم بندهای شفاف قرار دهیم. وی سپس تشریح کرد: ما میدسته

های متعددی ریزی شود. متغیرهای بیرونی منابع مالی و اقلیم است که چندان قابل مدیریت نیست و نوسانو براساس آنها برنامهکنیم 

 ها و مشکالت است.دارد. اما متغیرهای درونی دانش افزایی، همکاری داخلی، شناخت ظرفیت

خص ای باشد؛ مشاظهار کرد: باید در جریان کار نگاه زیرحوضهباقرزاده کریمی در بخش دیگر سخنانش با تایید نظر غفاری شیروان 

ها تزریق کنیم. باید مشخص کنیم، اگر دو زیر حوضه احیاء رساند. منابع را برحسب دشتکنیم هر زیر حوضه چقدر آب به دریاچه می

 خص کند. شده، تراز به چه سحطی خواهد رسید. در نهایت هم جریان زیست محیطی سقف احیاء نهایی را مش

ای فراتر از بودجه دولتی، گفت: ما باید روی منابع خارجی، منابع وی سپس با تایید سخنان کالنتری در خصوص تامین منابع مالی

 بگیریم. خود دریاچه از جمله نمک دریاچه، منابع بخش خصوصی، منابع حاصل از گردشگری، منابع جوامع محلی بهره

 دفاتر استانی اصالح شوند

قنبری، دبیر اجرایی خانه کشاورز آذربایجان شرقی نیز در این نشست با تایید موضوع اصالح ساختار کنونی ستاد گفت: در  مصطفی

نفعان حوضه بیشتر از گذشته وارد شوند. وی در ادامه توصیه کرد: در جریان اصالح ساختار ساختار جدید باید کشاورزان به عنوان ذی

رود. از سوی ستاد باید در مورد اصالح وضعیت دفاتر استانی د ندهید، چون در این صورت کار پیش نمیجدید بیش از حد به کار ابعا

گیری از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و در خصوص به صورت سریع و جدی فکری کند.قنبری در خصوص تامین منابع مالی به بهره

 شود، گرفت. ایندگان را که به بهانه حمایت از کشاورزان مطرح میمورد نمهای بیاظهارات نمایندگان گفت: باید جلوی دخالت

جعفری استاد دانشگاه تهران، در واکنش به اظهارات نمایندگان مجلس گفت: هنوز نمایندگان متوجه موضوع احیاء نیستند؛ ما باید 

های مطالعاتی اید آنها وارد کار شوند. باید فرصتها استفاده کنیم، بNGOآنها را آگاه کنیم. ما باید در ستاد بیشتر از گذشته از توان 

را برای دانشجویان فراهم کنیم و در این زمینه از وزارت علوم و جهادکشاورزی کمک بخواهیم. وی در بخش دیگری از سخنانش از 

 تجریشی برای همراهی، پیگیری و مدیریت امور تشکر کرد. 

 شویماینجا موفق نشویم، هیچ جا موفق نمی

ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با تاکید براینکه برنامه بازنگری نقشه راه احیای دریاچه در پایان جلسه مدیر دفتربرنامه

ار ای به عنوان ضمانت اجرایی کارومیه باید به سرعت تکمیل شود؛ گفت: در خصوص موضوع ترسیم ساختار جدید یا تصویب مصوبه

بگیریم.تجریشی افزود: ستاد  های داخلی و خارجی بهرهپس اجرایی شود. ستاد باید کماکان از تمام ایدهستاد باید بررسی شود. س

های دیگر تامین منابع مالی بررسی و دنبال کند. در نقشه راه جدید رویکرد از باال به پایین پیشین با رویکرد از پایین موظف است راه

شود. وی در خصوص بازنگری در زمان احیاء نیز توضیح داد: حوضه آبریز موری دارلینگ در به باال ادغام شود؛ تا سرعت کار بیشتر 
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سال زمان صرف شد تا احیاء شود. پس ستاد باید با  20میلیارد دالر  30های آبی است که برای احیای آن با استرالیا یکی از حوضه

 ن اگر اینجا موفق نشویم، در جاهای دیگر نیز موفق نخواهیم شد.دقت کارها را پیش ببرد و خود را صرفا محدود به زمان نکند. چو

http://www.iana.ir/fa/news/4۸۰۰3/%D۸%B9%DB%۸C% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

افتتاح چند پروژه عمرانی در اردبیل با حضور رئیس سازمان محیط زیست به مناسبت هفته دولت/ کالنتری: با برداشت 

 بی رویه آب باید محکم برخورد شود/برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی یک فاجعه خواهد بود

حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در همزمان با هفته دولت معاون رئیس جمهور چندین پروژه با 

به گزارش ایانا از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل، معاون رئیس جمهور و رئیس .اردبیل به بهره برداری رسید

 .بهره برداری رساندسازمان حفاظت محیط زیست در بدو ورود به استان اردبیل مجموعه بازار چاقوسازان اردبیل را به 

کالنتری در این سفر کشتارگاه آرتا جوجه سبالن و چندین پروژه عمرانی دولتی و غیردولتی دیگر را نیزبه صورت همزمان از طریق 

 .ویدیو کنفرانس افتتاح کرد. همچنین مجتمع صنایع غذایی لمان با حضورعیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست افتتاح شد

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آیین افتتاح مجتمع صنایع غذایی لمان شرکت  عیسی کالنتری

نورد گستر اردبیل گفت: افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی در کشور به جد پیگیری می شود و محصوالت تولیدی باید از استاندارد 

ازاریابی جهانی برای محصوالت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و وی بیان کرد: در کنار کیفیت، ب.جهانی برخوردار باشند

 .واحدهای تولیدی باید برای ورود به این بازارها و رقابت در آن از فناوری نوین و استاندار برخوردار باشند

م می شود و باید در مصرف معاون رییس جمهور چالش آب در کشور را چالشی بزرگ دانسته و بیان کرد: آب تکرار نشدنی بوده و تما

 .بیش از حد آن سخت گیری شود ، آب اگر تمام شود بحران مهاجرت کشور را فرا می گیرد

رویه آب برای کشور فاجعه است و باید برای مقابله با آن به هیچ کس رحم نکرده و محکم با آن کالنتری اضافه کرد: برداشت بی

ت وزیر جهاد کشاورزی هم در این آیین گفت: اولین چالش کشاورزی در کشور چالش عباس کشاورز معاون بهبود زراع.برخورد شود

آب است و باید برای رفع این چالش تدابیری اتخاذ شود، ضمن اینکه تحت تاثیر پذیر بودن بازار نیز چالشی است که کشاورزان را 

 .افزایش مبادله کاال در کشور با آن مقابله کرد رنج می دهد و باید با ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی، فرصت نگهداری و قدرت

وی نخستین ماموریت وزارت جهاد کشاورزی را تولید پایدار دانست و افزود: تامین امنیت غذایی و باال بردن درآمد کشاورزان از جمله 

زمینی در استان اردبیل تولید  هزار تن سیب 800مجید خدابخش استاندار اردبیل نیز گفت: . اهداف مورد پیگیری این وزارتخانه است

هزار تن ظرفیت سردخانه و  80وی با بیان اینکه احداث .هزار تن آن انبار و سردخانه وجود دارد 50می شود که برای ذخیره تنها 

اعتبار  میلیارد ریال 900هزار تن سردخانه و انبار صادر شده و برای آن  220انبار در استان در مراحل پایانی است، افزود: مجوز 

وی با اشاره به کمک فنی دولت در این زمینه گفت: بخش خصوصی فعال در این زمینه مورد حمایت دولت قرار .تخصیص یافته است

حسین پیرموذن مدیرعامل مجتمع صنایع غذایی لمان نیز گفت: این کارخانه یکی از مجهز ترین کارخانه های کشور بوده .می گیرند

 . نفر راه اندازی شده است 150لی سیب زمینی با اشتغالزایی و برای ایجاد صنایع تبدی

 .وی بیان کرد: محصوالت تولیدی این مجتمع نیاز داخلی را تامین کرده و بخشی از آن به کشورهای همسایه صادر خواهد شد

ه در بیشتر اوقات به خاطر پیرموذن اضافه کرد: راه اندازی این کارخانه کمک خوبی برای سیب زمینی کاران اردبیلی خواهد بود ک

وی عنوان کرد: برای اولین بار سیب زمینی در اردبیل به قیمت هشت هزار ریال از کشاورزان در این .نوسانات بازار متضرر می شدند

نی هزار تن سیب زمی 800اردبیل ساالنه بیش از .کارخانه خریداری می شود و این امررضایتمندی کشاورزان را به دنبال داشته است

تولید می کند که بیش از دو سوم آن به صورت خام از استان خارج می شود. همه ساله به دلیل نوسانات بازار کشاورزان این استان 

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل در مراسم افتتاح مجتمع صنایع غذایی لمان اظهار کرد: این .متحمل خسارت های زیادی می شوند

سیب زمینی در سال با مدت ماندگاری کوتاه و تبدیل آن به محصولی با مدت ماندگاری باال تاثیر هزار تن  60مجموعه با خرید 
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حسین پیرموذن گفت: این مجموعه اولین تولید کننده خالل سیب زمینی .بسزایی در حل مشکالت کشاورزی استان خواهد داشت

 .دنیا در حال فعالیت استسرخ شده منجمد در استان اردبیل است که با به روزترین ماشین آالت 

نفر اشتغالزایی انجام  150تن سیب زمینی نیمه منجمد است که برای بیش از  5وی گفت: ظرفیت تولید این مجموعه در هر ساعت 

 گرفته است که موجبات توسعه اقتصادی در استان خواهد شد

w.iana.ir/fa/news/http://ww4۸۰۰4/%D۸%A7% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹6شهریور ماه  4شنبه 

 96دستور حجتی برای ادامه خرید توافقی شیرخام تا پایان سال

ادامه  96مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با بیان اینکه بنا بر دستور وزیر جهاد خرید توافقی شیرخام تا پایان سال  <کشاورزی

 .تومان کاهش یافته است 100دارد، گفت: قیمت هرکیلوگرم جو در بازار 

 ظهارداشت: این قضیه در دست پیگیریز سوم مشوق صادراتی لبنیات هنوز پرداخت نشده است، افا اینکه بیان با علیرضا عزیزالهی

 .تر فاز سوم یارانه مذکور نیز به حساب کارخانجات لبنی واریز شوداست تا هر چه سریع

تن شیرخام از دامداران خریداری و  850روزانه حدود  :وی با اشاره به اینکه خرید توافقی شیرخام همچنان ادامه دارد، اضافه کرد

 .می شود چراکه صادرات این کاال شرط بهره مندی از یارانه صادراتی استشیر خشک استحصالی آن صادر 

ادامه دارد  96مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: بنا بر دستور وزیر جهاد کشاورزی خرید توافقی شیرخام تا پایان سال 

 .باید مجددا تصمیم گیری شود 97و درباره سال 

 تومانی قیمت جو در بازار 100کاهش 

تومان ارزان شده  100عزیرالهی در بخش دیگری از سخنان خود درباره قیمت نهاده دامی جو، افزود: قیمت این نهاده در بازار حدود 

 .تومان است 930تومان هم رسیده اما در جنوب کشور مقداری گران تر و نزدیک به  890الی  870و در شمال تا حدود 

دالیل کاهش جزیی قیمت جو در بازار نیز اضافه کرد: حجم زیادی از این نهاده از طریق بنادر شمالی وارد کشور شده و وی درباره 

واردکنندگان شمالی در رقابت هستند که کاالی خود را به فروش برسانند؛ همچنین شرکت پشتیبانی امور دام و صندوق دامپروری 

 .کشور در حال توزیع این نهاده هستند

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=4۵bd37a۵cdcd4۱4۱9۱7 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

کود  6استاندارد تا پایان شهریور/ ابالغ و اجرایی شدن  "سوپرفسفات تریپل"هزار تن  6۰کشتی حاوی  2ورود 
 درصد یارانه به کودهای آلی کارشناسی نیست 3۵ماه آینده/ تخصیص  2پرمصرف تا 

تا  "سوپرفسفات تریپل"هزار تن کود شیمیایی  60مشاور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعالم اینکه دو کشتی حاوی 

ساس تمهیدات اتخاذ شده و در حال اجرا ایران تا سه سال آینده از البته بر ا :شود، گفتاواخر شهریورماه سال جاری وارد کشور می

 .شودنیاز میواردات انواع کودهای شیمیایی بی

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این مشاور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاهی امروز در گفت

هزار  100شود و برای تولید تن کودهای فسفاته پایه )سوپرفسفات تریپل( در داخل کشور تولید میهزار  50خبر افزود: ساالنه حدود 

 رسد.برداری میسازی شده که تا پایان سال جاری به بهرهتن از این نوع کود در داخل کشور ظرفیت

هزار تن در سال  150ریپل( با درصد خلوص باال اهلل مالزاده با اشاره به اینکه ظرفیت تولید کودهای فسفاته پایه )سوپرفسفات تشمس

سازی در داخل تأمین شود؛ بنابراین هزار تنی این نوع کود باید یا ازطریق واردات یا استفاده از ظرفیت 50است، بیان کرد: کمبود 

المللی از طریق واردات نهای داخلی و بیکمبودها و کودهایی که امکان تولید آن در داخل کشور وجود ندارد، طی برگزاری مناقصه

است تا اواخر  "سوپرفسفات تریپل"هزار تن کود شیمیایی  30شود که در راستای تحقق این امر، دو کشتی که بار هرکدام تأمین می

 شود.شهریورماه سال جاری وارد کشور می

 میلیون تن کودهای ازته پایه 3توان صادراتی 

هزار تن است، ادامه داد: از این میزان ساالنه حدود یک میلیون و  200ازته پایه دو میلیون و وی با بیان اینکه نیاز کشوربه کودهای 

تا سه  2.5شود و غیر از تأمین نیاز کودهای ازته پایه در داخل کشور، توان صادراتی هزار تن کود ازته در کشور مصرف می 400

وشیمی بزرگ با کیفیت عالی تولید و به کشورهایی نظیر هند و چین میلیون تن ازاین نوع کود وجود دارد که توسط پنج واحد پتر

شود که این میزان برای تأمین نیاز داخل هزار تن کود سوپرفسفات ساده در کشور تولید می 125شود.به گفته وی، حدود صادر می

 کشور کافی بوده و نیازی به واردات در این بخش وجود ندارد.

 های پایهدرصدی تولید کود ۸۰افزایش 

بینی تولید پنج میلیون تن انواع کود در مشاور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاهی با پیش

هزار تن انواع کودهای شیمیایی پایه در داخل کشور تولید شد که این  200کشور طی سال جاری، عنوان کرد: سال گذشته حدود 

درصد نیازکودهای  80رسد.مالزاده با اشاره به اینکه بیش از هزار تن می 350درصدی به  80جاری با افزایش  میزان تولید در سال

روز در درصد نیاز کود کشور وابسته به واردات است که روزبه 20شود، یادآور شد: کمتر از شیمیایی پایه از تولیدات داخلی تأمین می

شود، همچنین وزارت جهاد نیاز مییران تا سه سال آینده از واردات انواع کودهای شیمیایی بیحال کاهش است و با ادامه این روند، ا

کشاورزی در صدد تأمین نیاز داخل با رعایت کیفیت و قیمت مناسب است که در این میان اولویت تأمین نیاز با تولید داخل خواهد 

های پتاسه شامل کلروپتاسیم و فسفات پتاسیم تأکید کرد: ساالنه حدود هزار تنی کشور به انواع کود 300بود.وی با اشاره به نیاز 

هزار تن از این  70سازی تولید شود، همچنین ظرفیتهزار تن انواع کودهای کلروپتاسیم و فسفات پتاسیم در کشور تولید می 100

نیاز به این نوع کودها ازطریق واردات تأمین دو نوع کود انجام شده که تا پایان سال جاری به شبکه تولید وصل خواهد شد و مابقی 

شود.مشاور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاهی با اشاره به اینکه نیاز واقعی کود در کشور می
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ان ساخت: این میزان هزار تن و مصرف ساالنه حدود دو میلیون تن کود در کشور است، خاطرنش 800ساالنه حدود چهار میلیون و 

هزار تن  700کنند، البته یک میلیون و درصد کود مورد نیازکشور را مصرف می 50دهد که کشاورزان هنوز کمتر از مصرف نشان می

 از کل کود مصرفی، به کودهای شیمیایی اختصاص دارد.

ای توسط صورت غیریارانهر تن در کشور است که بههزا 100مالزاده اضافه کرد: توان تولید انواع کودهای زیستی، آلی و میکرو حدود 

شود، همچنین وزارت جهاد کشاورزی معتقد است مصرف تلفیقی همه کودها باعث افزایش بخش خصوصی تولید و در بازار عرضه می

میلیون  9ساالنه شود.وی با بیان اینکه طبق آمار معاونت امور دام جهاد کشاورزی عملکرد و ارتقاء کیفیت محصوالت کشاورزی می

شود، اظهار کرد: کشاورزان برای از بین بردن مواد آالینده فضوالت دامی پس از دو سال نگهداری، تن فضوالت دامی در کشور تولید می

 کنند.از این نوع کودها به روش سنتی استفاده می

 قانون برنامه پنجم توسعه منطقی نیست ۱43گنجاندن بند )ز( ماده 

درصد  35راعت وزارت جهاد کشاورزی در ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاهی در پاسخ به این پرسش که اختصاص مشاور معاون ز

ترویج استفاده از کودهای آلی، زیستی "یارانه کودهای شیمیایی به کودهای آلی زیستی و ارگانیک در برنامه چهارم و پنجم توسعه 

گونه کشور حداقل در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف این هایو اندامی )ارگانیک( در سطح مزارع و باغ

درصد  35محقق نشده و در برنامه ششم اثری از آن نیست، گفت: تخصیص  "درصد کل کودهای مصرفی در پایان برنامه 35کودها به 

هزار تن کود  700و زیستی است و مصرف یک میلیون و  قانون برنامه توسعه مربوط به ترویج کودهای آلی 143یارانه بند )ز( ماده 

دهنده، غیرفنی بودن این بند گنجانده شده در قانون است؛ چراکه مصرف کودهای میلیون تن کود دامی نشان 9شیمیایی و 

 غیرشیمیایی سه تا چهار برابر کودهای شیمیایی است، به همین دلیل در برنامه ششم توسعه بند فوق حذف شده است.

مالزاده بیان کرد: درون کودهای آلی مواد مؤثری وجود ندارد و تنها به بهبود خاک و فراهم کردن شرایط مناسب برای جذب سایر 

 باید از کودهای شیمیایی استفاده کرد. NPKکند؛ بنابراین برای تأمین مواد غذایی و جذب عناصر مفید مثل ها کمک میاِلِمان

درصد میزان مصرف یک میلیون و  35مه ششم، میزان مصرف کودهای زیستی آلی وارگانیک باید به وی همچنین افزود: طبق برنا

اکنون بیش از پنج میلیون تن کود دامی حاوی ماده رسید، اما همهزار تن می 595هزار تنی کودهای شیمیایی یعنی معادل  700

د کرم کمپوست تولید ندارد.مالزاده با بیان اینکه هدف پرورش ورمیشود؛ بنابراین نیاز به ترویج بیش از حد امروز وجوآلی مصرف می

کمپوست است که عناصر غذایی خاصی در آن وجود ندارد است، عنوان کرد: کود دامی مواد اولیه مورد استفاده در پرورش کرم ورمی

مپوست مصرف کند که حمل و نقل و ککیسه ورمی 100عنوان مثال کشاورز به جای مصرف یک کیسه سوپرفسفات تریپل باید و به

تواند جایگزین مناسبی برای کمپوست نمیتوزیع آن در اراضی کشاورزی هزینه زیادی برای کشاورزان به همراه دارد؛ بنابراین ورمی

 باشد. NPKکودهای شیمیایی کشاورزی دارای عناصر 

 میلیارد تومانی به کودهای شیمیایی 66تخصیص یارانه 

های اینکه وزارت جهاد کشاورزی ترویج مصرف بهینه کودهای آلی، زیستی، ارگانیک و شیمیایی را درسرلوحه برنامه وی با اشاره به

میلیارد تومان یارانه به کودهای شیمیایی اختصاص یافت که برای دو میلیون تن کود  66خود دارد، ادامه داد: سال گذشته حدود 

تومان بود، این  50همچنین یارانه پرداخت شده به هر کیلوگرم کود شیمیایی کمتراز شود، شیمیایی عدد بسیار کوچکی محسوب می

 تومان است. 100در حالی است که متوسط پرداخت هزینه حمل کود در کشور بیش از 

 ابالغ و اجرایی شدن استاندارد شش کود پرمصرف تا دو ماه آینده
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گیاهی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: اجباری کردن اجرای استاندارد شش مشاور معاون وزیر درساماندهی کود و بهبود تغذیه 

های درصد مصرف کودهای داخل کشور را به خود اختصاص داده، پس از دو سال پیگیری و برگزاری جلسه 80کود جدید که بیش از 

صویب شد و پس از تأیید شورای عالی استاندارد، های فنی سازمان استاندارد تفراوان با سازمان استاندارد، دوباره تدوین و در کمیته

ات سوپرفسف"اجرای استاندارد این نوع کودها تا دو ماه آینده ابالغ و عملیاتی خواهد شد.به گفته مالزاده، این شش نوع کود شامل 

د به ارتقاء ین استانداراست که ا "آمونیوم فسفاتساده، سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم، کلروپتاسیم، سولفات آمونیوم و دی

کیفیت کودهای مصرفی کشور و قانونمند شدن آن کمک فراوانی خواهد کرد.وی در پاسخ به این پرسش ایانا که ایران از لحاظ تولید 

شته ابندی جهانی در این باره شرکت دانواع کودهای شیمیایی، ارگانیک، آلی و زیستی چه جایگاهی در دنیا دارد و آیا تاکنون در رتبه

بندی در دلیل تنوع نیاز و تولید، رتبهبندی جهانی از نظر تولید کود شرکت نداشته و بهاست، یادآور شد: ایران تاکنون در هیچ رتبه

این باره انجام نشده، اما ایران با صادرات ساالنه بیش از سه میلیون تن کود ازته از کشورهای مطرح و فعال در تجارت این بخش 

 است.

 برند فرمول کود در کشور ۵۰۰۰ش از ثبت بی

به بعد آئین نامه ثبت کود را تدوین کردیم که تمام کودهای مصرفی ثبت نشده در کشور قابل  92مالزاده با اشاره به اینکه از سال 

داران خریداری بردر کشور ثبت شده که توسط کشاورزان و بهره "برند فرمول کود 800هزار و پنج"مصرف نباشد، اضافه کرد: بیش از 

ها با حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، سازمان شود.وی در پایان اظهار کرد: کارگروه پایش کود در استانو استفاده می

تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان تعاون روستایی ایجاد شده که نظارت 

لیل دعنوان کاالی قاچاق محسوب شده و فروشندگان این کاالها بهبازار را بر عهده دارند و کودهای ثبت نشده بهکودهای توزیعی در 

توزیع کاالی قاچاق جریمه خواهند شد که درنتیجه با تشکیل این کارگروه کیفیت کودها در سه سال اخیر نسبت به گذشته افزایش 

 یافته است./

http://www.iana.ir/fa/news/47870/%D9%88%D8 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۱تاریخ: 

 درصد کودهای بیولوژیک دریافت شده توسط موسسه تاییدیه دریافت کردند 7۰تا  60

کود بیولوژیک توسط موسسه تحقیقات خاک و  120تا  110حدود رئیس گروه بیولوژی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب گفت: 

هادی اسدی رحمانی در گفتگو با خبرنگار ایانا .انددرصد این کودها، از موسسه تاییدیه دریافت کرده 70تا  60آب دریافت شده که بین 

شکی، های خاک مثل خکنند. برخی در مقابل تنشد میدرباره کودهای دریافتی توسط موسسه بیان کرد: برخی از این کودها برای گیاه عنصر ایجا

 دهند ما در میان محصوالت دریافتی، همه این حاالت را داریم.گیاه را مقاوم کرده و برخی دیگر، هورمون محرک رشد در اختیار گیاه قرار می

ا مدعی هستند که مصرف بیش از دانند زیربرخی واردکنندگان کودهای شیمیایی، کودهای بیولوژیک را محصوالت کم خطری نمی

کند اما رئیس گروه بیولوژی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب حد کودهای بیولوژیک زمینه تجمع توکسین در خاک را فراهم می

اند. هرچقدر باکتری به خاک وارد کنید، خاک ها از خود خاک جدا شدهها را بی اساس توصیف کرد.وی افزود: این باکتریاین گفته

ها را متعادل کند.به گفته اسدی رحمانی اگر یک عنصر شیمیایی نظیر کادمیوم به خاک ارگانیزمن قدرت را دارد که جمعیت میکروای

شود اما اگر یک باکتری را وارد خاک کنید، یابد. بخشی از آن هم وارد گیاه میوارد کنید، این عنصر در خاک جمع شده و افزایش می

شود تا به حد تعادل هزار باکتری در هر گرم برسد.وی اضافه کرد: این عدد تخمینی است در خاک کم میمعموال سطح جمعیت آن 

های مختلف، متفاوت است. بنابراین اگر بیش از حد باکتری در قالب کود بیولوژیک به ها هر گرم خاک برای گونهو تعداد باکتری

ش کنید، خواهید دید که خاک جمعیت آن باکتری را به تعادل رسانده است.رئیس ها را شمارماه بعد تعداد باکتری 6خاک وارد شود و 

گروه بیولوژی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب با بیان اینکه ما توان تولید کود بیولوژیک را در ایران داریم، بومی بودن این کودها 

و خاک  ها با گیاهاناده شود، به دلیل اینکه میکروارگانیزمرا دارای ارجحیت دانست.وی افزود: اگر کود بیولوژیک بومی در کشور استف

کنند.اسدی رحمانی گفت: اثر تر است اما این بدان معنا نیست که کودهای خارجی در ایران کار نمیما تناسب بهتری دارند، ارجح

یاهانی اند و این کودها با گیدا کردهمثبت کودهای بیولوژیک بومی معموال بیشتر است زیرا با شرایط آب و هوایی ما تطابق بهتری پ

توان حکم صد درصد داد که اگر کود خارجی به ایران وارد شود، در اند. اما نمیکه در اقلیم ما رویش دارند نیز تطابق بهتری یافته

 ت.ایم که در مزرعه پاسخ نداده اسدهد. ضمن آنکه ما مواردی از کود بیولوژیک داخلی را داشتهمزرعه جواب نمی

توانم تایید کنم که شوند، این گونه پاسخ داد: نمیوی به این پرسش که آیا کودهای خارجی با افت عملکرد در ایران مواجه می

کودهای خارجی در ایران افت عملکرد دارند. باید کشاورز از این کود در مزرعه خود استفاده کند و عملکرد آن را تایید کند. مالک 

آورد.رئیس گروه بیولوژی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب درباره دالیل که کشاورز در مزرعه به دست می سخنان ما نتایجی است

تواند در این زمینه اثرگذار باشد. مثال کود تولیدی یک کارخانه کیفیت موثر نبودن کودهای بیولوژیک بیان کرد: خیلی عوامل می

در داخل کود وجود داشته باشد اما کارخانه به این مسئله توجهی نکند. یا کود با نداشته باشد. یا اینکه تعداد مشخصی باکتری باید 

های کود بیولوژیک از نظر شورپسندی غربالگری شرایط خاک سازگار نباشد.وی ادامه داد: گاهی خاک یک منطقه شور است اما باکتری

به شوری ندارند.به گفته اسدی رحمانی اگر ارقام گیاهی ما یابیم زیرا باکتری تحمل اند، در نتیجه به نتیجه مطلوب دست نمینشده

یک شود کودهای بیولوژدهد. اما مهمترین دلیلی که سبب میبا یک رقم خاص باکتری تطابق نداشته باشد، کود در مزرعه جواب نمی

 گردد.ز میدر مزرعه کارایی نداشته با شد، کیفیت پایین خود کود است که به کارخانه و خط تولید محصول با

http://www.iana.ir/fa/news/47771/60%D-8%AA%D8%A7- 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 هزار تن قرارداد برای انواع کودهای فسفاته و سولفاته ۱۸۰انعقاد بیش از 

خدمات حمایتی کشاورزی ضمن تأکید بر همراهی و پشتیبانی از بخش خصوصی به عنوان یکی از رسولی مدیر عامل شرکت 

ماه نخست سال خبر  5راهبردهای اصلی این شرکت از جدیدترین اتفاق های رخ داده در حوزه مسوولیت این شرکت و نتایج اقدامات 

 .داد

 و واردات چگونه بوده است؟و سهم تولید داخل  ۱39۵عملکرد خرید کودهای کشاورزی در سال 

تن انواع کودهای شیمیایی بوده است که از این  1/821/000بالغ بر  1395عملکرد خرید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال 

هزار تن از محل واردات تأمین و تدارک شده است. بعبارتی سهم  303تن از محل تولیدات داخل و مقدار  1/518/000میزان مقدار 

 درصد بوده است. 16درصد و سهم واردات  84حدود  1395نندگان داخلی در برنامه خرید شرکت خدمات حمایتی در سال تولیدک

برنامه تأمین و تدارک کودهای کشاورزی در سال جاری به چه میزان است و تولیدات داخلی چه سهمی از آن را به خود 

 اختصاص خواهند داد؟

تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه می باشد که در حدود  2/305/000متبوع بالغ بر  در سال جاری برنامه ابالغی وزارت

هزار تن نیز از محل واردات تأمین خواهد شد. بعبارتی سهم تولیدات  300تن آن از محل تولیدات داخل و مقدار تقریبی  2/000/000

 درصد در سال قبل افزایش خواهد یافت. 84ز داخلی در برنامه تأمین و تدارک کودهای کشاورزی در سال جاری ا

 علت واردات بخشی از کودهای شیمیایی از خارج از کشور چیست؟ *

خوشبختانه در کشور طی سال های اخیر با حمایت های دولت تدبیر و امید ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه تولید داخلی در 

تند ارایه شده بیانگر سهم قابل توجه تولیدات داخلی در برنامه تأمین کودهای کودهای کشاورزی اتفاق افتاده است و آمار و ارقام مس

کشاورزی کشور است. فقط در چند نوع از کودهای کشاورزی از جمله کود سولفات پتاسیم یا سوپر فسفات تریپل به علت محدودیت 

ای بخش کشـــاورزی را نمی نماید که البته چشم در مواد اولیه و یا پایین بودن ظرفیت های احداث شده، تولید داخلی کفاف تقاض

 که دش خواهد اضافه داخل تولید به جدیدی  انداز تولید داخلی دراین دو نوع کود استراتژیک نیز بسیار روشن بوده و ظرفیت های

 واهدخ رفع کامل بطور واردات به نیاز و شده تولید کشور داخل در کامل بطور نیز کود نوع دو این آینده سال سه تا دو ظرف مطمئناً

 ی اولویتی برای تولیدات داخلی قائل هستید؟کشاورز حمایتی خدمات شرکت خریدهای برنامه در آیا .شد

آمار و اعداد ارایه شده بیانگر اولویت و سهم باالی تولیدات داخلی در برنامه تأمین و تدارک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. 

ما برای تأمین کودهای ابالغی ابتدا مناقصات داخلی را طی چند مرحله برگزار نموده و پس از جذب کامل ظرفیت تولیدات داخلی 

نسبت به مناقصات بین المللی اقدام می نمائیم. در پنج ماهه ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ده  در صورت وجود کسری و نیاز

هزار تن قرارداد برای کودهای ســـوپر فسفات تریپل، ســولفات  180مناقصه داخلی برگزار نموده ایم که ماحصل آن انعقاد بیش از 

مناقصات بین المللی برگزار شده طی این مدت کمتر از سه مرحله بوده  پتاسیم و سوپر فسفات ساده بوده است. در حالی که کل

   /.است

http://www.iana.ir/fa/news/47838/%D8%A7%D9%86% 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۶ : تاریخ

 انجمن مدنی در نیجریه اجازه کشت محصوالت تراریخته را ندادند ۸7 :گاردین
گویند این محصوالت انجمن مدنی در نیجریه اجازه کشت محصوالت تراریخته را در این کشور ندادند، آنها می 87گاردین اعالم کرد:  

به نقل از گاردین، گروه انجمن مدنی طرح مؤسسه  خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین .برای سالمتی زیان دارد

 .برای پرورش کاساوای تراریخته در نیجریه را نپذیرفتند (IITA)ای المللی کشاورزی حارهبین

ای مخالفت خود را با کشت این گیاه در نیجریه یهگروه انجمن مدنی طی بیان 87به همراه « بنیاد سالمت و مادر زمین»در این راستا 

پذیرفته است که چنین طرحی در هیچ جای  IITA مدیر پروژه هومف بایوسیفتی، اعالم کرد: مؤسسه« جویس اوکژن».اعالم کردند

و برای  شونددوباره میدر حال حاضر محصوالتی نظیر لوبیا، ذرت و پنبه در نیجریه از نظر تراریخته بودن بررسی .دنیا اجرا نشده است

 .اینکه کشاورزان محصوالت باکیفیتی تولید کنند الزم است اینگونه محصوالت کشت نشوند

 رایب ها کربوهیدرات بزرگ منبع سومین کاساوا گیاهی از تیره فرفیون بوده وخاص مناطق حاره ای ومرطوب است، نشاسته کاساوا

 .ستا استوایی مرطوب مناطق در ساکن جمعیت برای هزینه کم محصولی و رود می شمار به جهان در انسان

ا زشود اما انتقادات زیادی وجود دارد اینکه این گونه محصوالت بیماریاگر چه محصوالت تراریخته در برخی کشورهای کشت می

 .کنندا محدود میزا هستند و موج عظیمی ایجاد شده که کشورهای مختلف استفاده و کشت این گونه محصوالت را منع یسرطان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960606000412 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۶/۰۸ : تاریخ

سوریه آب سالم ندارند/ راهکار بانک جهانی برای بحران آب در میلیون نفر در  ۱۵المللی نهاد بین 2بر اساس گزارش 
 خاورمیانه

های کشورهای درگیر جنگ اعالم کرد: مهاجمان در سوریه بیشتر پمپ شدید آب در خاورمیانه به ویژه بانک جهانی با اشاره به بحران 

  .میلیون کودک هستند 6.4آب سالم دارند که میلیون نفر نیاز ضروری به  15کنند آب را خراب و منابع آبی را آلوده می

، بانک جهانی در گزارشی درباره بحران آب در خاورمیانه و راهکارهای مقابله با آن نوشت خبرگزاری فارسالملل به گزارش اقتصاد بین

ه دلیل ناکافی بودن منابع آب و نیز استفاده از آب غیربهداشتی خسارت میلیارد دالر ب 21منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ساالنه 

بانک جهانی همچنین هشدار داد که اقدام بسیار ضروری برای اجتناب از تأثیرات منفی کمبود آب و پایداری رشد در این .بیندمی

استکهلم سوئد ارائه کرد، گفت: مدیریت ضعیف بانک جهانی در گزارشی که در کنفرانس هفته جهانی آب در .منطقه باید انجام گیرد

منابع آب و نیز آب غیربهداشتی در اکثر مناطق جهان که با کمبود آب مواجه هستند یک درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها 

اخلی خود را به درصد تولید ناخالصی د 4تا  2دهد. این درحالی است که کشورهایی که درگیر جنگ هستند را تحت تأثیر قرار می

این گزارش همچنین اضافه کرد که مرگ و میرها به واسطه آب ناسالم و غیربهداشتی در برخی از .دهنددلیل کمبود آب از دست می

بر اساس گزارش بانک جهانی، در حالی .این منطقه به ویژه کشورهایی که درگیر جنگ هستند از میانگین جهانی بسیار باالتر است

های مهاجرتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد ناتوانی در مبارزه با بحران آب های جاری و بحرانیریکه جنگ و درگ

یونیسف )صندوق کودکان ملل متحد( در .در این مناطق تأثیر بسیار جدی در زندگی و رفاه مردم و به ویژه ثبات سیاسی آنها دارد

های آب در شهرهای بزرگ به سال است درگیر جنگ هستند شبکه 2رد: در یمن که بیش از ای روز گذشته اعالم کبیانیه جداگانه

میلیون نفر از دسترسی به آب سالم و بهداشتی  15های جنگ در حال فروپاشی است و حدود شدت آسیب دیده و به دلیل خسارت

« سالح جنگ»ر جنگ هستند آب به عنوان سال است درگی 7یونیسف همچنین اضافه کرد: در سوریه که بیش از .محروم هستند

میلیون نفر نیاز ضروری به آب  15کنند و حدود های آب را خراب و منابع آبی را آلوده میشود و مهاجمان عمداً پمپاستفاده می

خشونت  بر اساس گزارش یونیسف در کشورهایی که درگیر جنگ و.میلیون نفر آنها کودک هستند 6.4سالم دارند که در این میان 

 .ندارند میلیون نفر دسترسی به آب نوشیدنی سالم 183ثباتی هستند، روی هم رفته و یا دچار بی

 راهکارهای مبارزه با بحران آب *

تقریباً دو برابر شده و  2050ل آفریقا تا سال شما و خاورمیانه در گزارش بانک جهانی تأکید شده است در حالی که جمعیت شهری 

هبود تواند شرایط بحران آبی را برسد تنها ترکیبی از برنامه و تکنولوژی و نیز ابزارهای مدیریتی آب مییون نفر میمیل 400به حدود 

در این زمینه آندرس جگرزکوگ متخصص در مدیریت منابع آب در بانک جهانی و یکی از نویسندگان همین گزارش گفت:  .بخشد

  .زان در مقایسه با میانگین جهانی استبازدهی آب در منطقه خاورمیانه به کمترین می

ع کنند؛ منابکند: کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا آب بسیار زیادی از منابع تجدیدناپذیر استفاده میاین گزارش تأکید می

  .ود نداردتجدیدناپذیر آبهایی هستند که در زیرزمین وجود دارد و در صورتی که از آنها استفاده شود امکان جبران دوباره وج

های جدید بسیار ضروری است اما باز هم کافی نیست باید درباره گوید: استفاده از تکنولوژی و نوآوریاین کارشناس بانک جهانی می

 (GDP) به اعتقاد جگرزکوگ منطقه خاورمیانه بیشترین بخش از تولید ناخالص کشور .های آب تجدیدنظر شودها و یارانهتعرفه

شود که آب در این کشورها بیش از اندازه استفاده چنین سیاستی باعث می .کندهای مصرف عمومی آب صرف میرانهخود را برای یا

 .گرددها در این مناطق دوباره به محیط برمیها و فاضالبچالش دیگر این است که تنها نیمی از پساب.شود
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های توان با استفاده از روشرد: در کنار مدیریت مناسب آب میای اعالم کچن مدیر ارشد بانک جهانی در بیانیههمچنین گانگژه

 .زدایی و بازچرخانی آب باشدتواند نظیر نمکها میجهانی حجم منابع آب را افزایش داد. این روش

ود ند با بهبتوانها میای را به کشور برگرداند، دولتتواند درآمد قابل مالحظهبر اساس گزارش بانک جهانی، اصالح مدیریت آب می

میلیارد دالر  10درصد و درآمد سالیانه کشور را تا  8ذخایر و ایجاد آبیاری بارانی برای کشاورزان، تولید محصوالت کشاورزی را تا 

ند از توانهای آبیاری زیادی هستند میکند کشورهایی مانند ایران، مصر و سوریه که دارای زمینبانک جهانی تأکید می.افزایش دهند

  .های آبیاری مدرن سود بیشتری ببرندهای کشاورزی به روشق مجهز کردن زمینطری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960608000394 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 کشاورزی در معرض تهدید/ بخش کشاورزی قربانی سوء استفاده های سیاسی سیاستمداران است

حزب اتحاد دموکراتیک آفریقای جنوبی می گوید که بخش کشاورزی قربانی سوء استفاده های سیاسی ادامه دار سیاستمدارانی است 

آفریقای جنوبی  (DA)1حزب اتحاد دموکراتیک.دارایی های ملی در نظر نمی گیرندکه این بخش را اهداف خود می دانند و آن را 

می گوید که بخش کشاورزی قربانی سوء استفاده های سیاسی ادامه دار سیاستمدارانی است که این بخش را اهداف خود می دانند 

، رهبر حزب اتحاد دموکراتیک (Roy Jankielsohn)و آن را دارایی های ملی در نظر نمی گیرند.این مقاله به قلم روی جانکیلسون 

اورزی بخش کش "اگریکالچر این نیوز"و نماینده این حزب در کمیته های کشاورزی و توسعه روستایی است. به گزارش ایانا از سایت 

یت ه روز برای تضمین امنبرای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی ایالت های آزاد روستایی بسیار مهم است. کشاورزان و کارگران ما شبان

غذایی جمعیت در حال رشد کشور کار می کنند. در حالی که بیشترین سهم کشور ما منجر به تولید محصوالت زارعی نمی شود، 

کشاورزان ما به اندازه کافی مواد غذایی مورد نیاز کشور را کشت و حتی در بعضی موارد صادر می کنند. بخش کشاورزی قربانی سوء 

های سیاسی ادامه دار سیاستمدارانی است که این بخش را اهداف خود می دانند و آن را دارایی های ملی در نظر نمی گیرند.  استفاده

اموال و معیشت هایی که آن ها )تمامی افراد در بخش کشاورزی( در تمام طول عمرشان ساخته و با اعتبار و کار سخت به دست 

د می شود. همچنین آن ها در معرض برخی اقدامات وحشیانه و خشونت آمیز قرار گرفته و آورده اند اغلب با سلب مالکیت تهدی

بسیاری از کشاورزان و کارگران آن ها جان شان را از دست می دهند. موضوع دیگر، سختی حمل و نقل کاالهای کشاورزی به بازارها 

مچنین ساکنان مزارع برای دسترسی به آموزش و و دسترسی به خدمات به دلیل وجود زیرساخت های جاده ای ضعیف است. ه

امکانات پزشکی در نتیجه تعطیلی مدارس مزارع و عدم توانایی خدمات بهداشتی درمانی روستایی برای دسترسی به مناطق دورافتاده 

توانستند به دلیل زیرساخت های جاده ای ضعیف مبارزه می کنند. در طول فصل آتش سوزی محلی، دولت های ایالتی و ملی ن

انجام دهند. بسیاری از آتش سوزی ها از زمین های شهری مانند  (FPA)2حمایت های الزم را از انجمن حفاظت از آتش سوزی

محل های دفع زباله به وجود می آید و به سرعت به سمت زمین های کشاورزی گسترش می یابد. در حالی که قانون وضعیتی را 

عضویت در اف پی آ محلی  (Dihlabeng)3ه بخشی از اف پی آ باشند، فقط شهرداری دیهالبنگبرای شهرداری ها فراهم می کند ک

و آتش سوزی  (Veld)را پرداخت کرده است. حزب اتحاد دموکراتیک از نمایندگان مجلس می خواهد که بند هفت قانون ملی ولد 

د به پشتیبانی و ارائه کمک های الزم به اف پی آ و صاحبان اصالح کنند تا وزیر مجبور شو "باید"به  "ممکن"جنگل را با تغییر کلمه 

 قانون آورده شده، بپردازد.  16اموال کسانی که در اطفاء آتش همکاری می کنند و در بند 

 پانوشت:

1 .Democratic Alliance  

2 .Fire Protection Associations 

 آزاد در آفریقای جنوبی. از ایالت های Thabo Mofutsanyanaمنطقه اداری در ناحیه . 3

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/47824/%DA%A9%D8%B4% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۲تاریخ: 

 کنندترین گوشت را عرضه میاوکراین ارزانترین و افزایش شاخص جهانی قیمت گوشت/ سوئیس گران

گذارد، بلکه نشان از نابرابری کشور جهان صورت گرفته نه تنها افزایش قیمت جهانی گوشت را به نمایش می 52هایی که در پژوهش

ینه تحقیقات جدیدی که در زم foodbev.comبه گزارش خبرنگار ایانا از .قیمت این محصول نسبت به حداقل دستمزدهاست

فرم های پلتها صورت گرفته است، نشان از افزایش هزینه تولید انواع گوشت دارد. این شاخص بر اساس دادهارزیابی هزینه

caterwings های فروشیاست که در آن جزئیات نرخ گوشت مرغ، گاو، گوسفند، ماهی و خوک را به نمایش گذاشته و از ارزیابی خرده

ها نشان داد که نوسانات بهای گوشت از کشوری به کشور ا حاصل شده است.تجزیه و تحلیل قیمتکشور پرمصرف دنی 50بیش از 

دیگر بسیار متفاوت است. همچنین تعداد ساعات مورد نیاز یک کارگر بر اساس حداقل دستمزد برای خرید یک کیلوگرم گوشت از 

کنندگان باید به ازای خرید یک کیلوگرم گوشت گاو، ک مصرفعنوان مثال، در دانمارکند. بهای به منطقه دیگر تغییر میمنطقه

دقیقه کار نیاز دارند. این در حالی است  42حداقل یک ساعت کار کنند. البته همین افراد برای خرید یک کیلوگرم گوشت خوک، به 

ساعت، برای  32گوشت بره که با وجود قیمت پایین گوشت در هند، کارگران این کشور باید برای به دست آوردن یک کیلوگرم 

ساعت کار کنند؛ بنابراین اگرچه ممکن است در  40ساعت و برای گوشت گوسفند حدود  10خریدن یک کیلوگرم مرغ بیش از 

کشوری، قیمت انواع گوشت به نسبت باال باشد، اما این حداقل دستمزدها و قدرت خرید است که میزان مصرف را تعیین 

ان کنندگترین گوشت را به مصرفترین و اوکراین ارزاندهد که در حال حاضر سوئیس گرانده نشان میآمدستکند.اطالعات بهمی

درصد باالتر از میانگین جهانی است، اما با توجه به حداقل  222کند. اگرچه میانگین قیمت مرغ در سوئیس، خود عرضه می

کنندگان ندارد. در مقابل، نرخ گوشت دان زحمتی برای مصرفشود، خرید این محصول چندستمزدهایی که در این کشور دیده می

طور کلی از تولیدکنندگان مطرح گوشت در دنیا تنها هفت کشور هند، تر از معدل جهانی است.بهدرصد پایین 60گاو در اوکراین، 

تر از متوسط نر هر پنج گروه گوشتی پاییاند میانگین بهای داخلی گوشت را دبرزیل، ویتنام، لهستان، انگلستان، چین و اسپانیا توانسته

های خود روند، قیمتشمار میطور ویژه استرالیا و نیوزیلند که دو تولیدکننده بزرگ گوسفند و گاو در جهان بهجهانی نگه دارند. به

االتر از معدل دیگر کشورها درصد ب 19.9عنوان مثال، نرخ گوشت گوسفند در نیوزیلند، اند. بهرا باالتر از میانگین جهانی ثبت کرده

درصد باالتر از متوسط جهانی برآورد شده  22.4تا  8.2است.به همین ترتیب، قیمت گوشت گاو، مرغ، ماهی و خوک در آمریکا بین 

ق شود.اگرچه طبترین تولیدکنندگان در هر چهار گروه نام برده محسوب میاست. این در حالی است که ایاالت متحده یکی از بزرگ

کیلوگرم به ازای هر نفر کاهش یافته، اما با توجه به  0.3سال گذشته مصرف گوشت به میزان  20به طور متوسط در  OECDزارش گ

رود که تقاضا در دهه آینده برای مصرف گوشت افزایش یابد. البته پیشنهادهای جایگزین مانند مصرف رشد جمعیت حهانی انتظار می

اخیر تقاضا برای گوشت را کاهش داده و این راه تا تأمین پایدار پروتئین مورد نیاز جوامع ادامه های سبزیجات یا حشرات در سال

آمده در آخرین تحقیقات حاکی از دستهای بهشاخص"گوید: در این باره می caterwingsدارد.الکساندر برونت، مدیرعامل شرکت 

های مبهمی در این بخش وجود دارد که یکی از غذا است. زیرا پرسش المللی در زمینه مصرفافزایش قیمت گوشت و نابرابری بین

ترین آنها جای خالی قیمت انواع غذا در اقتصاد کالن بیشتر کشورهاست؛ آن هم در شرایطی که دنیا به سمت جهانی شدن پیش مهم

 /"رود.می

http://www.iana.ir/fa/news/47783/%D8%A7%D9%81% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

درصدی وام های اعطایی به  43/ افزایش 2۰۱7-۱۸طرح های جدید پاکستان برای تقویت بخش کشاورزی در بودجه 

 کشاورزان / اختصاص برق ارزان برای چاه های کشاورزی

گنجانده  2017-18منظور تقویت بیشتر بخش کشاورزی، برنامه های ابتکاری حمایتی و جدیدی را در بودجه سال دولت پاکستان، به 

 2017-18دولت پاکستان، به منظور تقویت بیشتر بخش کشاورزی، برنامه های ابتکاری حمایتی و جدیدی را در بودجه سال .است

 (ZTBL)1، دولت طرحی را با همکاری بانک محدود زراری طریقتی"تی ویبیزینس پالس "به گزارش ایانا از سایت گنجانده است.

درصد برای کشاورزان راه اندازی کرد. صاحبان زمین های کوچک می توانند هرساله،  12.5با دارایی  (NBP)2و بانک ملی پاکستان

هزار روپیه به هر کشاورز قابل پرداخت 50 درصد کاهش دهند. در کنار این امر، وام های کوچک تا 9.9وام های کشاورزی را به میزان 

و سایر بانک ها ارائه خواهد شد. برای کمک به کشاورزان، حجم  ZTBL ،NBPمیلیون وام از سوی بانک های  2است، در حالی که 

سیده است. درصدی به یک هزارو یک میلیارد روپیه ر 43میلیارد روپیه بوده با افزایشی 700اعتبارات کشاورزی که در سال گذشته 

در اقدام دیگری برای حمایت از کشاورزان، دولت تصمیم گرفته است که سهام موجود کود اوره وارداتی در بازار محدود ملی کود 
3(NFLM) 4را با امتیاز یک هزار روپیه برای هر کیسه به فروش برساند. به منظور سهولت در پرداخت یارانه کودهای فسفره(DAP) ،

 100به  400، از (GST)5ه این مسئله مالیات فروش ثابت داشته باشد. در نتیجه، مالیات بر کاالها و خدماتتصمیم گرفته شد ک

میلیارد روپیه بر یارانه ها تأثیر خواهد گذاشت. با کاهش نرخ مالیات و یارانه قیمت هر کیسه کود  13.8روپیه کاهش یافت. این امر، 

، میزان تعرفه 2017حفظ شود. دولت در سال مالی  2017-18ای هر کیسه در سال مالی روپیه بر 400اوره، باید مبلغ یک هزارو 

روپیه را ادامه خواهد داد تا برق ارزان قیمتی را  5.35با نرخ  (Agri-tube Well)یارانه ای خود برای چاه های کشاورزی لوله ای 

میلیارد  27، حدود 2017-18شاورزی لوله ای در سال مالی برای این چاه ها تأمین کند و برآورد کرده است که هزینه چاه های ک

روپیه خواهد بود. همچنین دولت اقدمات دیگری را برای کاهش مالیات در بخش کشاورزی مطرح کرده و بار مسئولیت وارادات بخش 

سال  5حله واردات را طیکشاورزی را کاهش داده است. عالوه براین، تصمیم گرفته است که مبلغ گمرکی و مالیات بر فروش در مر

ساله به صفر درصد برساند. مالیات بر کاالها و خدمات مربوط  5برای ماشین آالت برداشت محصول و کمباین های جدید و تا عمر 

به بذرهای هیبریدی وارداتی آفتاب گردان و کانوال نیز حذف شده است و در جایی دیگر، برای کاهش نرخ مالیات فروش ماشین آالت 

درصد برای برخی ماشین آالت خاص این بخش کاهش یافته است. در حال  7به  17اتی در بخش مرغداری، میزان مالیات از وارد

ساعت  36تا  3حاضر پیشنهاد شده است که مالیات فروش و واردات عرضه موتورهای دیزلی داخلی در بخش کشاورزی که برقی بین 

 درصد، از پرداخت مالیات معاف شود. 17خ پیشنهادی برای چاه های لوله ای فراهم می کند، با نر

1 .Zarari Taraqiatie Bank limited 

2 .National Bank of Pakistan 

3 .National Fertilizer Marketing Limited 

4 .Diammonium phosphate Fertilizer 

5 .Goods and Services Tax 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/48047/%D8%B7%D8%B1% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

درصد کاهش یافت/ آلمان سومین کشور وارد کننده گیالس در جهان/ تالش ترکیه  43میزان برداشت گیالس آلمان 

 آلمانبرای به دست آوردن بازار 

براساس گزارش وزارت کشاورزی امریکا، بازار گیالس آلمان تا حد زیادی وابسته به واردات است. این کشور سومین کشور جهان است 

که بعد از روسیه و چین بزرگترین واردکننده گیالس به شمارمی رود. این در حالی است که تولید داخلی طی چند سال گذشته به 

رش ف"به گزارش ایانا از سایت و هوا همچون یخ زدگی و رقابت از سوی سایر کشورها تحت فشار بوده است.دلیل نامناسب بودن آب 

درصد کمتر از سال گذشته 43هزار تن برآورد شده است. به طوری که این میزان  26، برای این فصل میزان برداشت گیالس "پالزا

سومین سال متوالی خواهد بود که برداشت کمتر از  2017بر این، سال سال گذشته است. عالوه  10درصد کمتر از میانگین  47و 

 میانگین است و این کاهش برداشت به دلیل یخ زدگی است که در اواسط آوریل رخ داد.

 
 2016تا  2012میزان واردات گیالس آلمان از سال 

 0.5نیز به میزان (، morellos ( )1مرلئوس)همچنین گزارش شده، عالوه بر تأثیر منفی یخبندان، مناطق کشت گیالس شیرین و 

هکتار برای مورلئوس استفاده شود.  2،000هکتار برای گیالس های شیرین و  5100درصد کاهش یافته است. که این باعث شده تا 

 این میزان کاهش در منطقه کشت گیالس شیرین عمدتا به دلیل شرایط آب و هوایی نامناسب روی داده است.

ن منطقه کشت گیالس مورلئوس در مدت کوتاهی کاهش یافته است. به طوری که در ده سال گذشته، میزان منطقه همچنین میزا

هکتار رسیده است. دلیل این امر ، عمدتا رقابت  2010به  2006هکتار در سال  4200مورد استفاده برای این میوه نصف شده و از 

ان بوده ، که هزینه های تولید پایین تری دارند. در عین حال آلمان یک رقیب در سایر کشورهای اروپایی مانند مجارستان و لهست

برای گیالس های شیرین محسوب می شود؛ چرا که عمده میزان برداشت ، تازه مصرف می شود و مصرف کنندگان آماده پرداخت 

 برای این نوع برداشت هستند.
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 2016تا  2012میزان واردات گیالس ترش آلمان از سال 

تن متغیر  9000تا  5000درصد حجم گیالس صادر می شود. به طوری که حجم آن بین  10به این نکته باید اشاره کرد، کمتر از 

است. در عین حال ، مهمترین واردکنندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شامل هلند، اتریش، انگلستان، دانمارک و سوئد هستند و 

 رج از اتحادیه اروپا، سوئیس است.بزرگترین، تقریبا تنها مقصد خا

 

 
 

 2016تا  2012آلمان از سال شیرین میزان واردات گیالس

به  2016درصد گیالس وارد کرده است. که این میزان در سال  68تا  54، آلمان بین 2016تا  2014این درحالی است که از سال 

گان گیالس شیرین آلمان هستند و مجارستان، لهستان و جمهوری تن رسید. اتریش، ایتالیا و اسپانیا مهمترین تامین کنند 69905

 .به خود اختصاص داده اند morellosچک این موقعیت را برای گیالس مرلئوس 

برای واردات از کشورهای خارج اتحادیه اروپا، آلمان به ویژه به ترکیه )گیالس شیرین( و صربستان )گیالس مرلئوس( وابسته است. 

ی رود واردات امسال افزایش یابد. به طوری که ترکیه، جمهوری چک و اسلواکی تالش کنند از این موقعیت پیش همچنین انتظار م

 AMI (2) ،90گفتنی است، افزایش مصرف در ماه ژوئن و ژوئیه روی داده است و طبق محاسبات .آمده برای آلمان، سود ببرند

 .کیلوگرم برای هر نفر برآورده شده است 2،2مصرف درصد گیالس در این دو ماه خریداری شده و متوسط 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 :پی نوشت

 .، از گروه گیالس های ترش و دارای پوست تیره به همراه گوشت قرمز تیره درون آن است Morelloگیالس  -1

 .شرکت پیشرو در زمینه اطالعات بازار کشاورزی آلمان است -2

http://www.iana.ir/fa/news/47999/%D9%85%DB%8C%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

جوانان آفریقای جنوبی با فقر مبارزه می کنند/کشاورزی راهکاری برای دگرگونی زندگی جوانان/دولت به جوانان زمین 

 می دهد

باربرتون در استان مپوماالنگا آفریقای جنوبی، با استفاده از زمین های اهدایی، به متحول کردن زندگی شان اقدام می جوانان منطقه 

 Correctional Servicesهکتار زمین که توسط اداره خدمات اصالحات ) 2.5، "ال افریکا"به گزارش ایانا از سایت کنند.

Department  ) کشاورزی و کاهش فقر و توسعه ساکنان باربرتون به ویژه جوانان به کار گرفته اهدا شد، با هدف  2015در سال

(، جوانان منطقه توانستند مهارت های کشاورزی را 1همچنین با همکاری اداره تصدی امور دولتی و موسسه سریتی )شده است.

را جذب کند ، افرادی از جمله زندانیان با عفو  نفر 85بیاموزند.این در حالی است که تا به امروز، این پروژه توانسته است بیش از 

مشروط ، زندانیان آزاد با قید التزام و متخلفان سابق ، که از زمین به طور موثر برای تولید سبزیجات استفاده می کنند و در عین 

 حال همه افراد ماهانه ای را دریافت می کنند، که توسط اداره تصدی امور دولتی پرداخت می شود.

نین محصوالت تولیدی شامل اسفناج، چغندر، کلم و گوجه فرنگی است که به خانواده های فقیر، کودکان بدون سرپرست، مراکز همچ

مرکز مراقبتی در منطقه  18خانوار و  25نگهداری سالمندان و مراقبتی اهدا می شود.به گفته مدیر پروژه، سارا مابوزا، در این پروژه 

کیلوگرم  500ما موفق به برداشت و تحویل بیش از "مابوزا گفت: النگا ( از مزایای طرح بهره مند شده اند.یومجیندی ) واقع در مپوما

سارا مابوزا از موسسات دیگر هم خواست تا برای ادامه برنامه های مشابه همکاری کنند؛ چراکه با "سبزیجات به نیازمندان شده ایم .

فقر همچنان در جامعه ما وجود د ارد، در نتیجه جوانان ما برای دستیابی به "افزود: این کار می توان به کاهش فقر کمک کرد.وی 

گفتنی است برای حصول اطمینان از نتیجه پروژه، "نقدینگی، به کارهای خالف روی می آورند و این آینده جوانان ما را فلج می کند.

 را تامین کند.اداره خدمات اصالحات، اطمینان داده که آب و تراکتور این پروژه 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

ویی آفریقای جنسازمان اجتماعی که در زمینه تقویت سالمت اجتماعی و توسعه اقتصادی منطقه فعالیت می کند و در ساندتون  -1

 قرار دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/47987/%D8%AC%D9%88% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

 دولت پرتغال استراتژی جدید ملی کشاورزی ارگانیک را تصویب کرد/میزان کشت ارگانیک دو برابر می شود

 .ارتقاء محصوالت غذایی ارگانیک را به تصویب رسانده استدولت پرتغال استراتژی ملی کشاورزی ارگانیک و برنامه تولید و 

، در بیانیه ای که پس از نشست کابینه هفتگی منتشر شد، دولت اظهار داشت که استراتژی "د پرتغال نیوز"به گزارش ایانا از سایت 

تحریک عرضه و مصرف محصوالت  و برنامه ای با هدف تقویت اقتصاد و رقابت پذیری در زمینه تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک،

ارگانیک در سطح ملی و توسعه صادرات آن، در نظر گرفته است.دولت همچنین در نظر دارد به ایجاد سازمان ملی نظارت بر تولید 

 .ام کند، اقد"وظیفه اصلی آن ارزیابی و ارائه پیشنهادات برای تجدید نظر در استراتژی ملی کشاورزی ارگانیک است"ارگانیک، که 

این در حالی است که وزیر کشاورزی، لوئیس کاپوالس سانتوس، از پیش نویس استراتژی در پایان ماه مارس رونمایی و اعالم کرد که 

 پیشنهادات سرمایه گذاری برای کشت زمین های منطقه توسط تولیدکنندگان ارگانیک و کشاورزان جوان، ارزیابی خواهد شد.

اقدام در طرح ارایه شده ماه مارس است و درحالی که  53های منطقه به کشت ارگانیک ، یکی از در عین حال اولویت دادن زمین 

 خط مشی اصلی آن تولید، ارتقاء و بازار ، نوآوری، دانش و انتشار اطالعات است.

ن شده در نسخه ساله انجام می شود و پس از پنج سال تجدید نظر می شود. در میان اهداف تعیی 10این استراتژی طی یک دوره 

درصد از کل زمین های کشت شده برسد، تقریبا دو برابر شود )در حال حاضر  12نهایی قرار است منطقه کشاورزی ارگانیک به حدود 

درصد است( و منطقه مورد استفاده برای میوه و سبزیجات، حبوبات، مغزها، غالت و محصوالت دیگر برای مصرف مستقیم 7این میزان 

سه برابر شود.همچنین دولت در نظر دارد، میزان تولید دام و آبزی پروی ارگانیک را دو برابر کند، همچنین به افزایش یا فرآوری ، 

 متوسط ظرفیت داخلی تولید خوک ، طیور، خرگوش و زنبور ارگانیک اقدام کند.

ر یر و توزیع بیشتر محصوالت ارگانیک داین برنامه شامل اقداماتی برای تشویق تولید ارگانیک در مناطق محافظت شده و آسیب پذ

مدارس و مراکز عمومی، ارائه اطالعات آنالین در مورد کنترل های رسمی بر روی چنین محصوالت و کاهش نرخ مالیات بر ارزش 

 هایافزوده محصوالت ارگانیک می شود.همچنین آموزش حرفه ای تر در زمینه تولید ارگانیک، اطالعات آماری و دسترسی به بازار

 بهتر، پشتیبانی فنی و تحقیق در این زمینه وجود خواهد داشت.

http://www.iana.ir/fa/news/47998/%D8%AF%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۱تاریخ: 

کشور را برگشت داد/ شیر تازه در بسیاری از کشورها عمدتا به صورت محلی  ۱9، محصوالت لبنی 2۰۱6چین در سال 

 تولید می شود

یکی از مزارع لبنیات در منطقه جینشان شانگهای، با استفاده از روش های استاندارد تبدیل به یکی از شرکت های لبنی در مقیاس 

این که شیر خوب باید از مکانی نزدیک به محل مصرف بزرگ چین شده است. جین دانجی، رئیس مزرعه جینشان با اشاره به 

واردات و صادرات فرآورده های لبنی جهان نشان می دهد که در بسیاری از کشورها شیر تازه عمدتا به "کنندگان عرضه شود، گفت: 

ر نیست. شه با کیفیت باالت، این درحالی است که شیر وارداتی همی"چاینا دیلی"به گزارش ایانا از سایت "صورت محلی تولید می شود.

چراکه به منظور طوالنی تر کردن عمر مفید آن، برای حمل و نقل به مسیرهای دور، اغلب درجه حرارت فوق العاده باال )و غیره( به 

 شیر وارد می شود که در نتیجه مواد مغذی و آنزیم آن به حداقل می رسد.وانگ جیاکی، مدیر مرکز بازرسی کیفیت تولید فرآورده

، 2016سطح پروتئین فعال در شیرهای وارداتی کمتر از شیر های داخلی است، در سال "های لبنی تحت وزارت کشاورزی، گفت: 

کشور نتوانستند با استانداردهای ملی چین مطابقت پیدا  19مارک مختلف از محصوالت لبنی وارد شده از  10بسته با  154حدود 

این موضوع به دلیل وجود مقادیر بیش از حد قارچ و باکتری ها کلی فرم ، بود "ا نابود شدند.کنند و در نتیجه برگشت داده شدند ی

 که به دلیل افزودنی های غیر قانونی و یا منقضی شدن تاریخ ، در این محصوالت یافت شد.

شیر تازه ، در داخل درصد از  99.8گزارش منتشر شده توسط انجمن لبنی چین و وزارت کشاورزی در ماه گذشته نشان داد که 

 تایید شده اند. 2016درصد از محصوالت لبنی براساس استاندارد در سال  99.5کشور تولید شده و 

 این درح الی است که در مزرعه جینشان ، فایل های دقیق اطالعات در مورد تاریخ هر گاو از تولد، وزن و سالمت ثبت می شود.

لیکیشن ها( مدیریت اطالعات پیشرفته به نظارت بر سالمت گاوها کمک می کند. و کارگران استفاده از برنامه )اپ"جین دانجی گفت: 

 "می توانند از طریق نوسانات داده ، رفتار غیر عادی و یا حتی بیماری را در مراحل اولیه تشخیص دهند.

است .حتی در موج گرمای تابستان، بوی  خوراک سالم، ارائه تغذیه مطلوب برای گاو ها برای بندی فرمول دارای مزرعه حال عین در 

خوبی در مزرعه وجو دارد. چراکه با استفاده از ماشین آالت به جدا سازی زباله های جامد و مایع اقدام می شود. به طوری که مواد 

 بند.)زباله( جامد به کود و سوخت آلی تبدیل شده و مایعات به طور مستقیم به سیستم بازیافت فاضالب شهر راه می یا

 توسعه کشورهای سطح به همچنین است، یافته افزایش سال در تن هزار 11 حدود به تن 6 از گاو هر شیر تولیدبه گفته وی، متوسط 

 .کند می پیروی اروپا اتحادیه استانداردهای از نیز تازه شیر کیفیت حال عین در.  است رسیده یافته

سال ها تالش مداوم، در نهایت بتوانیم از اعتماد و حمایت از مشتریان داخلی برخوردار  ما امیدواریم که که پس از"جین دانجی گفت: 

من ترجیح می دهم شیر تازه تولیدی داخل کشور را خریداری کنم ، تا آنجا که من می دانم، "یکی از ساکنان شانگهای گفت: "شویم.

کائو مینگشی، معاون دبیر کل انجمن لبنی "غذی شیر حفظ شود.زمان کوتاه از تولید تا مصرف ، باعث می شود تا تازگی و مواد م

برای حمل و نقل از کشورهای خارج و بازرسی گمرکی زمان ماندگاری طوالنی تر برای محصوالت لبنی وارداتی  "شانگهای، گفت :

ر د است که صنایع لبنی چین دهمچنین وی معتق "نیاز است؛ به طوریکه این کار هیچ مزایایی برای مصرف کنندگان به همراه ندارد.

 مسیر درستی قرارگرفته است.

http://www.iana.ir/fa/news/47762/%DA%86%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 رویکرد بانک جهانی به تأمین مالی کشاورزی و روستایی

 فاطمه پاسبان

تأمین مالی کشاورزی پایدار بخش کشاورزی با رویکرد اقتصاد سبز یکی از مباحث مهم در اقتصاد جهانی است. موضوع تأمین بخش 

های جهانی مورد توجه است. یکی از آنها بانک جهانی است که تحت عنوان گروه تأمین مالی کشاورزی، کشاورزی در بسیاری از سازمان

های تأمین مالی بخش کشاورزی برای امنیت غذایی آتی در همین راستا ضرورت .پردازدین مالی بخش کشاورزی میبه موضوع تأم

 :مردم جهان را در موارد ذیل خالصه کرده است

سازی، تهیه و بهبود امکانات فراوری های بلندمدت از قبیل بهبود امکانات ذخیرهگذاریتأمین مالی بلندمدت برای سرمایه (1

 .وادغذایی، ابزارها و تجهیزات و مکانیزاسیون موردنیازم

های یافته، زیرساختهای مرتبط با بخش کشاورزی: در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمترتوسعهتأمین مالی زیرساخت (2

های حاضر، هزینهاست. درحالهای بارگیری و... مورد نیاز های روستایی، تأسیسات بندر، پایانهمرتبط با کشاورزی، مانند جاده

ویژه برای مناطق محلی که در آن جریان موادغذایی در داخل و خارج تقریبا به دلیل کمبود ونقل اغلب بیش از حد باالست، بهحمل

 .های باال غیرممکن استامکانات و هزینه

 ورزی و امنیت غذایی است. در همین راستا الزمترین خطر برای کشاتأمین مالی مدیریت تغییرات اقلیمی: تغییرات اقلیمی بزرگ (3

گذاری شود تا بتوان با تغییرات سالی، کنترل سیل و...( سرمایهاست در کشاورزی )مانند آبیاری، فناوری مقاوم در برابر خشک

های ت اقلیمی همانند رویدادهای بیمه و سایر ابزارها برای کاهش اثرات تغییراوهوایی سازگار شد. در همین ارتباط نیازمند مکانیسمآب

 گذاری در تطبیق و سازگاری با محیطشوند. سرمایههای کشاورزان میهوایی است که باعث اتالف تولیدات کشاورزی و داراییوآب

 .ها نیازمند توسعه بیشتر استزیست و توسعه بیمه و دیگر ابزارهای بازار سرمایه برای جبران زیان

وانان: تمرکز بر ایجاد جذابیت بخش کشاورزی برای جوانان و توانمندسازی زنان بوده تا از این طریق بتوان تأمین مالی زنان و ج (4

 است افزایش حال در جهان سراسر در کشاورزان سناز نیروی فکری و کاری آنان در توسعه پایدار بخش کشاورز سود جست. متوسط 

 قیقتح و مالی تأمین فناوری، درخصوص مردان همانند مشابهی دسترسی کشاورزی در زنان. نیست جذاب جوانان برای کشاورزی زیرا

  .شودلکرد و درآمد آنان میعم کاهش به منجر که ندارند را توسعه و

تواند باعث کاهش هزینه خدمات مالی به کشاورزان شود. فناوری های نوین و پیشرفته میتأمین مالی فناوری پیشرفته: فناوری (5

های مکرر معامالتی بوده مخصوصا که جمعیت روستایی در مناطق مختلف کلیدی در جهت کاهش هزینه (ICT) و ارتباطاتاطالعات 

های پرداخت عاملهای همراه، سیستماستفاده از تلفن .سازی و دسترسی آنان به منابع مالی پرهزینه استپراکنده بوده و فراهم

های معامالتی دارند که نیازمند گسترش و این قبیل نقش مؤثری در کاهش هزینه های تلفن همراه و ازالکترونیکی، آژانس

و  های مناسب و بهینه دولتگذاری هستند. با توجه به موارد ذکرشده استراتژی گروه بانک جهانی متمرکز بر تدوین سیاستسرمایه

  .ر استمؤسسات مالی برای بهبود و افزایش کارایی خدمات مالی برای کشاورزی پایدا

  :برای همین منظور بر دو هدف تمرکز دارد

 .دهی و هدایت مردم روستایی به سمت سیستم مالی رسمیافزایش درآمد مالی بخش کشاورزی و روستایی با جهت (1
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و  دوری، بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی و بهبوگذاری در کشاورزی به منظور افزایش بهرهتأمین مالی برای افزایش سرمایه (2

مالکان و توسعه کارآفرینی روستایی و کسب و کار ارتقای کارایی اقدامات پس از برداشت که در نهایت باعث افزایش درآمد خرده

  .کوچک خواهد شد

 1برای رسیدن به این دو هدف ابزارهایی برای حمایت از تأمین مالی کشاورزی در نظر گرفته شده است: 

 مالی دولتی و خصوصی  خطوط اعتباری از طریق مؤسسات (

 تضمین اعتبار به طور مناسب و ساختاریافته (2

 های زراعیبیمه کشاورزی برای جبران زیان (3

 توسعه لیزینگ تجهیزات کشاورزی  (4

  (های مالی )دفاتر اعتباری و ثبت وثیقه در مناطق روستاییایجاد زیرساخت (5

 ی و عمومیهای خصوصهای فنی به بانکتوسعه ظرفیت و کمک (6

 8های کشاورزی حمایت از تعاونی (7

 ایجاد محیط مناسب قانونی و نظارتی برای تأمین مالی برای بخش کشاورزی (

 های تأمین مالی نوآورانه مانند تأمین مالی از طریق قبض انبار و تأمین مالی زنجیره ارزش کمک در توسعه طرح (9

کاهش خطرات مربوط به بازار. آنچه مسلم است تأمین مالی کشاورزی پایدار از طریق کمک به توسعه مبادالت کاال از طریق  (10

 .پذیر استمشارکت دولت و بخش خصوصی و جامعه مدنی امکان

http://www.iana.ir/fa/news/47818/%D8%B1%D9%88 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 بزرگ ترین چالش جذب نیروی کار ماهر در صنایع غذایی انگلستان

صنایع غذایی و نوشیدنی بریتانیا نسبت به بروز اختالل مهم و آسیب اقتصادی در صورت کوتاهی دولت در مورد خروج اتباع اتحادیه 

کسب و کار در بریتانیا که حدود یک چهارم از زنجیره  600گزارش ایانا از گاردین، با بررسی بیش از به .اروپا از انگلستان هشدار دادند

میلیون نفری نیروی کار بخش غذایی را نمایندگی می کند، مشخص شد که تقریبا یک سوم کسب و کارهای غذا و نوشیدنی در  4

ا از تابستان گذشته و بعد از برگزیت رها کرده اند. نیمی از آنها گفته اند بریتانیا که کارگر اروپایی غیر انگلیسی داشتند، شغل خود ر

که نسبت به آینده اطمینان ندارند.خرده فروشان، کشاورزان، تولیدکنندگان مواد غذایی و رستوران دارن با تشکیل انجمن قصد البی 

 رشد و تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد.با دولت را دارند تا از لبه پرتگاه برگزیت دور شوند، جایی که توانایی 

ترزا می، نخست وزیر انگلستان پیشنهاد کرده که اتباع اتحادیه اروپا که به طور قانونی قبل از برگزیت وارد می شوند، بخت حقوق 

ه حقوق مبنی بر حفظ دائمی همکاری مشابه مانند شهروندان بریتانیا را داشته باشند. البته پیشنهاد وی به آن سطح از تقاضای اروپا 

اتباع این بلوک نرسید.دولت اعالم کرده که پیشنهادهای اولیه برای سیستم جدید مهاجرت تا پاییز امسال منتشر می شود. حدود 

 گمیلیون اتباع اتحادیه اروپا شاغل در انگلستان در بخش های کشاورزی، فرآوری مواد غذایی، خرده فروشی و کیترین 2یک پنجم از 

تولیدکننده را نمایندگی می کند، اظهار کرد: این  6000، دبیرکل فدراسیون غذا و نوشیدنی که «یان رایت»در حال فعالیت هستند.

، مدیر غذایی و سیستم های پایدار در «اندرو اپی»سناریویی است که از لحاظ فرهنگی و اقتصادی به بریتانیا آسیب وارد می کند.

یتانیا هم گفت: کاهش ناگهانی شمار کارگران واجد شرایط کار در انگلستان بعد از برگزیت می تواند منجر کنسرسیوم خرده فروشی بر

به اختالل مهم در کل زنجیره عرضه غذایی همراه با پیامدهایی درباره دسترسی و قیمت کاالها برای مصرف کنندگان شود.به گفته 

گلستان از زمان تولید تا حمل و نقل به فروشگاه ها امر کلیدی است. جدیدترین وی، وجود کارگران ناحیه یورو در صنایع غذایی ان

هشدار از سوی صنایع غذایی و نوشیدنی در حالی منتشر شده که این صنایع با بزرگ ترین چالش تامین نیروی کار ماهر در یک دهه 

درصد  17ارگران فصلی که به انگلستان می آیند، امسال اخیر مواجه شده اند.اتحادیه ملی کشاورزان بریتانیا اعالم کرده که شمار ک

 افت داشته است. این مساله ناشی از نبود شفافیت درباره آینده کارگران اروپایی و افت ارزش پوند است.

http://www.iana.ir/fa/news/47902/%D8%A8%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

موز جایگزین یک وعده غذایی در کره جنوبی شد/ این میوه به عنوان پر فروش ترین میوه در کره جنوبی جای سیب 

 را گرفت

( )از بزرگترین خره فروشی های کره جنوبی( ، با توجه به میزان فروش موز ،  E-martمارت )-به گزارش خرده فروشی پیشرو ، ای 

جایگزین سیب شد. این درحالی است که برای مدت ها سیب میوه محبوب کره ای ها بوده است.به گزارش ایانا از سایت این میوه 

دالر( از ژانویه تا ژوئن بوده ،به میلیون  32.48میلیارد وون ) 37.6مارت میزان فروش موز در حدود  -، به گفته ای"کره هرالد"

میلیارد  33.1درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. درحالی که میزان فروش سیب در حدود  8.7طوری که تا 

ر صدر وز داین نخستین باری است که م "درصد پایین تر از سال گذشته برآورده شده است.این شرکت خرده فروشی گفت:  16.2و 

موز، به عنوان میوه  "مارت گفت:–لی جین پیو، یک خریدار ای "فروش میوه های فروشگاه های این خرده فروشی قرار گرفته است.

ای ارزان و محبوب در میان زنان جوان تبدیل و جایگزین وعده غذایی شده است ، ما انتظار داریم امسال برای نخستین بار موز 

 ". ل شودپرفروش ترین میوه سا

http://www.iana.ir/fa/news/47819/%D9%85%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 تاثیر مصرف پنیر بر تغییر شکل جمجمه انسان

محققان از .جدید ادعا می شود که مصرف پنیر تاثیر قابل توجهی بر شکل جمجمه انسان داشته استبه گزارش مهر، در تحقیقات 

متعلق به بیش از دویست جمعیت قبل از دوره  (آرواره فک تحتانی )استخوان جمجمه 534کاسه سر و  559مجموعه های جهانی 

 .ه جمجمه انسان در طول دوره گذار به کشاورزی مطلع شوندصنعتی استفاده کردند تا از تاثیر رژیم غذایی بر شکل، نوع و انداز

 .آنها تغییرات کمتری در مورفولوژی جمجمه گروه های که غالت، لبنیات و یا هر دو غالت و مواد لبنی را مصرف کرده بودند، یافتند

تغییرات در مورفولوژی جمجمه در گروه  بیشترین» :دیوید کاتز، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالگری کانادا، در این باره می گوید

 «.های مصرف کننده محصوالت لبنی مشاهده شد

 .محققان بر انجام مطالعات بیشتر برای یافتن علت این تغییر شکل در جمجمه تاکید دارند

http://www.iana.ir/fa/news/47851D/%8%AA%D8%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

گذارد/ کوتاه کردن زنجیره عرضه، ها را به اشتراک میکمیسیون اروپا، برای بهبود عدالت زنجیره غذایی، ایده

 راهکاری برای افزایش درآمد کشاورزان

مواد غذایی اتحادیه اروپا را راه اندازی کرد،  (مورد چگونگی بهبود عدالت در زنجیره تامین )عرضهکمیسیون اروپا مشاوره عمومی در 

، "euractiv"به گزارش ایانا از سایت .چراکه کشاورزان کوچک اغلب در مقایسه با واسطه های قدرتمند بیشتر در معرض خطر هستند

مند دعوت کرد تا نظرات خود را در مورد عملکرد زنجیره تامین مواد غذایی کمیسیون از کشاورزان، شهروندان و سایر اشخاص عالقه 

نوامبر، به اشتراک گذارند.بسیاری از کشاورزان در حال تالش برای رویارویی با چالش ها هستند  17از طریق یک مشاوره آنالین تا 

ایین و از دست دادن بازارهای صادراتی خاص، به شدت زیرا زندگی آن ها به دلیل هزینه های باالی نهاده ها، همراه با قیمت های پ

تحت تاثیر قرار گرفته است.در این رابطه، تولید کنندگان کوچک اغلب تحت تاثیر بیشتری قرار می گیرند، زیرا آن ها از قدرت چانه 

جرایی ند. به گفته مدیریت ازنی با شرکت های بزرگ توزیع مانند سوپر مارکت زنجیره ای یا تولید کنندگان شیر، برخوردار نیست

اتحادیه اروپا، این بدین معنی است که روند سود به سمت واسطه ها است در حالی که کشاورزان، از حاشیه های سود کوچکی 

کشاورزان نخستین پیوند در زنجیره را تشکیل می دهند و بدون آن  "برخوردارند.فیل هوگان، کمیسر کشاورزی اتحادیه اروپا گفت:

 "برای فرآوری، فروش و مصرف وجود نخواهد داشت. با این حال، متوجه می شویم که اغلب آن ها ضعیف ترین افراد هستند.  ها غذا

کمیسیون کارگزاران بازارهای کشاورزی، در ماه نوامبر در مورد چگونگی محافظت از تولیدکنندگان در زنجیره تامین جهانی، مجموعه 

 امل بهبود شفافیت بازار، تقویت همکاری میان کشاورزان و بهبود دسترسی به امور مالی بود.ای توصیه ها را منتشر کرد که ش

ما قوانینی می خواهیم که در "(، انجمن کشاورزان اروپایی و تعاونی کشاورزی ، گفت: 1) Cogecaو  Copaپکا پزونن، دبیر کل 

النه در زنجیره غذایی با اجرای مستقل توسط یک قدرت قانونی به کار سطح اتحادیه اروپا بتواند برای مقابله با اقدامات تجاری ناعاد

رود و در عین حال با افرادی که قوانین اتحادیه اروپا را نقض می کنند، مقابله کند. برای بهبود وضعیت درآمدی کشاورزان ضروری 

 "است تا اطمینان حاصل کرد که در زنجیره غذایی بازده مناسبی ایجاد می شود. 

 اه کردن زنجیره تامین، بخشی از راهکارکوت

به رسمیت شناخته شد، ایجاد زنجیره تامین مواد غذایی کوتاه  2016یک راه حل که توسط قانون گزاران اتحادیه اروپا در قطعنامه 

مک ند به کشاورزان کاست که با ایجاد فاصله کوتاه از مزرعه تا سفره امکان پذیر می شود.حامیان این ایده می گویند نه تنها این رو

می کند که حاشیه سود خود را افزایش دهند بلکه تاثیرات زیست محیطی هم کاهش می یابد، زیرا فاصله رساندن غذا تا مصرف 

کننده کمتر شده و تولید محصوالت به صورت تازه و فصلی خواهد بود.همچنین زنجیره غذایی کوتاه به عنوان پاسخی برای رسیدگی 

رزان و کیفیت محصول است.این درحالی است که بازارهای محلی، در سال های اخیر در سراسر اتحادیه اروپا در مناطق به درآمد کشاو

روستایی و شهری ، جایی که در آن کشاورزان و تولید کنندگان محصوالت شان را به طور مستقیم به مصرف کنندگان عرضه می 

نشان داد که چهار نفر از پنج شهروند اتحادیه اروپا معتقد بودند که نقش  2016کنند، موفق عمل کرده اند.یک نظرسنجی در سال 

کشاورزان در زنجیره غذایی مهم است.این نظرسنجی همچنین نشان داد که با زنجیره تامین کوتاه می توان اطمینان حاصل کرد که 

د خود دست یابند. در عین حال، اقتصادهای محلی نیز با برداشتن واسطه ها ، کشاورزان می توانند به قیمت های باالتری برای تولی

 از زنجیره تامین کوتاه بهره مند می شوند، زیرا شغل ها در مناطق محلی حفظ شده و روند تولید در مقیاس کوچک افزایش می یابد.
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کنندگان تنها با تولید با این وجود، یک راه حل گسترده تر برای حل مسئله درآمد کشاورزان الزم است ، چراکه تقاضای مصرف 

سیستم مواد غذایی اتحادیه اروپا پیچیده است و از این رو، باید از طریق اقدامات "محلی نمی تواند برآورده شود.پزونن یادآور شد: 

 "غیرمنصفانه در این رابطه جلوگیری شود.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- COPA  وCOGECAحادیه اروپا هستند.، دو سازمان عمده کشاورزی در ات 

http://www.iana.ir/fa/news/47903/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 به تولید کننده پیشرو جهان تبدیل می کندثروت در هوا/کشت سویا برزیل را 

سال پیش تأسیس شد و به دلیل گسترش  37که  (Sinop)، رئیس اتحادیه روستایی سینوپ (Antonio Galván)آنتونیو گالوان 

 "ثروت ما در آب و هوا است، نه در زمین."ادامه دار کشت سویا در برزیل به موفقیت رسید، می گوید: 

، (Mato Grosso)هزار نفری، بزرگترین شهر شمال ماتو گروسو 133، سینوپ، با جمعیت "آی پی اس نیوز"سایت به گزارش ایانا از 

مرزهای کشاورزی خود را گسترش داده و هم اکنون تولید کننده ملی  1970ایالتی در منطقه غرب و مرکز برزیل است که از دهه 

میلیون هکتار زمین  15تا  14ما "ور را در بر می گیرد. گالوان می گوید: درصد تولیدات این کش 27پیشرو سویا ست، به طوری که 

وی گفت:  "درصد آن در ماتو گرسو واقع شده است. 150برای گسترش محصوالت سویا، بدون نیاز به جنگلزدایی، در اختیار داریم که 

که سازمان های غذا و کشاورزی ملل  2017-2026و طبق گزارش چشم انداز کشاورزی  "به همین دلیل، این گرایشی طبیعی است"

متحد )فائو( و توسعه و همکاری های اقتصادی )اُ ای سی دی( ارائه کرده اند؛ برزیل به زودی به عنوان تولید کننده پیشرو سویا در 

می تا اکتبر، عامل جهان بر ایاالت متحده امریکا غلبه خواهد کرد.او توضیح داد که کاهش یا افزایش بارش های منظم در ماه های 

اصلی رشد کشاورزی در شمال ماتو گروسو است. در کنار سویا که در آغاز فصل بارندگی کاشته و چهار ماه بعد برداشت می شود، 

نده به طوری که ماتو گروسو بزرگترین تولید کن -عمدتاً پنبه و ذرت-محصوالت دیگری نیز در پایان فصل بارندگی کاشته می شوند 

و  -منطقه ساوانای برزیل -(Cerrado)هار سال گذشته شده است. اراضی دولتی واقع در میان منطقه توریستی کرادو کشور در چ

 جنگل های آمازون به دلیل حاصلخیزی پایین تر، ارزش کمی داشت تا این که آن ها به مرزهای کشاورزی تبدیل شدند. 

، زمانی که این زمین ها همچنان ارزان بود، به شهر سنوپ منتقل شد. 1986گالوان که از ابتدا در جنوب برزیل مستقر بود، در سال 

 هنگامی که او به این شهر آمد، کشت سویا آغاز شد؛ در حالی که پایه اقتصاد محلی آن جا را دامداری و چوب بری تشکیل می داد. 

میلیون تن رسید و انتظار می رود که  26.03به  2016میلیون تن سویا تولید کرد که در سال  1.9گروسو  در آن سال، ایالت ماتو

 درصد افزایش یابد.  12تا  11طبق اعالم سازمان ذخائر ملی وزارت کشاورزی، میزان تولید امسال 

دند، اما بازتاب رفاه یکی از باالترین میزان بسیاری از مهاجران جنوب برزیل در سینوپ سرمایه گذاری کرده و در آن جا مستقر ش

های توسعه انسانی در داخل برزیل را مشاهده نکردند. آن ها به علت شرایط سخت زندگی و نبود حمل و نقل از ابتدا صدمه دیدند، 

منطقه  که در این ورشکست شدند و به مناطق اولیه خود بازگشتند. نام این شهر به زبان پرتغالی حروف ابتدایی نام شرکتی است

مستعمره بود؛ شرکت امالک و مستغالت شمال شرقی پارانا )یک ایالت جنوبی( که زمین ها را خرید، اولین خانه ها و خیابان ها را 

ساخت و خانواده ها را جذب یک شهر رویایی کرد. این امر سبب شد که منطقه آمازون برزیل بسیار پرجمعیت شود و در سال های 

که نظام های دیکتاتوری سبب افزایش مهاجرت داخلی شد، جنگلزدایی گسترش یافت و منازعات بر سر زمین، قتل  1985-1964

عام مردم بومی و شیوع بیماری ماالریا را تحریک کرد. تولید سویا نیز، هرچند به آرامی، از منطقه جنوب به سمت شمال غرب 

، ایالتی در جنوب برزیل، آغاز شد؛ زیرا آب و هوای معتدل (Rio Grande do Sul)گسترش یافت. کشت سویا از ریو گراند دو سول 

میلیون تن بود،  1.5به بعد، زمانی که کل محصول کشور  1970تری داشت که در آن زمان مناسب بود. سپس تولید سویا از سال 

به سمت شمال برزیل گسترش یافت به  باز هم دو برابر شد و 1990گسترش یافت.در طول یک دهه، تولید ده برابر شد و در دهه 

در تولید سویا پیشرو شد. در حالی که تولید در جنوب دچار رکود شد، در ماتو گرسو تا کنون  2000طوری که ماتو گرسو در سال 

 هبه سه برابر رسیده است و در مناطقی که در گذشته غیرقابل تصور بود مانند شمال شرق که شامل بخش های نیمه خشک و ناحی

مرطوب شمال آمازون نیز گسترش یافته است. سویا از تولیدات اصلی ملی کشاورزی برزیل و نماینده نیمی از تولید غالت، دانه های 

http://awnrc.com/index.php
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را به خود  2016میلیارد دالر در سال  25خشک و دانه های روغنی این کشور است و بیشترین درآمد حاصل از صادرات به مبلغ 

، می (Embrapa Soy)1، رئیس بخش انتقال فنّاوری در امبراپا سوی(Alexandre Cattelan) اختصاص داد. الکساندر کتالن

گوید که موانع اصلی گسترش تولید سویا، زیرساخت ها و تدارکارت اند. در ایالت های بزرگ کشاورزی، ادامه فنّاوری سبب بهبود 

کیلوگرم در هکتار برسیم. شرکت امبراپا در سال  3.730یعنیرشد بهره وری می شود تا به بازده محصولی شبیه به ایاالت متحده؛ 

واحد تخصصی از جمله امبراپای سویاست که در سراسر کشور  47به کمک وزارت کشاورزی تأسیس شد و مجموعه ای از  1973

. از سال شود گسترش یافته است.نقش تعیین کننده سویا در سازگاری با آب و هوای گرمسیری برزیل سبب افزایش بهره وری می

 برابر افزایش یافته است.  3.82برابر و رشد مناطق کشت شده نیز  6.17به بعد، استفاده از فنّاوری و بذرهای جدید  1980

ما زمین های بسیاری داریم و می دانیم که چگونه از ایاالت متحده پیشی بگیریم، اما با فقدان جاده ها، بنادر، راه آهن "کتالن گفت: 

مکانات ذخیره سازی کافی مواجه ایم. امسال به علت باالترین میزانی که در برداشت سویا داشتیم، انبارهای ما پر شده و مناسب و ا

که از سراسر تولیدی ترین مناطق در ماتو گرسو  163بزرگراه بی آر "برای ذخیره ذرت که برداشت آن آغاز شده، هیچ فضایی نداریم.

کیلومتر  100ه آمازون می رسد، کوتاه ترین راه برای صادرات سویا و ذرت محلی است. اما همچنان عبور می کند و به بنادر رودخان

از مسیر آن آسفالت نشده و در فصول بارانی غیر قابل عبور است. همچنین کتالن، کارشناش کشاورزی و دارای مدرک دکتری 

مواد مغذی؛ کیفیت خاک را بهبود بخشیده و سبب گسترش  میکروبیولوژی خاک، گفت که استفاده از بذرهای مناسب، آهک، کود و

محصول سویا در ناحیه ساوانای کرادو می شود. وی گفت که کاشت مستقیم، مانع از شخم زدن خاک و پوشش آن با کاه می شود؛ 

را  ودگی منابع آبباکتری های تثبیت کننده نیتروژن در خاک را تلقیح می کند؛ آسیب های زیست محیطی و هزینه ها از جمله آل

کاهش می دهد. بر طبق گزارش فائو و اُ ای سی دی؛ پایین ترین سطح رشد سرانه مصرف غذا در کشورهای در حال توسعه در جنوب 

درصد رسیده و استفاده از روغن های گیاهی برای تولید سوخت های زیستی به پایداری رسیده  3.1درصد در دهه گذشته به  1.1از 

این، گسترش سویا جدال هایی را به ویژه به علت استفاده از بذرهای تراریخته )اصالح شده ژنتیکی( و مواد شیمیایی  است. عالوه بر

که در شمال ماتو گروسو  (ICV)مدیر کل مؤسسه غیردولتی سنترو د ویدا  (sald Alice Thuault)کشاورزی با سلد آلیس ثوآلت 

وجود مواد شیمیای سمی کشاورزی در شیر زنان شهر  2011مطالعات انجام شده در سال  واقع شده، بر سر کارهایشان به وجود آورد.

در جوار شهر سنوپ را نشان داد. همچنین تولید سویا سبب جنگلزدایی در منطقه  (Lucas do Rio Verde)لوکاس دو ریو وردا 

درصد جنگلزدایی در سال های اخیر در این  70 تا 50آمازون می شود، گرچه سهم بسیار کمتری نسبت به دامداری دارد که عامل 

مناطق است. عالوه بر این، با پرورش سویا، اغلب تولید کنندگان زمین های خود را بسیار گسترش می دهند و بر سیاست های محلی 

است. در حال و حاکمیت بر منافع آن ها تسلط می یابند که این امر به ضرر کشاورزان خانوادگی، محیط زیست و سالمت عمومی 

 ، فرماندار ایالت ماتو گروسو، وزیر کشاورزی برزیل است. (Blairo Maggi)حاضر؛ بالیرو ماگی 

 پانوشت:

1 .Brazilian Agricultural Research Corporation Soybean شرکت تحقیقاتی دولتی وابسته به وزارت کشاورزی :

 برزیل.

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/47884/%D8%AB%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 2۰2۰میلیارد دالر محصول کشاورزی تا  ۱۰۰تدارک هند برای صادرات 

میلیارد دالری، دومین کشور به لحاظ تولید محصوالت کشاورزی در جهان است که با افزایش درآمد کشاورزان می  367هند با تولید 

در این راستا خبرگزاری فاینشنال .میلیارد دالر محصول کشاورزی به دیگر کشورهای جهان صادر کند 100حدود  2022تواند تا سال 

هند، در بخش کشاورزی این کشور پتانسیل دو برابر شدن درآمد کشاورزان و اکسپرس، نوشت: به گفته کارشناسان بخش صنعت 

میلیارد  100به  2022میلیارد دالر کنونی در سال  36همچنین رشد صادرات محصوالت کشاورزی هند وجود دارد که این صادرات از 

میلیارد دالری، دومین کشور به لحاظ تولید محصوالت کشاورزی در جهان است که با افزایش درآمد  367هند با تولید .دالر برسد

 .میلیارد دالر محصول کشاورزی به دیگر کشورهای جهان صادر کند 100حدود  2022کشاورزان می تواند تا سال 

در سطح جهانی صادرات محصوالت کشاورزی  راجو شروف، رئیس فدراسیون مراقبت از گیاهان هند گفت: براساس آخرین اطالعات

شروف در جمع خبرنگاران گفت: ما از .میلیارد دالر است 35میلیارد دالر می رسد که سهم هند سالیانه کمتر از  1500به بیش از 

د و درآمد سهم کشورمان در صادرات کشاورزی بیشتر شو 2022دولت خواسته ایم تا با افزایش تمرکز خود بر بخش کشاورزی تا سال 

هند در رتبه دوم تولید محصوالت کشاورزی در جهان قرار دارد، در حالی که در بخش خدمات و تولید، رتبه .کشاورزان دو برابر شود

 .است 12و  11این کشور به ترتیب 

http://www.iana.ir/fa/news/47913/%D8%AA%D8%AF%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 ساله شکر در جهان ۱۰انداز چشم

شود بینی میاست. همچنین پیش 2026ها حاکی از افزایش مازاد تولید شکر و افزایش حجم تجارت شکر در جهان در سال بینیپیش

 (OECD) «های اقتصادی و توسعههمکاری»دو سازمان .افزایش یابد 2026مصرف شکر در ایران نیز در سال فاصله میان تولید و 

ها حاکی از بینیپیش .را بررسی کردند 2026تا  2017های انداز تولید، مصرف و تجارت شکر طی سالچشم (FAO) «فائو»و 

شود فاصله میان تولید و بینی میاست. همچنین پیش 2026ر سال افزایش مازاد تولید شکر و افزایش حجم تجارت شکر در جهان د

 .افزایش یابد 2026مصرف شکر در ایران نیز در سال 

« های اقتصادی و توسعههمکاری»های سازمان های اقتصادی اتاق تهران به استناد دادهبر اساس گزارشی که از سوی معاونت بررسی 

، تولید این محصول با کسری مواجه شد و با 2015توالی مازاد جهانی تولید شکر، در سال تهیه شده، پس از پنج سال م« فائو»و 

عرضه شکر  2026تا  2017رود از سال با این حال انتظار می .نیز ادامه یافته است 2016های اولیه این کسری در سال توجه به داده

تواند تا حدودی می 2016و  2015های د عرضه جهانی شکر در سالبر تقاضای آن پیشی بگیرد و با مازاد عرضه روبه رو شود. کمبو

ناشی از کاهش تولید آن در برخی کشورهای مهم صادرکننده این محصول، از جمله برزیل، تایلند و هند باشد. در مقایسه با سایر 

رای چند رود قیمت شکر بانتظار می هابینیالمللی فعلی شکر نسبتا باال است، اما طبق پیشکاالهای اساسی کشاورزی، قیمت بین

تواند رشد تقاضای شکر را در کنندگان به احتمال زیاد میکاهش رشد جمعیت و تغییر نگرش مصرف .سال آتی مقداری کاهش یابد

های داخلی خواهد بود که عملکرد های تولیدی، عوامل اقتصاد کالن و سیاستآینده کاهش دهد. بازار همچنان تحت تاثیر شوک

هایی نیز برای آزادسازی بازار شکر در مناطق کلیدی تولید این محصول، از جمله دهد. تالشبخش خرده فروشی شکر را شکل می

رود تایلند در واکنش به شکایات ارائه شده از سوی برزیل در سازمان تجارت اتحادیه اروپا و هند صورت گرفته، همچنین انتظار می

، تولید و مصرف 2026رود در سال ها انتظار میبینیبر اساس پیش.ود را برای صنعت شکر اصالح کندهای حمایتی خجهانی، برنامه

میلیون تن در سال  1/ 7شود تولید شکر از بینی میهزار تنی همراه باشد. پیش 400با افزایش  2017شکر ایران نسبت به سال 

میلیون تن در سال  3به  2017میلیون تن در سال  2/ 6یران نیز از و میزان مصرف شکر ا 2026میلیون تن در سال  2/ 1به  2017

المللی شکر در های بین( قیمت2026تا  2017انداز )، در آغاز دوره چشمFAO و OECD هایبینیبرسد. بر اساس پیش 2026

قیمت  2026رود تا سال انتظار می.شود پس از آن مقداری افت داشته باشدبینی میسطح باالیی قرار خواهند داشت، با این حال پیش

در سطح  2026رود قیمت واقعی شکر در سال شکر باالتر از متوسط اسمی دو دهه گذشته ثبت شود؛ اما به لحاظ حقیقی انتظار می

و  403قیمت اسمی شکر خام و شکر سفید به ترتیب معادل  2017پایین تری نسبت به متوسط دو دهه پیش قرار گیرد. در سال 

دالر بر هر تن و قیمت اسمی شکر  367، قیمت اسمی شکر خام به 2026رود تا سال دالر بر هر تن برآورد شده و انتظار می 488

انداز مثبتی برای عرضه شکر در دالر بر هر تن برسد. در عین حال، با فرض مناسب بودن شرایط آب و هوایی، چشم 453سفید به 

تولید جهانی شکر معادل  2017، در سال FAO و OECD اساس اطالعات آماری سازمانشود. بر بینی میسال آینده پیش 10

میلیون تن برسد.  210به حدود  2026درصدی تا سال  1 /7رود با متوسط رشد ساالنه میلیون تن برآورد شده و انتظار می179

محصول در آسیا و آمریکای التین و کارائیب خواهد انداز، افزایش تولید این موثرترین عامل در رشد تولید جهانی شکر طی دوره چشم

سهم آسیا از تولید جهانی شکر حدود  2017طور کلی این دو منطقه بیشترین سهم از تولید جهانی شکر را در بردارند. در سال بود. به

 38ها به ترتیب به این ترکیب 2026رود تا سال درصد بوده و انتظار می 34/ 5درصد و سهم آمریکای التین و کارائیب معادل  35/ 5

از  2015در این میان برزیل پس از سال .تولیدکنندگان شکر در جهان برزیل، هند و تایلند هستند تریندرصد برسد. بزرگ 34/ 5و 
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ازار ب کننده برانداز، برزیل همچنان عامل تعیینرود طی افق چشمقیمت باالی این محصول سود باالیی نیز برده است. انتظار می

ی بینانداز افزایش یابد. پیشجهانی شکر باشد و در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی، میزان تولید آن در پایان افق چشم

الی در های مهای صنعت شکر در برزیل نیز با برطرف شدن مشکالتی از قبیل شرایط آب و هوایی نامساعد و بحرانشود زیربخشمی

در هند با  رود کهد، تایلند و چین نیز به ترتیب سه کشور اول تولیدکننده شکر در آسیا هستند. انتظار میاین کشور احیا شود. هن

شود تولید بینی میپیش.توجه به تقاضای داخلی پایدار و گسترش تولید اتانول از نیشکر، تولید نیشکر در این کشور نیز بیشتر شود

رسد. تایلند دومین تولیدکننده بزرگ شکر در منطقه جنوب شرق آسیا است که از ب 2026میلیون تن در سال  31.1شکر هند به 

با خشکسالی مواجه بوده که این امر میزان تولید  2016و  2015های تولید خود را افزایش داده است؛ با این حال در سال 2010سال 

رود تایلند موقعیت خود را در بازار هوایی مساعد، انتظار میاین کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. با در نظر گرفتن شراط آب و 

حفظ کند؛ با اینکه میزان رشد تولید آن در دهه آتی نسبت به دهه گذشته کمتر خواهد بود. طی دهه آینده تولید شکر تایلند با رشد 

در این  2017شکر در تایلند در پایان سال  (درصدی همراه خواهد بود؛ اگر چه تاثیر تصمیم تایلند در جهت سهمیه )یارانه 3ساالنه 

های کوچک مزارع و های باالی نیروی کار، اندازهمرحله هنوز نامعلوم است. در چین نیز برخالف هند و تایلند، صنعت شکر با هزینه

ن دیگر جایگزیوری پایین مواجه است و گاهی اوقات حتی برای کشاورزان به صرفه است که کشت این محصول را با محصولی بهره

رود با ها انتظار میبینیطبق پیش.انداز با افزایش جزئی همراه خواهد بودکنند. با این وجود تولید شکر در این کشور طی افق چشم

انداز نیز کاهش یابد. در طرف های قیمت شکر طی دوره چشمهای حمایتی شکر در برخی از بازارها، نوسانتوجه به حذف سیاست

رود تایلند نیز سهمیه تولید و کند، در عین حال انتظار میلغو می 2017دیه اروپا سیستم سهمیه شکر خود را در اکتبر عرضه، اتحا

های تولیدی، برای مقابله با تکرار چرخه 2013حذف کند. هند در سال  2017مکانیزم حمایت قیمتی خود را تا پایان سال 

ف های یارانه مصررود اصالحات طرف تقاضا نیز با کاهش برنامهکرد. همچنین انتظار میهایی را برای بازار شکر خود معرفی سیاست

رود در برخی بازارها )آفریقای جنوبی، مالزی، مصر و مراکش(. به عالوه انتظار می)ای، انجام شود شکر به دلیل فشارهای بودجه

 .های شیرین شده با شکر تحت تاثیر قرار گیرددر نوشیدنیمکزیک و تایلند( تقاضا برای شکر نیز از طریق اعمال مالیات شکر 

http://www.iana.ir/fa/news/48012/%DA%86%D8%B4% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 میلیارد دالری 3۰سایر کشاورزان نیجریه ای به کمک هزینه  تالش برای دسترسی برنج کاران و

میلیارد دالری مؤسسه بیل و ملیندا  30انجمن برنج کاران نیجریه، اعالم کرد که آن ها برای دسترسی به کمک هزینه کشاورزی 

، اعالم کرد (RIFAN)1نیجریهانجمن برنج کاران .گیتس و سایر سازمان های کمک کننده به تولید برنج در آفریقا اقدام می کنند

 (Bill and Melinda Gates)میلیارد دالری مؤسسه بیل و ملیندا گیتس  30که آن ها برای دسترسی به کمک هزینه کشاورزی 

، الحاجی امینو  vanguardngrو سایر سازمان های کمک کننده به تولید برنج در آفریقا اقدام می کنند.به گزارش ایانا از سایت 

، رئیس انجمن، دیروز به خبرگزاری نیجریه در ابوجا گفت که انجمن الگویی را ارائه کرده (Alhaji Aminu Goronyo)گرونیو 

است که آن ها را واجد شرایط دریافت کمک هزینه می کند. طبق گفته وی، گروهی از کارشناسان از شهر ژنو از انجمن بازدید و 

میلیون دالر کمک هزینه دریافت کنند. وی گفت که این دیدار را انجمن انقالب  600شاورزان نیجریه ای بیش از موافقت کردند که ک

در شهر آبیدجان، که صندوق  2016بود که در سپتامبر  "حرکت جدیدی برای تحول کشاورزی آفریقا"سبز ترتیب دادند و عنوان آن 

شده بود، برگزار شد.همچنین او گفت که این کمک هزینه زنجیره های ارزش  از طرف سازمان های مختلف برای انجام آن متعهد

مختلف برنج از جمله تولید، فرآوری، بسته بندی و بازاریابی را پوشش می دهد و در دستیابی به خودکفایی در تولید برنج به این 

و  (Grow Africa)مه مجموعه گرو آفریکا کشور کمک می کند.گرونیو به سایر شرکایی که در این صندوق مشارکت دارند از جل

میلیون دالر کمک هزینه مالی دریافت  600اشاره کرد. آن ها اعالم کردند که نیجریه حدود  (John Kufor)مؤسسه جان کوفر 

، دولت و بخش خصوصی است. ترسی وجود دارد که گرسنگی بر سراسر (RIFAN)کرده است.این کار نتیجه همکاری میان ریفان 

ن به ویژه آفریقا غلبه خواهد کرد. در همین راستا، برخی سازمان های جهانی تصمیم گرفته اند که پول های خود را برای اطمینان جها

از غذای کافی برای رشد آفریقا صرف کنند. به همین دلیل است که آن ها می خواهند به نیجریه و سایر کشورهای آفریقایی کمک 

رچه برنج گ"بخشی از ذینفعان در راستای دستیابی به خود کفایی در تولید برنج خواهند بود. وی گفت:  هزینه مالی دهند، زیرا آنان

رنامه گرونیو از ب "محصول اصلی تحت پوشش کمک هزینه است، اما این کمک مالی سایر محصوالت کشاورزی را نیز در بر می گیرد.

ایالت کمک کرده اند تا تولیداتشان  26و گفت که آن ها به برنج کاران سراسر قدردانی کرد  2وام گیرندگان لنگری بانک مرکزی نیجریه

، مؤسسه (Cote d’Ivoire)و در انجمن کوت دی لویر  2016را بهبود بخشند. خبرگزاری نیجریه یادآوری می کند که سپتامبر 

، (OCP Africa)لی که گروه اُ سی پی آفریقا میلیارد دالر به صندوق بپردازند، در حا 5بیل و ملیندا گیتس متعهد شدند که مبلغ 

میلیون دالر متعهد شد.از دیگر شرکای این برنامه، مؤسسه راک فلر  150شرکت تولید کننده کود، نیز به پرداخت مبلغ 

(Rockefeller)  ی انمیلیون دالر را متعهد شد و همچنین بانک بازرگانی کنیا، بزرگترین بانک بازرگ 180بود که پرداخت مبلغ

میلیون دالر به خرده مالکان کشاورز وام خواهد داد. مجموعه گرو آفریکا، شبکه ای از شرکاء  350شرق آفریقا، اعالم کرد که مبلغ 

شامل شرکت های بخش خصوصی داخلی و بین المللی، سازمان های بخش دولتی، سازمان های کشاورزان، ارائه دهندگان خدمات، 

و سازمان های مردم نهاد است. کار آن ها افزایش مسئولیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در  سازمان های مالی، توسعه ای

 کشاورزی و سرعت بخشیدن به تأثیر تعهدات سرمایه گذاری بر خرده مالکان کشاورز است. 

1 .Rice Farmers Association of Nigeria 

2 .CBN’s Anchor Borrowers Programme 

 یانترجمه: مهشید جالل

http://www.iana.ir/fa/news/47۸9۵/%D۸%AA%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۴تاریخ: 

 ویروس ها و شته هایی که می توانند به رشد گیاه کمک کنند؟ دانشمندان: محتمل است

داشتن ویروس ها و شته ها از مزارع کشاورزی خود تالش بسیاری می کنند، اما پژوهشگران دانشگاه  کشاورزان اغلب برای دور نگه

 .آینده ای را تصور می کنند که در آن این جانوران آسیب زننده بتوانند برای کمک به محصوالت، مهندسی شوند (Lowa) لوا

کنند که این یک ایده خطرناک و بسیار بی باکانه است اما این پژوهش ،پژوهشگران تایید می "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت 

سرنخ های ارزشمندی مبنی بر این که ویروس ها، حشرات و گیاهان چگونه با یکدیگر تعامل می کنند آشکار می کند و می تواند 

 آسیب شناسی و میکروبیولوژی گیاهان، منجر به دخالت های جدید برای حفاظت تامین غذایی شود.آلن میلر و استیو ویثام، استادان

نهادی که توسط آژانس پروژه های تحقیقاتی دفاعی پیشرفته تامین می شود کمک می کنند، آژانسی که از  -به یک تالش چند

پژوهشگران خواسته اند تا راهی برای مهندسی حشرات ناقل ویروس ها به گیاهان تدبیر کنند تا ژن هایی را که در طول دوران 

میلیون  10،3سترس به محصوالت کشاورزی کمک می کنند، به آن ها منتقل کنند. باالترین مبلغ تامین شده برای کل این پروژه ا

سال بوده است و شامل کارکنان موسسه بویس تامپسون، دانشگاه مینه سوتا و دانشگاه کالیفورنیا دیویس یه عالوه  4دالر در طول 

 ر در موسسه بویس تامپسون پژوهشگر اصلی این پروژه است.دانشگاه لوا می شد. جورج ژاند

هدف این پژوهش مهندسی کردن ویروس هایی است که با استفاده از آن حشراتی که ویروس ها را منتقل می کنند بتوانند ویژگی 

سائلی مانند خشکسالی و های مطلوب را در گیاهان ذرت بالغ فعال کنند. این تیم امیدوار است ابزاری برای پاسخ دهی سریع به م

 بیماری که محصوالت را تهدید می کند ایجاد کندو در طول یک فصل رشد حفاظت از محصوالت را تضمین کند. 

ویروس ها برای این منظور بسیار مناسب هستند زیرا آن ها بسته های ژن طبیعی متحرک هستند که به گیاهان "میلر می گوید: 

 ."ها به دانه های گیاهان به ارث نمی رسد پروتئین می رسانند اما این ژن

او می گوید این مسئله یک مکانیزم امنیت زیستی ذاتی را فراهم می کند که زمانی که به آن ژن ها دیگر نیازی نیست از حضور 

 طوالنی مدت ژن های مهندسی شده در گیاهان جلوگیری می کند.

 ."مقیاس وسیع استاین یک ژن تراپی برای گیاهان در "ویثام می گوید: 

این پژوهشگران ویروس هایی را مهندسی می کنند که از طریق گاز گرفتن شته ها وارد گیاهان "این مفهوم به این شکل کار می کند: 

ذرت می شود، حشرات کوچکی که از شیره گیاهان تغذیه می کنند. همزمان با این که ویروس ها گیاهان ذرت را آلوده می کنند، 

که به گیاهان کمک می کند تا با فشارهای وارد شده از طریق خشکسالی یا طیفی از سایر مشکالت مقابله کنند، در گیاه  ژن هایی را

ذرت فعال می کنند. این پژوهشگران می گویند فرآیندهای این چنینی می توانند بسیار سریع تر از استفاده از روش پرورش سنتی 

 "فشار جایگزین شود.گیاهان برای ایجاد مقاومت در مقابل 

 ویثام و میلر بر مهندسی ویروس ها و این که آن ها چگونه با گیاهان ذرت تعامل خواهند داشت تمرکز می کنند.

میلر می گوید به کار گرفتن ویروس ها و حشرات با این روش، نیاز به سال ها آزمایش در جهت اهداف ایمنی و محیط زیستی دارد، 

د انتظار داشته باشند که به این زودی بتوانند از این پژوهش استفاده کنند، اما او می گوید مطالعه ویروس ها بنابراین کشاورزان نبای

 در این روش می تواند بینش جدیدی نسبت به اینکه چگونه آنها مجصوالت و سایر گیاهان را آلوده می کنند به دست دهد. 

ای زیادی درباره این که ویروس ها چگونه با حشرات ناقل و گیاهان تعامل خواهند صرف نظر از نتیجه نهایی، ما چیزه"میلر می گوید: 

ما انتظار داریم این پژوهش این مسئله را که چگونه تولید محصوالت غذایی را در مقابل تهدیدات در حال ". "داشت یاد می گیریم

در آژانس پروژه های تحقیقاتی دفاعی پیشرفته  "اتبه هم پیوستن حشر".این پژوهش بخشی از برنامه "تحول حفظ کنیم روشن کند
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((DARPA's  است که با توسعه سریع جایگزین های کاربردی برای پاسخ های سنتی به فشارهای وارده به محصول جهت حفاظت

وجب قیق که ماز تولید مواد غذایی، به دنبال تضمین امنیت غذایی است. میلر تاکید کرد که این پژوهشگران از رویه های ایمنی د

می شود این آزمایش در محیط زیست انتشار نیابد در سراسر پروژه پیروی می کنند. آخرین فاز آزمایش در گلخانه های به شدت 

 کنترل شده دانشگاه کالیفرنیا دیویس برگزار خواهد شد.

ir/fa/news/http://www.iana.47۸4۰/%D9%۸۸%DB%۸C% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۱تاریخ: 

 ژن تولید گوجه فرنگی های بزرگ و آبدار کشف شد

به یمن جهش در ژن تنظیم کننده اندازه سلول ها که در طول فرآیند تلقیح گوجه فرنگی اتفاق افتاد، کشاورزان می توانند گوجه 

فرنگی های بزرگ و آبدار پرورش دهند. استر ون در نپ از دانشگاه جورجیا به همراه همکارنش این گوناگونی ژن را در تحقیقی که 

 منتشر کردند. 2017آگوست  17دسترسی به آن برای عموم آزاد است در که  PLOS Geneticsدر مجله 

زمانی که انسان ها برای اولین بار شروع به کشت گوجه فرنگی وحشی در مناطق کوه آند و اکوادور و شمال پرو کردند، آن ها دائما 

سال بعد از آن، گوجه فرنگی موجود در بازارها گیاهانی را انتخاب می کردند که میوه های بزرگتر تولید می کردند. اکنون، هزاران 

در مطالعه اخیر، پژوهشگران در مورد ژنی تحقیق می کنند  می تواند وزنی هزار برابر بیشتر از میوه های پیشینیان خود داشته باشد.

بر که بخش آبدار گوجه می نامند؛ ژنی که با افزایش سایز تک تک سلول ها در پیرا CSRکه آن را تنظیم کننده اندازه سلول یا 

فرنگی است موجب افزایش وزن آن می شود. در مقایسه با گوجه فرنگی های وحشی، گونه های تلقیح شده جهشی در ژن های 

CSR  را با خود حمل می کنند که پروتئین های حاصله در سلول های گوجه فرنگی را کم می کنند و این کوتاه سازی احتماال بر

یم تنوع سلولی و رسیدن میوه ها و بافت های آوندی تاثیر می گذارد. این تغییرات از گوجه فرنگی گیالسی آغاز نقش آنها را در تنظ

شد ولی در حال حاضر در تمام انواع بزرگ گوجه فرنگی ها دیده می شود. این مطالعه جدید بر مبنای مطالعات گذشته که مکان 

نها یک کمک کننده ژنتیک کوچک در ایجاد وزن گوجه فرنگی است شناسایی ، که ت11را در قسمت پایین کروموزوم  CSRدقیق 

کردند، گسترش یافت. اکنون با همانند سازی این ژن، این یافته ها در مورد اینکه بیشتر گوجه فرنگی های کشت شده نمونه کوتاه 

ر به طور گسترده ای انتخاب کردند و این را باخود حمل می کنند نشان می دهد که انسان ها این تنوع ژنتیکی را د CSRشده ژن 

مسئله برای اهلی کردن کامل گوجه فرنگی ها از اجداد گوجه فرنگی گیالسی خود حیاتی بوده است.دکتر ون در نپ می گوید: 

"CSR گبرای ایجاد گوجه فرنگی های بزرگ که برای صنعت ضروری هستند مورد نیاز است، به این دلیل که گوجه فرنگی های بزر 

اساسا سود کشاورزان را افزایش می دهند. دانش در مورد این ژن اکنون می تواند راه هایی برای پژوهش پیرامون اینکه چگونه اندازه 

 "میوه ها می تواند بدون اینکه تاثیر منفی بر سایر کیفیت ها مانند مقاومت در برابر بیماری و طعم آن شود بیشتر افزایش یابد.

http://www.iana.ir/fa/news/47767/%DA% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47767/%DA%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

355 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

پژوهشگران یک مدل کامپیوتری را برای برآورد خطرات مرتبط با محصول اختراع کردند/این برنامه کامپیوتری قادر 

 گزینه است به انتخاب بهترین

براساس پژوهش تیمی از محققان، ترکیب شهود انسانی با بی طرفی کامپیوتر ها می تواند تصمیم گیری را برای سازمان ها بهبود 

، در یک مطالعه، پژوهشگران "یوراکلرت"به گزارش ایانا از سایت بخشد و در نهایت منجر به هزینه های کمتر و تولیدات بهتر شود.

 Dowنامه کامپیوتری که برآوردهای یک کارشناس تجارت کشاورزی را تحلیل می کند به بخش کسب و کار در می گویند یک بر

AgroScience  درصد شده و  3تا  2کمک کرد تا صحت پیش بینی های خود را بهبود بخشد، منجر به افزایش در تولیدات از

( در smealتادیار مدیریت زنجیره تامین در کالج بازرگانی اسمیل )درصد کاهش داده است. سوراب بانسال اس 7تا  6هزینه ها را از 

کار کردند تا پیش  Dow AgroScienceپنسیلوانیا در این مورد توضیح می دهد.این تیم با یک متخصص تولید از بخش مدیریت 

د در نهایت از آن برای تولی بینی ها را در بخش بذر ذرت شرکت بهبود بخشند.طبق گفته محققان، تولید بذر ذرتی که کشاورزان

محصوالت خودشان استفاده می کنند می تواند یک تالش پیچیده با چندین عامل مختلف از جمله تغییرات در تقاضا و آب و هوا و 

د بذر یهر ساله، این شرکت نیاز دارد تا بداند چند هکتار از زمین ها را برای تول"افزایش عدم اطمینان همراه باشد.بانسال می گوید: 

ذرت استفاده خواهند کرد. اما در این صنعت رقابت آمیز، بسیاری از گونه های بذر ذرت جدید هستند و این شرکت تجربه زیادی در 

پرورش این گونه های جدید ندارد. در نتیجه، نمی داند که بازده محصول چه خواهد بود یا این که آن ها چند بوشل ذرت از این 

آورد. با این حال، برآورد محصول برای بهینه سازی منابع مورد استفاده برای رشد بذرهای ذرت ضروری  مزارع به دست خواهند

.شرکت ها اغلب بر مدیران خود به عنوان متخصصانی که برآوردی از وقایع و فعالیت های آینده بدست می دهند حساب می "است

هشگران را به زمین های کشاورزی بفرستند تا مطالعاتی برای جمع آوری کنند، زیرا این کار مقرون به صرفه تر از این است که پژو

اطالعات راه اندازی کنند. با این حال، این متخصصان تمایل دارند که این پیش بینی ها را بر اساس مدل های ذهنی که از طریق 

می تواند این پیش بینی ها را تغییر دهد.  سال ها تجربه بدست آورده اند انجام دهند و اغلب تعصبات خود را نمایان می کنند که

همه دوست دارند ادعا کنند که متخصص هستند، با این حال ما عمیقا می دانیم که بعضی متخصصین بهتر از "بانسال می گوید: 

ود نداشته وجتاکنون هیچ ابزار عینی برای اندازی گیری این که کدام متخصص بهتر از دیگری است و تا چه میزان ". "سایرین هستند

 ."است. آنچه ما قادر به انجام آن هستیم این است که معیارهای خاصی ارائه کنیم که به ما اجازه می دهد تا میزان تخصص را بسنجیم

که در حال حاضر به صورت آنالین در دسترس است  تحقیق در عملیاتاین پژوهشگران که یافته های خود را در شماره اخیر مجله 

ند، یک مدل کامپیوتری را برای برآورد خطرات مرتبط با محصول ایجاد کرده اند. آن ها نخست قضاوت های مربوط به گزارش کرده ا

 50چارک های عملکرد محصول را از کارشناسان محلی جمع آوری کردند. برای مثال، یک کارشناس ممکن است برآورد کند که 

بوشل بدست آورد.سپس، این پژوهشگران از یک مدل ریاضی برای  55هکتار درصد شانس وجود دارد که شرکت بتواند به ازای هر 

تبدیل برآورد چارکی به میانگین و انحراف معیار بازده محصول استفاده کردند.بانسال که با جنارو گوتیرز، استادیار مدیریت اطالعات، 

میانگین، برآوردی از "می کند می گوید:  کار Dow AgroScienceخطر و عملیات در دانشگاه تگزاس آستین و جان کیسر در 

اینکه شرکت به طور متوسط می تواند چه مقدار بوشل انتظار داشته باشد را فراهم می کند، در حالیکه انحراف معیار تغییرات مورد 

ان، ی های کارشناس. طبق گفته های پژوهشگران، بعد از مقایسه داده های تاریخی با پیش بین"انتظار در روند رشد را نشان می دهد

این برنامه می تواند بینشی نسبت به سوگیری های مدل های ذهنی کارشناسان به دست دهد. آن ها می گویند که با استفاده از این 

مقایسه ، این مدل، تخصص )یا ارزش قضاوت های کارشناسان( را معادل تعداد مشخصی از نقاط داده های اطالعاتی که در زمین 
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قبل از این، ما واقعا نمی دانستیم چگونه اطالعات فراهم شده توسط "آوری شده بود ارزیابی می کند.بانسال می گوید: کشاورزی جمع 

این مدل به ما اجازه می دهد تا این کار را انجام دهیم و برای مثال به ما اجازه می دهد «. »کارشناسان را با داده ها مقایسه کنیم

.او "نقطه داده از نمونه های درون زمین کشاورزی است؛ که یک اندازه گیری دقیق تر است 35ارزش  بگوییم که این کارشناس برابر

اضافه کرد که این مدل بسیار قوی است زیرا به مقامات شرکت ها اجازه می دهد تا کارشناسان را مقایسه و گزینش کنند و تعیین 

شند یا جمع آوری داده و هم چنین بسنجند که آموزش آنها برای کارشناسان کنند که آیا آن ها باید به دنبال توصیه های کارشناس با

چه قدر موثر است.بانسال می گوید که در آینده این مدل می تواند برای کمک به بهبود راهنمایی کارشناسان در سایر صنایع از جمله 
 عرضه سنگین انجام می دهند، به کار رود. صنعت سوخت زیست محیطی و صنعت نیمه هادی که معموال تحت شرایط عدم اطمینان،

http://www.iana.ir/fa/news/479۵7/%D9%BE%DA%9۸% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

 را دوست دارند/ نخودفرنگی کم برگ نسبت به پربرگ بهتر با فشار گرما کنار می آید نخودفرنگی هایی که هوای گرم

میلیون تن نخودفرنگی در مزارع تولید می کنند، این میزان تولید، آن را به  13تا  10کشاورزان در سراسر جهان هر ساله بین 

بزرگترین محصول بنشنی، درست بعد از لوبیای خشک و نخود تبدیل می کند. اما با تغییر آب و هوای جهانی و ادامه افزایش دمای 

، "وراکلرتی"شدن به یک عامل محدود کننده عمده برای کشت نخودفرنگی است.به گزارش ایانا از سایت  هوا، فشار گرما در حال تبدیل

مطالعه ای جدید نشان می دهد که گیاهان نخود فرنگی با بعضی ویژگی های خاص مانند دوره گل دهی طوالنی تر و تعداد غالف 

ین پژوهشگران هم چنین بینش های جدیدی نسبت به ژنتیک مربوط های بیشتر ممکن است در مقابل فشار گرما مقاوم تر باشند.ا

 در بعضی سال ها گونه های"به تحمل گرما در نخود فرنگی را به دست آوردند.روزالیند بوکرت نویسنده ارشد این مطالعه می گوید: 

در  گونه های جدیدی را پیدا کنیم کهما می خواهیم بتوانیم ". "قدیمی تر نخود فرنگی به دلیل فشار گرما به خوبی رشد نمی کنند

تحمل ".براساس گفته های بوکرت، دانشمند گیاه شناس در دانشگاه ساسکاچوان "دنیای گرم بازده بیشتر و با ثباتی داشته باشند

از همه  ی. این مطالعه دریافته است که دو ویژگ"فشار گرما در نخودفرنگی ها به نظر می آید که تنها به چندین ویژگی مربوط است

مهمتر هستند: تعداد غالف های باال و دوره گل دهی طوالنی تر.بوکرت و همکارش تام وارکنتین و شائومینگ هوانگ اولین افرادی 

ر، فشار گرما به معنای گل های کمت"هستند که محل ژن هایی را که بر فشار گرما تاثیر می گذارند را آشکار کردند.بوکرت می گوید: 

. گونه هایی از نخودفرنگی که در آغاز غالف های بیشتری دارند بعد از وقوع فشار "و در نهایت محصول کمتر است غالف های کمتر

اگر گونه ای از نخودفرنگی برای مدت طوالنی تری گل بدهد، "گرما، محصول بیشتری خواهند داد.بوکت می گوید به طور مشابه 

ی تحت شرایط فشار گرما خواهد داشت. این به این دلیل است که گیاه زمان موقعیت های بیشتری برای داشتن محصول بیشتر حت

.اما زمان گل دهی بسیار "بیشتری برای بازسازی خود پس از وقایع آب و هوایی نامتعادل در طول دوران گل دهی خواهد داشت

.برای "زهای رویش و بازتولید نیاز داریدشما به تعادل مناسب فا"طوالنی می تواند منجر به مشکالت دیگری شود. بوکرت می گوید: 

تعیین این که چه ویژگی هایی در نخودفرنگی ها برای مقاومت در مقابل گرما مهم است، بوکرت و همکارانش دو گونه ی بسیار 

پژوهشگران  CDC Sage.و  CDC Centennialمعمول نخود فرنگی که مورد استفاده قرار می گیرد را با هم ترکیب کردند، 

با ترکیب دو نوع گونه متفاوت نخودفرنگی شما ممکن است "س بیش از صد گونه ی نخودفرنگی را از این ترکیب مشتق کردند.سپ

قادر به پرورش گیاه با ویژگی هایی ورای آنچه والدین او داشته اند باشید. برای مثال، برخی جوانه هایی که در این مطالعه مورد 

این پژوهشگران این گونه های جدید نخودفرنگی را برای دوفصل "ونه در مقابل گرما مقاوم تر بودند.آزمایش قرار گرفتند از هر دو گ

رشد در ساسکاچوان کشت کردند.در یک گروه دانه ها برای کشت نخودفرنگی در یک زمان خاص کاشته شد، در اواسط ماه می. در 

اواخر سال گل دادند، زمانی که دمای هوا بیشتر بود. این مسئله به دومین گروه در اوایل جون این کار انجام شد. این گیاهان در 

پژوهشگران اجازه داد تا آزمایش کنند و ببینند کدام گونه های نخودفرنگی در هوای گرم بهتر رشد می کنند و بازده بیشتری 

ل مقاوم تر می کند یکی از قطعات پاز شناسایی ویژگی هایی که گیاهان نخودفرنگی را در مقابل فشار گرما"دارند.بوکرت می گوید: 

. قطعه دیگر بهتر دانستن ژنتیک های این ویژگی ها است.به طور سنتی، پژوهشگران از ویژگی های قابل مشاهده استفاده می "است

اری حال، نقشه بردکردند، مانند تعداد غالف ها، تا گونه هایی را انتخاب کنند که در آب و هواهای ویژه به خوبی رشد می کنند. با این 

از اطالعات ژنتیکی مرتبط، کمک می کند تا بر روی کار تمرکز شود. پژوهشگران می توانند مکان ژنتیک های خاص را برای پیدا 

کردن یک ویژگی در میان نقشه ی ژنتیکی نخودفرنگی شناسایی کنند. از این طریق پژوهشگران می توانند با اطمینان بیشتری گونه 

ما هرچه بیشتر بتوانیم در رابطه با مکان های ژنتیکی و تکنیک های مولکولی کار "ا انتخاب کنند. بوکرت می گوید: های محصول ر
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. درحالی که دوره گل دهی و تعداد غالف ها مهمترین ویژگی های مقاومت در مقابل گرما در نخود فرنگی "کنیم، موثرتر خواهیم بود

ونه هایی گ"ا را نیز که می تواند مرتبط باشد آزمایش می کنند. برای مثال، بوکرت می گوید: ها است، این پژوهشگران سایر ویژگی ه

ه .پژوهش های آیند"از نخودفرنگی که نصف سایر گونه ها برگ دارند در کنار آمدن با فشار گرما بهتر از گونه های برگ دار هستند

ا از پایه های ژنتیکی مقاومت در مقابل گرما در نخود فرنگی ها خواهد با هدف شناسایی بیشتر این ویژگی ها و افزایش بیشتر فهم م

 بود.

http://www.iana.ir/fa/news/479۵4/%D9%۸6%D۸% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۶تاریخ: 

وری در بخش منطقه جمهوری آذربایجان/ رئیس جمهوری آذربایجان: رویکرد جدید، رشد بهره ۱2آزمایشگاه در  12

 کشاورزی است

آزمایشگاه کشاورزی و مرکز تلقیح مصنوعی برای توسعه کشاورزی بسیار مهم است. با رویکرد جدید رشد بهره وری در بخش "

، این مطالب را رئیس "ه اصلی ، افزایش بازده با استفاده از زمین در دسترس استکشاورزی به دست می آید. درحالی که وظیف

، "آذری پرس اجنسی"به گزارش ایانا از سایت جمهوری آذربایجان، الهام علی اف ، در دیدار با نمایندگان در منطقه گیگل مطرح کرد.

اورزی می تواند ما را به هدف برساند، چراکه کشاورزان، به گفته رئیس دولت آذربایجان، بذر و آزمایشگاه دامپزشکی و سموم کش

تجار، خره مالکان خواهند دانست که چه میزان بذر استفاده کنند ، چه نوع اقدامات فنی باید انجام دهند، در یک قطعه زمین چه 

گاه ها فراهم خواهد شد.وی افزود: نوع کودی باید استفاده شود و در نتیجه به دنبال آن ، مسائل امنیتی غذایی از طریق این آزمایش

منطقه تاسیس شده است. در واقع، این آغاز مرحله جدید در توسعه کشاورزی، به شمار می رود. چراکه  12این آزمایشگاه ها در "

جایی آنپس از آن ، کشاورزی در آذربایجان بر اساس توسعه علمی خواهد بود به طوری که می توان به افزایش عملکرد دست یافت. از 

که خاک جمهوری آذربایجان، این امکان را ندارد که محصوالت جدید در مقادیر زیاد، در یک منطقه کشت شود، اما با این اقدامات 

الهام علی اف ، با اشاره به این که راه اندازی مرکز تلقیح مصنوعی به افزایش قابل توجه در تولید دام "می توان این کار را انجام داد. 

در "وی افزود:"من اطمینان دارم که فعالیت این مرکز به بهبود نژاد گاو در جمهوری آذربایجان کمک می کند."ی شود، گفت: منجر م

عین حال بهره وری را افزایش می دهد، کشاورزی لبنی توسعه می یابد و تولید گوشت نیز افزایش خواهد یافت. در حال حاضر، ما 

کنم این یک دستاورد تاریخی است. چراکه که در سال های گذشته به شدت به واردات وابسته  گوشت و شیر صادر می کنیم. فکر می

این درست است که به طور "رئیس جمهوری آذربایجان خاطر نشان کرد:"بودیم و در حال حاضر این وابستگی از بین رفته است.

حصوالت را وارد کنیم ، اما در مسیری که آغاز کردیم می کامل نمی توانیم محصوالت لبنی، عرضه کنیم و در نتیجه باید این نوع م

توان حتی آن ها را را صادر کرد. محصوالت ما به عنوان محصوالتی باکیفیت و با ارزش باال در بازارهای خارجی شناخته شده اند. اما 

لقیح رات را هم افزایش دهیم. با فعالیت مرکز تبه گونه ای باید این کار را انجام دهیم که افزون بر تامین داخلی ، بتوانیم پتانسیل صاد

رئیس دولت اشاره کرد ، در حال حاضر بخش کشاورزی از اولویت های "مصنوعی، طی چند سال ما به این دستاورد خواهیم رسید.

کلی، در بخش دولت است. در سال های اخیر، اقدامات بسیاری در بخش کشاورزی انجام شده است و در تولید محصول و دام، به طور 

درصد افزایش یافته  40طی شش ماه امسال، صادرات محصوالت کشاورزی "کشاورزی شاهد رشد بوده ایم.این مقام مسئول گفت:

پارک کشاورزی جدید ایجاد شده است . که در  40است. این نمونه ای از کارهای انجام شده است . همچنین در حال حاضر، حدود 

در حال حاضر مشکل بیکاری "رئیس جمهوری آذربایجان یادآور شد: "ن پارک ها ، تولید را افزایش دهیم.نظر درایم تا با فعالیت ای

در مناطق از بین رفته است؛ چراکه شاخه سنتی کشاورزی در حال احیا شدن است. به طوری که طی دو سال گذشته، تقریبا تولید 

ان، ده ها هزار نفر از مردم کار می کنند و مزد می گیرند. این درحالی است اکنون هزار"وی افزود:"پنبه ده برابر افزایش یافته است.

که ما در حال احیا کردن کشت تنباکو و پرورش کرم ابریشم هستیم . پتانسیل صادرات محصوالت کشاورزی ما متنوع است. چرا که 

و، پنبه، انگور، فندق، بادام،چای و مرکبات ما محصوالتی همچون تنباک"الهام علی اف گفت:"منطقه آب و هوایی هستیم. 9دارای 

داریم، و باید به درستی از این فرصت طبیعی بهره ببریم، در سال های اخیر توسعه بسیار زیادی در زمینه کشاورزی انجام شده است 

  "همچنین احیا صنایع سنتی می تواند به افزایش پتانسیل کمک کند. 

http://www.iana.ir/fa/news/4794۵/۱2%D-۸%A2%D۸% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

دانشمندان محل ژن های جابه جا شونده در ذرت را کشف کردند/ این اکتشاف سود زیادی را نصیب کشاورزان دنیا 

 می کند

شونده ذرت توسط یک تیم بین المللی به سرپرستی پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا دیویس و آزمایشگاه باالخره محل ژن های جابه جا 

کلد اسپرینگ هاربور کشف شد. این اکتشاف می تواند در نهایت به پرورش و تولید ذرت، یکی از مهم ترین محصوالت کشاورزی دنیا 

هستند که می توانند  DNAر قابل حمل یا ترانهشگرها، زنجیره هایی از ، عناص"یورواکلرت"به گزارش ایانا از سایت سود برساند.

مکان خود را درون یک ژنوم تغییر دهند )ژن های جابه جا شونده(. این ژن که توسط ژنتیک شناس باربارا مک کلینتاک، برنده جایزه 

طوالنی قرار گرفته است تا بتوانند نقش در ذرت کشف شده است، توسط دانشمندان بسیاری مورد بررسی های  1940نوبل در دهه 

کمی در ژنتیک برای آن ها بیایند. با این حال دیگران از جمله مک کلینتاک فکر می کردند که ترانهشگرهای درون ژنوم ممکن است 

م ها ارگانیسنقش مهمی در سلول ها از جمله تنظیم بیان ژن داشته باشند. ما اکنون می دانیم که عناصر قابل حمل که در بیشتر 

 درصد ژنوم انسان را تشکیل می دهد. 50درصد ژنوم ذرت و نزدیک  80یافت می شود، بیش از 

تا امروز، محل دقیق ترانهشگرها گیج کننده بوده است، ابتدا به دلیل اینکه توالی و جمع آوری آن ها بسیار مشکل بوده است. میشل 

ک شناس ایبارا، ژنتی-ناسی جمعیت در دانشگاه کالیفورنیا دیویس و جف راساستیتزر، دانشجوی فارغ التحصیل در رشته زیست ش

ذرت و استاد علوم گیاهی با همکاران خود در آزمایشگاه کولد اسپرینگ هاربور و چندین دانشگاه و شرکت تکنولوژی ژنوم کار کردند 

بسیار شود. این تکنولوژی توالی جدید که آن  تا یک ژنوم مرجع جدید ذرت ایجاد کنند که شامل مناطق تکرارشونده ی پیچیده ی

 ( منتشر شده است.Natureها از آن استفاده کرده اند در نسخه آخر مجله طبیعت )

 شناسایی و طبقه بندی عناصر قابل حمل در ذرت

ش یت های نسبی بختا امروز ما موقع«. »ژنوم مرجع قبلی ذرت، تمام مناطق تکرار شونده را شناسایی نمی کرد»استیتزر می گوید: 

های متوالی را می دانستیم اما نه تمام قسمت های درهم برهم بین آن ها را. این تکنولوژی جدید به ما اجازه داده است تا تمام 

استیتزر روش هایی را برای شناسایی موقعیت های ترانهشگرها در ذرت حتی زمانی که آن ها «. مناطق تکرارشونده را متوالی کنیم

این مقاله منتشر شده در مجله طبیعت بر این تکنولوژی که "ایبارا می گوید:  -کدیگر قرار می گیرند شناسایی می کند.راسبر روی ی

اما میشل سپس الگوریتم های کامپیوتری برای ". "یک توالی با کیفیت و ارزشمند از ژنوم ها را بدست می دهد تمرکز کرده است

هشگرها کار او کل اکولوژی تران". "راسر ژنوم را ایجاد کردکه تا قبل از این انجام نشده بوده استشناسایی عناصر ترانهشگر منفرد در س

را نشان می دهد که با روابط پیچیده رقابتی و همکاری تکمیل می شود. این ما را قادر می کند تا آغاز به فهمیدن تنوع زیستی غنی 

گر استاد دانشگاه مینه سوتا و یکی از همکاران در مقاله منتشر شده در مجله .نیثن اسپرین"ژنوم ها به عنوان یک اکوسیستم کنیم

رویکرد های جدید میشل برای شناسایی و تکمیل طبقه بندی عناصر قابل جابه جایی در ذرت باید به اکتشافات »طبیعت می گوید 

 «.بنیادی بیولوژیکی جدید منجر شود

 افق های جدید پژوهش در مورد ترانهشگر

هشگرها می توانند بیان ژن های مجاور را بسته به اینکه در کجای ژنوم فرود آمده اند تنظیم کنند و تغییر دهند. استیتزر می تران

بسیار مهم است که این مسئله را بدانیم، اما زمانی که نمی توانستیم بفهمیم که آن ها در کجای توالی ژنومی قرار دارند "گوید: 

.محل اتصال ترانهشگرها و تاثیر آن ها بر بیان ژن، شناسایی شده است تا بتوان مسیری را که در آن ذرت "شناسایی کردن دشوار بود

با محیط زیست خود تعامل می کند تحت تاثیر قرار داد. برای مثال، جایگیری متفاوت ترانهشگرها موجب مقاومت در مقابل گرما می 
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در خاک های پر از آلومینیوم های سمی را افزایش می دهد و به ذرت اجازه می  شود، زمان گل دهی را تغییر می دهد، توانایی رشد

دهد که با از بین بردن حساسیت خود نسبت به روزهای طوالنی مناطق گرمسیری، قادر به گسترش در عرض های معتدل جغرافیایی 

ن را در شرایط پر استرس تغییر می دهد. اما باشد و به طور گسترده، نشان داده شده است که جای گیری عناصر قابل حمل، بیان ژ

 این جای گیری ها با پیامدهای کارکردی شناخته شده، تنها نمایانگر مشتی از خروارها عناصر ترانهشگر در ژنوم ذرت است.

توانیم  نمی ما به سادگی "دیمون لیش، استاد دانشگاه پوردو که تنظیم و تکامل عناصر قابل حمل گیاهان را خوانده است می گوید:

پیچیدگی ژنوم گیاهان را بدون اینکه بتوانیم عناصر قابل حمل را شناسایی کنیم بفهمیم. کار میشل یک مسیر گران بها را ایجاد 

 ."کرده است که به ما اجازه می دهد تا شروع به گره گشایی کردن از تنوع تمام عناصر ژنتیکی که ژنوم ذرت را می سازند بکنیم

گوید اکنون که ژنوم ذرت کامال متوالی است و مکان ترانهشگرها مشخص شده است، قلمرو جدیدی از پژوهش ورای  ابارا می -راس

 نقش فردی ژن ها در ذرت باز شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/479۰۸/%D۸%AF%D۸%A7%D9%۸ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 گندم دریایی به عنوان منبع جدیدی برای مقاومت در مقابل ویروس های گندم؟

توانند بمقاومت در مقابل ویروس موزاییک رگه ای گندم یکی از ویژگی هایی است که پژوهشگران دانشگاه داکوتای جنوبی امیدوارند 

از گندم دریایی به گندم نان از طریق یک دوره پژوهش دو ساله در دپارتمان موسسه ملی کشاورزی و غذایی و کمک هزینه کشاورزی 

ونالنگ لی استادیار دپارتمان بیولوژی و میکروبیولوژی سرپرست امریکا انتقال دهند. گندم دریایی خویشاوندی دوری با گندم دارد.

( NIFAار دالری است که بخشی از پژوهش های مقدماتی بخش کشاورزی و غذایی انجمن ملی بین دانشکده ای )هز 250پروژه ای 

برای بهبود سالمت گیاهان و تولیدات است. پروفسور ماری النگهام متخصص ویروس شناسی، و استادیار ژین ما، متخصص 

بخشی از تیم تحقیقاتی هستند که با پژوهشگران وزارت تحقیقات بیوانفورماتیک از دپارتمان زراعت، باغبانی و علوم گیاهی نیز 

از نظر تاریخی در پرورش گندم ما ژن های "کشاورزی ایاالت متحده در فارگو، داکوتای شمالی همکاری خواهند کرد.او می گوید: 

 فته اند. برای مثال، مقاومت در مقابل زنگفراوان بسیار مهمی داریم که از گونه های بیگانه یا خویشاوند، به گونه های گندم انتقال یا

 "برگ، زنگ ساقه و زنگ زرد و سفیدک گردی که از چاودار رسیده است.

زمانی که گیاهان لی در گلخانه، به ویروس موزاییک رگه ای گندم آلوده شدند  2014ایده ی پژوهش درباره گندم دریایی در سال 

تایید کرد که  2016های دریایی و گندم ترکیبی دریایی/غیر دریایی. آزمایشات تابستان آغاز شد. تنها دو ردیف سالم ماندند؛ گندم 

 این دو ردیف در مقابل این ویروس مقاوم هستند اما گیاهان گندم پدر و مادر اینگونه نیستند.

فعلی که در گندم استفاده  ژن مقاوم"عالوه بر این، مقاومت در مقابل این ویروس حساس به درجه حرارت نیست. لی توضیح می دهد: 

 ."درجه فارنهایت مقاومت می کند 82درجه فارنهایت تجزیه می شود اما این یکی هنوز تا دمای  64،4می شود، در دمای باالی 

لی توضیح می دهد که آزمایش های بیشتر نشان داد که نوع ترکیبی و گندم دریایی آب اضافی را تحمل می کنند. غرقاب شدن یکی 

 الت پرورش دهندگان گندم در ایالت هایی چون آرکانزاس و لوئیزیانا و نیز کشورهایی چون بنگالدش است.از مشک

ما می خواهیم بفهمیم که از نظر ژنتیکی چه چیزی باعث ایجاد این مقاومت می شود و این ژن ها را به گندم نان "او می گوید: 

ا پشت سر هم قرار دادند و آن را با ژنوم گندم مقایسه خواهند کرد تا ژن های . این پژوهشگران ژنوم گندم دریایی ر"انتقال می دهد

 مسئول این مقاومت را شناسایی کنند. آن ها سپس نشانگرهای مولکولی را برای این ژن ها توسعه خواهند داد.

مقاوم می کند؛ آفتی که تخم لی تاکید می کند که گندم دریایی هم چنین ساقه ی محکمی دارد که آن را در مقابل اره مگس ها 

های خود را در فرورفتگی های ساقه گندم قرار می دهد و باعث می شود گندم بشکند. اره مگس یک مشکل جدی در مناطق پرورش 

گندم بهاره در مونتانا، داکوتای شمالی و بخش هایی از داکوتای جنوبی است و در سال های اخیر در مناطق پرورش گندم زمستانه 

ما باید انتخاب کنیم و اندازه کروموزوم های بیگانه را کاهش دهیم و "لورادو و نبراسکا مشکل ایجاد کرده است.او می گوید: در کو

کروموزوم های گندم دریایی نمی خواهند که با گندم جفت شوند، بنابراین ما باید به ". "بخش های کوچک را به گندم انتقال دهیم

 ."وموزوم برای انتقال ژن ها به گندم استفاده کنیم، که زمان می بردعقب برگردیم و از مهندسی کر

http://www.iana.ir/fa/news/4۸۰7۱/%DA%AF%D9%۸6 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

 باال A ایجاد موز طالیی با پروویتامین

و آهن دارد.   Aهای غذایی از جمله پروویتامین، موز در آفریقا منبع عالی نشاسته است اما سطوح کمی از مکملنیوزویکبه گزارش 

 کمبود از جهان سراسر در کودک 700000_650000 ساله هر که شده زده تخمین بسیار شدید است. A عواقب کمبود ویتامین

 .شوندمیرند و چند صد هزار نفر دیگر نابینا میمی A پروویتامین

 A تواند برای افزایش پروویتامینهایی از موز شده است که میبه باور محققان، روند اصالح ژنتیک منجر به شناسایی و انتخاب ژن

زیاد اما  A پروویتامین طبیعی طور به که نو ی انجام گرفته، یک ژن از موزهای پاپوآگینهدر پروژه.اده شودهای موز استفدر میوه

ها توانستند موزی را تولید کنند که به میزان قابل توجهی های کوچکی دارد، به موز کاوندیش وارد شد. محققان بعد از سالخوشه

 .را داراست A سطوح پروویتامین

 /.های اوگاندا برای انجام آزمایشات میدانی، جای گیرنداند تا در موزهای آزمایش به اوگاندا فرستاده شدهمنتخب در لوله هایاین ژن

 .می توایند دریافت کنید اینجا متن مقاله این تحقیق را از

http://www.iana.ir/fa/news/4۸۰۰۵/%D۸%A7%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۳۱تاریخ: 

محصوالت غذایی با  محققان بیوتکنولوژی کشاورزی از پایه های قدرت در امنیت و استقالل مواد غذایی / تامین

 ۱4۰4فناوری زیستی تا سال 

با حضور معاون عملیات قرارگاه ثاراهلل تهران بزرگ و جمعی دیگر از فرماندهان سپاه، در « پدافند غیرعامل زیستی»کارگاه آموزشی 

بیوتکنولوژی کشاورزی،  به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از پژوهشکده.محل پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد

در این کارگاه آموزشی که با حضور سردار ناصر شعبانی، معاون عملیات قرارگاه ثاراهلل تهران بزرگ، سرهنگ عبداهلل خداپرست، از 

فرماندهان هشت سال دفاع مقدس، پاسدار علیرضا امیراحمدی مدیر دوره های توانمدساز )عرضی( دانشکده پدافند غیر عامل دانشگاه 

جامع امام حسین )ع(، دکتر بهزاد قره یاضی، رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دکتر نیراعظم 

خوش خلق سیما رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، اعضای هیات علمی و کارشناسان این پژوهشکده برگزار شد، اهمیت 

کشاورزی تشریح شد. همچنین قبل از برگزاری کارگاه آموزشی، سردار شعبانی و هیئت همراه  پدافند غیرعامل در زمینه بیوتکنولوژی

وی، ضمن بازدید از دستاوردهای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با دکتر نیراعظم خوش خلق سیما، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی 

 وگو کردند. کشاورزی دیدار و گفت

 نولوژی از پایه های قدرت در امنیت مواد غذایی هستندسردار شعبانی: محققان بیوتک· 

سردار شعبانی ضمن تشکر از دکتر خوش خلق سیما و دکتر قره یاضی برای برگزاری این کارگاه آموزشی، خطاب به اعضای پژوهشکده 

یرعامل ت بحران و پدافند غبیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد: شما در تخصص و علم خودتان، بسیار عالی هستید اما آگاهی از مدیری

برای شما به عنوان سرمایه های انسانی مملکت، ضروری است.معاون عملیات قرارگاه ثاراهلل خطاب به محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی 

 گفت: شما از پایه های قدرت در بحث امنیت مواد غذایی و استقالل غذایی هستید اما در عین حال آسیب پذیر نیز هستید. 

ا بیان اینکه دانشکده پدافند غیرعامل از طرف دانشگاه جامع امام حسین، برای سازمان ها و دستگاه های خاص مانند پژوهشکده وی ب

بیوتکنولوژی کشاورزی با توجه به طیف تهدیدات مختلف، آموزش هایی را ارائه می کند، تصریح کرد: ما هدف گروه های تروریستی 

نه سرقت اطالعات از سوی سایر کشورها هستیم با این حال، انصافا کشور ما امنیت بی نظیری داشته در فضای بیوتروریسم و در آستا

است اما اگر سایر کشورها، از جمله عراق، سوریه، افغانستان، حتی سوئیس، روسیه و آمریکا را ببینید، ناامنی در آنجا موج می زند و 

و هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین و معاون عملیات قرارگاه ثاراهلل تهران گروهک های تروریستی در پنج قاره فعال هستند. عض

یت مدیر»و « مدیریت بحران»بزرگ با اشاره به اینکه بحران امنیتی از ابتدای انقالب تا کنون نداشتیم، اظهار داشت: ما مفاهیم 

 وب نمی شود.را با یکدیگر خلط کرده ایم از این رو، حادثه پالسکو، بحران محس« حادثه

سردار شعبانی با اشاره به پیشرفت های ایران در عرصه سلول های بنیادی، هوافضا و کسب رتبه های برتر در میادین بین المللی، از 

دیپلماسی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و مواضع رئیس جمهوری در عرصه جهانی تقدیر کرد و گفت: رئیس جمهور ما به 

این ملت با زبان تهدید حرف نزنید و با زبان تکریم سخن بگویید. عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین با بیان  درستی می گوید با

اینکه برای مصونیت سامانه ها در فضاهایی مانند پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، باید از پدافند غیرعامل بهره مند شویم، گفت: 

 کار محققان و پژوهشگرانی مانند شماست. پدافند غیرعامل، یک اقدام نرم افزاری و

معاون عملیات قرارگاه ثاراهلل ضمن اشاره به مراحل مدیریت بحران در پدافند غیرعامل گفت: باید کاهش خسارت در اماکن و تاسیسات 

 مدنظر قرار گیرد از این رو باید کاری کنیم که تهدید دشمن را به بازدارندگی برسانیم.
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یه این مملکت و امانتدار آن و یکی از صاحبان چهار علم بزرگ در دنیا، یعنی صنعت کشاورزی و بیوتکنولوژی وی افزود: شما سرما

 هستید و در حوزه خودتان متخصص محسوب می شوید و انشااهلل جمهوری اسالمی ایران، قدر شما را بداند.

  ۱4۰4خوش خلق سیما: تامین محصوالت غذایی با فناوری زیستی تا سال 

ابتدای کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل زیستی، خوش خلق سیما ضمن خوشامدگویی به میهمانان، به تاریخچه تاسیس پژوهشکده  در

تا کنون، دستاوردها و راه اندازی مدیریت بیوتکنولوژی در مناطق مختلف کشور اشاره کرد و اظهار  78بیوتکنولوژی کشاورزی از سال 

، فراهم کردن زیرساخت های پژوهشکده مدنظر قرار گرفت. گام بعدی، گسترش 83تا  78، از سال کرد: بعد از تاسیس پژوهشکده

فعالیت های پژوهشکده به سایر مناطق کشور بود و در همین راستا، مدیریت بیوتکنولوژی در مناطقی مانند تبریز، رشت، اصفهان و 

ز ارتقای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به پژوهشگاه تا اواسط مشهد ایجاد شد.رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی همچنین ا

درصد از سهم بازار  3پاییز امسال در قالب مراسم ویژه خبر داد و گفت: دستیابی به فناوری های زیستی در منطقه با اختصاص 

 10محصوالت تراریخته به میزان جهانی، تحقق رتبه نخست در حوزه زیست فناوری در منطقه و تامین امنیت مواد غذایی با کاشت 

 از جمله ماموریت های محوله به پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی است. 1404درصدِ زمین های زیرکشت ایران تا سال 

بتوانیم محصوالت غذایی را در کشور تامین  1404خوش خلق سیما با بیان اینکه باید با استفاده از فناوری های زیستی تا سال  

تصریح کرد: یکی از مشکالت باغات ما این است که نهال های ما، نهال های سالمی نیستند اما محققان ما در پژوهشکده کنیم، 

 بیوتکنولوژی کشاورزی، محققان ما نهال ها را از طریق کشت بافت، سالم سازی می کنند و به کشاورزان معرفی می نمایند.

میلیون دالر بی نیاز  24تولید مینی تیوبرسیب زمینی است که کشور را از واردات  وی افزود: یکی از دستاورهای پژوهشکده، چرخه

 و در این زمینه خودکفا کرده و شرکت های دانش بنیان از دستاوردهای پژوهشکده در این حوزه استفاده می کنند.

وزه ژی کشاورزی گفت: گردش مالی در حرئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی درباره گردش مالی بازار جهانی در عرصه بیوتکنولو

میلیارد دالر است اما  200کشاورزی، بیشتر در عرصه محصوالت تراریخته خود را نشان می دهد که در دنیا این گردش مالی، بالغ بر 

 کشور ما نتوانسته در این زمینه سهم قابل توجهی حتی در بازار داخلی به خود اختصاص دهد.

ت پژوهشکده در خصوص جلوگیری از اتالف آب کشاورزی تصریح کرد: ما در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، وی با اشاره به اقداما

در حال حاضر از اراضی که شوری آب بسیار باال دارند و هیچ گیاه زراعی در آن رشد نمی کند، گیاهانی را می کاریم که به صورت 

ی کرده و به صورت کشاورزی در آوردیم که ریاست جمهوری نیز از آن حمایت وحشی در منابع طبیعی یافت می شود و ما آن را اهل

می کند. ما برای پرهیز از کم آبی در کشاورزی، متابولیت های گیاهان دارویی را در داخل آزمایشگاه، تولید و از اتالف آب های 

ظور کاهش وابستگی به واردات و کمک به کشاورزی جلوگیری می کنیم.خوش خلق سیما گفت: از دیگر اقدامات پژوهشکده به من

افزایش شرکت های دانش بنیان، و حمایت از کارآفرینان، تبدیل پسماندهای ضایعات کشاورزی به فرآورده های زیستی است. ما به 

 واهیم داد.آنزیم هایی دست پیدا کردیم و در حال حاضر تولیدات خود را وارد بازار می کنیم و بازار جهانی را به خود اختصاص خ

 قره یاضی: ایجاد نگرانی و ترس از فناوری های زیستی، از مصادیق تهدیدات بالقوه بیوتروریسم

یاضی، رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز طی سخنانی در این کارگاه اظهار کرد: مفهوم بهزاد قره 

و با اینکه در بسیاری موارد در جریان ترور با اهداف سیاسی، قتلی هم صورت می اصلی تروریسم، هراس افکنی و ایجاد وحشت است 

ها بیش از حذف فیزیکی دشمن، ایجاد رعب و وحشت و ناامنی روانی است. استفاده داعش از شیوه گیرد ولی هدف اصلی تروریست

ات در رسانه ها نشان می دهد هدف اصلی گروه های وحشیانه اعدام مثل سر بریدن یا سوزاندن و انعکاس جهانی تصاویر این جنای

وی تصریح کرد: منظور از بیوتروریسم .های تروریستی از کاربرد شیوه های نامتعارف برای اعدام، ایجاد رعب و وحشت در مردم است
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ی ز عوامل زیستهرگونه عملیاتی است که در آن از عوامل زیستی برای ایجاد وحشت استفاده می شود. در بیوتروریسم ممکن است ا

قره یاضی با بیان این که کاربرد عوامل زیستی در بیوتروریسم بیش از آن که جنبه نظامی .طبیعی یا مهندسی شده استفاده شود

داشته باشد با هدف ایجاد اضطراب و تشویش عمومی و تهدید امنیت ملی صورت می گیرد، اظهار داشت: امروزه با پیشرفت های 

ها فراهم شده که استفاده از مهندسی ژنتیک در بی اثر کردن واکسن ها و مقاوم ات فزاینده ای برای تروریستمهندسی ژنتیک، امکان

سازی عوامل بیماری زا به آنتی بیوتیک ها و عوامل ضد ویروس، تبدیل عوامل غیربیماری زا به بیماری زا، گسترش دامنه بیماری و 

قره یاضی، مخالفت با تولید محصوالت کشاورزی .رداستفاده در بیوتروریسم استسخت کردن شناسایی آنها از جمله روش های مو

حاصل از مهندسی ژنتیک با وجود واردات گسترده این محصوالت از خارج را تهدیدی برای ایمنی و امنیت غذایی کشور، عنوان و 

تحریف مفاهیم در حوزه بیوتروریسم و دامن زدن  خاطرنشان کرد: عوام فریبی و ایجاد نگرانی و ترس بی دلیل از فناوری های زیستی،

به شایعات و ادعاهای غیرواقعی در خصوص سالمت محصوالت غذایی که باعث می شود مردم، دیگر تهدیدات واقعی را هم جدی 

 نگیرند از مصادیق تهدیدات بالقوه بیوتروریسم است.

http://www.iana.ir/fa/news/47734/%D9%۸۵% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 کشاورزی جامع وکشور در دوره آموزشی سیاستگزاری کشاورزی شرکت کردند/شرکت کنندگان با نظام سیاست  27

 یکپارچه با هدف ارتقاء رفاه اجتماعی آشنا شدند

کشور آفریقایی از دوره آموزشی ظرفیت سازی با هدف تقویت مهارت های  27شرکت کنندگانی از زامبیا در میان نمایندگانی از 

 .سیاستگزاران برای رسیدگی به چالش های رشد در بخش کشاورزی بهره مند شدند

ازی با هدف تقویت مهارت های سیاستگزاران برای رسیدگی به چالش های رشد در س ظرفیت آموزشی دوره از آفریقایی کشور 27 

، کشورهای شرکت کننده در این دوره شامل جمهوری دموکراتیک "دیلی میل"به گزارش ایانا از سایت بخش کشاورزی بهره مند شدند.

 ی، مراکش، نامیبیا، نیجریه و سنگال بودند. کونگو، مصر، اتیوپی، کنیا، ماالوی، موریتان

 در این دوره، بیانیه ای از سوی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقا در روز جمعه منتشر شد. 

 این دوره آموزشی از طرف مؤسسه آفریقایی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی برای مقامات دولتی سازمان دهی و اخیراً در کشور سنگال

برگزار شد. شرکت کنندگان با برخی از بهترین شیوه ها آشنا شدند از جمله نمونه هایی مرتبط با چگونگی استفاده از یک نظام 

 سیاست کشاورزی جامع و یکپارچه که در ارتقاء تحول اقتصادی و رفاه اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. 

به بهبود شرایط تجارت برای صادرات محصوالت کشاورزی آفریقا افزایش یافت و به همچنین در این دوره، آگاهی آفریقایی ها نسبت 

 عالوه با نگرش مراقبتی به مسائل جدید از جمله تمرکز بر معرفی محصوالت تراریخته )اصالح شده ژنتیکی( همراه بود. 

سایر موارد شامل پایداری محیط زیست و افزایش عالقه متخصصان مالی بین المللی نسبت به بازارهای بین المللی کشاورزی در میان 

سایرین بود. نمونه های ارائه شده بر سیاست کشاورزی تأکید دارد که برای مقابله با چالش های کشورهای آفریقایی مناسب است که 

یان فرآیندهای داخلی و خارجی را در برگیرد تا توسعه پایدار ملی از طریق فرصت های ارائه شده در بخش باید ارتباطات پیچیده م

، مشاور فنی وزیر کشاورزی و توسعه (Modou Mboup)کشاورزی به دست آید. در اظهارنظری در زمینه توسعه، مُدو اِمبوپ 

ا در اختیار دارد که به آن ها اجازه می دهد تا تولیدات متنوعی در روستایی، گفت که آفریقا طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی ر

 بخش کشاورزی داشته باشند. 

http://www.iana.ir/fa/news/47۸97/27%DA%A-9%D۸%B 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 پیاز ارگانیک آنتی اکسیدان بیشتری نسبت به پیاز غیر ارگانیک دارد

( نشان می دهد که پیاز ارگانیک دارای آنتی اکسیدان بیشتر و میزان 1مطالعه منتشر شده در مجله کشاورزی و شیمی مواد غذایی )

دو نوع پیاز، از ارقام  2014تا  2009(، باالتری نسبت به پیاز معمولی است. برای تحقیق، تیم تحقیقاتی بین سال های 2فالونول )

Red Baron (را در شرایط مختلف، مورد آزمایش قرار دادند.نوعی پیاز با پوست طالیی رنگو هیشکین)رمز( )نوعی پیاز ق 

شرایط ، از جمله کامال آلی، کامال معمولی و دو حالت  4محققان پیازها را تحت ، "cas-twas-coebio "به گزارش ایانا از سایت 

با توجه  "کشاورزی متعارف"ش کردند. به این نکته باید اشاره کرد، ترکیبی )خاک آلی با کنترل آفات کش معمولی و بالعکس( آزمای

به اعمال سنتی )معمول( روی خاک )به عنوان مثال، کود معدنی، بدون محصوالت چرخشی ( با استفاده از آفات کش های معمول 

استفاده از اعمال ارگانیک روی با  "کشاورزی ارگانیک")علف کش های شیمیایی و سایر آفت کش ها( تعریف شده است. درحالی که 

خاک )به عنوان مثال، کود آلی، چرخش محصول، محصوالت پوششی( و روش های ارگانیک برای کنترل آفات )به عنوان مثال، روش 

 های مکانیزه برای از بین بردن علف هرز، روش های مکانیکی یا روش های گواهی شده برای کنترل آفات( انجام می شود.

ین آزمایش ها ، سطوح آنتی اکسیدان ها و سایر ترکیبات مرتبط با سالمت را تجزیه و تحلیل کردند و سطح آنتی محققان در ا

اکسیدان باالتری را در دو نوع پیازی یافتند که به روش ارگانیک رشد یافته بود. همچنین پیاز ارگانیک دارای محتوای فالونول باالتر 

حصول معمولی بود. به باور محققان این میزان اختالف عمدتا به شیوه های مختلف مدیریت درصد بیشتر نسبت به م 20و در حدود 

خاک مربوط می شود.نویسندگان همچنین نشان دادند که متغیرهای خارجی مانند آب و هوا و حتی میزان تابش نیز بر محتویات 

ی محصوالت ارگانیک و سنتی این موارد در نظر گرفته نشده فالونوئید تاثیر گذار است، این درحالی است که در مطالعات قبلی ارزیاب

نشان می دهد که چگونه اقدامات انجام شده روی خاک، می تواند "بود.کیم ریلی، از نویسندگان مطالعه، نتیجه گرفت که این مطالعه 

 ."بر میکروبیوم خاک ، مواد غذایی و در عین حال سالمت انسان ها تاثیر گذار باشد

 ایرلند  ، نویسندگان مطالعه، فیو رن از مرکز تحقیقات غذایی تی جاسکگفتنی است

 (Teagasc Food Research Centre(و دانشگاه کرک ایرلند) University College Cork  ؛) کیم ریلی از مرکز تحقیقات

، میکائیل گافنی از مرکز تحقیقات غذایی تی جاسک ، محمد حسینی از  دانشگاه کرک ایرلندغذایی تی جاسک؛ جوزف پ.کری از 

 مرکز تحقیقات غذایی تی جاسک و دیلیپ ک.رای از مرکز تحقیقات غذایی تی جاسک بودند.
-more-have-may-onions-organic-coebio.org/index.php/news/8173-twas-http://www.cas

content-flavonol-higher-activity-antioxidant 
 ترجمه: فرحناز سپهری

1-Journal of Agricultural and Food Chemistry 

هیدوروکسی فالون به طور  -3ای از ترکیبات فالونوید است که در آن ساختار سته(، د Flavonols ها )به انگلیسیفالونول -2

فالونول ها مانند بسیاری از ترکیبات گیاهی  .ها و سبزیجات وجود داردمشترک وجود داشته باشد. این ترکیبات در بسیاری از میوه

ل های آزاد را دارند، همچنین از سالمت بدن محافظت می آنتی اکسیدان های فعالی هستند که توانایی مبارزه با التهاب و رادیکا

 های سبز بیرونی آن هابیشتر است؛ پیاز زرد بهترین منبع فالونولکنند. میزان فالونول موجود درمیوه ها و سبزیجاتدر پوست و برگ

 ، انگورسیاه ولوبیا سبز هستند.است.منابع دیگر شاملتره فرنگی، زردآلو، سیب

http://www.iana.ir/fa/news/4۸۰۵4/%D9%BE%DB%۸C%D۸% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

ها و اقدامات ریزیگیری تغییرات تنوع زیستی در سطح جهان/ تعریف مولفه های قابل استفاده در برنامهاندازه

 حفاظتی

ستی توان برای ارزیابی تغییرات در تنوع زیدهد که میالمللی انجام گرفته نشان میای که توسط گروهی از دانشمندان بینتحقیق تازه

به گزارش .ها و اقدامات حفاظتی در نقاط مختلف جهان قابل استفاده باشدریزیهایی تعریف کرد که در برنامهدر مقیاس جهانی، مولفه

توان ه میای نشان دادند کالمللی از جمله دنیل کیسلینگ محقق دانشگاه آمستردام هلند در مقاله، یک گروه بینسایت دانشگاه آمسترداماز ایانا 

هایی های ضروری تنوع زیستی را تعریف کرد. انتشار این مقاله حاصل دو کارگاه نخست از کارگاهع زیستی، مولفهگیری تغییرات در تنوبرای اندازه

های جهانی برای حمایت از تنوع زیستی با حمایت اتحادیه اروپا تشکیل شد. هدف در زمینه زیرساخت " GLOBIS-B "بود که در قالب پروژه 

های جهانی و نیز متخصصان حقوقی برای پاسخ دادن شمندان و کارفرمایان فعال در زمینه تحقیقات زیرساختاصلی این پروژه گرد هم آوردن دان

متغیرهای ضروری تنوع ( بوده است.EBVsبه نیازهای تحقیقاتی و خدمات زیرساختی مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای ضروری تنوع زیستی )

شوند و مبتنی بر مولفه هایی هستند که برای ارزیابی تغییرات در بع اطالعاتی مختلف ساخته میزیستی، همانند متغیرهای آب و هوایی از منا

( که  Aichiها برای ارزیابی سنجش موفقیت اهدافی مثل اهداف تنوع زیستی آیچی )توان از این مولفهتنوع زیستی در طول زمان الزم است. می

 2030وضع شده استفاده کرد. این اهداف، توسط برنامه توسعه پایدار (  SDGs)توسعه پایدار  یا اهداف( CBD)از سوی کنوانسیون تنوع زیستی 

دامات قسازمان ملل برای جلوگیری از فقدان بیشتر تنوع زیستی در جهان، حمایت از استفاده پایدار از منابع طبیعی و تقویت منافع حاصل از این ا

المللی نکند و برای اقدامات آینده پنل بیها ایفا مینقش مهمی در سیاستگزاری ضروری تنوع زیستی،های تعریف مولفهبنابراین . تعریف شده است

متخصص از  50المللی با حضور دو کارگاه بین GLOBIS-Bدر پروژه .ضروری است( IPBES)ها موسوم به تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم

ی های تغییر در تنوع زیستی درباره توزیع و فراوانهای تعریف مولفهریکا برای بحث درباره چالشاسترالیا، برزیل، چین، اروپا، آفریقای جنوبی و آم

های سیاستگزاری برای سنجش تعداد جمعیت و خطر انقراض برای ها، شاخصها تشکیل شد. سنجش تغییرات در توزیع و فراوانی گونهگونه

ت های متنوع زیستی به تغییراهای گونههای مهاجم و پاسخور جغرافیایی، پراکندگی گونههای در معرض خطر، ارزیابی دامنه حضبندی گونهدسته

آوری اطالعات و مدیریت سازی جمعهای صورت گرفته در این دو کارگاه نشان داد که هماهنگکند. بحثها را معین میاقلیمی و نابودی زیستگاه

ع های تغییر در تنوع زیستی و توزیهای تعریف مولفهونی، موانع کلیدی برای ایجاد ابزار و روشهای قانها و محدودیتها و نیز پیچیدگیفنی داده

تدوین مقاله "گوید: میGLOBIS-Bهای زیستی است.دنیل کیسلینگ نویسنده ارشد این مقاله و هماهنگ کننده علمی پروژه و فراوانی گونه

های علمی، و الزامات فنی و حقوقی و معیارهای . این مقاله حوزه وسیعی از جنبه"مشغول کردحاضر اقدام مهمی بود که دو سال من را به خود 

 Groupنویسنده همکار است که بسیاری از آنها فعاالنه با برنامه 36گیرد. این مقاله یک کار گروهی توسط به اشتراک گذاری اطالعات را در بر می

on Earth Observations Biodiversity Observation Network (GEO BON) های ضروری تنوع ، )سازمانی که مفهوم مولفه

گوید: این و یکی از نویسندگان مقاله می GEO BONکنند. هنریکه پریرا استاد در دهد( همکاری میزیستی را طراحی کرده و آن را توسعه می

های ضروری توانیم یک چارچوب عملی از مولفهکه ما چگونه می دهداست زیرا نشان می EBVمقاله گامی اساسی به سوی عملی ساختن مفهوم

های حفاظتی تغییرات زیستی را تعریف و اجرایی کنیم. این امر برای تحقیقات در زمینه تنوع زیستی و ارزیابی پیشرفت به سوی اهداف سیاست

 به چاپ رسیده است. Biological Reviewsو اهداف توسعه پایدار ضروری خواهد بود.این مقاله در شماره اخیر مجله 

http://www.iana.ir/fa/news/4۸۰۱9/%D۸%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

ر فناوری کیف پول الکترونیکی صادای به افغانستان آید/ شرکت نیجریهپای افغان میفناوری به کمک کشاورزان خرده

 کندمی

با وزارت زراعت، آبیاری و دامداری افغانستان برای آغاز روند ایجاد تکنولوژی توزیع  Cellulant Nigeria ای سلوالنتشرکت نیجریه

، تکنولوژی کیف پول الکترونیکی شرکت "ال افریکا"به گزارش ایانا از سایت .کنندها( مبتنی بر بازار همکاری میها )نهادهورودی

سلوالنت می تواند روی بهبود بخش کشاورزی افغانسات تاثیر گذار باشد. با این اقدام افغانستان می تواند به این سیستم کیف پول 

اوری کینبورو، بنیانگذار شرکت سلوالنت، گفت: این فنالکترونیکی )پرداخت الکترونیکی( همچون؛ لیبریا و توگو مجهز شود.بوالجی ا

ود زندگی نیجریه برای بهب-هدیه ای از سلوالنت به بشریت است. افغانستان کشوری زیبا است، ما خوشحالیم که این مسیر را از آفریقا

به کشاورزان خرده پا امکان ،  Agrikore technologyاین درحالی است که فناوری "ایم.کشاورزان کوچک در افغانستان طی کرده

دسترسی به نهاده های کشاورزی بهبودیافته ارقام/ بذرها، کود و مواد شیمایی کشاورزی، را می دهد و به افزایش بهره وری و سودآوری 

راستای  زنجیره ارزش افزوده کمک می کند. این فناوری اجازه می دهد تا بهترین بذر و کود به دست صدها هزار کشاورز خرده پا در

افزایش عملکرد محصوالت شان برسد.اکینبورو از دولت و مردم افغانستان برای دادن چنین فرصت و فضایی به شرکت سلوالنت برای 

سلوالنت برای حل مسائل در مورد یهره بردن از  "مشارکت در ساخت زندگی بهتر برای کشاورزان کوچک قدردانی کرد و افزود:

روز آینده  120تا  90ت افغانستان آمده است. ما با دولت افغانستان کار خواهیم کرد به طوری که طی فناوری پرداخت به کمک دول

 /"رسد.ورودی ها )نهاده ها( به دست یک میلیون کشاورز می

 ترجمه: فرحناز سپهری

 نوشت:پی

ی کسب و کار، موسسات مالی و شرکت نیجریه ای که در زمنیه پرداخت از طریق تلفن همراه و خدمات تجارت دیجیتال برا -1

 مصرف کنندگان فعالیت دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/4۸۰69/%D9%۸۱%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

آفات کشاورزی در اسپانیا/ سامانه شناسایی آفت زیتون برای دومین سال استفاده از هوش مصنوعی برای کنترل 

 پیاپی راه اندازی شده است

 فناوری هوش مصنوعی اطالعات پیش بینی شده ای درباره آفات درختان زیتون ارائه می دهد.

ری، برای دومین سال پیاپی، سامانه ، وزارت کشاورزی اسپانیا در ماه جا"اگریکالچر این نیوز"به گزارش خبرگزاری ایانا از سایت 

 آزمایشی با بهره گیری از فنّاوری هوش مصنوعی برای پیش بینی سیر تکامل حشرات آفت درختان زیتون راه اندازی کرد. 

ت ادسترسی به اطالعات پیش بینی شده درباره رفتار آفات، ابزار بسیار قدرتمندی برای کشاورزان و تکنسین ها در مدیریت تلفیقی آف

است که به آن ها اجازه می دهد بهتر تصمیم گیری کنند، مناطق و تاریخ های خطر و تأثیر آن را بفهمند و اقدامات کنترلی کارآمدتر 

 و شیوه های پایداری را طراحی کنند. 

رای این آفت و ب (RAIF)1برای انجام این کار، داده های بزرگ جمع آوری شده، توسط شبکه اطالعات و حفاظت از گیاهان آندلس

دیگر عوامل محصول تجزیه و تحلیل شده و به یک مدل هوش مصنوعی تبدیل می شود که می تواند پیشرفت رفتار آفات را در چهار 

 هفته به کمک فنّاوری های آموزش ماشینی پیش بینی کند.

 داده های مربوط به آفات

یت داده های بزرگ در کشاورزی و همچنین هوش مصنوعی، دو زمینه طبق اعالم وزارت کشاورزی اسپانیا، کاربرد فنّاوری های مدیر

 با توان بالقوه فراوان در بهبود کارآیی و پایداری بخش کشاورزی است. 

 پیشگام است.  (RAIF)در این پروژه، آندلس در انتقال چنین فنّاوری هایی در بخش کشاورزی به کمک داده های پایه رایف 

در استان   (Sierra Mágina)در منطقه سیِرا ماگینا (APIs)2انجمن های مجتمع تولیدکنندگان زیتوناین پروژه آزمایشی برای 

به اجرا درآمد. انجمن مذکور تحلیل های هفتگی، شامل پیش بینی  (Cordoba)آندلس در ارتفاعات شرقی کوردوبا  (Jaén)خائن 

 از پارامترهای محاسبه شده در مدیریت تلفیقی آفات است. درصد زیتون های خورده شده توسط آفات را به دست می آورد که 

همچنین انجمن، اطالعات هفتگی درباره وضعیت آفات و محصوالت اعضای کشاورز خود ارائه می دهد که به نوبه خود به بهبود مدل 

آن مناطق وجود دارد که از هزار هکتار باغ های زیتون، در 9گروه مجتمع تولیدی با  12پیش بینی شده کمک می کند. در مجموع، 

 شهر استان های خائن و کوردوبا سود می برند.  10کشاورز در  568این تجربه یکهزارو

، پروژه وزرات کشاورزی، شیالت و توسعه روستایی اسپانیاست که با سرمایه (RAIF)شبکه اطالعات و هشدار آفات گیاهی آندلس 

برای ارائه اطالعات به روزرسانی شده درباره وضعیت آفات اصلی  3AFRD)(Eگذاری صندوق توسعه روستایی کشاورزی اروپا

نفر از تکنسین های مزارع است که عمدتاً  700محصوالت آندلس به اجرا درآمده است. این شبکه متشکل از کار و همکاری حدود 

به تبادل اطالعات و داده های جمع ایستگاه نظارتی در مناطق زراعی مختلف که  621هزارو4خودشان تولیدکننده اند و همچنین 

 آوری شده شان می پردازد. 

 داده های بزرگ در کشاورزی

کمیسیون اتحادیه اروپا اعالم می کند که داده های بزرگ کشاورزی راهی برای افزایش بهره وری، امنیت غذایی و درآمد کشاورزان 

های بزرگ را جمع آوری کند )به کمک حسگرها، هواپیماهای بدون است. به هر حال، منتقدان می گویند که فنّاوری می تواند داده 

سرنشین و نرم افزارهای پرهزینه( و اثر سلب مالکیت بر اطالعات کشاورزان دارد، و وابستگی آنان به شرکت های فنّاوری را افزایش 

 به طوری که در حال حاضر در ایاالت متحده آمریکا مشاهد می شود. -می دهد 

http://awnrc.com/index.php
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منتشر شد، اتحادیه اروپا نیاز به تنظیم مالکیت داده های  2016ی علمی بر روی کشاورزی دقیق که در ماه دسامبر سال در مطالعه ا

عات کشاورزان باید مالک اطال"کشاورزی را به نحوی که به کشاورزان سود برساند، شناسایی کرد.در بخشی از این مطالعه گفته شده: 

ی نظارت بر جریان داده های خود به ذی نفعان داشته باشند تا به ایجاد اعتماد میان آن ها برای خودشان باشند و فرصت هایی را برا

 "تبادل داده ها و برداشت محصول و تحلیل های مبتنی بر داده های بزرگ کمک کند.

 پانوشت: 

1 .Andalusian Plant Protection and Information Network 

2 .Integrated Olive Production Associations 

3 .European Agricultural Fund for Rural Development 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/4۸۰۵3/%D۸%A7%D۸% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۷تاریخ: 

بازار جهانی کشاورزی هوشمند/ افزایش حاصلخیزی مزارع با مشارکت داده های  2۰۱7-2۰2۵تحلیل و پیش بینی 

 غیرمنتظره

با نرخ  2025میلیارد دالر امریکا تا سال  30.01به  2016میلیارد دالر امریکا در سال  11.30رشد بازار جهانی کشاورزی هوشمند از 

 .قابل انتظار است 2025تا  2017درصد بین سال های  11.5یبی ساالنه رشد ترک

کشاورزی هوشمند برنامه های کاربردی از فنّاوری های نسل جدید است که جایگزین  "اگریکالچر این نیوز"به گزارش ایانا از سایت 

، شرکت فنّاوری اگ لیدر (Ag Junction) ، مؤسسه اگ جانکشن(AGCO) شیوه های کشاورزی سنتی می شود. شرکت آگ کو

(Ag Leader) و شرکت تولیدی دییر(Deer)  2اقیانوسیه-نقش عمده ای در این بازار دارند. منطقه آسیا(APAC) بزرگترین ،

سازنده سیستم های کشاورزی هوشمند و به دنبال آن اروپاست؛ در حالی که در منطقه خاورمیانه و آفریقا نیز به کارگیری سیستم 

ای کشاورزی هوشمند در حال افزایش است و پیش بینی می شود که این قسمت ها از نظر بازارهای کشاورزی هوشمند امیدوار ه

کننده ترین مناطق باشند. این گزارش بر تقسیم بندی عمیق این بازار مبتنی بر نوع محصول و برنامه های کاربردی تمرکز دارد. 

اقیانوسیه؛ خاورمیانه و -ج منطقه عمده را در بر می گیرد: امریکای شمالی؛ اروپا؛ آسیاتقسیم بندی جغرافیایی این گزارش پن

؛ و امریکای جنوبی. بازار منطقه ای بیشتر به وسیله کشورهای مربوطه دو شاخه شده است. بخش حرفه ای قسمت (MEA)3آفریقا

اقیانوسیه -اسبه کرد؛ در حالی که انتظار می رود منطقه آسیارا مح 2016کاربر پایانی، بزرگترین سهم بازار هوشمند کشاورزی در سال 

با باالترین نرخ رشد ترکیبی ساالنه طی دوره پیش بینی شده رشد داشته باشد. اهداف این گزارش ارائه مرور کلی بر بازار جهانی 

در این بازار را تحلیل و وضعیت کشاورزی هوشمند با تقسیم بندی دقیق بازار است. همچنین، در حال حاضر پیش فرض های موجود 

پیش بینی می کند. این گزارش در طول دوره پیش بینی، پویایی بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. عالو بر این،  2025بازار را تا سال 

 می کند. پیش فرض های رقابتی، روند جغرافیایی و فرصت های موجود در بازارها با توجه به تمام مناطق جغرافیایی را تحلیلی

همچنین این گزارش مشخصات شرکت های اصلی را که نقش کلیدی در این بازار دارند، همراه با راهکارهای آن ها ارائه می دهد. از 

از تمامی مناطق پنچ گانه همراه با تحلیل  (PEST)4سوی دیگر، در گزارش مذکور، تحلیل های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فنّی

-برای تمامی شرکت های موجود در گزارش ارائه شده است. منطقه آسیا (SWOT)5فرصت ها و تهدید ها  های نقاط قوت، ضعف،

اقیانوسیه یکی از مناطق برجسته در بازار کشاورزی هوشمند است که به دلیل پیشرفت های فنّاورانه و کاربرد قابل توجه راه حل های 

رد. رشد سریع اقتصادی در این منطقه با رشد قابل مالحظه در بخش کشاورزی هوشمند بیشترین درآمد را در سطح جهانی دا

 ساختمان، مسیر افزایش سازگاری و سوق دادن بازار به سمت بازار کشاورزی هوشمند را هموار می کند. 

ی هوشمند اورزاقیانوسیه در طول دوره پیش بینی با باالترین نرخ رشد ترکیبی ساالنه در بازار کش-انتظار می رود که منطقه آسیا

 پیشرو باشد. برخی از بازیگران اصلی این بازار در میان تمامی شرکت ها می توان به اسامی زیر اشاره کرد:

، مؤسسه فنّاوری (Raven Industries)شرکت اگ کو، مؤسسه اگ جانکشن، شرکت فنّاوری اگ لیدر، شرکت دییر، صنایع راون 

، شرکت (Teejet)، شرکت فنّاوری تیجت (SST Development Group)تی  ، گروه توسعه اس اس(Semiosbio)سمیوسبیو 

 با مسئولیت محدود.  (Trimble Navigation)و شرکت هوانوردی تریمبل  (Topcon)کشاورزی دقیق تاپکون 

 www.researchandmarkets.com/research/f9hdll/smartagricultureبرای مشاهده جزئیات این گزارش به آدرس 

 مراجعه نمایید. 

 پانوشت:

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

374 
 

1 .compound annual growth rate 

2 .Asia-Pacific 

3 .Middle East and Afric 

4 .strengths, weaknesses, opportunities, and threats 

5 .Political, Economic, Social and Technological 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/47996/%D۸%AA 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۲تاریخ: 

 IBM تب سیستم رهگیری مواد غذایی باال گرفت؛ پیوستن شرکت های بزرگ مواد غذایی به پروژه

پیوسته اند تا با استفاده از  IBM نستله، یونیلیور، تایسون فودز و دیگر شرکت ها و خرده فروشی های بزرگ مواد غذایی به پروژه

 .به رهگیری زنجیره عرضه کمک کنند (blockchain)«بالکچین»فناوری 

 پرویز امانیان: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

پیوسته اند تا با استفاده از  IBMو دیگر شرکت ها و خرده فروشی های بزرگ مواد غذایی به پروژه نستله، یونیلیور، تایسون فودز 

( به رهگیری زنجیره عرضه کمک کنند.چند روز قبل در گزارشی که در همین خبرگزاری منتشر blockchain«)بالکچین»فناوری 

انی های زیادی که در مورد ایمنی مواد غذایی در این کشور وجود شد، به استفاده از این فناوری چین اشاره شد که با توجه به نگر

دارد، یکی از شرکت ها با استفاده از این فناوری، اطالعات تولید گوشت از زمان تولد گاو تا مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار 

« ت کوینبی»به عنوان یک سیستم مبتنی بر  در ابتدا "بالکچین"می دهد.اتفاقی که بر اساس گزارش مخابره شده از سوی رویترز، 

به اشتراک گذاشته شده از داده  رکود پرداخت نوآورانه و نوع جدیدی از پول است( پدیدار شد. در واقع این فناوری، یک ) شبکه

شرکت بزرگ نیز اعالم کردند، این داده ها را  10هایی است که به جای شخص ثالث توسط شبکه ای از رایانه ها نگهداری می شود.

. و ... هستند« مک کورمیک»، «دال فود»، «کروگر»به صورت آزمایشی به اشتراک می گذارند. برخی از این شرکت ها شامل  IBMبا 

 بوده و از اکتبر گذشته همکاری داشته است. IBMدر حال مشارکت با « والمارت»همچنین فروشگاه 

گفت: اینجا فقط ساخت یک فناوری مطرح نیست، بلکه ساخت  IBM، قائم مقام بخش توسعه بالکچین در «بریجید مک درموت»

ز اانبه ها اعالم کرده در ژوئن امسال، زمان رهگیری مسیر یک اکوسیستم است.والمارت که به طور آزمایشی این پروژه اجرا کرده، 

 ثانیه رسیده است. 2.2هفت روز به 

http://www.iana.ir/fa/news/477۸۰/%D۸%AA 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۱تاریخ: 

 ماهواره ای ظرفیت نظارت بر محصوالت و بازده آن ها را افزایش می دهدداده های 

انسان ها بدون وجود تکنولوژی های حسگر پیشرفته، تنها بخش کوچکی از کل طیف الکترومغناطیسی را می بینند. ماهواره ها طیف 

خ و ریزموج های با انرژی کم. تصاویر و داده هایی که کامل را می بینند؛ از پرتوهای گاما با انرژی باال گرفته تا پرتو قابل دیدن فروسر

آنها جمع آوری می کنند می تواند برای حل مشکالت پیچیده استفاده شود. برای مثال، داده های ماهواره ای توسط پژوهشگران 

ربند مزارع ذرت در دانشگاه ایلینویز برای بدست آوردن تصویر کامل تر از زمین های کشاورزی و تخمین بازده محصوالت در کم

، کایو گوان، یک دانشمند محیط زیست در دانشگاه "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.

در مکان هایی که ما ممکن است تنها رنگ سبز را در محصوالت ببینیم، تصاویر "ایلینویز و نویسنده ارشد این پژوهش می گوید: 

اطیسی ماهواره ها اطالعات بسیار بیشتری را درباره این که در واقع چه اتفاقاتی درون برگ های گیاهان و حتی درون الکترومغن

استفاده از نوارهای طیفی مختلف و ". "چترپوشه آن ها می افتد آشکار می کنند. چگونگی استفاده از این اطالعات یک چالش است

.گوان می گوید در این کار برای اولین بار "غنی برای بهبود بازده محصوالت آشکار می کنددیدن آن ها به شکلی یکپارچه اطالعاتی 

است که برای بررسی کردن محصوالت، از بسیاری از نوارهای طیفی ازجمله مادون قرمز، انرژی حرارتی، ریزموج های فعال و غیر 

چه ما از یک چارچوب یکپار"، استفاده شده است. وی می گوید:فعال و اندازه گیری تشعشعات تاج پوشه های گیاهان در کنار یکدیگر

به نام رگرسیون حداقل مربعات جزئی برای تحلیل تمام داده ها در کنار هم استفاده کردیم. این رویکرد ویژه می تواند اطالعات 

اطالعات به اشتراک گذاشته شده  معمول به اشتراک گذاشته شده در سراسر مجموعه داده های مختلف را شناسایی کند. زمانی که ما

را از هر مجموعه داده بیرون می کشیم، آنچه باقی می ماند اطالعات منحصر به فردی است که به شرایط پوشش گیاهی و بازده 

این مطالعه این مسئله را آشکار می کند که بسیاری از مجموعه داده های ماهواره ای، اطالعات همگانی "محصوالت مربوط است.

بط با رشد زیست توده گیاه در باالی سطح زمین را به اشتراک می گذارد. با این حال، پژوهشگران هم چنین کشف کرده اند که مرت

داده های ماهواره ای متفاوت فشارهای محیطی مرتبط با خشکسالی و گرما را که محصوالت کشاورزی تجربه می کنند می تواند 

الش برانگیز بررسی محصوالت این است که دانه ها، که تمامیت محصول به آن وابسته است، آشکار کند. گوان می گوید که ابعاد چ

در درون تاج پوشه گیاه رشد می کند، جایی که از روی زمین قابل رویت نیست. جان کیمبال همکار چندین ساله گوان و یکی از 

یت یا نزدیک به مادون قرمز که برای رصد کردن محصوالت نوارهای قابل رو"نویسندگان این مقاله از دانشگاه مونتانا می گوید: 

استفاده می شوند، عمدتا نسبت به بخش فوقانی تاج پوشه حساس هستند اما اطالعات کمی درباره قسمت های عمیق تر گیاهان و 

شان می دهد که داده مطالعه ما ن"گوان می گوید: "شرایط خاک که بر وضعیت آب و بازده محصول تاثیر می گذارد فراهم می کند.

عالوه بر "گوان می گوید:  "، شامل اطالعات مفید منحصر به فردی در مورد رشد گیاه می شود.Ku-bandهای رادار ریزموج در 

اطالعات مربوط به زیست توده، اینها هم چنین شامل اطالعات اضافه مرتبط با فشارهای وارده به محصوالت کشاورزی بر اثر مسائل 

ب، به دلیل حساسیت باالتر ریز موج ها به محتویات آب موجود در تاج پوشه گیاه نیز می شود، ریز موج ها هم چنین می مربوط به آ

توانند در تاج پوشه نفوذ کنند و بخش ها یا کل آن را ببینند. ما هم چنین کشف کردیم که نوارهای حرارتی اطالعات مربوط به 

این اطالعات به ما می گوید که چه زمانی برگ ها روزنه های خود را برای نفس کشیدن ". "فشارهای آب و گرما را فراهم می کنند

.دیوید البل یکی از نویسندگان این مقاله از دانشگاه استنفورد که این ایده را با گوان "و جذب کربن برای رشد باز یا بسته می کنند

ره ای با هم، ظرفیت برای نظارت بر محصوالت و بازده آن ها را به شدت پرورش دادند می گوید استفاده از تمام این داده های ماهوا

اکنون دوران داده های کالن است. اینکه چگونه به تمام این داده های در دسترس برای تولید "افزایش می دهد.گوان می گوید: 
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، ازده محصوالت آگاهی داشته باشند معنا ببخشیماطالعات مفید برای کشاورزان، بوم شناسان و سایر کسانی که نیاز دارند تا در مورد ب

این یک ابزار مهم خواهد بود و با اینکه ما از کمربند ذرت در آمریکا آغاز کردیم، این چارچوب می تواند ". "یک چالش مهم است

منحصر به فرد داده  ارزش های مشترک و".مقاله "برای تحلیل زمین های کشاورزی در همه جای این سیاره مورد استفاده قرار گیرد

در مجله سنجش  "های ماهواره ای بصری، دارای تشعشع، حرارتی و ریزموج ها برای تخمین زدن بازده محصوالت در مقیاس وسیع

 منتشر شده است.  remote sensing of environment)از دور محیط زیست )

http://www.iana.ir/fa/news/47769/%D%۸AF%D۸ 
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	ضرورت آشتی مزرعه و دانشگاه / سيستم دستوري بايد از بخش كشاورزي زدوده شود/ترويج ميتواند خلاء ميان دانشگاه و زمين كشاورزي را پر كند/فارغالتحصيلان درك صحيحي از کشاورزی ندارند
	ضرورت آشتی مزرعه و دانشگاه / سيستم دستوري بايد از بخش كشاورزي زدوده شود/ترويج ميتواند خلاء ميان دانشگاه و زمين كشاورزي را پر كند/فارغالتحصيلان درك صحيحي از کشاورزی ندارند
	هدفگذاری رشد 8 درصدی تولید محصولات کشاورزی/بسیاری از ظرفیت های حوزه کشاورزی مغفول مانده است
	ضرورت توجه به ظرفیت های مغفول مانده بخش کشاورزی
	هدفگذاری بهبود تراز تجاری غذایی در افق 10 ساله
	مکانیزه کردن سیستم آبیاری مزارع
	ضرورت حمایت دولتی از حوزه کشاورزی
	وضعیت تولید در حوزه محصولات اساسی
	مشکل پرداخت خریدهای تضمینی حل می شود؟
	وضعیت تامین نهاده ها و تولید ماشین آلات کشاورزی
	ضرورت کوتاه شدن فاصله مزرعه تا بازار مصرف


	برنج
	از اول شهریور برنج وارد نمیکنیم/ چه کسی گفته کارخانههای روغن تعطیل شدهاند؟/ به جای روغن خام دانه روغنی می آوریم
	مرکز بینالمللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران 2 ماه دیگر راهاندازی میشود

	پسته
	امسال 150 هزارتن پسته صادر میشود

	پنبه
	بازگشت صنعت پنبه و نساجی مصر به جایگاه خود/ صادرات "طلای سفید" مصر افزایش یافت/ تعیین قیمت تضمینی خرید پنبه از کشاورزان، به افزایش کشت پنبه انجامید

	تامین منابع مالی
	بدقولی دولت به کشاورزان/ ۴ هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است
	تجمع دامداران ورامینی برای دریافت مطالبات خود پس از ۸ ماه/ دلال پر نفوذ شیر پول ما را نمیدهد
	اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد زنجیره گوشت قرمز در کشور
	پرداخت ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرحهای کشاورزی در اردبیل/ دولت به طرحهای گلخانهای توجه ویژه کند
	اختصاص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش تولید و اشتغال عشایر و روستاییان
	احیای دریاچه ارومیه 200هزار میلیارد ریال اعتبار میخواهد/ دیگر اجازه احداث کارخانه فولاد نمیدهیم مگر کنار دریا/ مصرف آب در ایران باید به نصف کاهش یابد

	تحقیقات و نوآوری ها
	اعزام هیات استارتاپی به جیتکس
	طراحی 18 دوره آموزشی در بخش کشاورزی/ اجرای آموزش مشترک با سازمان نظام دامپزشکی کشور
	امضاء تفاهمنامه همکاری آموزشی سازمان تات و سازمان نظام دامپزشکی کشور/ برگزاری کارگاه آموزشی "طب حیوانات همراه، گذشته، حال و آینده"
	موضع دولت گسترش همکاری با CGIAR بویژه در حوزه بیوتکنولوژی است / جهاد کشاورزی موافق تولید محصولات تراریخته است
	احداث 3 مجتمع واكسنسازی در كشور/ تأمین 90 درصد واکسنهای انسانی و دام
	تغییرات اقلیمی در منطقه
	تمامی مراحل مطالعه ژنتیکی گونه های حیات وحش در داخل انجام میشود/ لزومی به خروج ذخایر ژنتیکی نیست/ ژنوم کامل یوزپلنگ آسیایی تعیین میشود
	تمامی مراحل مطالعه ژنتیکی گونه های حیات وحش در داخل انجام میشود/ لزومی به خروج ذخایر ژنتیکی نیست/ ژنوم کامل یوزپلنگ آسیایی تعیین میشود
	تمامی مراحل مطالعه ژنتیکی گونه های حیات وحش در داخل انجام میشود/ لزومی به خروج ذخایر ژنتیکی نیست/ ژنوم کامل یوزپلنگ آسیایی تعیین میشود
	ایجاد پل ارتباطی بین محیط آموزشی و مشاغل حرفهای در ایران/ تعدادی از دانش آموختگان در نستله استخدام می شوند

	تخم مرغ
	تخم مرغ در مدارِ گرانی میچرخد/سودجویی مغازه داران،عامل اصلی گران فروشی
	واردات تخممرغ منتفی شد

	تولیدات باغی
	ایران هشتمین تولیدکننده انگور در جهان است
	قارچ "شادی"؛ از انبار کوچک تا مجوز 20 تنی/ رمضانزاده "شادی" را به 50 زن روستایی دیگر هدیه کرد/ نیازمند یک محل کار هستیم ماندهایم چه کنیم؟
	خسارت 50 درصدی بیماری جاروک به باغهای لیموترش/ تولید و تکثیر رقم مقاوم پرشینلایم در کنترل بیماری جاروک/ جمعآوری و حفظ 70 رقم شبهلایم
	نخلداران آبادان برای مقابله با نوعی سوسک مخرب آموزش دیدند

	تولیدات زراعی
	نخستین محموله صیفیجات ایرانی نیمه شهریور به روسیه ارسال میشود/ اقبال روس ها به مرکبات ایرانی به شرط افزایش ماندگاری

	تولیدات دام و طیور
	مناقصه شرکت پشتیبانی امور دام در بازارهای بین المللی برای خرید 200 هزار تن سویا
	چالشهای تامین خوراک دام و طیور/ نقش بورس کالا در سازماندهی بازار
	ضرر 400 میلیون دلاری بخش دامپروری بهدلیل توقف صادرات دام/ مجوز واردات لاشه میش داده نمیشود
	ساخت مجتمع پرورش بز نژاد سانن در شهرستان اردکان/ شیردهی 5 برابری بز سانن در مقایسه با نژادهای بومی
	انتقاد انجمن صنفی تولیدکنندگان اسب از عملکرد فدراسیون سوارکاری
	پذیرش 400 شرکت تولیدکننده جوجه یکروزه طی یک ماه آینده در بورس کالا

	چای
	واردات چای سیاه به ارزش 150 میلیارد
	۸۸ هزارتن برگ سبز چای خریداری شد/هر کیلو چای سفید یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان

	حبوبات
	خاک
	سال اول برنامه ششم بدون بودجه برای بخش خاک/ به دنبال فاینانس خارجی برای تسطیح و نوسازی 105 هزار هکتار اراضی شالیزاری هستیم
	لزوم ارزيابي كيفيت خاك در مديريت باغات

	خرما
	خرید تضمینی/خدمات
	قیمت تضمینی از سال آینده جایگزین خرید تضمینی گندم/ ۱۴۰۰ میلیارد تومان حجم معاملات محصولات کشاورزی در بورس
	استقرار ۹۱ مرکز عرضه و ذبح بهداشتی دام برای عید قربان/ هشدار سازمان دامپزشکی برای بیماری تب کریمه کنگو
	ارائه تسهیلات برای سردخانه و صنایع تبدیلی/ اجرای ۳۰۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار در سال جاری
	افزایش اکیپهای ثابت و سیار در عید قربان امسال/ کاهش قابل توجه بیماریهای دامی در 4 سال گذشته
	توسعه خدمات نوین در مراکز درمانی حیوانات خانگی/ درمان ارزان، هزینه گران/ دولت به مراکز درمانی حیوانات یارانه نمیدهد/ بیمه مشکل اصلی در درمان حیوانات همراه

	خشکسالی
	بیلان منفی آب، تهدید جدی برای گسترش بیابان زایی
	آینده خشکتر و گرمتر در انتظار ایران
	رئیس سازمان حفاظت محیط زیست واردکرمانشاه شد

	دانه های روغنی
	روغن
	زعفران
	رقبای جدید در کمین طلای سرخ ایران؛ کشت زعفران در ازبکستان کلید خورد
	قیمت هر کیلو زعفران به ۶ میلیون تومان رسید
	تب قیمت زعفران بالا گرفت

	زیتون
	زیتون ارزان می شود/نیازی به واردات زیتون نداریم

	سلامت
	آمادگی 2881 تیم ثابت و سیار دامپزشکی برای ذبح بهداشتی دام/شیوه نظارت بر گوشتهای وارداتی تغییر میکند
	کاهش قابل ملاحظه گلوكز خون و واكنش های انسولین با نان تهیه شده از خمیر ترش
	مواد غذایی که به جنگ آلزایمر می روند
	آلزایمر یک نوع اختلال عملکرد مغزی است که بتدریج تواناییهای ذهنی بیمار تحلیل میرود.
	اثر هوشیارکننده قهوه بیشتر است یا چای؟

	سیب زمینی
	شیلات
	ماهی سالم چه خصوصیاتی دارد؟ + جداول
	ماهیگیری در مقیاس کوچک باید حمایت شود/ماهیگیری در مقیاس کوچک دو سوم ماهی مصرفی را تامین می کند
	رشد 43 درصدی صادرات آبزیان در سال 95 نسبت به سال قبل از آن

	شکر
	شیر و فرآورده ها
	کاهش سهم لبنیات از سفره خانوارها/ برابری درصد هزینه ناخالص برای شیر و سایر نوشیدنیها
	لزوم تشکیل زنجیره تولید تا مصرف شیر در کشور/ 650 میلیون دلار محصولات لبنی ایران در سال 95 صادر شد
	طرح کارآموزی لبنی، برای ورود افراد علاقهمند به این صنعت/ افراد خواهان توانمندی، رهبری آینده و نگرش و مهارت آموزش میبینند
	طرح کارآموزی لبنی، برای ورود افراد علاقهمند به این صنعت/ افراد خواهان توانمندی، رهبری آینده و نگرش و مهارت آموزش میبینند
	طرح کارآموزی لبنی، برای ورود افراد علاقهمند به این صنعت/ افراد خواهان توانمندی، رهبری آینده و نگرش و مهارت آموزش میبینند
	مشکلات صنایع لبنی کشور در چهار محور بررسی شد

	صادرات و واردات
	گوشت وارداتی تکنرخی توزیع میشود
	کاهش تعرفه واردات گوشت گوساله به 5 درصد
	ایران چند تن عدس از کانادا وارد کرده است؟
	مکمل های غذایی ایران توسط کدام کشورها تامین می شود؟
	درآمد کشور از صادرات کدوحلوایی چقدر است؟
	صادرات بیش از 385 تن قارچ به کشورهای عربی
	خرید ذرت دامی از روسیه چقدر برای کشور آب خورده است؟

	صنایع غذایی
	درآمد کشور از صادرات مکمل غذایی چقدر بوده است؟
	تغییر استانداردهای قند و نمک در صنایع غذایی و نوشیدنی
	مصائب کارخانههای خوراک دام،نفسِ تولیدکنندگان را گرفت/سهم ناچیز ایران در تولید خوراک دام
	سهم ناچیز ایران در تولید خوراک دام


	عسل
	کنه واروآ، دشمن اصلی زنبور ها، در لایه ی حفاظتی خود دارای نقص ژنتیکی است
	مردم عسل طبیعی را گرانتر از 80 هزارتومان نخرند

	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	گلهای بامبو و بونسای آلودهاند؟
	دمنوشهای آرامبخش
	صادرات گل سرخ به آمریکا و فرانسه

	گندم
	سخنگوی دولت : خرید ۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تن گندم از کشاورزان توسط دولت
	تغییر کشت گندم به سایر محصولات با تأخیر در پرداخت مطالبات/ دلالان از آب گلآلود ماهی میگیرند
	انتقاد به خودکفایی گندم منطقی است؟/کلانتری:خودکفایی در شرایط بحران آبی افتخارآفرین نیست
	خودکفایی محصولات استراتژیک، کاهش وابستگی را به همراه دارد
	ضرورت استمرار خودکفایی گندم


	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	آیا دامدار گرانفروشی میکند؟ +جدول
	کاهش تعرفه واردات گوشت گوساله/ میانگین قیمت گوشت گوسفند 32 هزار تومان
	آخرین وضعیت عرضه گوشت قرمز و مرغ، جهت تنظیم بازار

	گوشت مرغ
	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	مدیریت مکانیزاسیون و آبیاری کشاورزی مهمترین معضل کشمیر هند

	متفرقه
	اینفوگرافی کشاورزی فراسرزمینی
	بزرگداشت "خانواده قرن"/ مزرعه خانوادگی به عنوان ملک تاریخی شناخته شد
	خاویار ایران، عسل اردبیل، زعفران خراسان و پسته دامغان ثبت جهانی می شود
	بازگشت نخبگان ایرانی به کشور با توسعه استارتاپها
	نقش موثر تبلیغات تلویزیون بر الگوی مصرف خانوار ایرانی

	مرکبات
	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	سبزی و صیفی جنوب تهران با آب آلوده آبیاری نمیشود/ احداث کارخانجات بدون سیستم تصفیه در مسیر انتقال آب تهران
	سبزی و صیفی جنوب تهران با آب آلوده آبیاری نمیشود/ احداث کارخانجات بدون سیستم تصفیه در مسیر انتقال آب تهران
	سبزی و صیفی جنوب تهران با آب آلوده آبیاری نمیشود/ احداث کارخانجات بدون سیستم تصفیه در مسیر انتقال آب تهران
	3 پرسش اساسی از محمود حجتی دولت دوازدهم
	بازدید از باغ آهوی مهریز و افتتاح یک مجتمع کشتارگاهی
	کشاورزی ما مردمی است و مردم راحتتر کار میکنند/ منشور حقوق شهروندی را برای تماشا و انتخابات ننوشتم
	سعید جلیلی: ویژگی مهم حجتی، روحیه جهادی و تاکید برخودکفایی است
	یکی از کشاورزان نمونه خواستار شد: پرداخت به موقع یارانه بذر گندم
	کدام را نجات دهیم: آب یا کشاورزی؟
	ریلگذاری جدید اقتصاد ایران
	مدیرعامل بانک کشاورزی در ستاد عالي پسته استان كرمان اعلام کرد:
	نیاز به تحکیم پروژه های کشاورزی/افزایش درآمد کشاورزی در مناطق روستایی موضوع اصلی کارگاه آموزشی
	معاون وزیر جهادکشاورزی: نقشه مقابله با علف های هرز تدوین می شود
	مراکز آموزش کشاورزی کشور در وضعیت 40 سال پیش هستند
	گزارش وضع موجود و مطالبات نظام نوین ترویج کشاورزی از حجتی/ تدوین اقتصاد مقاومتی در بخش ترویج/ اولویتها تدوین شد
	دومین همایش بینالمللی و دهمین همایش بیوتکنولوژی ایران از 7 تا 9 شهریور برگزار میشود
	کلانتری: محیط زیست بدون توسعه متوازن پایدار نمیماند
	عیسی کلانتری: پولهای سرگردان در دنیا را جذب احیای دریاچه ارومیه کنیم
	افتتاح چند پروژه عمرانی در اردبیل با حضور رئیس سازمان محیط زیست به مناسبت هفته دولت/ کلانتری: با برداشت بی رویه آب باید محکم برخورد شود/برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی یک فاجعه خواهد بود
	دستور حجتی برای ادامه خرید توافقی شیرخام تا پایان سال۹۶

	نهاده
	ورود 2 کشتی حاوی 60 هزار تن "سوپرفسفات تریپل" تا پایان شهریور/ ابلاغ و اجرایی شدن استاندارد 6 کود پرمصرف تا 2 ماه آینده/ تخصیص 35 درصد یارانه به کودهای آلی کارشناسی نیست
	60 تا 70 درصد کودهای بیولوژیک دریافت شده توسط موسسه تاییدیه دریافت کردند
	انعقاد بیش از 180 هزار تن قرارداد برای انواع کودهای فسفاته و سولفاته

	نوغان
	گزارشات جهانی
	گاردین: ۸۷ انجمن مدنی در نیجریه اجازه کشت محصولات تراریخته را ندادند
	بر اساس گزارش ۲ نهاد بینالمللی ۱۵ میلیون نفر در سوریه آب سالم ندارند/ راهکار بانک جهانی برای بحران آب در خاورمیانه
	کشاورزی در معرض تهدید/ بخش کشاورزی قربانی سوء استفاده های سیاسی سیاستمداران است
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